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 มนุษยสงัคมสารเป็นวารสารวชิาการของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มีวตัถุประสงคเ์พืQอเผยแพร่นวตักรรมและองคค์วามรู้ใหม่ๆ 

ทีQไดจ้ากงานวชิาการและงานวจิยัเกีQยวกบัภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณกรรม 

ปรัชญาและศาสนา ชาติพนัธุ์  คติชนวทิยา บรรณารักษแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 

ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม ประเพณีวฒันธรรมการท่องเทีQยวประวติัศาสตร์ 

และโบราณคดี กฎหมายและการเมืองการปกครอง การพฒันาสงัคมและสงัคมศึกษา 

การศึกษา และ เทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรียนรู้  

 บทความทุกเรืQองในวารสารเล่มนีWไดผ้า่นการพิจารณาจากผูท้รงคุณวฒิุใน 

สาขาทีQเกีQยวขอ้งอยา่งนอ้ยสองท่านโดยผูท้รงคุณวฒิุทีQพิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบ 

ชืQอผูนิ้พนธ์บทความนัWน (Double-blind peer review) ทัWงนีW เพืQอใหบ้ทความมีคุณภาพ 

และไดม้าตรฐานทางวชิาการบทความทีQส่งมาขอรับการตีพิมพใ์นมนุษยสงัคมสารจะ 

ตอ้งไม่เคยตีพิมพห์รืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาจากผูท้รงคุณวฒิุเพืQอตีพิมพใ์นวารสารอืQน

ผูนิ้พนธ์บทความจะตอ้งปฏิบติัตามระบบการอา้งอิงเอกสารและหลกัเกณฑก์ารเสนอบ

ทความวชิาการหรือบทความวจิยัเพืQอตีพิมพใ์นมนุษยสงัคมสารอยา่งเคร่งครัด  

  

         

ทศันะและความคิดเห็นทีQปรากฏในบทความในมนุษยสงัคมสารถือเป็นความรับผดิชอ

บของผูนิ้พนธ์บทความนัWนและกองบรรณาธิการจะไม่รับผดิชอบในเนืWอหาหรือความถู

กตอ้งของเรืQองทีQส่งมาเผยแพร่ทุกเรืQอง 
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บทบรรณาธิการ 
 

ในฉบบัปฐมฤกษข์องปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2562 น้ี วารสารวชิาการ รมยสาร 
ไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบบางอยา่งบางประการ ทั้งน้ี เพ่ือใหว้ารสารไดส่ื้อสะทอ้น
ถึงเน้ือหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคค์วามรู้ดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์และเพ่ือพฒันา
คุณภาพวารสารเขา้สู่มาตรฐานท่ีสูงข้ึน ส่ิงท่ีมีการปรับเปล่ียนในวารสารฉบบัน้ี ดงัน้ีคือ 

1. ปรับเปล่ียนช่ือวารสารจาก “วารสารวชิาการ รมยสาร / Rommayasan” 
เป็น “มนุษยสงัคมสาร (มสส.) / Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)” 
และใชเ้ลข ISSN ใหม่จาก  ISSN 1686-0101 เป็น ISSN 2673-0243 

2. ปรับการอา้งอิงทา้ยบทความ (References) จากใหเ้ขียนทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาองักฤษ เป็นใหเ้ขียนเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น 

3. ปรับรูปเล่มวารสารเป็นขนาด A5 เพ่ือใหจ้บัถือง่ายและพกพาไดส้ะดวก 
4. ตั้งแต่ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 2 (พ.ค.-ส.ค.) เป็นตน้ไป มนุษยสงัคมสาร จะใชร้ะบบ

ฐานขอ้มูลวารสารอิเลก็ทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online: 
ThaiJO) เพ่ือใหก้ารจดัการขอ้มูลสะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบมากยิง่ข้ึน 

มนุษยสงัคมสารฉบบัน้ียงัคงความเขม้ขน้ทางวชิาการเหมือนเดิมดว้ย
บทความวจิยัจ านวน 13 บทความท่ีครอบคลุมเน้ือหาดา้นมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นบทความท่ีก่อเกิดองคค์วามรู้ใหม่ท่ีน่าสนใจและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนท์างวชิาการได ้และปกวารสารฉบบัน้ีไดส้ะทอ้นภาพ
ผูสู้งอายผุา่นบทความเก่ียวกบัการดูแลผูสู้งอายใุนช่วงท่ีประเทศไทยเขา้สู่ “สงัคม
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รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พงิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลดงบัง อ าเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี 
Integrated Community-Based Long Term Care Model Using 
Community Participation for Dependent Elders at Dongbang 

Promoting Hospital in Mueang District, Ubon Ratchathani Province 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วเิคราะห์บริบทและสถานการณ์การ
ดูแลผูสู้งอายรุะยะยาวโดยเครือขา่ยชุมชน และ 2) พฒันารูปแบบการดูแลระยะยาวแบบ
บูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิง กลุ่มตวัอยา่งคือ
ผูสู้งอาย ุจ านวน 316 ราย กลุ่มเป้าหมายในการพฒันารูปแบบคือ ผูท่ี้มีประสบการณ์
หรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ35 คน เลือกโดยวธีิ Snowball Sampling
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัพบวา่
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีผูดู้แลหลกัเป็นสมาชิกในครอบครัว ใหก้ารดูแลกิจวตัรประจ าวนั
ส่วนการดูแลโดยเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเป็นการเยีย่มบา้นและการดูแล
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บทน า 

ปัจจุบนั สหประชาชาติ (United Nations) ยงัไม่มีค านิยามท่ีแน่นอนวา่อายุ
เท่าไรจึงจะเรียกวา่เป็น “ผูสู้งอาย”ุ (Older/elderly person) แต่สหประชาชาติใชอ้าย ุ60 
ปีข้ึนไป ในการน าเสนอสถิติขอ้มูล และตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุในประเทศ
พฒันาแลว้ส่วนใหญ่ใชอ้าย ุ65 ปีข้ึนไปเป็นเกณฑใ์นการเรียก “ผูสู้งอาย”ุ (World 
Health Organization, 2000) ส าหรับประเทศไทย ก าหนดนิยาม “ผูสู้งอาย”ุ ไวใ้น
พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546 มาตรา 3 “ผูสู้งอาย”ุ หมายความวา่ บุคคลซ่ึงมีอายเุกิน
หกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสญัชาติไทย (Foundation of Thai Gerontology Research 
and Development Institute, 2018) 

ประเทศไทยเขา้สู่ “สงัคมสูงอาย”ุ (Aged society) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 จากการ
ท่ีประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปมีสดัส่วนเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ในอีก
ไม่เกิน 10 ปีขา้งหนา้นบัจากน้ีหรือราวปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น“สงัคม
สูงอายอุยา่งสมบูรณ์” (Complete aged society) เม่ือประชากรสูงอายสูุงถึงร้อยละ 20 
และจะเป็น“สงัคมสูงอายรุะดบัสุดยอด” (Super  aged society) เม่ือประชากรสูงอายุ
เพ่ิมสูงถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดประมาณ พ.ศ. 2578 ในอนาคตอนัใกลน้ี้
(Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute, 2014) 

ผูสู้งอายยุิง่อายมุากข้ึนก็ยิง่มีความเปราะบาง เส่ียงต่อปัญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ร่างกายจะเส่ือมถอยและอ่อนแอลง จิตใจมีการแปรปรวนเป็นโรคเร้ือรังเพ่ิม
มากข้ึน เช่นโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ไตวาย โรคดงักล่าวสามารถน าไปสู่ภาวะ
ทุพพลภาพและการเสียชีวติ (Hawanon & Wathanotaia, 2009) ความตอ้งการบริการ
ของผูสู้งอาย ุอาจจ าแนกเป็นบริการรักษาภาวะเฉียบพลนั ภาวะเร้ือรัง ภาวะก่ึง
เฉียบพลนั (Intermediate care) และในระยะสุดทา้ยของชีวติ (Palliative/end-of-life 
care) (Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute, 2018) 

 

สุขภาพท่ีบา้น รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิงประกอบดว้ย 1) การพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย/ุผูดู้แล     
2) การดูแลต่อเน่ืองในชุมชน 3) การบริการเชิงรุก 4) การบริการในสถานพยาบาล        
5) การสร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม และ 6) การรับขอ้มูล/ใหค้  าปรึกษา 
  
ค าส าคญั:  รูปแบบการดูแลระยะยาว, ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง, การบูรณาการ,  

  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
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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ค าส าคญั:  รูปแบบการดูแลระยะยาว, ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง, การบูรณาการ,  

  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
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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 2. พฒันารูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั อ าเภอ
เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี  

 
ขอบเขตของการวจิยั 
 วเิคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิงใน
ประเด็นการดูแลผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงในชุมชน ความตอ้งการบริการในการดูแล
ระยะยาว ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางในการดูแลระยะยาวในชุมชนส าหรับผูสู้งอายท่ีุ
มีภาวะพ่ึงพิง โดยศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ดงบงั ในเขตต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
บา้นดงบงัหมู่ 8 และหมู่ 9 บา้นจานตะโนน หมู่ 10 และ หมู่ 11  

 
กรอบแนวคดิการวจิยั 
 ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา วเิคราะห์ สงัเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุมีแนวคิดพ้ืนฐานท่ีวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงจะไดรั้บการดูแล  
อยา่งมีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน ดว้ยการส่งเสริมและ
สนบัสนุนจากภาครัฐ 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชว้ธีิการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed methodology) วธีิการเชิง
ปริมาณ (Quantitative method)  และวธีิการเชิงคุณภาพ (Qualitative method) แบ่งการ
วจิยัเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 การวเิคราะห์บริบทและสถานการณ์การดูแลผูสู้งอายรุะยะยาวโดย
เครือข่ายชุมชน และ โดย 1) รวบรวมขอ้มูลบริบทชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ส ารวจขอ้มูล
พ้ืนฐานของผูสู้งอาย ุและประเมินความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั โดย

 

 การดูแลระยะยาว (Long-Term Care: LTC) เป็นการใหบ้ริการท่ีครอบคลุม
ตั้งแต่การบริการทางดา้นการแพทยแ์ละการบริการทางดา้นสงัคมท่ีออกแบบเพ่ือช่วยผู ้
ท่ีป่วยเร้ือรังหรือมีความพิการหรือทุพพลภาพ สูญเสียความสามารถในการประกอบ
กิจกรรมอนัเน่ืองมาจากความเจ็บป่วยหรือความพิการ (Bundhamcharoen & Sasat,  
2008) เป็นบริการสุขภาพและสงัคมท่ีมีทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการในการไดรั้บความช่วยเหลือของผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองไดใ้นชีวติประจ าวนั มุ่งเนน้ดา้นการฟ้ืนฟ ูบ าบดั รวมถึงการส่งเสริม
สุขภาพอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติท่ีดี โดยสุขภาพเป็น
ส่ิงบ่งบอกถึงคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุการท่ีผูสู้งอายจุะมีสุขภาพท่ีดีนั้นข้ึนอยูก่บัหลาย
ปัจจยัและหลายเง่ือนไข (World Health Organization, 2003) 
 Dongbank Promoting Hospital (2018) รับผิดชอบดูแลประชากรหมู่ 8 หมู่ 9 
หมู่ 10 และหมู่ 11 ของต าบลหนองบ่อ จ านวน 2,571 คน เป็นผูสู้งอาย ุ(60 ปี ข้ึนไป) 
จ านวน 316 คน (ร้อยละ 12.29) เป็นผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง จ านวน 15 คน (ร้อยละ 
4.75) ซ่ึงบางรายไม่มีผูดู้แลในครอบครัว (Family caregiver) ตอ้งอาศยักลุ่มจิตอาสาใน
หมู่บา้นหรืออาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) มาดูแลเป็นระยะท าใหมี้
ความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดปัญหาดา้นสุขภาพ นอกจากน้ีผูดู้แลท่ีอยูก่บัผูสู้งอายท่ีุมีภาวะ
พ่ึงพิงตลอดเวลาอาจมีความเครียดจากการดูแลระยะยาวและมีปัญหาดา้นเศรษฐกิจใน
ครอบครัว ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาพบวา่ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ
เป็นคร้ังคราวตามโอกาสส าคญั เช่น วนัผูสู้งอาย ุแต่ยงัขาดความตอ่เน่ือง  นอกจากน้ียงั
พบวา่ ภาคีเครือข่ายไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานท่ีชดัเจนการดูแลผูสู้งอายท่ีุผา่นมา
เป็นการใหบ้ริการแบบสงเคราะห์เพียงอยา่งเดียว 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. วเิคราะห์บริบทและสถานการณ์การดูแลผูสู้งอายรุะยะยาวโดยเครือข่าย
ชุมชน  
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ใชแ้บบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั (Activities of Daily 
Living: ADL) และ 3) วเิคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีภาวะ
พึ่งพิงโดยการสมัภาษณ์และสนทนา กลุ่มเป้าหมายคือผูสู้งอาย ุครอบครัวผูดู้แล และผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด วเิคราะห์ประเด็นปัญหาและความตอ้งการดา้นบริการการดูแลระยะ
ยาวและแนวทางการใหบ้ริการสุขภาพ 
 ระยะท่ี 2 พฒันารูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี โดยการสนทนากลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแล
ผูสู้งอายเุพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เติมเตม็ขอ้มูลและเสนอแนวทางการดูแลผูสู้งอายใุน
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนท่ีเหมาะสมและเป็นไปไดจ้ริง 
 กลุ่มประชากรเป้าหมาย ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
  1. ผูสู้งอาย ุหมายถึง ประชาชนในเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั (2018) ท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 316 คน  
  2. ผูท่ี้มีประสบการณ์หรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ
จ านวนทั้งส้ิน 35 คน เลือกใชว้ธีิ Snowball Sampling ซ่ึงมีเกณฑก์ารคดัเลือก
กลุ่มเป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี 1) กลุ่มผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีดูแลหลกั
ในดา้นการท ากิจกรรมขั้นพ้ืนฐานการดูแลตนเองของผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงใน
ปัจจุบนั ซ่ึงหมายถึง ผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิง ตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ท่ีมีขอ้จ ากดั
ในการปฏิบติักิจกรรมขั้นพ้ืนฐานในการดูแลตนเอง ซ่ึงประเมินจากแบบประเมินคดั
กรองความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั (Activities of Daily Living: 
ADL) ในกลุ่มท่ี 2 (5 - 11 คะแนน) จ านวน 14 คน และกลุ่มท่ี 3 (นอ้ยกวา่ 4 คะแนน) 
จ านวน 1 คน รวม 15 ครอบครัว 2) กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในชุมชน รวม 29 คน 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้ าชุมชน  จ านวน 10 คน อาสาสมคัร/ผูดู้แลผูสู้งอายใุนชุมชน จ านวน 9 
คน และกลุ่มองคก์รและสถาบนัในชุมชน จ านวน 10 คน        3) กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ภายนอกชุมชน รวม 10 คน ไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายทางสงัคม จ านวน 5 คน กลุ่มองคก์าร

 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 3 คน และ กลุ่มเจา้หนา้ท่ีรัฐ จ านวน 2 คน (ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั และเจา้หนา้ท่ีพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย)์ 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบดว้ย แบบส ารวจบริบท
ชุมชน แบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั (Activities of 
Daily Living: ADL) แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูสู้งอาย ุแบบประเมินพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค ์5 กิจกรรม แนวทางการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
แบบสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) และแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion)  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ดว้ยวธีิการ 1) ศึกษาเอกสาร (Documentary research) 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว 2) ศึกษาภาคสนาม (Field 
research) เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยการเก็บ
ขอ้มูลภาคสนามและเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมในชุมชนประกอบดว้ย การใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มูลผูสู้งอายใุนภาวะพ่ึงพิงใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) กบัผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง และใชก้ารสนทนากลุ่มกบัตวัแทนผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน 
 การตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ละขั้นตอนแลว้ 
ท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลดว้ยวธีิการตรวจสอบสามเสา้ 
(Triangulation) ดา้นวธีิการ โดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีใชห้ลากหลายวธีิประกอบกนั 
ไดแ้ก่ การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่ม  
 การวเิคราะห์ข้อมูล วเิคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอ้มูลเชิง
คุณภาพ โดยการวเิคราะห์เน้ือหา  
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ใชแ้บบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั (Activities of Daily 
Living: ADL) และ 3) วเิคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีภาวะ
พึ่งพิงโดยการสมัภาษณ์และสนทนา กลุ่มเป้าหมายคือผูสู้งอาย ุครอบครัวผูดู้แล และผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด วเิคราะห์ประเด็นปัญหาและความตอ้งการดา้นบริการการดูแลระยะ
ยาวและแนวทางการใหบ้ริการสุขภาพ 
 ระยะท่ี 2 พฒันารูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี โดยการสนทนากลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแล
ผูสู้งอายเุพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เติมเตม็ขอ้มูลและเสนอแนวทางการดูแลผูสู้งอายใุน
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนท่ีเหมาะสมและเป็นไปไดจ้ริง 
 กลุ่มประชากรเป้าหมาย ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
  1. ผูสู้งอาย ุหมายถึง ประชาชนในเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั (2018) ท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 316 คน  
  2. ผูท่ี้มีประสบการณ์หรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ
จ านวนทั้งส้ิน 35 คน เลือกใชว้ธีิ Snowball Sampling ซ่ึงมีเกณฑก์ารคดัเลือก
กลุ่มเป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี 1) กลุ่มผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีดูแลหลกั
ในดา้นการท ากิจกรรมขั้นพ้ืนฐานการดูแลตนเองของผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงใน
ปัจจุบนั ซ่ึงหมายถึง ผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิง ตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ท่ีมีขอ้จ ากดั
ในการปฏิบติักิจกรรมขั้นพ้ืนฐานในการดูแลตนเอง ซ่ึงประเมินจากแบบประเมินคดั
กรองความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั (Activities of Daily Living: 
ADL) ในกลุ่มท่ี 2 (5 - 11 คะแนน) จ านวน 14 คน และกลุ่มท่ี 3 (นอ้ยกวา่ 4 คะแนน) 
จ านวน 1 คน รวม 15 ครอบครัว 2) กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในชุมชน รวม 29 คน 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้ าชุมชน  จ านวน 10 คน อาสาสมคัร/ผูดู้แลผูสู้งอายใุนชุมชน จ านวน 9 
คน และกลุ่มองคก์รและสถาบนัในชุมชน จ านวน 10 คน        3) กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ภายนอกชุมชน รวม 10 คน ไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายทางสงัคม จ านวน 5 คน กลุ่มองคก์าร

 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 3 คน และ กลุ่มเจา้หนา้ท่ีรัฐ จ านวน 2 คน (ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั และเจา้หนา้ท่ีพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย)์ 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบดว้ย แบบส ารวจบริบท
ชุมชน แบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั (Activities of 
Daily Living: ADL) แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูสู้งอาย ุแบบประเมินพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค ์5 กิจกรรม แนวทางการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
แบบสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) และแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion)  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ดว้ยวธีิการ 1) ศึกษาเอกสาร (Documentary research) 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว 2) ศึกษาภาคสนาม (Field 
research) เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยการเก็บ
ขอ้มูลภาคสนามและเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมในชุมชนประกอบดว้ย การใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มูลผูสู้งอายใุนภาวะพ่ึงพิงใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) กบัผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง และใชก้ารสนทนากลุ่มกบัตวัแทนผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน 
 การตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ละขั้นตอนแลว้ 
ท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลดว้ยวธีิการตรวจสอบสามเสา้ 
(Triangulation) ดา้นวธีิการ โดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีใชห้ลากหลายวธีิประกอบกนั 
ไดแ้ก่ การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่ม  
 การวเิคราะห์ข้อมูล วเิคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอ้มูลเชิง
คุณภาพ โดยการวเิคราะห์เน้ือหา  
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คน (ร้อยละ 83.23) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 286 คน  (ร้อยละ 90.51) การ
ประกอบอาชีพท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้ส่วนใหญ่ท านา จ านวน 279 คน (ร้อยละ 88.29) 
รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวอยูใ่นช่วง 1,501-5,000 บาท จ านวน 269  คน (ร้อยละ 85.13) 
 สถานการณ์การเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังของผูสู้งอาย ุปี 2561 ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บ
การตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อคน้หาและเฝ้าระวงัความเส่ียงดา้นสุขภาพ จ านวน 316 
คน มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์5 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) ออกก าลงักาย 2) 
รับประทานผกัสดและผลไมส้ด 3) ด่ืมน ้ าสะอาดวนัละ 8 แกว้หรือมากกวา่ 4) ไม่ด่ืม
สุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และ 5) ไม่สูบบุหร่ี จ านวน 93 คน (ร้อยละ 29.43)
พฤติกรรมท่ีพบมากท่ีสุดคือรับประทานผกัสดและผลไมส้ด จ านวน 241 คน (ร้อยละ 
76.27) ส่วนการออกก าลงักายสม ่าเสมอเป็นพฤติกรรมท่ีพบนอ้ยท่ีสุด จ านวน 68 คน 
(ร้อยละ 21.52) การเจ็บป่วยของผูสู้งอายดุว้ยโรคความดนัโลหิตสูง จ านวน 65 คน 
(ร้อยละ 39.87) โรคเบาหวาน จ านวน 23 คน (ร้อยละ 21.39) โรคเบาหวานร่วมกบั
ความดนัโลหิตสูง จ านวน 45 คน(ร้อยละ 14.24) โรคหลอดเลือดในสมองตีบ จ านวน 1 
คน (ร้อยละ 1.60) อมัพาต/อมัพฤกษ ์จ านวน 1 คน (ร้อยละ 2.50) และโรคมะเร็ง จ านวน 1 
คน (ร้อยละ 0.50) 

ผลการประเมินผูสู้งอายตุามกลุ่มศกัยภาพตามความสามารถในการประกอบ
กิจวตัรประจ าวนั (Barthel Activities of Daily Living: ADL) จ าแนกตามความสามารถ
ในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั (Activities of Daily Living: ADL) พบวา่ จดัอยูใ่น
กลุ่มท่ี 1 (12 – 20 คะแนน) จ านวน 301 คน(ร้อยละ 95.25) กลุ่มท่ี 2 (5 – 11 คะแนน) 
จ านวน 14 คน (ร้อยละ 4.43) และกลุ่มท่ี 3 (นอ้ยกวา่ 4 คะแนน) จ านวน 1 คน (ร้อยละ 
0.32) โดยพบวา่ผูสู้งอายอุยูล่  าพงั จ านวน 11 คน (ร้อยละ 3.48) ดงัตารางท่ี 1 

 
 
 
 

 

ผลการวจิยั 
 1. บริบทและสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยเครือข่ายชุมชน  
 1.1 ข้อมูลทัว่ไปและบริบท 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั รับผิดชอบ 4 หมู่บา้น 
ไดแ้ก่ บา้นดงบงั (หมู่ 8 และหมู่ 9) บา้นจานตะโนน (หมู่ 10 และหมู่ 11) อยูใ่นเขต
ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี มีจ านวน 543 ครัวเรือน ประชากร
จ านวน 2,571 คน เป็นผูสู้งอาย ุ(60 ปี ข้ึนไป) จ านวน 316 คน (ร้อยละ 12.29) ส่วน
ใหญ่ส่ือสารดว้ยภาษาทอ้งถ่ิน (ภาษาอีสาน) และประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านาปี 
และนาปัง) ทุนทางสงัคมท่ีส าคญัคือ ความเป็นชุมชนทอ้งถ่ินแบบชนบท วถีิชีวติของ
ชาวบา้นมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงและช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในระบบเครือญาติและชุมชน 
มีการรวมกลุ่มกนัจดัตั้งกลุ่มและชมรมภายใตก้ารสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัคือโรคเร้ือรัง เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และภาวะฉุกเฉิน
ท่ีตอ้งใชร้ถ 1669 การเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพ ชาวบา้นไปรับบริการท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพดงบงั โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค ์และสถานพยาบาลเอกชน การช่วยเหลือทางการแพทยฉุ์กเฉินจงัหวดั
อุบลราชธานี 1669 และศูนยก์ูชี้พองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 1.2 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้สูงอายุ  
 เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั มีผูสู้งอายุ
ทั้งหมด จ านวน  316 คน เป็นเพศหญิง จ านวน  193 คน (ร้อยละ 61.08)  และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 123 คน (ร้อยละ 38.92) โดยเป็นผูสู้งอายตุอนตน้ มีอายรุะหวา่ง 60 –74 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 221 คน (ร้อยละ 69.94) รองลงมาอยูใ่นกลุ่มคนชรา มีอายรุะหวา่ง 75 
–90 ปี จ านวน 89 คน (ร้อยละ 28.16) และอยูใ่นกลุ่มคนชรามาก มีอาย ุ90 ปีข้ึนไป 
จ านวน 6 คน (ร้อยละ 1.90) โดยมีอายเุฉล่ีย 71.29 ปี   อายมุากท่ีสุด 96 ปี นอ้ยท่ีสุด 60 
ปี เป็นผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง จ านวน 15 คน (ร้อยละ 4.75) ผูสู้งอายทุั้งหมดนบัถือ
ศาสนาพทุธ (ร้อยละ 100.00) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 263 
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คน (ร้อยละ 83.23) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 286 คน  (ร้อยละ 90.51) การ
ประกอบอาชีพท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้ส่วนใหญ่ท านา จ านวน 279 คน (ร้อยละ 88.29) 
รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวอยูใ่นช่วง 1,501-5,000 บาท จ านวน 269  คน (ร้อยละ 85.13) 
 สถานการณ์การเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังของผูสู้งอาย ุปี 2561 ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บ
การตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อคน้หาและเฝ้าระวงัความเส่ียงดา้นสุขภาพ จ านวน 316 
คน มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์5 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) ออกก าลงักาย 2) 
รับประทานผกัสดและผลไมส้ด 3) ด่ืมน ้ าสะอาดวนัละ 8 แกว้หรือมากกวา่ 4) ไม่ด่ืม
สุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และ 5) ไม่สูบบุหร่ี จ านวน 93 คน (ร้อยละ 29.43)
พฤติกรรมท่ีพบมากท่ีสุดคือรับประทานผกัสดและผลไมส้ด จ านวน 241 คน (ร้อยละ 
76.27) ส่วนการออกก าลงักายสม ่าเสมอเป็นพฤติกรรมท่ีพบนอ้ยท่ีสุด จ านวน 68 คน 
(ร้อยละ 21.52) การเจ็บป่วยของผูสู้งอายดุว้ยโรคความดนัโลหิตสูง จ านวน 65 คน 
(ร้อยละ 39.87) โรคเบาหวาน จ านวน 23 คน (ร้อยละ 21.39) โรคเบาหวานร่วมกบั
ความดนัโลหิตสูง จ านวน 45 คน(ร้อยละ 14.24) โรคหลอดเลือดในสมองตีบ จ านวน 1 
คน (ร้อยละ 1.60) อมัพาต/อมัพฤกษ ์จ านวน 1 คน (ร้อยละ 2.50) และโรคมะเร็ง จ านวน 1 
คน (ร้อยละ 0.50) 

ผลการประเมินผูสู้งอายตุามกลุ่มศกัยภาพตามความสามารถในการประกอบ
กิจวตัรประจ าวนั (Barthel Activities of Daily Living: ADL) จ าแนกตามความสามารถ
ในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั (Activities of Daily Living: ADL) พบวา่ จดัอยูใ่น
กลุ่มท่ี 1 (12 – 20 คะแนน) จ านวน 301 คน(ร้อยละ 95.25) กลุ่มท่ี 2 (5 – 11 คะแนน) 
จ านวน 14 คน (ร้อยละ 4.43) และกลุ่มท่ี 3 (นอ้ยกวา่ 4 คะแนน) จ านวน 1 คน (ร้อยละ 
0.32) โดยพบวา่ผูสู้งอายอุยูล่  าพงั จ านวน 11 คน (ร้อยละ 3.48) ดงัตารางท่ี 1 

 
 
 
 

 

ผลการวจิยั 
 1. บริบทและสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยเครือข่ายชุมชน  
 1.1 ข้อมูลทัว่ไปและบริบท 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั รับผิดชอบ 4 หมู่บา้น 
ไดแ้ก่ บา้นดงบงั (หมู่ 8 และหมู่ 9) บา้นจานตะโนน (หมู่ 10 และหมู่ 11) อยูใ่นเขต
ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี มีจ านวน 543 ครัวเรือน ประชากร
จ านวน 2,571 คน เป็นผูสู้งอาย ุ(60 ปี ข้ึนไป) จ านวน 316 คน (ร้อยละ 12.29) ส่วน
ใหญ่ส่ือสารดว้ยภาษาทอ้งถ่ิน (ภาษาอีสาน) และประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านาปี 
และนาปัง) ทุนทางสงัคมท่ีส าคญัคือ ความเป็นชุมชนทอ้งถ่ินแบบชนบท วถีิชีวติของ
ชาวบา้นมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงและช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในระบบเครือญาติและชุมชน 
มีการรวมกลุ่มกนัจดัตั้งกลุ่มและชมรมภายใตก้ารสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัคือโรคเร้ือรัง เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และภาวะฉุกเฉิน
ท่ีตอ้งใชร้ถ 1669 การเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพ ชาวบา้นไปรับบริการท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพดงบงั โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค ์และสถานพยาบาลเอกชน การช่วยเหลือทางการแพทยฉุ์กเฉินจงัหวดั
อุบลราชธานี 1669 และศูนยก์ูชี้พองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 1.2 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้สูงอายุ  
 เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั มีผูสู้งอายุ
ทั้งหมด จ านวน  316 คน เป็นเพศหญิง จ านวน  193 คน (ร้อยละ 61.08)  และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 123 คน (ร้อยละ 38.92) โดยเป็นผูสู้งอายตุอนตน้ มีอายรุะหวา่ง 60 –74 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 221 คน (ร้อยละ 69.94) รองลงมาอยูใ่นกลุ่มคนชรา มีอายรุะหวา่ง 75 
–90 ปี จ านวน 89 คน (ร้อยละ 28.16) และอยูใ่นกลุ่มคนชรามาก มีอาย ุ90 ปีข้ึนไป 
จ านวน 6 คน (ร้อยละ 1.90) โดยมีอายเุฉล่ีย 71.29 ปี   อายมุากท่ีสุด 96 ปี นอ้ยท่ีสุด 60 
ปี เป็นผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง จ านวน 15 คน (ร้อยละ 4.75) ผูสู้งอายทุั้งหมดนบัถือ
ศาสนาพทุธ (ร้อยละ 100.00) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 263 
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ครัวเรือนเดียวกนั กิจกรรมหลกัในการดูแลผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย  การดูแลดา้นอาหาร 
ดา้นร่างกาย การท าความสะอาดร่างกาย การแต่งตวั เส้ือผา้ สุขภาพ การเจ็บป่วย และ 
การรักษาพยาบาล โดยการพาไปพบแพทยต์ามนดั การดูแลเม่ือเจบ็ป่วย ดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลงักายยงัมีนอ้ย การดูแลสุขภาพจิตดว้ยการพาไปวดั ไป
เท่ียวพกัผอ่น การดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้น จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีพบคือ ดา้นตวัผูดู้แลหลกัส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ในการดูแล
ผูสู้งอาย ุปัญหาดา้นเศรษฐกิจและเวลา เน่ืองจากตอ้งไปประกอบอาชีพนอกบา้น อีกทั้ง
ผูดู้แลหลกับางคนมีปัญหาดา้นสุขภาพและมีการเจ็บป่วยร่วม  
  1.3.1.2) การดูแลโดยเครือข่ายชุมชน เป็นการดูแลผูสู้งอายท่ีุมี
ภาวะพ่ึงพิงวงนอก หรือการดูแลโดยชุมชนทอ้งถ่ิน การจดับริการดา้นการดูแลผูสู้งอายุ
ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงของชุมชน ประกอบดว้ย  (1) ระบบเครือญาติ เป็นการดูแลในกลุ่ม
ผูสู้งอายท่ีุมีญาติในชุมชนเป็นผูใ้หก้ารดูแลช่วยเหลือการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั (2) 
เพ่ือนบา้น ส่วนใหญ่เป็นการดูแลผูสู้งอายท่ีุไม่มีญาติหรือญาติไม่ไดอ้ยูใ่นชุมชน มี
เพ่ือนบา้นใกลเ้คียงใหค้วามช่วยเหลือดูแลการด าเนินชีวติบางอยา่ง เช่น เยีย่มเยอืนเป็น
คร้ังคราว หยบิยืน่ความช่วยเหลือเป็นส่ิงของ (3) ผูน้ าชุมชน กรรมการหมู่บา้น โดยการ
จดัสรรผลประโยชนข์องกองทุนต่างๆ ใหก้บัสมาชิก และประสานงานขอความ
ช่วยเหลือเช่ือมโยงกบัหน่วยงานภายนอก (4) กลุ่มอาสาสมคัรในชุมชน ไดแ้ก่ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) อาสาสมคัรสร้างเสริมและดูแลผูสู้งอายุ
ในชุมชน และเครือข่ายชมรมผูสู้งอาย ุ
 1.3.1.3) การดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ เป็นการจดับริการวง
นอกไดแ้ก่ (1) เครือข่ายบริการสุขภาพ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดงบงั 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ใหก้ารดูแลดา้นสุขภาพ ประกอบดว้ย การ
รักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟสูภาพ การเยีย่มบา้น การดูแล
สุขภาพท่ีบา้น (2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพส าหรับ

 

ตารางท่ี 1  
จ านวนและร้อยละผู้สูงอายจุ าแนกตามความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั  

   (n=316) 
หมู่บ้าน  

ผูสู้งอายท่ีุ 
อยูล่  าพงั 

ผู้สูงอายุจ าแนกตามความสามารถในการประกอบกจิวตัร
ประจ าวนั (Barthel Activities of Daily Living : ADL) 

ติดสงัคม 
(ADL12-20) 

ติดบา้น 
(ADL5-11) 

ติดเตียง 
(ADL0-4) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บา้นดงบงั หมู่ 8 2 0.63 91 28.80 4 1.27 0 0 
บา้นดงบงัหมู่ 9 5 1.58 82 25.95 3 0.95 0 0 
บา้นจานตะโนนหมู่ 10 3 0.95 73 23.10 3 0.95 0 0 
บา้นดงบงัหมู่ 11 1 0.32 55 17.41 4 1.27 1 0.32 

รวม 11 3.48 301 95.25 14 4.43 1 0.32 
 
 1.3 สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยเครือข่ายชุมชน  
  ผูสู้งอายทุั้งหมด จ านวน 316 คน เป็นผูสู้งอายไุม่ไดอ้าศยัอยูล่  าพงัคน
เดียว จ านวน  305 คน (ร้อยละ 95.52) อาศยัอยูล่  าพงั จ านวน 11 คน (ร้อยละ 3.48) 
ผูสู้งอายทุั้งหมดมีผูดู้แล(ร้อยละ 100) ผูดู้แลหลกัส่วนใหญ่เป็นสมาชิกครอบครัว 
จ านวน 292 คน (ร้อยละ 92.41) โดยเป็นบุตรของผูสู้งอาย ุจ านวน 288 คน (ร้อยละ 
91.14) เป็นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั จ านวน 312 คน (ร้อยละ 98.73) 
  1.3.1 การดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิงในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั ประกอบดว้ย การดูแลโดยครอบครัว  การดูแล
โดยเครือข่ายชุมชน และการดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ ดงัน้ี 
 1.3.1.1) การดูแลโดยครอบครัว ผูดู้แลหลกัคือครอบครัวและ
เครือญาติ ไดแ้ก่ คู่สมรส บุตรหลาน ญาติ และการดูแลโดยคู่สมรสและบุตรใน
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ครัวเรือนเดียวกนั กิจกรรมหลกัในการดูแลผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย  การดูแลดา้นอาหาร 
ดา้นร่างกาย การท าความสะอาดร่างกาย การแต่งตวั เส้ือผา้ สุขภาพ การเจ็บป่วย และ 
การรักษาพยาบาล โดยการพาไปพบแพทยต์ามนดั การดูแลเม่ือเจบ็ป่วย ดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลงักายยงัมีนอ้ย การดูแลสุขภาพจิตดว้ยการพาไปวดั ไป
เท่ียวพกัผอ่น การดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้น จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีพบคือ ดา้นตวัผูดู้แลหลกัส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ในการดูแล
ผูสู้งอาย ุปัญหาดา้นเศรษฐกิจและเวลา เน่ืองจากตอ้งไปประกอบอาชีพนอกบา้น อีกทั้ง
ผูดู้แลหลกับางคนมีปัญหาดา้นสุขภาพและมีการเจ็บป่วยร่วม  
  1.3.1.2) การดูแลโดยเครือข่ายชุมชน เป็นการดูแลผูสู้งอายท่ีุมี
ภาวะพ่ึงพิงวงนอก หรือการดูแลโดยชุมชนทอ้งถ่ิน การจดับริการดา้นการดูแลผูสู้งอายุ
ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงของชุมชน ประกอบดว้ย  (1) ระบบเครือญาติ เป็นการดูแลในกลุ่ม
ผูสู้งอายท่ีุมีญาติในชุมชนเป็นผูใ้หก้ารดูแลช่วยเหลือการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั (2) 
เพ่ือนบา้น ส่วนใหญ่เป็นการดูแลผูสู้งอายท่ีุไม่มีญาติหรือญาติไม่ไดอ้ยูใ่นชุมชน มี
เพ่ือนบา้นใกลเ้คียงใหค้วามช่วยเหลือดูแลการด าเนินชีวติบางอยา่ง เช่น เยีย่มเยอืนเป็น
คร้ังคราว หยบิยืน่ความช่วยเหลือเป็นส่ิงของ (3) ผูน้ าชุมชน กรรมการหมู่บา้น โดยการ
จดัสรรผลประโยชนข์องกองทุนต่างๆ ใหก้บัสมาชิก และประสานงานขอความ
ช่วยเหลือเช่ือมโยงกบัหน่วยงานภายนอก (4) กลุ่มอาสาสมคัรในชุมชน ไดแ้ก่ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) อาสาสมคัรสร้างเสริมและดูแลผูสู้งอายุ
ในชุมชน และเครือข่ายชมรมผูสู้งอาย ุ
 1.3.1.3) การดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ เป็นการจดับริการวง
นอกไดแ้ก่ (1) เครือข่ายบริการสุขภาพ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดงบงั 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ใหก้ารดูแลดา้นสุขภาพ ประกอบดว้ย การ
รักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟสูภาพ การเยีย่มบา้น การดูแล
สุขภาพท่ีบา้น (2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพส าหรับ

 

ตารางท่ี 1  
จ านวนและร้อยละผู้สูงอายจุ าแนกตามความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั  

   (n=316) 
หมู่บ้าน  

ผูสู้งอายท่ีุ 
อยูล่  าพงั 

ผู้สูงอายุจ าแนกตามความสามารถในการประกอบกจิวตัร
ประจ าวนั (Barthel Activities of Daily Living : ADL) 

ติดสงัคม 
(ADL12-20) 

ติดบา้น 
(ADL5-11) 

ติดเตียง 
(ADL0-4) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บา้นดงบงั หมู่ 8 2 0.63 91 28.80 4 1.27 0 0 
บา้นดงบงัหมู่ 9 5 1.58 82 25.95 3 0.95 0 0 
บา้นจานตะโนนหมู่ 10 3 0.95 73 23.10 3 0.95 0 0 
บา้นดงบงัหมู่ 11 1 0.32 55 17.41 4 1.27 1 0.32 

รวม 11 3.48 301 95.25 14 4.43 1 0.32 
 
 1.3 สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยเครือข่ายชุมชน  
  ผูสู้งอายทุั้งหมด จ านวน 316 คน เป็นผูสู้งอายไุม่ไดอ้าศยัอยูล่  าพงัคน
เดียว จ านวน  305 คน (ร้อยละ 95.52) อาศยัอยูล่  าพงั จ านวน 11 คน (ร้อยละ 3.48) 
ผูสู้งอายทุั้งหมดมีผูดู้แล(ร้อยละ 100) ผูดู้แลหลกัส่วนใหญ่เป็นสมาชิกครอบครัว 
จ านวน 292 คน (ร้อยละ 92.41) โดยเป็นบุตรของผูสู้งอาย ุจ านวน 288 คน (ร้อยละ 
91.14) เป็นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั จ านวน 312 คน (ร้อยละ 98.73) 
  1.3.1 การดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิงในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั ประกอบดว้ย การดูแลโดยครอบครัว  การดูแล
โดยเครือข่ายชุมชน และการดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ ดงัน้ี 
 1.3.1.1) การดูแลโดยครอบครัว ผูดู้แลหลกัคือครอบครัวและ
เครือญาติ ไดแ้ก่ คู่สมรส บุตรหลาน ญาติ และการดูแลโดยคู่สมรสและบุตรใน



12 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562มนุษยสังคมสาร (มสส.) 

ผูสู้งอายแุละ  (3) หน่วยงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ใหก้ารดูแลดา้น
การสงเคราะห์   
 1.3.2 ความตอ้งการดา้นบริการการดูแลระยะยาว ผูสู้งอายสุ่วน
ใหญ่ตอ้งการใหมี้คนมาดูแลในช่วงเวลากลางวนั โดยตอ้งการผูดู้แลท่ีเป็นสมาชิก      
ในครอบครัว หากเป็นบุคคลอ่ืนขอใหเ้ป็นผูมี้จิตใจเมตตา มีความรู้ความสามารถในการ
ดูแลผูสู้งอายจุริงๆ และเร่ืองท่ีตอ้งการใหดู้แลและช่วยเหลือคือการเคล่ือนไหว อาหาร
การกิน และการรักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ป่วย ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัคือ ผูป่้วยและ
ญาติขาดความเช่ือมัน่ในตวัผูดู้แล และผูดู้แลขาดความมัน่ใจในการดูแลผูสู้งอาย ุ
 
 2.รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบัง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอุบลราชธาน ี
 จากการสนทนากลุ่มยอ่ย กลุ่มผูดู้แลหลกั และผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้ า
ชุมชน ตวัแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตวัแทน อสม. และ ผูดู้แลผูสู้งอายใุน
ชุมชน รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนส าหรับ
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง ประกอบดว้ย 1) การพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย/ุผูดู้แล 2) การดูแล
ต่อเน่ืองในชุมชน 3) การบริการเชิงรุก 4) การบริการในสถานพยาบาล 5) การสร้าง
เครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม และ 6) การรับขอ้มูล/ใหค้  าปรึกษา ดงัภาพท่ี 1 
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ผูสู้งอายแุละ  (3) หน่วยงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ใหก้ารดูแลดา้น
การสงเคราะห์   
 1.3.2 ความตอ้งการดา้นบริการการดูแลระยะยาว ผูสู้งอายสุ่วน
ใหญ่ตอ้งการใหมี้คนมาดูแลในช่วงเวลากลางวนั โดยตอ้งการผูดู้แลท่ีเป็นสมาชิก      
ในครอบครัว หากเป็นบุคคลอ่ืนขอใหเ้ป็นผูมี้จิตใจเมตตา มีความรู้ความสามารถในการ
ดูแลผูสู้งอายจุริงๆ และเร่ืองท่ีตอ้งการใหดู้แลและช่วยเหลือคือการเคล่ือนไหว อาหาร
การกิน และการรักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ป่วย ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัคือ ผูป่้วยและ
ญาติขาดความเช่ือมัน่ในตวัผูดู้แล และผูดู้แลขาดความมัน่ใจในการดูแลผูสู้งอาย ุ
 
 2.รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบัง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอุบลราชธาน ี
 จากการสนทนากลุ่มยอ่ย กลุ่มผูดู้แลหลกั และผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้ า
ชุมชน ตวัแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตวัแทน อสม. และ ผูดู้แลผูสู้งอายใุน
ชุมชน รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนส าหรับ
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง ประกอบดว้ย 1) การพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย/ุผูดู้แล 2) การดูแล
ต่อเน่ืองในชุมชน 3) การบริการเชิงรุก 4) การบริการในสถานพยาบาล 5) การสร้าง
เครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม และ 6) การรับขอ้มูล/ใหค้  าปรึกษา ดงัภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1:  รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนส าหรับ

ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง 
 
อภิปรายผลการวจิยั 
 1. สถานการณ์การดูแลผูสู้งอายรุะยะยาวโดยเครือข่ายชุมชน พบวา่ 
ผูสู้งอายทุั้งหมดมีผูดู้แล โดยผูดู้แลหลกัส่วนใหญ่เป็นสมาชิกครอบครัว                       
มีความสมัพนัธ์เป็นบุตรของผูสู้งอาย ุกิจกรรมการดูแลส่วนใหญ่เป็นการดูแลกิจวตัร
ประจ าวนั อธิบายไดว้า่ ผูดู้แลผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เป็นสมาชิกครอบครัว และมี
ความสมัพนัธ์เป็นบุตร ซ่ึงตรงกบับริบทสงัคมไทยท่ีหนา้ท่ีในการดูแลผูสู้งอายมุกัจะเป็น
บุตรโดยครอบครัว เป็นการดูแลวงในจากบุตรหลานและสมาชิกครอบครัว ผูสู้งอายุท่ี
ไดรั้บการดูแลกิจวตัรประจ าวนั ดูแลดา้นจิตใจ ยอ่มไดรั้บความผาสุก สอดคลอ้งกบัผล
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ผูสู้งอายรุะยะยาวในสงัคมไทยเป็นการดูแลภายในครอบครัว โดยร้อยละ 95.5 เป็นการ
ดูแลโดยผูดู้แลในครอบครัว ดว้ยค่านิยมความเช่ือ “ความกตญัญูกตเวที” ผูดู้แลส่วน
ใหญ่มีหนา้ท่ีรับภาระดูแลครอบครัว และยงัประกอบอาชีพอยู ่และผูดู้แลส่วนใหญ่ไม่
เคยมีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยและผูสู้งอาย ุ 
 ปัญหาและอปุสรรคท่ีส าคญัคือ ผูป่้วยและญาติขาดความเช่ือมัน่ในตวั
ผูดู้แล และผูดู้แลขาดความมัน่ใจในการดูแลผูสู้งอาย ุอธิบายไดว้า่ การดูแลผูสู้งอายท่ีุมี
ภาวะพึ่งพาระยะยาวมีความซบัซอ้น และตอ้งการบริการท่ีมีความเฉพาะ การเตรียม
บุคลากร ผูดู้แล และครอบครัวเพือ่รองรับการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาวมีความจ าเป็นท่ี
ผูดู้แลทุกระดบัตอ้งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ (Sihapark, Chuengsatiansup & Tengrang, 
2014) เพ่ือใหมี้ความรู้และทกัษะ เกิดความมัน่ใจในการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาวอยา่งมี
คุณภาพสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Sawatphol, Pengpinit, Senanikorn and 
Srisuraphol (2017) ศึกษาการดูแลผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงโดยครอบครัวในพ้ืนท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ผูดู้แลหลกัส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ตรียมตวัและไม่มีความรู้
ดา้นการดูแลผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงอยา่งเป็นระบบ เป็นการดูแลตามกิจวตัร
ประจ าวนั ดูแลกนัตามศกัยภาพท่ีมี  
 2. รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง ประกอบดว้ย 1) การพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย/ุผูดู้แล     
2) การดูแลต่อเน่ืองในชุมชน 3) การบริการเชิงรุก 4) การบริการในสถานพยาบาล 5) 
การสร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม และ 6) การรับขอ้มูล/ใหค้  าปรึกษา อธิบาย
ไดว้า่ การดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงแบบบูรณาการ เป็นการดูแลท่ีครอบคลุมมิติทั้ง
สงัคม สุขภาพ เศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้ม ส าหรับผูสู้งอายท่ีุประสบภาวะยากล าบาก
ในการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั อนัเน่ืองมาจากการเจ็บป่วยเร้ือรัง หรือมีความพิการ
ทุพพลภาพช่วยเหลือตนเองไดบ้างส่วนหรือไม่สามารถช่วยตนเองไดใ้นชีวติประจ าวนั 
ซ่ึงอาจเป็นการดูแลท่ีบา้น หรือในสถานบริการโดยผูดู้แลท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ บุคลากร
ดา้นสุขภาพ ดา้นสงัคม และผูดู้แลท่ีไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพ่ือนบา้น ญาติพ่ี

 

การศึกษาของ Sawatphol, Pengpinit and Srisuraphol (2018) ศึกษาการดูแลและพฒันา
ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย พบวา่ การดูแล
และพฒันาผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงในชุมชนยงัคงเป็นบทบาทของครอบครัว ผูดู้แล
หลกัคือบุตร  
 การดูแลโดยเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเป็นการเยีย่มบา้นและ
การดูแลสุขภาพท่ีบา้นเป็นการดูแลวงนอก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  Thanakwang 
(2008) ศึกษาเครือข่ายและการเก้ือหนุนทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผูสู้งอายไุทยในชุมชน พบวา่ เครือข่ายและการเก้ือหนุนโดยเพ่ือนมีอิทธิพล
อยา่งมากต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ ส่วนการดูแลโดยเครือข่าย 
ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการดูแลต่อเน่ือง การบริการเชิงรุก 
การรักษาพยาบาล แต่ในส่วนการดูแลกิจวตัรประจ าวนัยงัมีนอ้ย 
 ในดา้นความตอ้งการดา้นบริการการดูแลระยะยาว ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่
ตอ้งการใหมี้คนมาดูแลในช่วงเวลากลางวนั โดยตอ้งการผูดู้แลท่ีเป็นสมาชิกใน
ครอบครัว สอดคลอ้งผลการศึกษาของ Phalasuek and Thanomchayathawatch (2017) ศึกษา
ตวัแบบของครอบครัวในการดูแลผูสู้งอายพุบวา่ ผูสู้งอายตุอ้งการการดูแลจากสมาชิกใน
ครอบครัว ดา้นค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั และค่ารักษาพยาบาล การตอบสนองการท า
กิจวตัรประจ าวนั ไดแ้ก่ การรับประทานอาหาร การรักษาสุขอนามยัส่วนบุคคล การ
แกปั้ญหาอาการทางกาย การจดัการส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดรั้บความสะดวกสบายและปลอดภยั 
การไปรับการรักษาพยาบาลตามนดั หรือเม่ือไดรั้บการเจ็บป่วยท่ีไม่สามารถดูแลตนเองได ้
รวมถึงตอ้งการเพื่อนคุย แต่ญาติหรือผูดู้แลส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยมีเวลาดูแลผูสู้งอายไุด้
อยา่งเตม็ท่ีเน่ืองจากภาระดา้นการประกอบอาชีพ และส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์
ในการดูแลผูสู้งอาย ุอธิบายไดว้า่ ผูดู้แลผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว 
และเครือข่ายชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผูสู้งอาย ุและสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ Sihapark, Chuengsatiansup and Tengrang (2014) ศึกษาผลกระทบ
และภาระการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาวภายใตว้ฒันธรรมไทย พบวา่ แบบแผนการดูแล
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ผูสู้งอายรุะยะยาวในสงัคมไทยเป็นการดูแลภายในครอบครัว โดยร้อยละ 95.5 เป็นการ
ดูแลโดยผูดู้แลในครอบครัว ดว้ยค่านิยมความเช่ือ “ความกตญัญูกตเวที” ผูดู้แลส่วน
ใหญ่มีหนา้ท่ีรับภาระดูแลครอบครัว และยงัประกอบอาชีพอยู ่และผูดู้แลส่วนใหญ่ไม่
เคยมีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยและผูสู้งอาย ุ 
 ปัญหาและอปุสรรคท่ีส าคญัคือ ผูป่้วยและญาติขาดความเช่ือมัน่ในตวั
ผูดู้แล และผูดู้แลขาดความมัน่ใจในการดูแลผูสู้งอาย ุอธิบายไดว้า่ การดูแลผูสู้งอายท่ีุมี
ภาวะพึ่งพาระยะยาวมีความซบัซอ้น และตอ้งการบริการท่ีมีความเฉพาะ การเตรียม
บุคลากร ผูดู้แล และครอบครัวเพือ่รองรับการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาวมีความจ าเป็นท่ี
ผูดู้แลทุกระดบัตอ้งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ (Sihapark, Chuengsatiansup & Tengrang, 
2014) เพ่ือใหมี้ความรู้และทกัษะ เกิดความมัน่ใจในการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาวอยา่งมี
คุณภาพสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Sawatphol, Pengpinit, Senanikorn and 
Srisuraphol (2017) ศึกษาการดูแลผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงโดยครอบครัวในพ้ืนท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ผูดู้แลหลกัส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ตรียมตวัและไม่มีความรู้
ดา้นการดูแลผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงอยา่งเป็นระบบ เป็นการดูแลตามกิจวตัร
ประจ าวนั ดูแลกนัตามศกัยภาพท่ีมี  
 2. รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง ประกอบดว้ย 1) การพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย/ุผูดู้แล     
2) การดูแลต่อเน่ืองในชุมชน 3) การบริการเชิงรุก 4) การบริการในสถานพยาบาล 5) 
การสร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม และ 6) การรับขอ้มูล/ใหค้  าปรึกษา อธิบาย
ไดว้า่ การดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงแบบบูรณาการ เป็นการดูแลท่ีครอบคลุมมิติทั้ง
สงัคม สุขภาพ เศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้ม ส าหรับผูสู้งอายท่ีุประสบภาวะยากล าบาก
ในการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั อนัเน่ืองมาจากการเจ็บป่วยเร้ือรัง หรือมีความพิการ
ทุพพลภาพช่วยเหลือตนเองไดบ้างส่วนหรือไม่สามารถช่วยตนเองไดใ้นชีวติประจ าวนั 
ซ่ึงอาจเป็นการดูแลท่ีบา้น หรือในสถานบริการโดยผูดู้แลท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ บุคลากร
ดา้นสุขภาพ ดา้นสงัคม และผูดู้แลท่ีไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพ่ือนบา้น ญาติพ่ี

 

การศึกษาของ Sawatphol, Pengpinit and Srisuraphol (2018) ศึกษาการดูแลและพฒันา
ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย พบวา่ การดูแล
และพฒันาผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงในชุมชนยงัคงเป็นบทบาทของครอบครัว ผูดู้แล
หลกัคือบุตร  
 การดูแลโดยเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเป็นการเยีย่มบา้นและ
การดูแลสุขภาพท่ีบา้นเป็นการดูแลวงนอก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  Thanakwang 
(2008) ศึกษาเครือข่ายและการเก้ือหนุนทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผูสู้งอายไุทยในชุมชน พบวา่ เครือข่ายและการเก้ือหนุนโดยเพ่ือนมีอิทธิพล
อยา่งมากต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ ส่วนการดูแลโดยเครือข่าย 
ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการดูแลต่อเน่ือง การบริการเชิงรุก 
การรักษาพยาบาล แต่ในส่วนการดูแลกิจวตัรประจ าวนัยงัมีนอ้ย 
 ในดา้นความตอ้งการดา้นบริการการดูแลระยะยาว ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่
ตอ้งการใหมี้คนมาดูแลในช่วงเวลากลางวนั โดยตอ้งการผูดู้แลท่ีเป็นสมาชิกใน
ครอบครัว สอดคลอ้งผลการศึกษาของ Phalasuek and Thanomchayathawatch (2017) ศึกษา
ตวัแบบของครอบครัวในการดูแลผูสู้งอายพุบวา่ ผูสู้งอายตุอ้งการการดูแลจากสมาชิกใน
ครอบครัว ดา้นค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั และค่ารักษาพยาบาล การตอบสนองการท า
กิจวตัรประจ าวนั ไดแ้ก่ การรับประทานอาหาร การรักษาสุขอนามยัส่วนบุคคล การ
แกปั้ญหาอาการทางกาย การจดัการส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดรั้บความสะดวกสบายและปลอดภยั 
การไปรับการรักษาพยาบาลตามนดั หรือเม่ือไดรั้บการเจ็บป่วยท่ีไม่สามารถดูแลตนเองได ้
รวมถึงตอ้งการเพื่อนคุย แต่ญาติหรือผูดู้แลส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยมีเวลาดูแลผูสู้งอายไุด้
อยา่งเตม็ท่ีเน่ืองจากภาระดา้นการประกอบอาชีพ และส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์
ในการดูแลผูสู้งอาย ุอธิบายไดว้า่ ผูดู้แลผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว 
และเครือข่ายชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผูสู้งอาย ุและสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ Sihapark, Chuengsatiansup and Tengrang (2014) ศึกษาผลกระทบ
และภาระการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาวภายใตว้ฒันธรรมไทย พบวา่ แบบแผนการดูแล
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ความสมัพนัธ์เช่ือมโยง และช่วยเหลือกนั แต่บทบาทและภาระการจดับริการโดยชุมชน
ทอ้งถ่ินยงักระท าการไดใ้นวงแคบๆ เท่านั้นไม่ทัว่ถึง ไม่ครอบคลุม ไม่ต่อเน่ือง และ  
เขา้ไม่ถึงผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิง 
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ชุมชน ดา้นการดูแล และการเตรียมความพร้อมในการดูแลผูสู้งอาย ุ
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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.  
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บทน า 

เศรษฐกิจชุมชนเป็นกลไกท่ีส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ เพราะเป็นแนวทางหน่ึงของการพฒันาแบบผสมผสานท่ีมุ่งเนน้การเสริมสร้าง
ชุมชนใหเ้ขม็แขง็ สามารถพ่ึงพาตนเองไดแ้ละมีความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม สามารถรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของ
ตนใหเ้อ้ือต่อการอยูอ่าศยัมุ่งรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสร้างความเจริญใหแ้ก่ชุมชน โดย
การผลิตหรือจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินใหก้ลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่น

สถิติพรรณนาวเิคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติ
อนุมานวเิคราะห์ดว้ยสมการโครงสร้างดว้ยโปรแกรม AMOS ผลการวจิยัพบวา่ 
ความสามารถทางการตลาดมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ การเติบโต
ของวสิาหกิจชุมชน การมีส่วนร่วมและสภาพแวดลอ้มภายนอก ตามล าดบั การ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั พบวา่โมเดลมาตรวดัของ    ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัมี
ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี โดยตวัแปรสงัเกตไดมี้ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 
0.68-1.00 มีค่าความผนัแปรเฉล่ียท่ีสกดัไดมี้ค่าระหวา่ง 0.58-0.92 และค่าความเช่ือมัน่
ไดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.91-0.99 โมเดลอิทธิพลโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์X2=24.339, X2/df =1.522, p=0.082, GFI=0.998, CFI=0.995, 
RMR= 0.023 และค่า RMSEA=0.028 ผลการวเิคราะห์สมการโครงสร้าง พบวา่ 
สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลทางตรงต่อความสามารถทางการตลาดมากท่ีสุด รองลงมา
คือสภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมและสภาพแวดลอ้มภายนอก
มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน    ดา้นการมีส่วนร่วมและความสามารถทางการ
ตลาดไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
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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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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 
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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 
 
บทน า 

เศรษฐกิจชุมชนเป็นกลไกท่ีส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ เพราะเป็นแนวทางหน่ึงของการพฒันาแบบผสมผสานท่ีมุ่งเนน้การเสริมสร้าง
ชุมชนใหเ้ขม็แขง็ สามารถพ่ึงพาตนเองไดแ้ละมีความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม สามารถรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของ
ตนใหเ้อ้ือต่อการอยูอ่าศยัมุ่งรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสร้างความเจริญใหแ้ก่ชุมชน โดย
การผลิตหรือจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินใหก้ลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่น

สถิติพรรณนาวเิคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติ
อนุมานวเิคราะห์ดว้ยสมการโครงสร้างดว้ยโปรแกรม AMOS ผลการวจิยัพบวา่ 
ความสามารถทางการตลาดมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ การเติบโต
ของวสิาหกิจชุมชน การมีส่วนร่วมและสภาพแวดลอ้มภายนอก ตามล าดบั การ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั พบวา่โมเดลมาตรวดัของ    ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัมี
ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี โดยตวัแปรสงัเกตไดมี้ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 
0.68-1.00 มีค่าความผนัแปรเฉล่ียท่ีสกดัไดมี้ค่าระหวา่ง 0.58-0.92 และค่าความเช่ือมัน่
ไดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.91-0.99 โมเดลอิทธิพลโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์X2=24.339, X2/df =1.522, p=0.082, GFI=0.998, CFI=0.995, 
RMR= 0.023 และค่า RMSEA=0.028 ผลการวเิคราะห์สมการโครงสร้าง พบวา่ 
สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลทางตรงต่อความสามารถทางการตลาดมากท่ีสุด รองลงมา
คือสภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมและสภาพแวดลอ้มภายนอก
มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน    ดา้นการมีส่วนร่วมและความสามารถทางการ
ตลาดไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 

ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อมภายนอก,  การมีส่วนร่วม, ความสามารถทางการตลาด ,      
การเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 

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 



24 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562มนุษยสังคมสาร (มสส.)

มีจุดขาย และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน จากความส าคญัของเศรษฐกิจ
ชุมชน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียง เนน้การพฒันาองคค์วามรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและสร้างภูมิคุม้กนัในการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชน (Office of Agricultural Economics, 2016) 

วสิาหกิจชุมชนเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะกระตุน้ระบบเศรษฐกิจฐานรากดว้ย 
การสร้างความเจริญใหแ้ก่ชุมชน สามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องคนในชุมชน
ใหดี้ข้ึน รัฐบาลจึงมีการส่งเสริมใหจ้ดัตั้งวสิาหกิจชุมชนเพ่ือเป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยให้
ชุมชนทอ้งถ่ินไดป้รับเปล่ียนการพ่ึงพิงปัจจยัต่างๆ จากภายนอกชุมชนเป็นการพ่ึงตนเอง 
ภายในชุมชนโดยอาศยัทุนของตนเองและทุนของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชนหรือ
ศกัยภาพของชุมชนท่ีมีอยูน่ั้นมาบูรณาการผา่นการผลิต การแปรรูปใหส้อดคลอ้งกบัวถีิ
ชุมชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง อนัเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกไม่วา่จะเป็นระบบเศรษฐกิจ สงัคม นโยบายรัฐบาล นวตักรรม
และการแข่งขนัส่งผลใหว้สิาหกิจชุมชนและผูด้  าเนินการตอ้งมีการปฏิบติัภายใตบ้ริบท
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ี ตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมดัระวงัและ 
การบริหารจดัการท่ีเหมาะสมในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน เพ่ือใหพ้ฒันา
ไปสู่ความเขม้แข็งของวสิาหกิจชุมชนและมีผลท าใหชุ้มชนสามารถพ่ึงตนเอง ทา้ยท่ีสุด
สามารถแกไ้ขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนได ้(Kanaphoom, 2015) 

ปัจจุบนัรัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาอาชีพและการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนทั้งท่ีเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมในรูปของการจดัตั้งวสิาหกิจชุมชน ซ่ึง
เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนจ านวนมากและเป็นแรงสนบัสนุนในการพฒันา
ประเทศชาติ โดยก าหนดใหเ้ป็นแนวทางหน่ึงในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สงัคม เพ่ือบูรณาการทรัพยากรใหเ้กิดความหลากหลาย มีการใชศ้กัยภาพทรัพยากรของ
ชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลใหต้น้ทุนของวสิาหกิจต ่าลง เพราะวสิาหกิจชุมชน
เป็นรูปแบบการด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเอ้ือกบัชุมชนท่ีสามารถด ารงชีวติได้
มัน่คงและเขม้แขง็ ความส าเร็จหรือการเติบโตของวสิาหกิจชุมชนมิใช่วา่จะท าไดง่้าย 

ตอ้งอาศยัความร่วมมือของคนภายในชุมชน อีกทั้งวสิาหกิจชุมชนเนน้เร่ืองการบริหาร
จดัการ เป็นกิจการสร้างรายไดรู้ปแบบหน่ึงท่ีมีขนาดเลก็กวา่วสิาหกิจขนาดยอ่มโดย
ผลผลิตจะเกิดจากสินทรัพยชุ์มชน อาทิ ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม ทกัษะฝีมือ วฒันธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติหรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นทรัพยากรพ้ืนบา้น โดยมีรูปแบบการจดัการ
เขา้มาประยกุตใ์ช ้โดยเป็นกิจการของคนภายในชุมชน (Tantrabanthit, 2008: 55) 
วสิาหกิจชุมชนเป็นแนวทางหน่ึงในการยกระดบัรายไดชี้วติความเป็นอยูแ่ละคุณภาพ
ชีวติของชาวบา้นหรือเกษตรกรในชนบทท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่เป็นกลุ่ม
คนท่ียากจนของประเทศ หากกลุ่มชาวบา้นหรือกลุ่มเกษตรกรเหล่าน้ีมีรายไดสู้งข้ึนจะ
ส่งผลกระทบดา้นบวกต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะการประกอบ
วสิาหกิจชุมชนควรมุ่งเนน้สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ส่งเสริมใหเ้กิดเศรษฐกิจ
ชุมชนแบบพ่ึงตนเองผา่นการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและวตัถุดิบในชุมชน โดย
คนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน 
 ผลจากการสนบัสนุนผา่นนโยบายของรัฐบาลลงมาสู่หน่วยงานของรัฐ อาทิ 
กรมพฒันาชุมชน กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานเทศบาลส่งผลท าให้
สมาชิกในชุมชนมีความตอ้งการจดัตั้งวสิาหกิจชุมชนมากข้ึน ขอ้มูลการจดทะเบียนเพ่ือ
ประกอบการวสิาหกิจชุมชนทัว่ประเทศท่ีไดรั้บการอนุมติัการจดทะเบียนจ าแนกตาม
พ้ืนท่ีประเทศไทย 9 เขต 77 จงัหวดั มีจ านวนวสิาหกิจชุมชนมากถึง 82,755 แห่ง และมี
จ านวนสมาชิกรวม 1,421,582 คน ภาคเหนือตอนบนสงักดัเขต 6 ประกอบดว้ยจงัหวดั 
ล าปาง จงัหวดัล าพนู จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน จงัหวดั
เชียงราย และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีผูจ้ดทะเบียนเพ่ือประกอบการวสิาหกิจชุมชน 
13,530 กลุ่ม จ านวนสมาชิก 197,600 คน (Office of Community Enterprise Promotion, 
2017) 

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเก้ือหนุนทาง
ธรรมชาติท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นดา้นวตัถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีเพียงพอใน
การด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ มี
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มีจุดขาย และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน จากความส าคญัของเศรษฐกิจ
ชุมชน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียง เนน้การพฒันาองคค์วามรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและสร้างภูมิคุม้กนัในการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชน (Office of Agricultural Economics, 2016) 

วสิาหกิจชุมชนเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะกระตุน้ระบบเศรษฐกิจฐานรากดว้ย 
การสร้างความเจริญใหแ้ก่ชุมชน สามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องคนในชุมชน
ใหดี้ข้ึน รัฐบาลจึงมีการส่งเสริมใหจ้ดัตั้งวสิาหกิจชุมชนเพ่ือเป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยให้
ชุมชนทอ้งถ่ินไดป้รับเปล่ียนการพ่ึงพิงปัจจยัต่างๆ จากภายนอกชุมชนเป็นการพ่ึงตนเอง 
ภายในชุมชนโดยอาศยัทุนของตนเองและทุนของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชนหรือ
ศกัยภาพของชุมชนท่ีมีอยูน่ั้นมาบูรณาการผา่นการผลิต การแปรรูปใหส้อดคลอ้งกบัวถีิ
ชุมชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง อนัเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกไม่วา่จะเป็นระบบเศรษฐกิจ สงัคม นโยบายรัฐบาล นวตักรรม
และการแข่งขนัส่งผลใหว้สิาหกิจชุมชนและผูด้  าเนินการตอ้งมีการปฏิบติัภายใตบ้ริบท
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ี ตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมดัระวงัและ 
การบริหารจดัการท่ีเหมาะสมในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน เพ่ือใหพ้ฒันา
ไปสู่ความเขม้แข็งของวสิาหกิจชุมชนและมีผลท าใหชุ้มชนสามารถพ่ึงตนเอง ทา้ยท่ีสุด
สามารถแกไ้ขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนได ้(Kanaphoom, 2015) 

ปัจจุบนัรัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาอาชีพและการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนทั้งท่ีเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมในรูปของการจดัตั้งวสิาหกิจชุมชน ซ่ึง
เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนจ านวนมากและเป็นแรงสนบัสนุนในการพฒันา
ประเทศชาติ โดยก าหนดใหเ้ป็นแนวทางหน่ึงในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สงัคม เพ่ือบูรณาการทรัพยากรใหเ้กิดความหลากหลาย มีการใชศ้กัยภาพทรัพยากรของ
ชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลใหต้น้ทุนของวสิาหกิจต ่าลง เพราะวสิาหกิจชุมชน
เป็นรูปแบบการด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเอ้ือกบัชุมชนท่ีสามารถด ารงชีวติได้
มัน่คงและเขม้แขง็ ความส าเร็จหรือการเติบโตของวสิาหกิจชุมชนมิใช่วา่จะท าไดง่้าย 

ตอ้งอาศยัความร่วมมือของคนภายในชุมชน อีกทั้งวสิาหกิจชุมชนเนน้เร่ืองการบริหาร
จดัการ เป็นกิจการสร้างรายไดรู้ปแบบหน่ึงท่ีมีขนาดเลก็กวา่วสิาหกิจขนาดยอ่มโดย
ผลผลิตจะเกิดจากสินทรัพยชุ์มชน อาทิ ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม ทกัษะฝีมือ วฒันธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติหรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นทรัพยากรพ้ืนบา้น โดยมีรูปแบบการจดัการ
เขา้มาประยกุตใ์ช ้โดยเป็นกิจการของคนภายในชุมชน (Tantrabanthit, 2008: 55) 
วสิาหกิจชุมชนเป็นแนวทางหน่ึงในการยกระดบัรายไดชี้วติความเป็นอยูแ่ละคุณภาพ
ชีวติของชาวบา้นหรือเกษตรกรในชนบทท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่เป็นกลุ่ม
คนท่ียากจนของประเทศ หากกลุ่มชาวบา้นหรือกลุ่มเกษตรกรเหล่าน้ีมีรายไดสู้งข้ึนจะ
ส่งผลกระทบดา้นบวกต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะการประกอบ
วสิาหกิจชุมชนควรมุ่งเนน้สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ส่งเสริมใหเ้กิดเศรษฐกิจ
ชุมชนแบบพ่ึงตนเองผา่นการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและวตัถุดิบในชุมชน โดย
คนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน 
 ผลจากการสนบัสนุนผา่นนโยบายของรัฐบาลลงมาสู่หน่วยงานของรัฐ อาทิ 
กรมพฒันาชุมชน กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานเทศบาลส่งผลท าให้
สมาชิกในชุมชนมีความตอ้งการจดัตั้งวสิาหกิจชุมชนมากข้ึน ขอ้มูลการจดทะเบียนเพ่ือ
ประกอบการวสิาหกิจชุมชนทัว่ประเทศท่ีไดรั้บการอนุมติัการจดทะเบียนจ าแนกตาม
พ้ืนท่ีประเทศไทย 9 เขต 77 จงัหวดั มีจ านวนวสิาหกิจชุมชนมากถึง 82,755 แห่ง และมี
จ านวนสมาชิกรวม 1,421,582 คน ภาคเหนือตอนบนสงักดัเขต 6 ประกอบดว้ยจงัหวดั 
ล าปาง จงัหวดัล าพนู จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน จงัหวดั
เชียงราย และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีผูจ้ดทะเบียนเพ่ือประกอบการวสิาหกิจชุมชน 
13,530 กลุ่ม จ านวนสมาชิก 197,600 คน (Office of Community Enterprise Promotion, 
2017) 

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเก้ือหนุนทาง
ธรรมชาติท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นดา้นวตัถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีเพียงพอใน
การด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ มี
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พบวา่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกค่อนขา้งนอ้ย (Kanaphoom, 2015) การแปรรูป
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เพราะฝ่ายการตลาดไม่
มีการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคท าใหค้วามสามารถทางการตลาดลดลง บางคร้ังเกิด
ความขดัแยง้ของสมาชิก ท าใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มชะงกัลงไปบา้ง ส่ิงเหล่าน้ีท าให้
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่เติบโตเท่าท่ีควร (Suwan, 2016)โดยเฉพาะกลุ่มของ
ช าร่วยและของท่ีระลึกซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเนน้ส่ิงประดิษฐท่ี์สะทอ้นวธีิชีวติภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ปัญหาดา้นการผลิต ไม่สามารถผลิตไดท้นัเม่ือมีการสัง่ซ้ือ
จ านวนมาก ตน้ทุนการผลิตสูง กรรมการไม่มีการปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมี
การเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะปัญหาความสามารถดา้นการตลาด ขาดการวเิคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค สินคา้ไม่มีตราสินคา้และขาดบรรจุภณัฑท่ี์ดี ขาดการออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์หม่ ไม่มีช่องทางในการผลิตจ าหน่ายผา่นทางธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
ส่วนใหญ่มีการลอกเลียนแบบผลิตภณัฑ ์(Benyarit, 2008) 

ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วม
และ ความสามารถทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือ
ตอนบน เพ่ือเป็นองคค์วามรู้ใหม่ในการผลกัดนัเพ่ือหนุนเสริมใหว้สิาหกิจชุมชนเติบโต
ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  1. ศึกษาความส าคญัของสภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วมและ
ความสามารถทางการตลาดและการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน 
  2. ศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วมและความสามารถทางการ
ตลาดท่ีมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน 
 
 
 

วฒันธรรมทอ้งถ่ินไม่วา่จะเป็นวถีิชีวติ ภาษาและการแต่งกายของแต่ละทอ้งถ่ิน ความ
เป็นอยูข่องผูค้นในชุมชนท่ีส่งผลใหเ้กิดการถ่ายทอดวฒันธรรมผา่นผลิตภณัฑชุ์มชนท่ี
มีความหลากหลาย ตามบริบทของพ้ืนท่ีและส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นปัจจยัเอ้ือหรือปัจจยัท่ี
เป็นอปุสรรคบา้งท่ีเกิดจากการท างาน อาทิ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน วธีิ
ธรรมชาติในทอ้งถ่ินและนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งผลใหก้บัพฒันาชุมชนระดบัจงัหวดั
หรือหน่วยงานเกษตรจงัหวดัท่ีร่วมท าการขบัเคล่ือนการท างานแบบมีส่วนร่วม ยอ่ม
ส่งผลใหว้สิาหกิจชุมชนเร่ิมมีศกัยภาพในการผลิตทั้งการเกษตร พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรมและการบริการโดยสามารถแยกประเภทการผลิตสินคา้ ซ่ึงในภาคเหนือ
ตอนบนมีการจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ จากขอ้มูลการ
จดทะเบียน 13,530 แห่ง มีสมาชิกจ านวน 197,600 ราย เฉล่ีย 14.58 คนต่อแห่ง มากกวา่
พ้ืนในภาคอีสานทั้ง 2 เขต (Office of the Secretary of the Community Enterprise 
Promotion Committee, 2015) 

ปัจจุบนัผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐท่ีสนบัสนุนกลุ่ม
ท่ีมีผลการประกอบการอยา่งต่อเน่ือง สรุปได ้6 ประเภท  มีจ านวน 6,448 แห่ง คือ (1) กลุ่ม
การแปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร (2) กลุ่มประเภทผา้และเคร่ืองแต่งกาย (3) กลุ่มเคร่ือง
จกัสาน (4) กลุ่มประเภทเคร่ืองด่ืม (5) กลุ่มผลิตภณัฑส์มุนไพร และ (6) กลุ่มของช าร่วย
และของท่ีระลึก เป็นตน้ (The Community Development Department, 2015) โดยท่ีผา่น
มาผลการเติบโตของวสิาหกิจชุมชนแต่ละประเภทอาจจะมีความแตกต่างกนัไปทั้งใน
ระดบัท่ีประสบความส าเร็จหรือประสบความลม้เหลวบา้งในแต่ละปี แต่ส่วนใหญ่
วสิาหกิจชุมชนท่ีสามารถเติบโตไดก็้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวทางในการด าเนินงาน
ตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง (Kaewkamfu, 2016) งานศึกษาของ Phomsakha Na 
Sakolnakorn and Sangkharat (2013) ไดส้รุปวา่ ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยแีละปัจจยั
ทางนิเวศวทิยาซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของ
วสิาหกิจชุมชน โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ท าใหย้อดขายสินคา้ลดลงและ
ก าลงัการผลิตก็ลดลงตามไปดว้ย ส่วนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการด าเนินงานค่อนขา้งอ่อนดอ้ย 
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พบวา่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกค่อนขา้งนอ้ย (Kanaphoom, 2015) การแปรรูป
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เพราะฝ่ายการตลาดไม่
มีการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคท าใหค้วามสามารถทางการตลาดลดลง บางคร้ังเกิด
ความขดัแยง้ของสมาชิก ท าใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มชะงกัลงไปบา้ง ส่ิงเหล่าน้ีท าให้
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่เติบโตเท่าท่ีควร (Suwan, 2016)โดยเฉพาะกลุ่มของ
ช าร่วยและของท่ีระลึกซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเนน้ส่ิงประดิษฐท่ี์สะทอ้นวธีิชีวติภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ปัญหาดา้นการผลิต ไม่สามารถผลิตไดท้นัเม่ือมีการสัง่ซ้ือ
จ านวนมาก ตน้ทุนการผลิตสูง กรรมการไม่มีการปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมี
การเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะปัญหาความสามารถดา้นการตลาด ขาดการวเิคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค สินคา้ไม่มีตราสินคา้และขาดบรรจุภณัฑท่ี์ดี ขาดการออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์หม่ ไม่มีช่องทางในการผลิตจ าหน่ายผา่นทางธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
ส่วนใหญ่มีการลอกเลียนแบบผลิตภณัฑ ์(Benyarit, 2008) 

ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วม
และ ความสามารถทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือ
ตอนบน เพ่ือเป็นองคค์วามรู้ใหม่ในการผลกัดนัเพ่ือหนุนเสริมใหว้สิาหกิจชุมชนเติบโต
ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  1. ศึกษาความส าคญัของสภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วมและ
ความสามารถทางการตลาดและการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน 
  2. ศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วมและความสามารถทางการ
ตลาดท่ีมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน 
 
 
 

วฒันธรรมทอ้งถ่ินไม่วา่จะเป็นวถีิชีวติ ภาษาและการแต่งกายของแต่ละทอ้งถ่ิน ความ
เป็นอยูข่องผูค้นในชุมชนท่ีส่งผลใหเ้กิดการถ่ายทอดวฒันธรรมผา่นผลิตภณัฑชุ์มชนท่ี
มีความหลากหลาย ตามบริบทของพ้ืนท่ีและส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นปัจจยัเอ้ือหรือปัจจยัท่ี
เป็นอปุสรรคบา้งท่ีเกิดจากการท างาน อาทิ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน วธีิ
ธรรมชาติในทอ้งถ่ินและนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งผลใหก้บัพฒันาชุมชนระดบัจงัหวดั
หรือหน่วยงานเกษตรจงัหวดัท่ีร่วมท าการขบัเคล่ือนการท างานแบบมีส่วนร่วม ยอ่ม
ส่งผลใหว้สิาหกิจชุมชนเร่ิมมีศกัยภาพในการผลิตทั้งการเกษตร พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรมและการบริการโดยสามารถแยกประเภทการผลิตสินคา้ ซ่ึงในภาคเหนือ
ตอนบนมีการจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ จากขอ้มูลการ
จดทะเบียน 13,530 แห่ง มีสมาชิกจ านวน 197,600 ราย เฉล่ีย 14.58 คนต่อแห่ง มากกวา่
พ้ืนในภาคอีสานทั้ง 2 เขต (Office of the Secretary of the Community Enterprise 
Promotion Committee, 2015) 

ปัจจุบนัผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐท่ีสนบัสนุนกลุ่ม
ท่ีมีผลการประกอบการอยา่งต่อเน่ือง สรุปได ้6 ประเภท  มีจ านวน 6,448 แห่ง คือ (1) กลุ่ม
การแปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร (2) กลุ่มประเภทผา้และเคร่ืองแต่งกาย (3) กลุ่มเคร่ือง
จกัสาน (4) กลุ่มประเภทเคร่ืองด่ืม (5) กลุ่มผลิตภณัฑส์มุนไพร และ (6) กลุ่มของช าร่วย
และของท่ีระลึก เป็นตน้ (The Community Development Department, 2015) โดยท่ีผา่น
มาผลการเติบโตของวสิาหกิจชุมชนแต่ละประเภทอาจจะมีความแตกต่างกนัไปทั้งใน
ระดบัท่ีประสบความส าเร็จหรือประสบความลม้เหลวบา้งในแต่ละปี แต่ส่วนใหญ่
วสิาหกิจชุมชนท่ีสามารถเติบโตไดก็้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวทางในการด าเนินงาน
ตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง (Kaewkamfu, 2016) งานศึกษาของ Phomsakha Na 
Sakolnakorn and Sangkharat (2013) ไดส้รุปวา่ ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยแีละปัจจยั
ทางนิเวศวทิยาซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของ
วสิาหกิจชุมชน โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ท าใหย้อดขายสินคา้ลดลงและ
ก าลงัการผลิตก็ลดลงตามไปดว้ย ส่วนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการด าเนินงานค่อนขา้งอ่อนดอ้ย 
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เป็นผูท่ี้มีบทบาทในทุก ๆ เร่ือง ไม่ใช่วา่ก าหนดใหป้ระชาชนปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
แต่ทุกอยา่งตอ้งเป็นเร่ืองของประชาชนท่ีคิดร่วมกนั การมีส่วนร่วมของกลุ่มตาม
มุมมองของรีดเดอร์ (Reeder, 1974: 39) ถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชนท่ีเขา้มา
มีบทบาทในการด าเนินการพฒันาเพ่ือเป็นการร่วมรับผลประโยชน์และร่วมลงทุนและ
ลงแรง  

3. ความสามารถทางการตลาด (Marketing capability) 
 ความสามารถทางการตลาดเป็นรูปแบบของกระบวนการท่ีผสมผสาน

การใชท้ั้งทกัษะความรู้และทรัพยากรภายในองคก์รเพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดได ้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าไปสู่สินคา้และบริการ และท าใหอ้งคก์รสามารถ
แข่งขนัทางการตลาดได ้(Vorhies, 1998: 3-23; Day, 1994: 37-52) ธุรกิจสามารถท่ีจะ
พฒันาตนเองเพ่ือแสวงหาความคาดหวงัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ คู่แข่งขนั รวมถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆเพ่ือแกไ้ขปัญหาในเชิงพาณิชย ์เพื่อสร้าง   
มูลค่าท่ีสูงกวา่ความคาดหวงัส าหรับลูกคา้ขององคก์ร และเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัได ้
(Tsai and Shih, 2004: 524-530; Vorhies, 1998: 3-23; Weerawardena, 2003: 15-36)
แนวคิดกิจกรรมและกลยทุธ์ทางการตลาดถูกน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ 
อาจเกิดจากทรัพยากรท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตนหรือความสามารถในการสร้างยีห่อ้เพ่ือ
มุ่งเนน้ใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการสินคา้รวมถึงเพ่ิมยอดขายผา่นช่องทางการจดัจ าหน่าย
หรือช่องทางใหบ้ริการท่ีมากข้ึน ความสามารถทางการตลาดมีการก าหนดเป็น
กระบวนการดว้ยการบูรณาการ ส่งผลใหว้สิาหกิจชุมชนเติบโตโดยผา่นการใช้
ทรัพยากรท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตนเพ่ือเขา้ถึงความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงของลูกคา้ท่ีมี
ความซบัซอ้นไปยงัเป้าหมายสุดทา้ยคือการบรรลุของผลิตภณัฑท่ี์ดีกวา่เพ่ือลูกคา้ (Day, 
1994: 35-54; Song et al, 2007: 18-34) 

 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
การวจิยัคร้ังน้ีมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัได้

ดงัน้ี 
 1. สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) 

สภาพแวดลอ้มภายนอกมีความส าคญัต่อความส าเร็จหรือการเติบโตของ
วสิาหกิจชุมชน เน่ืองจากการท่ีกิจการจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมี
ความสามารถท่ีจะปรับตวัใหอ้ยูร่อดไดใ้นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เพราะผูบ้ริหารจะตอ้งมองหากลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะแข่งขนัไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
และตอ้งมีความสามารถท่ีจะปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีความ
ผนัผวนเหล่านั้น เพราะหากมีการก าหนดกลยทุธ์หรือการวางแผนงานท่ีเหมาะสมทั้งต่อ
สถานการณ์ภายนอก และสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานขององคก์รแลว้ยอ่มถือวา่เป็นการ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการอยูร่อดในระยะยาว (Mesinsee, 2016: 10)
สภาพแวดลอ้มก็มีแนวโนม้วา่แผนการท างานหรือกลยทุธ์ท่ีวางไวจ้ะไม่ประสบ
ความส าเร็จตามท่ีไดก้ าหนดไว ้เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเติบโตของกิจการทั้ง
ในระดบัมหภาคและจุลภาค (Wheelen & Hunger, 2012: 146) 

2. การมส่ีวนร่วม 
Cohen and Uphoff (1981) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมโดยทัว่ไปใน

ขั้นตอนการตดัสินใจไม่ไดห้มายความวา่จะเป็นการตดัสินใจไดเ้พียงอยา่งเดียว ยงัใช้
ตดัสินใจควบคู่ไปขั้นตอนการปฏิบติัการดว้ยเช่นกนั การตดัสินใจยงัเก่ียวขอ้งกบั
ประชาชนในเร่ืองผลประโยชน์และการประเมินผลในกิจกรรมการพฒันาดว้ย ซ่ึงจะ
เห็นวา่การตดัสินใจจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติั โดยมีแนวความคิดวา่การมีส่วน
ร่วมมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ (1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัการ (3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ (4) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลทุกขั้นตอน โดยมีความสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน (Cohen & 
Uphoff, 1980) ซ่ึงแนวทางการมีส่วนร่วมนั้นมุ่งใหป้ระชาชนเป็นผูคิ้ดคน้ปัญหาและ
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เป็นผูท่ี้มีบทบาทในทุก ๆ เร่ือง ไม่ใช่วา่ก าหนดใหป้ระชาชนปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
แต่ทุกอยา่งตอ้งเป็นเร่ืองของประชาชนท่ีคิดร่วมกนั การมีส่วนร่วมของกลุ่มตาม
มุมมองของรีดเดอร์ (Reeder, 1974: 39) ถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชนท่ีเขา้มา
มีบทบาทในการด าเนินการพฒันาเพ่ือเป็นการร่วมรับผลประโยชน์และร่วมลงทุนและ
ลงแรง  

3. ความสามารถทางการตลาด (Marketing capability) 
 ความสามารถทางการตลาดเป็นรูปแบบของกระบวนการท่ีผสมผสาน

การใชท้ั้งทกัษะความรู้และทรัพยากรภายในองคก์รเพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดได ้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าไปสู่สินคา้และบริการ และท าใหอ้งคก์รสามารถ
แข่งขนัทางการตลาดได ้(Vorhies, 1998: 3-23; Day, 1994: 37-52) ธุรกิจสามารถท่ีจะ
พฒันาตนเองเพ่ือแสวงหาความคาดหวงัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ คู่แข่งขนั รวมถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆเพ่ือแกไ้ขปัญหาในเชิงพาณิชย ์เพื่อสร้าง   
มูลค่าท่ีสูงกวา่ความคาดหวงัส าหรับลูกคา้ขององคก์ร และเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัได ้
(Tsai and Shih, 2004: 524-530; Vorhies, 1998: 3-23; Weerawardena, 2003: 15-36)
แนวคิดกิจกรรมและกลยทุธ์ทางการตลาดถูกน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ 
อาจเกิดจากทรัพยากรท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตนหรือความสามารถในการสร้างยีห่อ้เพ่ือ
มุ่งเนน้ใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการสินคา้รวมถึงเพ่ิมยอดขายผา่นช่องทางการจดัจ าหน่าย
หรือช่องทางใหบ้ริการท่ีมากข้ึน ความสามารถทางการตลาดมีการก าหนดเป็น
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ขั้นตอนการตดัสินใจไม่ไดห้มายความวา่จะเป็นการตดัสินใจไดเ้พียงอยา่งเดียว ยงัใช้
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ประชาชนในเร่ืองผลประโยชน์และการประเมินผลในกิจกรรมการพฒันาดว้ย ซ่ึงจะ
เห็นวา่การตดัสินใจจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติั โดยมีแนวความคิดวา่การมีส่วน
ร่วมมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ (1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัการ (3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ (4) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลทุกขั้นตอน โดยมีความสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน (Cohen & 
Uphoff, 1980) ซ่ึงแนวทางการมีส่วนร่วมนั้นมุ่งใหป้ระชาชนเป็นผูคิ้ดคน้ปัญหาและ
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4. การเตบิโตของวสิาหกจิชุมชน (Growth of community enterprises) 
 การเติบโตของวสิาหกิจชุมชนเป็นการเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บั

ผลิตภณัฑ ์สร้างคุณค่าใหก้บัทรัพยากรท่ีมีอยูโ่ดยอาจเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีตวัตนหรือไม่ก็ได ้
กิจกรรมของวสิาหกิจชุมชนจึงรวมถึงการผลิตการบริการ การซ้ือขาย การจ าแนกแจกจ่าย
สินคา้และการขนส่ง เป็นตน้ การเติบโตของวสิาหกิจชุมชนสามารถวดัไดท้ั้งในดา้น
ของประสิทธิภาพทางการเงิน และผลด าเนินการท่ีไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงระดบัความ
พึงพอใจและส่วนแบ่งทางการตลาด (Murphy, 1996: 15-23; Chong, 2008: 1-10; 
Ahmad, et al., 2010: 182-203) รวมถึงยอดของการจ าหน่ายผลิตภณัฑก็์เป็นเกณฑก์าร
เติบโตท่ีเป็นพ้ืนฐานของความส าเร็จ (Laurenc, 2001) 

 ดงันั้น จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปตวัแปรไดจ้ านวน 4 
หมวด คือ (1) สภาพแวดลอ้มภายนอก (2) การมีส่วนร่วม (3) ความสามารถทางการตลาด 
และ (4) การเติบโตของวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงมีงานวจิยัของ Hooper and Rocca, (1991: 26-
31) น าเสนอวา่สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน รวมถึง
งานศึกษาของ Pearce and Robinson (2013: 87), Meechat (2006: 75-85); Follett 
(1918) น าเสนอวา่สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วม และงานศึกษาของ 
Wheelen and Hunger (2012: 146) ท่ีน าเสนอวา่สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลตอ่
ความสามารถทางการตลาดดงัสมมุติฐานท่ี 1, 2 และ 4 นอกจากน้ี แนวคิดของ Cohen 
and Uphoff (1976) น าเสนอวา่ การมีส่วนร่วมมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาของสมมุติฐานท่ี 3 และท่ี 5 ส่วนตวัแปรดา้นความสามารถทางการตลาด
มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน ฉะนั้น จึงเป็นท่ีมาของสมมติุฐานท่ี 6 ดงัน าเสนอ
กรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวจิยัดงัน้ี 
 
 
 
 

 
กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดการวจิยั 
สมมติฐานการวจิยั 
H1: สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
H2: สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
H3:  การมีส่วนร่วมมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
H4:  สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 
H5:  การมีส่วนร่วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 
H6:  ความสามารถทางการตลาดมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
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Mathias, Fabian, Sascha and Eva (2014)โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ (1) ขอ้มูล
พ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม (2) ตวัแปรท่ีพฒันามาจากการทบทวนวรรณกรรม คือ 
สภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วม ความสามารถทางการตลาด และการเติบโต
ของวสิาหกิจชุมชน (3) แบบสมัภาษณ์ โดยการสมัภาษณ์หวัหนา้วสิาหกิจชุมชน และ
กรรมการ 

 การตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อหาความเท่ียงตรง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ซ่ึงมี
ค่า IOCโดยรวมทั้งฉบบั = 0.83 ทดสอบความเช่ือมัน่โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ของครอนบาค แบบสอบถามทั้งฉบบัไดค้่าเท่ากบั 0.787โดยมาตรวดัตวัแปร
สภาพแวดลอ้มภายนอก ไดค้่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของครอนบาค เท่ากบั 0.819 มาตร
วดัตวัแปรการมีส่วนร่วมมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของครอนบาค เท่ากบั 0.787 มาตร
วดัตวัแปรความสามารถทางการตลาดมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ ครอนบาค
เท่ากบั 0.756 มาตรวดัตวัแปรการเติบโตของวสิาหกิจชุมชนมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของครอนบาค เท่ากบั 0.787โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 7 ระดบั 
คือ 7 หมายถึง ส าคญัมากท่ีสุด และ 1 หมายถึง ส าคญันอ้ยท่ีสุด เพ่ือใหเ้กิดความละเอียด
ในการสร้างประเด็นค าถาม ตามวธีิการของ Likert scales (Likert, 1970: 275)  

3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์บบไป-กลบั เพื่อ

ส่งไปยงัวสิาหกิจชุมชุมชนท่ีจดทะเบียนทั้ง 8 จงัหวดั และท าหนงัสือเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ถึงประธานกรรมการและเลขานุการ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ซ่ึงเป็นใครก็ได ้
ท าการตอบแบบสอบถามน้ี โดยใชร้ะยะเวลา 3 เดือน คือ เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 
และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา 500 ชุดโดยผูว้จิยัไดโ้ทรประสานงานอยา่งต่อเน่ือง 
หากหน่วยวเิคราะห์คนใดมีความล่าชา้ก็จะท าการโทรทวงถามอยา่งต่อเน่ืองหรือไปรับ
เอกสารดว้ยตนเอง ทา้ยท่ีสุดไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 500 คน ตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 

วธีิด าเนินการวจิยั 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คือ วสิาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

ประกอบดว้ย 8 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดัล าปาง จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าพนู จงัหวดั
พะเยา จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน จงัหวดัเชียงราย และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนท่ีผลิตสินคา้ มีทั้งหมด 18 ประเภท แตผู่ว้จิยัเลือกมา 6 ประเภท            
เพราะเป็นวสิาหกิจชุมชนท่ีมีการด าเนินอยา่งต่อเน่ืองและมีความเขม้แขง็ คือ (1) แปรรูป 
และผลิตภณัฑท์างอาหาร (2) ผลิตภณัฑผ์า้ทอและเส้ือผา้ (3)  จกัสาน (4) เคร่ืองด่ืม             
(5) ผลิตภณัฑส์มุนไพร และ (6) ของช าร่วยและของท่ีระลึก จ านวน 6,448 กลุ่ม (Office of 
Community Enterprise Promotion, 2017) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 500 กลุ่ม ตาม
เกณฑข์อง Comrey and Lee (1992) คือ ระดบัดีมาก โดยผูใ้หข้อ้มูลคือประธานกลุ่ม 
กรรมการกลุ่มและเลขานุการกลุ่มวสิาหกิจชุมชน เน่ืองจากเป็นผูมี้บทบาททั้งในเชิง
นโยบายและวางแผนในการลงสู่การปฏิบติัของวสิาหกิจชุมชน สรุปไดว้า่ เชียงใหม่     
มีประชากร 1,894 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 147 กลุ่ม ล าพนู มีประชากร 536 กลุ่ม กลุ่ม
ตวัอยา่ง 42 กลุ่ม ล าปาง มีประชากร 514 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 40 กลุ่ม แม่ฮ่องสอน          
มีประชากร 267 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 20 กลุ่ม พะเยา มีประชากร 694 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 
54 กลุ่ม น่าน มีประชากร 531 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 41 กลุ่ม เชียงราย มีประชากร 1,403 
กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 109 กลุ่ม แพร่ มีประชากร 609 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 47 กลุ่ม 

2. เคร่ืองมือวจิยั  
 การวจิยัน้ีใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

มาตรวดัตวัแปรจ านวน 4 ดา้น คือ (1) สภาพแวดลอ้มภายนอก ดดัแปลงมาจากมาตรวดั
ของ Wernerfelt (1984), Barney (1991), Murply (2007) (2) การมีส่วนร่วมดดัแปลงมา
จากมาตรวดัของ Colin Coulson-Thomas (2005); Cohen and Uphoff (1980) (3) 
ความสามารถทางการตลาด ดดัแปลงมาจากมาตรวดัของ Weerewardena (2003); 
Atuahene-Gima (1993) (4) การเติบโตของวสิาหกิจชุมชน ดดัแปลงมาจากมาตรวดัของ 
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Mathias, Fabian, Sascha and Eva (2014)โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ (1) ขอ้มูล
พ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม (2) ตวัแปรท่ีพฒันามาจากการทบทวนวรรณกรรม คือ 
สภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วม ความสามารถทางการตลาด และการเติบโต
ของวสิาหกิจชุมชน (3) แบบสมัภาษณ์ โดยการสมัภาษณ์หวัหนา้วสิาหกิจชุมชน และ
กรรมการ 

 การตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อหาความเท่ียงตรง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ซ่ึงมี
ค่า IOCโดยรวมทั้งฉบบั = 0.83 ทดสอบความเช่ือมัน่โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ของครอนบาค แบบสอบถามทั้งฉบบัไดค้่าเท่ากบั 0.787โดยมาตรวดัตวัแปร
สภาพแวดลอ้มภายนอก ไดค้่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของครอนบาค เท่ากบั 0.819 มาตร
วดัตวัแปรการมีส่วนร่วมมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของครอนบาค เท่ากบั 0.787 มาตร
วดัตวัแปรความสามารถทางการตลาดมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ ครอนบาค
เท่ากบั 0.756 มาตรวดัตวัแปรการเติบโตของวสิาหกิจชุมชนมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของครอนบาค เท่ากบั 0.787โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 7 ระดบั 
คือ 7 หมายถึง ส าคญัมากท่ีสุด และ 1 หมายถึง ส าคญันอ้ยท่ีสุด เพ่ือใหเ้กิดความละเอียด
ในการสร้างประเด็นค าถาม ตามวธีิการของ Likert scales (Likert, 1970: 275)  

3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์บบไป-กลบั เพื่อ

ส่งไปยงัวสิาหกิจชุมชุมชนท่ีจดทะเบียนทั้ง 8 จงัหวดั และท าหนงัสือเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ถึงประธานกรรมการและเลขานุการ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ซ่ึงเป็นใครก็ได ้
ท าการตอบแบบสอบถามน้ี โดยใชร้ะยะเวลา 3 เดือน คือ เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 
และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา 500 ชุดโดยผูว้จิยัไดโ้ทรประสานงานอยา่งต่อเน่ือง 
หากหน่วยวเิคราะห์คนใดมีความล่าชา้ก็จะท าการโทรทวงถามอยา่งต่อเน่ืองหรือไปรับ
เอกสารดว้ยตนเอง ทา้ยท่ีสุดไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 500 คน ตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 

วธีิด าเนินการวจิยั 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คือ วสิาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

ประกอบดว้ย 8 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดัล าปาง จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าพนู จงัหวดั
พะเยา จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน จงัหวดัเชียงราย และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนท่ีผลิตสินคา้ มีทั้งหมด 18 ประเภท แตผู่ว้จิยัเลือกมา 6 ประเภท            
เพราะเป็นวสิาหกิจชุมชนท่ีมีการด าเนินอยา่งต่อเน่ืองและมีความเขม้แขง็ คือ (1) แปรรูป 
และผลิตภณัฑท์างอาหาร (2) ผลิตภณัฑผ์า้ทอและเส้ือผา้ (3)  จกัสาน (4) เคร่ืองด่ืม             
(5) ผลิตภณัฑส์มุนไพร และ (6) ของช าร่วยและของท่ีระลึก จ านวน 6,448 กลุ่ม (Office of 
Community Enterprise Promotion, 2017) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 500 กลุ่ม ตาม
เกณฑข์อง Comrey and Lee (1992) คือ ระดบัดีมาก โดยผูใ้หข้อ้มูลคือประธานกลุ่ม 
กรรมการกลุ่มและเลขานุการกลุ่มวสิาหกิจชุมชน เน่ืองจากเป็นผูมี้บทบาททั้งในเชิง
นโยบายและวางแผนในการลงสู่การปฏิบติัของวสิาหกิจชุมชน สรุปไดว้า่ เชียงใหม่     
มีประชากร 1,894 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 147 กลุ่ม ล าพนู มีประชากร 536 กลุ่ม กลุ่ม
ตวัอยา่ง 42 กลุ่ม ล าปาง มีประชากร 514 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 40 กลุ่ม แม่ฮ่องสอน          
มีประชากร 267 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 20 กลุ่ม พะเยา มีประชากร 694 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 
54 กลุ่ม น่าน มีประชากร 531 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 41 กลุ่ม เชียงราย มีประชากร 1,403 
กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 109 กลุ่ม แพร่ มีประชากร 609 กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่ง 47 กลุ่ม 

2. เคร่ืองมือวจิยั  
 การวจิยัน้ีใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

มาตรวดัตวัแปรจ านวน 4 ดา้น คือ (1) สภาพแวดลอ้มภายนอก ดดัแปลงมาจากมาตรวดั
ของ Wernerfelt (1984), Barney (1991), Murply (2007) (2) การมีส่วนร่วมดดัแปลงมา
จากมาตรวดัของ Colin Coulson-Thomas (2005); Cohen and Uphoff (1980) (3) 
ความสามารถทางการตลาด ดดัแปลงมาจากมาตรวดัของ Weerewardena (2003); 
Atuahene-Gima (1993) (4) การเติบโตของวสิาหกิจชุมชน ดดัแปลงมาจากมาตรวดัของ 
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วสิาหกิจมีการจ าหน่ายดว้ยตนเองมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.40 ส่วนนอ้ยท่ีสุดคือ การ
น าสินคา้ไปแสดงท่ีศูนยแ์สดงสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 34.00 
 ประเภทของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มของช าร่วยและของท่ีระลึกมีการให้
ความร่วมมือในการตอบค าถามมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 26.40 รองลงมาคือ 
กลุ่มการแปรรูปและผลิตภณัฑท์างอาหาร คิดเป็นร้อยละ 17.60 กลุ่มผลิตภณัฑส์มุนไพร คิด
เป็นร้อยละ 16.40 กลุ่มเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 14.60 กลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ทอและเส้ือผา้ 
คิดเป็นร้อยละ 14.00 ล าดบัสุดทา้ย คือ กลุ่มจกัสาน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดบั 
 วตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี 1 พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกมีความส าคญัโดย
เฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก (5.25) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (0.97) ดา้นการมี
ส่วนร่วม มีความส าคญัโดยเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก (5.28) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (1.01) ดา้นความสามารถทางการตลาด มีความส าคญัโดยเฉล่ียรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (5.53) ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (0.83) และดา้นการเติบโตของวสิาหกิจ
ชุมชน มีความส าคญัโดยเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (5.37) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.79 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
ประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑดี์ ค่าสถิติไคสแควร์ (X2) เท่ากบั 24.339 อตัราส่วนของไคสแควร์
กบั Degree of Freedom (X2/df) = 1.522, ค่าสถิติทดสอบ p-Value เท่ากบั 0.082 ค่าสถิติ
ของการวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.998 ค่าสถิติของการวดัระดบัความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 0.995 ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรในรูปของ
รากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั 0.028 
และค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งเชิงสมัพทัธ์ (NFI) เท่ากบั 0.996 ค่าสถิติวดัความ
คลาดเคล่ือนของตวัแบบในรูปของรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนของมาตรฐานวดัระดบัความกลมกลืน (RMR) เท่ากบั 0.023 ซ่ึงสถิติทั้งหมด
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ท าใหต้วัแบบมาตรวดัมีความสอดคลอ้งกลมกลืนซ่ึงกนั
และกนั (Model fit) กบัตวัแบบทางทฤษฎีท่ีก าหนดไวใ้นระดบัท่ียอมรับได ้

4.  การวเิคราะห์ข้อมูล  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพ่ือหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน วเิคราะห์ดว้ยสมการโครงสร้าง
ดว้ยโปรแกรม Amos 
 
ผลการวจิยั 
 ขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยวเิคราะห์ คือ กรรมการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเขต
ภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ร้อยละ 67.40 มีอายรุะหวา่ง 
46-55 ปี ร้อยละ 35.80 มากท่ีสุด รองลงมาช่วงอาย ุ30-45 ปี และนอ้ยท่ีสุดคืออายชุ่วง 
56 ปีข้ึนไป การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 54.00 รองลงมาการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 41.00 มีสถานะเป็นกรรมการบริหารกลุ่มมากท่ีสุด ร้อยละ 
42.00 รองลงมา คือ ประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มฯ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ 
มีท าเลท่ีตั้งจงัหวดัเชียงรายมากท่ีสุด ร้อยละ 22.60 รองลงมา คือ จงัหวดัเชียงใหม่ และ
นอ้ยท่ีสุดคือ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 4.40 ประเภทกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดคือ กลุ่มของช าร่วยและของท่ีระลึก ร้อยละ 26.40 รองลงมาคือ 
กลุ่มการแปรรูปและผลิตภณัฑท์างอาหาร กลุ่มท่ีใหค้วามร่วมมือนอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มจกั
สาน ร้อยละ 11.00 แหล่งเงินทุน ส่วนใหญ่ใชทุ้นส่วนตวัของสมาชิกในกลุ่ม ร้อยละ 
62.20 รองลงมา คือ ทุนส่วนตวั แหล่งเงินทุนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ เงินกูจ้ากภาคเอกชน ร้อย
ละ 2.20 ระยะเวลาการจดทะเบียน มากท่ีสุดคือ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.80 และนอ้ย
ท่ีสุดคือ มากกวา่ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.00 รุ่นก่อตั้งมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 69.20 นอ้ย
ท่ีสุดคือ รุ่นทายาท คิดเป็นร้อยละ 3.50 รางวลัท่ีไดรั้บมากท่ีสุดคือ มาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถ่ิน (มผช.) ร้อยละ 84.60 กลุ่ม เคยฝึกอบรมเป็นประจ ามากท่ีสุด ร้อยละ 
83.80 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด ร้อยละ 59.60 ตลาดของกิจการอยูใ่น
ระดบัภูมิภาคมากท่ีสุด ร้อยละ 48.00 โดยมีผลการด าเนินการส่วนใหญ่มีการ
ประกอบการท่ีมีก าไรคิดเป็นร้อยละ 81.00 ส่วนรูปแบบการจดัจ าหน่ายนั้น กลุ่ม
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วสิาหกิจมีการจ าหน่ายดว้ยตนเองมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.40 ส่วนนอ้ยท่ีสุดคือ การ
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ระดบัมาก (5.53) ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (0.83) และดา้นการเติบโตของวสิาหกิจ
ชุมชน มีความส าคญัโดยเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (5.37) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.79 
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คะแนนของมาตรฐานวดัระดบัความกลมกลืน (RMR) เท่ากบั 0.023 ซ่ึงสถิติทั้งหมด
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ผลการวจิยั 
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56 ปีข้ึนไป การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 54.00 รองลงมาการศึกษา
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สาน ร้อยละ 11.00 แหล่งเงินทุน ส่วนใหญ่ใชทุ้นส่วนตวัของสมาชิกในกลุ่ม ร้อยละ 
62.20 รองลงมา คือ ทุนส่วนตวั แหล่งเงินทุนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ เงินกูจ้ากภาคเอกชน ร้อย
ละ 2.20 ระยะเวลาการจดทะเบียน มากท่ีสุดคือ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.80 และนอ้ย
ท่ีสุดคือ มากกวา่ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.00 รุ่นก่อตั้งมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 69.20 นอ้ย
ท่ีสุดคือ รุ่นทายาท คิดเป็นร้อยละ 3.50 รางวลัท่ีไดรั้บมากท่ีสุดคือ มาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถ่ิน (มผช.) ร้อยละ 84.60 กลุ่ม เคยฝึกอบรมเป็นประจ ามากท่ีสุด ร้อยละ 
83.80 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด ร้อยละ 59.60 ตลาดของกิจการอยูใ่น
ระดบัภูมิภาคมากท่ีสุด ร้อยละ 48.00 โดยมีผลการด าเนินการส่วนใหญ่มีการ
ประกอบการท่ีมีก าไรคิดเป็นร้อยละ 81.00 ส่วนรูปแบบการจดัจ าหน่ายนั้น กลุ่ม
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 (Byrne, 2010) ดงัภาพท่ี 1                    

 
ภาพท่ี 1: โมเดลการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 

 จากภาพท่ี 1 หลงัจากมีการปรับโมเดลใหมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้ จะส่งผลใหค้่าท่ีแสดงความสมัพนัธ์มีการเปล่ียนแปลงโดยท่ี
สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
เสน้ทาง เท่ากบั 0.14 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมโดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิเสน้ทาง เท่ากบั 0.40 การมีส่วนร่วมมีผลทางตรงต่อความสามารถทาง
การตลาด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทาง เท่ากบั 0.23 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผล
ทางตรงต่อความสามารถทางการตลาด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.43 และ
การมีส่วนร่วมมีผลทางตรงต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
เสน้ทาง เท่ากบั 0.01 ความสามารถทางการตลาดมีผลทางตรงต่อการเติบโตของวสิาหกิจ
ชุมชน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.01 ซ่ึงตวัแปรทั้งสองตวัคือ (1) การมีส่วน
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ร่วมและ (2) ความสามารถทางการตลาด ซ่ึงมีผลระหวา่งตวัแปรอยูใ่นระดบัต ่าเม่ือ
เทียบกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
ตารางท่ี 1 
ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ภายนอก การมส่ีวนร่วม และความสามารถทางการตลาดทีมต่ีอการเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชนก่อนปรับและหลงัปรับโดยการเช่ือมค่าความคลาดเคล่ือน 
เกณฑ์ ค่าดชันี ค่าสถิต ิ ผลการพจิารณา ค่าสถิต ิ ผลการพจิารณา 
2 
2/df 
p 
GFI 
CFI 
RMR 
RMSEA 

> 0.05 
< 3 
> 0.05 
> 0.90 
> 0.95 
<0.05 
< 0.06 

2714.438 
14.833 
0.000 
0.611 
0.887 
0.079 
0.166 

ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 

24.339 
1.522 
0.082 
0.998 
0.995 
0.023 
0.028 

ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 

จากตารางท่ี 1 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลความสมัพนัธ์
ระหวา่งสภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วมและความสามารถทางการตลาดท่ีมีต่อ
การเติบโตของวสิาหกิจชุมชน ซ่ึงค่าดชันีแสดงบนโมเดลผา่นเกณฑพิ์จารณามีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ตวัแบบมาตรวดัมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนซ่ึงกนัและกนักบัตวัแบบทางทฤษฎี (Tabachnick & Fidell, 2007: 
86-89) ดงันั้น สรุปไดว้า่ตวัแบบของมาตรวดัการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน สอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัตวัแบบทางทฤษฎีท่ีก าหนดไวใ้นระดบัท่ียอมรับได ้
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 จากภาพท่ี 1 หลงัจากมีการปรับโมเดลใหมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้ จะส่งผลใหค้่าท่ีแสดงความสมัพนัธ์มีการเปล่ียนแปลงโดยท่ี
สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
เสน้ทาง เท่ากบั 0.14 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมโดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิเสน้ทาง เท่ากบั 0.40 การมีส่วนร่วมมีผลทางตรงต่อความสามารถทาง
การตลาด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทาง เท่ากบั 0.23 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผล
ทางตรงต่อความสามารถทางการตลาด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.43 และ
การมีส่วนร่วมมีผลทางตรงต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
เสน้ทาง เท่ากบั 0.01 ความสามารถทางการตลาดมีผลทางตรงต่อการเติบโตของวสิาหกิจ
ชุมชน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.01 ซ่ึงตวัแปรทั้งสองตวัคือ (1) การมีส่วน

 (Byrne, 2010) ดงัภาพท่ี 1                    

 
ภาพท่ี 1: โมเดลการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 

 จากภาพท่ี 1 หลงัจากมีการปรับโมเดลใหมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้ จะส่งผลใหค้่าท่ีแสดงความสมัพนัธ์มีการเปล่ียนแปลงโดยท่ี
สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
เสน้ทาง เท่ากบั 0.14 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมโดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิเสน้ทาง เท่ากบั 0.40 การมีส่วนร่วมมีผลทางตรงต่อความสามารถทาง
การตลาด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทาง เท่ากบั 0.23 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผล
ทางตรงต่อความสามารถทางการตลาด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.43 และ
การมีส่วนร่วมมีผลทางตรงต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
เสน้ทาง เท่ากบั 0.01 ความสามารถทางการตลาดมีผลทางตรงต่อการเติบโตของวสิาหกิจ
ชุมชน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.01 ซ่ึงตวัแปรทั้งสองตวัคือ (1) การมีส่วน

ร่วมและ (2) ความสามารถทางการตลาด ซ่ึงมีผลระหวา่งตวัแปรอยูใ่นระดบัต ่าเม่ือ
เทียบกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
ตารางท่ี 1 
ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ภายนอก การมส่ีวนร่วม และความสามารถทางการตลาดทีมต่ีอการเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชนก่อนปรับและหลงัปรับโดยการเช่ือมค่าความคลาดเคล่ือน 
เกณฑ์ ค่าดชันี ค่าสถิต ิ ผลการพจิารณา ค่าสถิต ิ ผลการพจิารณา 
2 
2/df 
p 
GFI 
CFI 
RMR 
RMSEA 

> 0.05 
< 3 
> 0.05 
> 0.90 
> 0.95 
<0.05 
< 0.06 

2714.438 
14.833 
0.000 
0.611 
0.887 
0.079 
0.166 

ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 

24.339 
1.522 
0.082 
0.998 
0.995 
0.023 
0.028 

ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 

จากตารางท่ี 1 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลความสมัพนัธ์
ระหวา่งสภาพแวดลอ้มภายนอก การมีส่วนร่วมและความสามารถทางการตลาดท่ีมีต่อ
การเติบโตของวสิาหกิจชุมชน ซ่ึงค่าดชันีแสดงบนโมเดลผา่นเกณฑพิ์จารณามีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ตวัแบบมาตรวดัมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนซ่ึงกนัและกนักบัตวัแบบทางทฤษฎี (Tabachnick & Fidell, 2007: 
86-89) ดงันั้น สรุปไดว้า่ตวัแบบของมาตรวดัการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน สอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัตวัแบบทางทฤษฎีท่ีก าหนดไวใ้นระดบัท่ียอมรับได ้
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สมมุติฐานท่ี 4 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อความสามารถ

ทางการตลาด มีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.43 และค่า t-stat เท่ากบั 5.091 
สนบัสนุนตามสมมุติฐาน  ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
  สมมุติฐานท่ี 5 การมีส่วนร่วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ การมีส่วนร่วมมีผลต่อความสามารถทาง
การตลาด มีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.23 และค่า t-stat เท่ากบั 2.220 สนบัสนุน
ตามสมมุติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

สมมุติฐานท่ี 6 ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจ
ชุมชน ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลต่อการเติบโต
ของวิสาหกิจชุมชน มีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.01และค่า t-stat เท่ากบั 0.524  
ไม่สนบัสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 สรุปสมมุติฐานการวจิยัไดว้า่ สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของ
วสิาหกิจชุมชน รองลงมา คือ สภาพแวดลอ้มภายนอก มีผลต่อการมีส่วนร่วม
สภาพแวดลอ้มภายนอก มีผลต่อความสามารถทางการตลาด การมีส่วนร่วม มีผลต่อ
ความสามารถทางการตลาด ส่วนการมีส่วนร่วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
และความสามารถทางการตลาด ไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชนเขตภาคเหนือ
ตอนบน 
 
อภิปรายผล 
 การวเิคราะห์อิทธิพลความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีไดจ้ากการตั้งสมมติฐานมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 

ตารางท่ี 2  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานการวจิัย Coef t-stat สรุปผล 
H1: สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน 
H2: สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
H3: การมีส่วนร่วมมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน 
H4: สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 
H5: การมีส่วนร่วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 
H6: ความสามารถทางการตลาดมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน 

0.14 
0.40 
0.01 
0.43 
0.23 
0.01 

1.981** 
7.098*** 
0.071 
5.091*** 
2.220** 
0.524 

สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
ไม่สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
ไม่สนบัสนุน 

หมายเหตุ :  t-stat 1.96 แสดงวา่สมมติฐานมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05** 
 t-stat2.59 แสดงวา่สมมติฐานมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01*** 
 ดงันั้น จากภาพท่ี 1 และจากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานของตวัแปร
ทั้งหมดท่ีไดก้ าหนดไว ้มีสมมติฐานท่ีสนบัสนุน คือ H1, H2, H4, H5 และไม่สนบัสนุน 
คือ H3, H6 ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 
  สมมุติฐานท่ี 1 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของ
วสิาหกิจชุมชน มีค่าสัมประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.14 และค่า t-stat เท่ากบั 1.981 
สนบัสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

สมมุติฐานท่ี 2 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการมีส่วน

ร่วม มีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.40 และค่า t-stat เท่ากบั 7.098 สนบัสนุนตาม
สมมุติฐาน  ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

สมมุติฐานท่ี 3 การมีส่วนร่วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ การมีส่วนร่วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจ

ชุมชน มีคา่สมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.01 และค่า t-stat  เท่ากบั 0.071 ไม่สนบัสนุนตาม
สมมุติฐาน  ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
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สมมุติฐานท่ี 4 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อความสามารถ

ทางการตลาด มีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.43 และค่า t-stat เท่ากบั 5.091 
สนบัสนุนตามสมมุติฐาน  ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
  สมมุติฐานท่ี 5 การมีส่วนร่วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ การมีส่วนร่วมมีผลต่อความสามารถทาง
การตลาด มีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.23 และค่า t-stat เท่ากบั 2.220 สนบัสนุน
ตามสมมุติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

สมมุติฐานท่ี 6 ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจ
ชุมชน ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลต่อการเติบโต
ของวิสาหกิจชุมชน มีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.01และค่า t-stat เท่ากบั 0.524  
ไม่สนบัสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 สรุปสมมุติฐานการวจิยัไดว้า่ สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของ
วสิาหกิจชุมชน รองลงมา คือ สภาพแวดลอ้มภายนอก มีผลต่อการมีส่วนร่วม
สภาพแวดลอ้มภายนอก มีผลต่อความสามารถทางการตลาด การมีส่วนร่วม มีผลต่อ
ความสามารถทางการตลาด ส่วนการมีส่วนร่วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
และความสามารถทางการตลาด ไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชนเขตภาคเหนือ
ตอนบน 
 
อภิปรายผล 
 การวเิคราะห์อิทธิพลความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีไดจ้ากการตั้งสมมติฐานมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 

ตารางท่ี 2  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานการวจิัย Coef t-stat สรุปผล 
H1: สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน 
H2: สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
H3: การมีส่วนร่วมมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน 
H4: สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 
H5: การมีส่วนร่วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 
H6: ความสามารถทางการตลาดมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน 

0.14 
0.40 
0.01 
0.43 
0.23 
0.01 

1.981** 
7.098*** 
0.071 
5.091*** 
2.220** 
0.524 

สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
ไม่สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
ไม่สนบัสนุน 

หมายเหตุ :  t-stat 1.96 แสดงวา่สมมติฐานมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05** 
 t-stat2.59 แสดงวา่สมมติฐานมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01*** 
 ดงันั้น จากภาพท่ี 1 และจากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานของตวัแปร
ทั้งหมดท่ีไดก้ าหนดไว ้มีสมมติฐานท่ีสนบัสนุน คือ H1, H2, H4, H5 และไม่สนบัสนุน 
คือ H3, H6 ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 
  สมมุติฐานท่ี 1 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการเติบโตของ
วสิาหกิจชุมชน มีค่าสัมประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.14 และค่า t-stat เท่ากบั 1.981 
สนบัสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

สมมุติฐานท่ี 2 สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลต่อการมีส่วน

ร่วม มีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.40 และค่า t-stat เท่ากบั 7.098 สนบัสนุนตาม
สมมุติฐาน  ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

สมมุติฐานท่ี 3 การมีส่วนร่วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ การมีส่วนร่วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจ

ชุมชน มีคา่สมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.01 และค่า t-stat  เท่ากบั 0.071 ไม่สนบัสนุนตาม
สมมุติฐาน  ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
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วา่เป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีความส าคญัท่ีตอ้งเนน้การมีส่วนร่วมท่ีตอ้งอาศยั
เก้ือกลูกนัในกลุ่ม หรือเครือข่ายท่ีร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเครือข่ายของ
กิจการท่ีสะสมกนัมาอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายนอก มีผลต่อการมีส่วน
ร่วม ทา้ยท่ีสุดยอ่มน ามาซ่ึงความส าเร็จขององคก์รมากนอ้ยแตกต่างกนัไป ดงัแนวคิด
ของ Cohen and Uphoff (1977) ท่ีไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วมเป็นการท่ีประชาชนหรือผู ้
ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีหรือความ
รับผิดชอบและวธีิการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานตามแผนงานหรือ
โครงการท่ีไดว้างแผนไวโ้ดยความร่วมมือหรือสนบัสนุนดา้นทรัพยากร การรับ
ผลประโยชน์และการประเมินผลการด าเนินงานไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมไดรั้บผลประโยชน์และการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล เพราะทา้ยท่ีสุด จะท าใหท้ราบวา่บรรลุเป้าหมายในระดบัใด 
 สมมตฐิานข้อที ่3 การมส่ีวนร่วมไม่มผีลต่อการเตบิโตของวสิาหกจิชุมชน 
 ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมไม่มีนยัส าคญั เครือข่ายการท างานหรือผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ารของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในภาพรวม
มกัจะมีปัญหา เน่ืองจากการท างานดว้ยสมาชิกท่ีหลากหลายมกัจะมีความคิดเห็นไม่
ตรงกนั ขาดการส่ือสารสองทาง ส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจผิด บางกลุ่มมีผลใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ไดเ้ช่นกนั หรือวสิาหกิจชุมชนบางกลุ่มสมาชิกไม่มีการเขา้ร่วมในกิจกรรม
ดงักล่าว ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่กิจกรรมเหล่าน้ีส่วนใหญ่คณะกรรมการด าเนินงานโดย
ล าพงั จึงท าใหส้มาชิกคิดวา่เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการเท่านั้น สมาชิกจึงไม่เขา้ร่วม
ในกิจกรรมดงักล่าว ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Tanaisri (2014) ท่ีได้
สรุปวา่ การด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน พบวา่ สมาชิกวสิาหกิจชุมชนเขา้ร่วมใน
กิจกรรมอยูบ่า้ง ซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.86 แต่ทั้งน้ีในกิจกรรมการ
ด าเนินการสีขา้ว การติดต่อประสานงาน/ประชาสมัพนัธ์การจ าหน่ายขา้ว และการออ
กร้านจ าหน่ายขา้วในจงัหวดัสมาชิกไม่มีการเขา้ร่วมในกิจกรรมดงักล่าวเลย ทั้งน้ี อาจ
เป็นเพราะวา่กิจกรรมเหล่าน้ีส่วนใหญ่คณะกรรมการด าเนินงานโดยล าพงั จึงท าให้

 สมมตฐิานข้อที ่1 สภาพแวดล้อมภายนอกมผีลต่อการเตบิโตของวสิาหกจิ
ชุมชน  

เหตท่ีุเป็นเช่นน้ีเพราะสภาพแวดลอ้มภายนอกมีความผนัผวนในบาง
สถานการณ์ อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สงัคม  การเมือง สภาวะการแข่งขนั เครือข่ายและ
เทคโนโลยเีน่ืองจากมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสามารถ
วเิคราะห์ถึงโอกาสหรืออุปสรรคของกิจการ เพ่ือศึกษาและพยากรณ์ถึงผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกบักิจการ เพ่ือหาแนวทางในการสร้างความส าเร็จหรือป้องกนัผลกระทบ
ทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการได ้อีกทั้งสามารถน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจขาข้ึนหรือขาลง เจา้ของวสิาหกิจชุมชนมาใชป้ระกอบ
ในการตดัสินใจ เพ่ือก าหนดแผนการทางการตลาดใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์
ในขณะนั้น ๆได ้

นอกจากน้ี กรรมการกลุ่มวสิาหกิจ สามารถรับรู้การเคล่ือนไหวของ
สถานการณ์ในดา้นต่าง ๆไดท้นัเวลา ท าใหมี้ขอ้มูลท่ีทนัสมยัในการน ามาบริหารจดัการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อนัจะน าไปสู่การพฒันากลุ่มวสิาหกิจ ซ่ึง
จะก่อใหเ้กิดผลดีต่อการเติบโต ทา้ยท่ีสุด กิจการจะเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจาก
กลุ่มผูบ้ริโภคก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากทางการตลาด เช่น ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
เพ่ิมข้ึนเป็นตน้ Cameron et al. (2008: 53-55) ไดน้ าเสนอปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ (1) 
ผลประกอบการดา้นการเงิน (2) การใหผ้ลตอบแทนแก่กลุ่มและ (3) ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมซ่ึงปัจจุบนัหลายหน่วยงานต่างนิยมใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการสร้างการเติบโตของ
กิจการ หากกลุ่มวสิาหกิจใด ๆก็ตาม มีความตระหนกัถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเติบโต
แลว้ ยอ่มน ามาซ่ึงการวางแผนในการด าเนินงานท่ีรัดกมุมากข้ึน 
 สมมตฐิานข้อที ่2 สภาพแวดล้อมภายนอกมผีลต่อการมส่ีวนร่วม 

การด าเนินกิจการขนาดเลก็และขนาดกลาง หากตอ้งการจะใหป้ระสบ
ความส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาชิกเครือข่ายของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน เพราะจดัได้



Journal of Humanities & Social Sciences  (JHUSOC) 41Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

วา่เป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีความส าคญัท่ีตอ้งเนน้การมีส่วนร่วมท่ีตอ้งอาศยั
เก้ือกลูกนัในกลุ่ม หรือเครือข่ายท่ีร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเครือข่ายของ
กิจการท่ีสะสมกนัมาอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายนอก มีผลต่อการมีส่วน
ร่วม ทา้ยท่ีสุดยอ่มน ามาซ่ึงความส าเร็จขององคก์รมากนอ้ยแตกต่างกนัไป ดงัแนวคิด
ของ Cohen and Uphoff (1977) ท่ีไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วมเป็นการท่ีประชาชนหรือผู ้
ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีหรือความ
รับผิดชอบและวธีิการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานตามแผนงานหรือ
โครงการท่ีไดว้างแผนไวโ้ดยความร่วมมือหรือสนบัสนุนดา้นทรัพยากร การรับ
ผลประโยชน์และการประเมินผลการด าเนินงานไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมไดรั้บผลประโยชน์และการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล เพราะทา้ยท่ีสุด จะท าใหท้ราบวา่บรรลุเป้าหมายในระดบัใด 
 สมมตฐิานข้อที ่3 การมส่ีวนร่วมไม่มผีลต่อการเตบิโตของวสิาหกจิชุมชน 
 ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมไม่มีนยัส าคญั เครือข่ายการท างานหรือผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ารของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในภาพรวม
มกัจะมีปัญหา เน่ืองจากการท างานดว้ยสมาชิกท่ีหลากหลายมกัจะมีความคิดเห็นไม่
ตรงกนั ขาดการส่ือสารสองทาง ส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจผิด บางกลุ่มมีผลใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ไดเ้ช่นกนั หรือวสิาหกิจชุมชนบางกลุ่มสมาชิกไม่มีการเขา้ร่วมในกิจกรรม
ดงักล่าว ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่กิจกรรมเหล่าน้ีส่วนใหญ่คณะกรรมการด าเนินงานโดย
ล าพงั จึงท าใหส้มาชิกคิดวา่เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการเท่านั้น สมาชิกจึงไม่เขา้ร่วม
ในกิจกรรมดงักล่าว ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Tanaisri (2014) ท่ีได้
สรุปวา่ การด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน พบวา่ สมาชิกวสิาหกิจชุมชนเขา้ร่วมใน
กิจกรรมอยูบ่า้ง ซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.86 แต่ทั้งน้ีในกิจกรรมการ
ด าเนินการสีขา้ว การติดต่อประสานงาน/ประชาสมัพนัธ์การจ าหน่ายขา้ว และการออ
กร้านจ าหน่ายขา้วในจงัหวดัสมาชิกไม่มีการเขา้ร่วมในกิจกรรมดงักล่าวเลย ทั้งน้ี อาจ
เป็นเพราะวา่กิจกรรมเหล่าน้ีส่วนใหญ่คณะกรรมการด าเนินงานโดยล าพงั จึงท าให้

 สมมตฐิานข้อที ่1 สภาพแวดล้อมภายนอกมผีลต่อการเตบิโตของวสิาหกจิ
ชุมชน  

เหตท่ีุเป็นเช่นน้ีเพราะสภาพแวดลอ้มภายนอกมีความผนัผวนในบาง
สถานการณ์ อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สงัคม  การเมือง สภาวะการแข่งขนั เครือข่ายและ
เทคโนโลยเีน่ืองจากมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสามารถ
วเิคราะห์ถึงโอกาสหรืออุปสรรคของกิจการ เพ่ือศึกษาและพยากรณ์ถึงผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกบักิจการ เพ่ือหาแนวทางในการสร้างความส าเร็จหรือป้องกนัผลกระทบ
ทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการได ้อีกทั้งสามารถน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจขาข้ึนหรือขาลง เจา้ของวสิาหกิจชุมชนมาใชป้ระกอบ
ในการตดัสินใจ เพ่ือก าหนดแผนการทางการตลาดใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์
ในขณะนั้น ๆได ้

นอกจากน้ี กรรมการกลุ่มวสิาหกิจ สามารถรับรู้การเคล่ือนไหวของ
สถานการณ์ในดา้นต่าง ๆไดท้นัเวลา ท าใหมี้ขอ้มูลท่ีทนัสมยัในการน ามาบริหารจดัการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อนัจะน าไปสู่การพฒันากลุ่มวสิาหกิจ ซ่ึง
จะก่อใหเ้กิดผลดีต่อการเติบโต ทา้ยท่ีสุด กิจการจะเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจาก
กลุ่มผูบ้ริโภคก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากทางการตลาด เช่น ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
เพ่ิมข้ึนเป็นตน้ Cameron et al. (2008: 53-55) ไดน้ าเสนอปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ (1) 
ผลประกอบการดา้นการเงิน (2) การใหผ้ลตอบแทนแก่กลุ่มและ (3) ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมซ่ึงปัจจุบนัหลายหน่วยงานต่างนิยมใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการสร้างการเติบโตของ
กิจการ หากกลุ่มวสิาหกิจใด ๆก็ตาม มีความตระหนกัถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเติบโต
แลว้ ยอ่มน ามาซ่ึงการวางแผนในการด าเนินงานท่ีรัดกมุมากข้ึน 
 สมมตฐิานข้อที ่2 สภาพแวดล้อมภายนอกมผีลต่อการมส่ีวนร่วม 

การด าเนินกิจการขนาดเลก็และขนาดกลาง หากตอ้งการจะใหป้ระสบ
ความส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาชิกเครือข่ายของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน เพราะจดัได้
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สมาชิกคิดวา่เป็นหนา้ท่ีของกรรมการ ผลดงักล่าวจึงขา้งตน้ท าใหท้ราบถึงกิจกรรมและ
ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกวสิาหกิจชุมชนในภาพรวม การมีส่วนร่วมของสมาชิก
อยูใ่นระดบันอ้ย หากพิจารณาดา้นการด าเนินงาน ดา้นการวางแผนงาน สมาชิกไม่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ส่วนดา้นการด าเนินงาน ดา้นการรับผลประโยชน์และดา้นการ
ติดตามและประเมินผลทั้ง 3 ดา้น สมาชิกมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย และสมาชิกมีการ
ตอบสนองความตอ้งการในการด าเนินงานวสิาหกิจชุมในระดบัมากในบางประเด็น 
ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิกมีความตอ้งการในกิจกรรมหรือแนวทางของวสิาหกิจชุน
ชม อนัจะส่งผลใหส้มาชิกมีการเขา้ร่วมในการด าเนินงานมากยิง่ข้ึนดงันั้น การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจึงควรมีกิจกรรมหรือการด าเนินงานท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจใหส้มาชิกเขา้ร่วมในการ
ด าเนินงาน และควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดเ้ขา้ร่วมในการด าเนินงานมากข้ึนเพ่ือให้
สมาชิกเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของกิจการ และเห็นถึงความส าคญัในบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเอง 
 สมมตฐิานข้อที ่4 สภาพแวดล้อมภายนอกมผีลต่อความสามารถทาง
การตลาด 

ปัจจยัทางดา้นสงัคมวฒันธรรม ประเด็นทางดา้นกฎหมาย และการแข่งขนั
เป็นสภาพแวดลอ้มภายนอก เพราะเป็นการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่ง
องคก์ร เพ่ือก าหนดและท าความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภายนอก โดยอาจ
จ าแนกการเปล่ียนแปลงออกเป็นโอกาส และอุปสรรค โอกาสคือช่องทางในการสร้าง
ความเติบโตใหธุ้รกิจ ขณะท่ีอุปสรรคคือส่ิงทา้ทายต่อการท างานของสมาชิกวสิาหกิจ 
ผูจ้ดัการหรือกรรมการกลุ่มจึงมีภาระท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจและหาก าไรจากโอกาส
ภายนอก และตอ้งระวงัในอุปสรรคคุกคามท่ีอาจจะท าใหป้ระสบผลส าเร็จหรือลม้เหลว
ก็ไดเ้ช่นเดียวกนั เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายนอกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ส่งผล
เชิงลบต่อการด าเนินงานขององคก์ร เช่น ท าใหค้วามตอ้งการของผูบ้ริโภคลดลง 

ทศันคติของพนกังานแยล่ง ท าใหต้อ้งมีการปรับกลยทุธ์เพื่อขจดัหรือหลีกเล่ียง 
เน่ืองจากมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 

 
 สมมตฐิานข้อที ่5 การมส่ีวนร่วมมผีลต่อความสามารถทางการตลาด 

จากผลการวเิคราะห์สรุปวา่การมีส่วนร่วมของเครือข่ายมีผลทางตรงต่อ
ความสามารถทางการตลาด หากวสิาหกิจชุมชนมีการบริหารจดัการเครือข่ายท่ีดีแลว้ 
ยอ่มหนุนเสริมใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยท่ีกลุ่มหรือองคก์รสามารถท่ี
จะผกูมิตรความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเครือข่ายซ่ึงจะท าใหก้ารปฏิบติังานมีความสะดวก
รวดเร็วไดง่้ายข้ึนและมีผลต่อการด าเนินงานทางการตลาด เพราะเครือข่ายวสิาหกิจ
สามารถสนบัสนุนวตัถุดิบในการผลิต ขยายเครือข่ายทางการตลาดเพ่ิมข้ึนดว้ยท่ีสุดท า
ใหเ้กิดยอดสัง่ซ้ือสินคา้มากข้ึนซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการท าใหก้ระแสเงินไหลเวยีนเขา้
สู่กลุ่มหรือองคก์รในเร่ืองท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อความอยูร่อดและการเติบโตต่อไปของกลุ่ม
ดงัความคิดของ Lin and Kuo (2007: 1066-1083) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่การด าเนินงานของ
วสิาหกิจชุมชนจะส าเร็จไดต้อ้งมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยบูรณาการ
เป้าหมายใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัในการท่ีจะตอบสนองถึงความตอ้งการของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียของธุรกิจ เพราะการท างานร่วมกนัและแบ่งผลประโยชน์ร่วมกนัอาจ
เห็นคนหลายระดบัมีเครือข่าย แตก็่ไม่เห็นวา่จะประสบความส าเร็จเพราะไม่รู้จกัเปล่ียน
เครือข่ายมาเป็นผลประโยชน์ของตนเองหรือกลุ่มและองคก์รสมัพนัธ์กบัแนวคิดของ 
Barney (1991: 99-120) ท่ีสรุปวา่ดว้ยความพร้อมของทรัพยากรท่ีมีอยูเ่ป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญั ฉะนั้น การท่ีองคก์รจะมีความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัอยา่งย ัง่ยนืไดน้ั้น 
คณะกรรมการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนควรพิจารณาถึงทรัพยากรและความสามารถท่ีมีอยู ่
รวมถึงการพฒันาและการวางแผนเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์ร เพ่ือตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยเฉพาะมุ่งเนน้ตอบสนองกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย ผา่นการใชค้วามสามารถดา้นการผลิต การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ 
ความสามารถทางดา้นการก าหนดราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ 
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สมาชิกคิดวา่เป็นหนา้ท่ีของกรรมการ ผลดงักล่าวจึงขา้งตน้ท าใหท้ราบถึงกิจกรรมและ
ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกวสิาหกิจชุมชนในภาพรวม การมีส่วนร่วมของสมาชิก
อยูใ่นระดบันอ้ย หากพิจารณาดา้นการด าเนินงาน ดา้นการวางแผนงาน สมาชิกไม่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ส่วนดา้นการด าเนินงาน ดา้นการรับผลประโยชน์และดา้นการ
ติดตามและประเมินผลทั้ง 3 ดา้น สมาชิกมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย และสมาชิกมีการ
ตอบสนองความตอ้งการในการด าเนินงานวสิาหกิจชุมในระดบัมากในบางประเด็น 
ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิกมีความตอ้งการในกิจกรรมหรือแนวทางของวสิาหกิจชุน
ชม อนัจะส่งผลใหส้มาชิกมีการเขา้ร่วมในการด าเนินงานมากยิง่ข้ึนดงันั้น การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจึงควรมีกิจกรรมหรือการด าเนินงานท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจใหส้มาชิกเขา้ร่วมในการ
ด าเนินงาน และควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดเ้ขา้ร่วมในการด าเนินงานมากข้ึนเพ่ือให้
สมาชิกเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของกิจการ และเห็นถึงความส าคญัในบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเอง 
 สมมตฐิานข้อที ่4 สภาพแวดล้อมภายนอกมผีลต่อความสามารถทาง
การตลาด 

ปัจจยัทางดา้นสงัคมวฒันธรรม ประเด็นทางดา้นกฎหมาย และการแข่งขนั
เป็นสภาพแวดลอ้มภายนอก เพราะเป็นการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่ง
องคก์ร เพ่ือก าหนดและท าความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภายนอก โดยอาจ
จ าแนกการเปล่ียนแปลงออกเป็นโอกาส และอุปสรรค โอกาสคือช่องทางในการสร้าง
ความเติบโตใหธุ้รกิจ ขณะท่ีอุปสรรคคือส่ิงทา้ทายต่อการท างานของสมาชิกวสิาหกิจ 
ผูจ้ดัการหรือกรรมการกลุ่มจึงมีภาระท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจและหาก าไรจากโอกาส
ภายนอก และตอ้งระวงัในอุปสรรคคุกคามท่ีอาจจะท าใหป้ระสบผลส าเร็จหรือลม้เหลว
ก็ไดเ้ช่นเดียวกนั เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายนอกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ส่งผล
เชิงลบต่อการด าเนินงานขององคก์ร เช่น ท าใหค้วามตอ้งการของผูบ้ริโภคลดลง 

ทศันคติของพนกังานแยล่ง ท าใหต้อ้งมีการปรับกลยทุธ์เพื่อขจดัหรือหลีกเล่ียง 
เน่ืองจากมีผลต่อความสามารถทางการตลาด 

 
 สมมตฐิานข้อที ่5 การมส่ีวนร่วมมผีลต่อความสามารถทางการตลาด 

จากผลการวเิคราะห์สรุปวา่การมีส่วนร่วมของเครือข่ายมีผลทางตรงต่อ
ความสามารถทางการตลาด หากวสิาหกิจชุมชนมีการบริหารจดัการเครือข่ายท่ีดีแลว้ 
ยอ่มหนุนเสริมใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยท่ีกลุ่มหรือองคก์รสามารถท่ี
จะผกูมิตรความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเครือข่ายซ่ึงจะท าใหก้ารปฏิบติังานมีความสะดวก
รวดเร็วไดง่้ายข้ึนและมีผลต่อการด าเนินงานทางการตลาด เพราะเครือข่ายวสิาหกิจ
สามารถสนบัสนุนวตัถุดิบในการผลิต ขยายเครือข่ายทางการตลาดเพ่ิมข้ึนดว้ยท่ีสุดท า
ใหเ้กิดยอดสัง่ซ้ือสินคา้มากข้ึนซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการท าใหก้ระแสเงินไหลเวยีนเขา้
สู่กลุ่มหรือองคก์รในเร่ืองท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อความอยูร่อดและการเติบโตต่อไปของกลุ่ม
ดงัความคิดของ Lin and Kuo (2007: 1066-1083) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่การด าเนินงานของ
วสิาหกิจชุมชนจะส าเร็จไดต้อ้งมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยบูรณาการ
เป้าหมายใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัในการท่ีจะตอบสนองถึงความตอ้งการของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียของธุรกิจ เพราะการท างานร่วมกนัและแบ่งผลประโยชน์ร่วมกนัอาจ
เห็นคนหลายระดบัมีเครือข่าย แตก็่ไม่เห็นวา่จะประสบความส าเร็จเพราะไม่รู้จกัเปล่ียน
เครือข่ายมาเป็นผลประโยชน์ของตนเองหรือกลุ่มและองคก์รสมัพนัธ์กบัแนวคิดของ 
Barney (1991: 99-120) ท่ีสรุปวา่ดว้ยความพร้อมของทรัพยากรท่ีมีอยูเ่ป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญั ฉะนั้น การท่ีองคก์รจะมีความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัอยา่งย ัง่ยนืไดน้ั้น 
คณะกรรมการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนควรพิจารณาถึงทรัพยากรและความสามารถท่ีมีอยู ่
รวมถึงการพฒันาและการวางแผนเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์ร เพ่ือตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยเฉพาะมุ่งเนน้ตอบสนองกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย ผา่นการใชค้วามสามารถดา้นการผลิต การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ 
ความสามารถทางดา้นการก าหนดราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ 
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แกไ้ขปัญหาในเชิงพาณิชย ์เพ่ือสร้างมูลค่าท่ีสูงกวา่ความคาดหวงัส าหรับลูกคา้ของ
องคก์รและเพื่อใหเ้ติบโตได ้  

แต่ส าหรับงานวจิยัคร้ังน้ี ความสามารถทางการตลาดของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
ในภาพรวมค่อนขา้งอ่อนดอ้ย เน่ืองจากคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์
นอ้ย ขาดการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้มีการ
เปล่ียนแปลงไปเสมอๆ แต่วสิาหกิจชุมชนก็ยงัมีแนวทางการตลาดแบบเดิม ๆ ส่งผลให้
การเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าท่ีควร งานวจิยัของ Samerjai (2017: 104-115) ได้
น าเสนอวา่การด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาดา้นความสามารถ
ทางการตลาดและตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพใหส้ามารถยกระดบัศกัยภาพของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชนและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัในระดบัอาเซียน ดงันั้น 
ดา้นความสามารถทางการตลาดท่ีมีความอ่อนดอ้ยของวสิาหกิจชุมชนในภาคเหนือ
ตอนบน โดยเฉพาะช่องทางการตลาดควรเนน้ช่องทางท่ีผูบ้ริโภคคุน้เคย คือ ช่องทาง
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป ซูเปอร์มาร์เก็ต งานแสดงสินคา้ และร้านขายของฝาก ส่วนช่องทาง
ออนไลน์ควรพฒันารูปแบบใหมี้ความสะดวกใหส้ามารถเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน เพราะปัจจุบนั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการใชอ้อนไลน์ในการส่ือสารในชีวติประจ าวนัมากข้ึน กอปรกบัมี
การซ้ือสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์มากข้ึน 
 สรุปไดว้า่ สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีความผนัผวน อาทิ สงัคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป เสถียรภาพทางการเมือง การแข่งขนั พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและ
นวตักรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลายอ่มมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
และความสามารถทางการตลาดมีผลในระดบัต ่าต่อการเติบโต เน่ืองจากกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนมีการผลิตหลายประเภท สมาชิกไม่ใหค้วามส าคญัในการเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด
หรือส่วนประสมทางการตลาด โดยมองวา่ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งใชเ้วลานานในการพฒันาและ
เห็นผลชา้ อีกทั้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกวสิาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
พฒันาทางการตลาดไม่วา่จะเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์นวตักรรมกระบวนการ 
นวตักรรมการจดัการ และนวตักรรมองคก์าร ต่างใหค้วามส าคญัค่อนขา้งนอ้ยตอ่การ

ความสามารถทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้ และความสามารถ
ในการส่งเสริมการตลาดหรือการส่ือสารทางการตลาดตามสถานการณ์ ซ่ึงผลการศึกษา
ของ Zou, Fang and Zhao (2003) ไดอ้ธิบายวา่ การก าหนดราคาสินคา้และความสามารถ
ในการส่ือสารทางการตลาดกบัลูกคา้และมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ท่ีท าใหก้ารส่งออกของ
วสิาหกิจประสบความส าเร็จ 
 สมมตฐิานข้อที ่6 ความสามารถทางการตลาดไม่มผีลต่อการเตบิโตของ
วสิาหกจิชุมชน 

ผลการวเิคราะห์สรุปวา่ ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลทางตรงต่อการ
เติบโต ดงัจะเห็นไดว้า่กลุ่มหรือองคก์รใดไม่สามารถท่ีจะด าเนินงานดา้นการตลาดไดดี้
ซ่ึงอาจสงัเกตไดจ้ากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนครองตลาดท่ีกวา้งข้ึน โดยรวมแลว้ทุก ๆ
หนา้ท่ีนั้นไดท้ างานอยา่งเตม็ท่ีเตม็ความสามารถ จึงส่งผลต่อไปยงัโอกาสและความ
เป็นไปไดใ้นการไดเ้ปรียบท าใหว้สิาหกิจชุมชนเติบโต สอดคลอ้งกนักบั 
Weerawardena et al. (2006: 37-45) ท่ีน าเสนอวา่วธีิการท่ีองคก์ารใหญ่สร้างมูลค่าท่ี
เหนือกวา่ส าหรับลูกคา้คือ การพฒันาขีดความสามารถท่ีโดดเด่นโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ความสามารถทางการตลาดโดยท่ีความสามารถทางการตลาด (marketing capability) 
เป็นรูปแบบของกระบวนการท่ีผสมผสานการใชท้ั้งทกัษะความรู้และทรัพยากรภายใน
องคก์รเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดได ้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าไปสู่สินคา้
และบริการ และท าใหอ้งคก์รสามารถแข่งขนัทางการตลาดได ้(Vorhies, 1998: 3-23; 
Day, 1994: 37-52)  สมาชิกวสิาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบนเองส่วนใหญ่ก็
ตระหนกัดีในเร่ืองของการตลาด ซ่ึงในภาพรวมแลว้มกัจะเป็นอปุสรรคหรือเป็นปัญหา
ของกลุ่มพวกเขาท่ีมีความเก่งความช านาญในดา้นการผลิตมากกวา่เร่ืองการตลาดเชิงรุก
และท่ีส าคญัต่อความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มหรือองคก์รตามท่ีนกัวชิาการ 
TsaiandShih (2004: 524-530); Vorhies (1998: 3-23) ไดเ้สนอไวว้า่ธุรกิจสามารถ
พฒันาตนเองบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้คู่แข่งขนัเพ่ือ
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แกไ้ขปัญหาในเชิงพาณิชย ์เพ่ือสร้างมูลค่าท่ีสูงกวา่ความคาดหวงัส าหรับลูกคา้ของ
องคก์รและเพื่อใหเ้ติบโตได ้  

แต่ส าหรับงานวจิยัคร้ังน้ี ความสามารถทางการตลาดของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
ในภาพรวมค่อนขา้งอ่อนดอ้ย เน่ืองจากคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์
นอ้ย ขาดการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้มีการ
เปล่ียนแปลงไปเสมอๆ แต่วสิาหกิจชุมชนก็ยงัมีแนวทางการตลาดแบบเดิม ๆ ส่งผลให้
การเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าท่ีควร งานวจิยัของ Samerjai (2017: 104-115) ได้
น าเสนอวา่การด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาดา้นความสามารถ
ทางการตลาดและตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพใหส้ามารถยกระดบัศกัยภาพของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชนและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัในระดบัอาเซียน ดงันั้น 
ดา้นความสามารถทางการตลาดท่ีมีความอ่อนดอ้ยของวสิาหกิจชุมชนในภาคเหนือ
ตอนบน โดยเฉพาะช่องทางการตลาดควรเนน้ช่องทางท่ีผูบ้ริโภคคุน้เคย คือ ช่องทาง
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป ซูเปอร์มาร์เก็ต งานแสดงสินคา้ และร้านขายของฝาก ส่วนช่องทาง
ออนไลน์ควรพฒันารูปแบบใหมี้ความสะดวกใหส้ามารถเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน เพราะปัจจุบนั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการใชอ้อนไลน์ในการส่ือสารในชีวติประจ าวนัมากข้ึน กอปรกบัมี
การซ้ือสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์มากข้ึน 
 สรุปไดว้า่ สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีความผนัผวน อาทิ สงัคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป เสถียรภาพทางการเมือง การแข่งขนั พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและ
นวตักรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลายอ่มมีผลต่อการเติบโตของวสิาหกิจชุมชน 
และความสามารถทางการตลาดมีผลในระดบัต ่าต่อการเติบโต เน่ืองจากกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนมีการผลิตหลายประเภท สมาชิกไม่ใหค้วามส าคญัในการเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด
หรือส่วนประสมทางการตลาด โดยมองวา่ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งใชเ้วลานานในการพฒันาและ
เห็นผลชา้ อีกทั้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกวสิาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
พฒันาทางการตลาดไม่วา่จะเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์นวตักรรมกระบวนการ 
นวตักรรมการจดัการ และนวตักรรมองคก์าร ต่างใหค้วามส าคญัค่อนขา้งนอ้ยตอ่การ

ความสามารถทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้ และความสามารถ
ในการส่งเสริมการตลาดหรือการส่ือสารทางการตลาดตามสถานการณ์ ซ่ึงผลการศึกษา
ของ Zou, Fang and Zhao (2003) ไดอ้ธิบายวา่ การก าหนดราคาสินคา้และความสามารถ
ในการส่ือสารทางการตลาดกบัลูกคา้และมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ท่ีท าใหก้ารส่งออกของ
วสิาหกิจประสบความส าเร็จ 
 สมมตฐิานข้อที ่6 ความสามารถทางการตลาดไม่มผีลต่อการเตบิโตของ
วสิาหกจิชุมชน 

ผลการวเิคราะห์สรุปวา่ ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลทางตรงต่อการ
เติบโต ดงัจะเห็นไดว้า่กลุ่มหรือองคก์รใดไม่สามารถท่ีจะด าเนินงานดา้นการตลาดไดดี้
ซ่ึงอาจสงัเกตไดจ้ากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนครองตลาดท่ีกวา้งข้ึน โดยรวมแลว้ทุก ๆ
หนา้ท่ีนั้นไดท้ างานอยา่งเตม็ท่ีเตม็ความสามารถ จึงส่งผลต่อไปยงัโอกาสและความ
เป็นไปไดใ้นการไดเ้ปรียบท าใหว้สิาหกิจชุมชนเติบโต สอดคลอ้งกนักบั 
Weerawardena et al. (2006: 37-45) ท่ีน าเสนอวา่วธีิการท่ีองคก์ารใหญ่สร้างมูลค่าท่ี
เหนือกวา่ส าหรับลูกคา้คือ การพฒันาขีดความสามารถท่ีโดดเด่นโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ความสามารถทางการตลาดโดยท่ีความสามารถทางการตลาด (marketing capability) 
เป็นรูปแบบของกระบวนการท่ีผสมผสานการใชท้ั้งทกัษะความรู้และทรัพยากรภายใน
องคก์รเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดได ้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าไปสู่สินคา้
และบริการ และท าใหอ้งคก์รสามารถแข่งขนัทางการตลาดได ้(Vorhies, 1998: 3-23; 
Day, 1994: 37-52)  สมาชิกวสิาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบนเองส่วนใหญ่ก็
ตระหนกัดีในเร่ืองของการตลาด ซ่ึงในภาพรวมแลว้มกัจะเป็นอปุสรรคหรือเป็นปัญหา
ของกลุ่มพวกเขาท่ีมีความเก่งความช านาญในดา้นการผลิตมากกวา่เร่ืองการตลาดเชิงรุก
และท่ีส าคญัต่อความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มหรือองคก์รตามท่ีนกัวชิาการ 
TsaiandShih (2004: 524-530); Vorhies (1998: 3-23) ไดเ้สนอไวว้า่ธุรกิจสามารถ
พฒันาตนเองบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้คู่แข่งขนัเพ่ือ



46 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562มนุษยสังคมสาร (มสส.)

Comrey, A. L. & Lee, H.B. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, New 
Jersey: Erlbaum. 

Day, G. (1994). The capabilities of market-driven organization. Journal of 
Marketing, 5(2), pp. 37-52. 

Hooper, D., Coughlam, J. & Mullen, M. (2008). Structural equation modeling: 
Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of business 
Research Methods, 6(1), pp. 53-60. 

Likert, R.N. (1970). A technique for the measurement of attitude and attitude 
measurement. Chicago: Ronal McNally & Company.  

Mechat, W. (2006). Organization management (7th ed.). Bangkok: Chulalongkorn 
University Press. [in Thai] 

Murphy, G. G., Trailer, J.W. & Hill, R. C. (1996). Measuring performance in 
entrepreneurship research. Journal of Business Research. 

Office of the Secretary of the Community Enterprise Promotion Committee. (2015). 
Concepts of the theory of community enterprise job analysis. Bangkok: 
Office of the Secretary of the Community Enterprise Promotion Committee, 
Journal No. 3, September 6-December. [in Thai] 

Office of Agricultural Economics. (2016). Community enterprise development to 
strength: Case of artificial flowers from rubber leaves. [in Thai] 

Office of Community Enterprise Promotion. (2017). Number of community 
enterprises. Classified by product group, region 6, Chiang Mai province. [in 
Thai] 

 

ด าเนินงานใหมี้ความเติบโต แต่บนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎีสรุปวา่นวตักรรมมี
ความส าคญั และการจะใชน้วตักรรมประเภทไหนนั้นข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ 
และนโยบายของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนวา่ จะสร้างอตัลกัษณ์ของนวตักรรมรูปแบบใด 
เพราะนวตักรรมเป็นการเสริมสร้างใหเ้กิดการเติบโตท่ีสูงข้ึน  
 
References 
Barney, J. B. & Zajac, E. (1994). Competitive organizational behavior: Toward an 

organizationally-based theory of competitive advantage. Strategic 
Management Journal, Winter Special Issue. 

Benarit, P. (2008). One Tambon One Product management: Case study of rubber leaf 
flower group Pattani Province. Journal of the Faculty of Humanities and 
Social Sciences, 13(2), pp. 66-77. [in Thai] 

Byrne, B.M. (2010). A primer of LISREL: Basic applications and programming for 
confirmatory factor analysis models. New York: Springer-Verlag. 

Cohen, J. M. & Uphoff, N.T. (1980). Participation place in rural development: 
Seekingclarity through specificity. World Development, 8, pp. 213-235. 

________ (1981). Rural development participation: Concept and measures for 
project design implementation and evaluation. New York: Rural 
Development Committee Center for International Studies, Cornell 
University. 

Colin, C. T. (2005). Managing supply chain relationships. Retrieved on August 15, 
2017 from http://www.groupe-intellex.com/editorials/17-management/13-
supply-chain-management business.html 



Journal of Humanities & Social Sciences  (JHUSOC) 47Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

Comrey, A. L. & Lee, H.B. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, New 
Jersey: Erlbaum. 

Day, G. (1994). The capabilities of market-driven organization. Journal of 
Marketing, 5(2), pp. 37-52. 

Hooper, D., Coughlam, J. & Mullen, M. (2008). Structural equation modeling: 
Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of business 
Research Methods, 6(1), pp. 53-60. 

Likert, R.N. (1970). A technique for the measurement of attitude and attitude 
measurement. Chicago: Ronal McNally & Company.  

Mechat, W. (2006). Organization management (7th ed.). Bangkok: Chulalongkorn 
University Press. [in Thai] 

Murphy, G. G., Trailer, J.W. & Hill, R. C. (1996). Measuring performance in 
entrepreneurship research. Journal of Business Research. 

Office of the Secretary of the Community Enterprise Promotion Committee. (2015). 
Concepts of the theory of community enterprise job analysis. Bangkok: 
Office of the Secretary of the Community Enterprise Promotion Committee, 
Journal No. 3, September 6-December. [in Thai] 

Office of Agricultural Economics. (2016). Community enterprise development to 
strength: Case of artificial flowers from rubber leaves. [in Thai] 

Office of Community Enterprise Promotion. (2017). Number of community 
enterprises. Classified by product group, region 6, Chiang Mai province. [in 
Thai] 

 

ด าเนินงานใหมี้ความเติบโต แต่บนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎีสรุปวา่นวตักรรมมี
ความส าคญั และการจะใชน้วตักรรมประเภทไหนนั้นข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ 
และนโยบายของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนวา่ จะสร้างอตัลกัษณ์ของนวตักรรมรูปแบบใด 
เพราะนวตักรรมเป็นการเสริมสร้างใหเ้กิดการเติบโตท่ีสูงข้ึน  
 
References 
Barney, J. B. & Zajac, E. (1994). Competitive organizational behavior: Toward an 

organizationally-based theory of competitive advantage. Strategic 
Management Journal, Winter Special Issue. 

Benarit, P. (2008). One Tambon One Product management: Case study of rubber leaf 
flower group Pattani Province. Journal of the Faculty of Humanities and 
Social Sciences, 13(2), pp. 66-77. [in Thai] 

Byrne, B.M. (2010). A primer of LISREL: Basic applications and programming for 
confirmatory factor analysis models. New York: Springer-Verlag. 

Cohen, J. M. & Uphoff, N.T. (1980). Participation place in rural development: 
Seekingclarity through specificity. World Development, 8, pp. 213-235. 

________ (1981). Rural development participation: Concept and measures for 
project design implementation and evaluation. New York: Rural 
Development Committee Center for International Studies, Cornell 
University. 

Colin, C. T. (2005). Managing supply chain relationships. Retrieved on August 15, 
2017 from http://www.groupe-intellex.com/editorials/17-management/13-
supply-chain-management business.html 



48 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562มนุษยสังคมสาร (มสส.)

Raymond, L. & St-Pierre, J. (2003). Entrepreneurial antecedents and performance 
outcomes of organizational development in manufacturing SMEs.  

Reeder, W. W. (1974). Some aspects of the informal social participation of farm 
families in New York State. Doctoral dissertation, Department of Rural 
Sociology, Cornell University. 

Sangkharat, U. & Phromsakha Na Songkhla, Th. (2013). Guidelines for determining 
government policies to support Operation of community enterprises In the 
Songkhla Lake Basin area.  Retrieved on December 30, 2016 from http: 
//ophbgo.blogspot.com/ [in Thai] 

Tantrabanthit, K. (2008). Community business development guidelines. Journal of 
Local Development, 3(2), pp. 55-63. [in Thai] 

Tanaisi, A. (2014). Community enterprises. Retrieved on December 5, 2014 from 
http: //ophbgo.blogspot.com/ [in Thai] 

Wheelen, T. L. & Hunger, J. D. (2012). Strategic management and business policy 
(10th ed.). New Jersey: Pearson Prentice-Hall. 

 
 
Author  
               Mrs. Chanpen Kaewdee   

Lampang Primary Education Service Area Office 1 
539 Prabat Sub-ditrict, Mueang  District, Lampang Province 
Tel. 093 1397989 
E-mail: chanpen2605@gmail.com 

  

ตัวแบบการจัดการวฒันธรรมชุมชนบ้านหมากขามและบ้านหมากม่วงใน                  
เขตเทศบาลต าบลไตรรัฐในยุคประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

Cultural Management Model of Ban Mark Kham and Ban 
Mark Muang in Trirath Municipality in AEC Era 

 
คทาเทพ พงศ์ทอง1 / สุพรรณ ีไชยอ าพร2 

Kathathep Pongthong / Supannee Chaiamporn 

1ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
Doctor of Philosophy, Faculty of Social and Environmental Management, National Institute of 
Development Administration 
2รองศาสตราจารย ์คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
Associate Professor, Faculty of Social and Environmental Management, National Institute of 
Development Administration, Major Advisor 
 
บทคดัย่อ 
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(PDCA) และขบัเคล่ือนผา่นกลไก คชศร. (ครอบครัว ชุมชน ศาสนา โรงเรียน) จาก
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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  
 
 บทน า 
 ในยคุก่อนการเขา้มาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรมอยา่งกา้วกระโดด (Department of Strategic and Evaluation, 2013) 
วถีิชีวติของคนในชุมชนบา้นหมากขามและบา้นหมากม่วงในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ยงัไม่ไดย้กระดบัเป็นเทศบาลต าบลอยา่งในปัจจุบนั ภูมิ
หลงัทางประวติัศาสตร์พ้ืนท่ีอยูอ่าศยัของชาวไทยเช้ือสายมอญและจีน ตั้งแต่สมยั
อยธุยาและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวฒันธรรม 
ตลอดจนยงัเป็นแหล่งน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งเดียวของจงัหวดัปทุมธานี  มีอตัลกัษณ์ชุมชนท่ี
สะทอ้น 3 ชาติพนัธ์ุ คือ ไทย มอญ และจีน และมีกิจกรรมทางวฒันธรรมของชุมชนท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ เช่น ประเพณีตกับาตรพระร้อย ประเพณีเขา้ผีชาวมอญ เป็นตน้ ในอดีต
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ ท านา ท าสวนผลไม ้เก็บตาล ท านาบวั 
การคา้ขายทางเรือและประมงพ้ืนบา้นเป็นหลกั อีกส่วนหน่ึงจะคา้ขายเป็นหลกั โดยมี
สินคา้หลกัๆ ไดแ้ก่ ก๋วยเต๋ียว ขนมกุย้ช่าย ขนมพ้ืนบา้น พืชผกัผลไม ้และสตัวน์ ้ า 
(Sutthitham, 2000) เพื่อน ามาจ าหน่ายทางเรือ การเดินเทา้ จกัรยาน และรถยนต ์อีก
ส่วนหน่ึงรับราชการและลูกจา้งของทางราชการ และส่วนนอ้ยจะเขา้สู่โรงงาน
อุตสาหกรรมในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ โรงกระดาษ โรงเหลก็ โรงไม ้ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีติดกนักบั
บา้นหมากขาม และบา้นหมากม่วง  
 เม่ือสงัคมขยายตวัข้ึน การเขา้มาของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จ านวน
มากในพ้ืนท่ีติดกนัทั้งในต าบลไตรรัฐ หรือในเขตเทศบาลต าบลบางกะดีท่ีมี
อุตสาหกรรมบางกะดี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสวนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อนัดบัตน้ ๆ ของ

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ชุมชนมีแนวทางการจดัการวฒันธรรมชุมชนสอดคลอ้งกบัวงจร 
Deming อนัสามารถปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมและปรับเปล่ียนตามปริบทไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และจากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 ประชาชนในชุมชนมีทศันะชดัเจนและตอ้งการ
รักษาอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ินอนัสะทอ้นถึงชาติพนัธ์ุ ทั้งไทย มอญและจีนของ
ตนเองเอาไว ้และมีความเป็นไปไดสู้งในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชุมชนเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัวา่มีความส าคญัในการสงวนรักษาวถีิและอตัลกัษณ์ของตน 
 
ค าส าคญั: ตวัแบบ, การจดัการวฒันธรรม, ชุมชน, ทรัพยากรทางวฒันธรรม 

 
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  
 
 บทน า 
 ในยคุก่อนการเขา้มาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรมอยา่งกา้วกระโดด (Department of Strategic and Evaluation, 2013) 
วถีิชีวติของคนในชุมชนบา้นหมากขามและบา้นหมากม่วงในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ยงัไม่ไดย้กระดบัเป็นเทศบาลต าบลอยา่งในปัจจุบนั ภูมิ
หลงัทางประวติัศาสตร์พ้ืนท่ีอยูอ่าศยัของชาวไทยเช้ือสายมอญและจีน ตั้งแต่สมยั
อยธุยาและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวฒันธรรม 
ตลอดจนยงัเป็นแหล่งน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งเดียวของจงัหวดัปทุมธานี  มีอตัลกัษณ์ชุมชนท่ี
สะทอ้น 3 ชาติพนัธ์ุ คือ ไทย มอญ และจีน และมีกิจกรรมทางวฒันธรรมของชุมชนท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ เช่น ประเพณีตกับาตรพระร้อย ประเพณีเขา้ผีชาวมอญ เป็นตน้ ในอดีต
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ ท านา ท าสวนผลไม ้เก็บตาล ท านาบวั 
การคา้ขายทางเรือและประมงพ้ืนบา้นเป็นหลกั อีกส่วนหน่ึงจะคา้ขายเป็นหลกั โดยมี
สินคา้หลกัๆ ไดแ้ก่ ก๋วยเต๋ียว ขนมกุย้ช่าย ขนมพ้ืนบา้น พืชผกัผลไม ้และสตัวน์ ้ า 
(Sutthitham, 2000) เพื่อน ามาจ าหน่ายทางเรือ การเดินเทา้ จกัรยาน และรถยนต ์อีก
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อุตสาหกรรมในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ โรงกระดาษ โรงเหลก็ โรงไม ้ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีติดกนักบั
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ตอ้งกนัวา่มีความส าคญัในการสงวนรักษาวถีิและอตัลกัษณ์ของตน 
 
ค าส าคญั: ตวัแบบ, การจดัการวฒันธรรม, ชุมชน, ทรัพยากรทางวฒันธรรม 

 
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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เขม็แขง็ (Department of Research and Development, King Prajadhipok’s institute, 
2012) ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน และเพื่อกขยายผลารศึกษาในชุมชนท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกนัในโอกาสต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อน าเสนอตวัแบบการจดัการวฒันธรรมชุมชนบา้นหมากขาม และบา้น
หมากม่วง ในเขตต าบลไตรรัฐ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี   

2. เพื่อศึกษาการจดัการวฒันธรรมของชุมชน  
3. เพ่ือศึกษาทศันะของประชาชนในชุมชนต่อกิจกรรมทางวฒันธรรม 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
การวจิยัเร่ือง “ตวัแบบการจดัการวฒันธรรมของชุมชนบา้นหมากขามและบา้น

หมากม่วง ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐในยคุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจดัการและตวัแบบการจดัการวฒันธรรมและการท่องเท่ียว
ของเทศบาลต าบลไตรรัฐ รวมทั้งเพื่อศึกษาทศันะของชาวชุมชนตอ่กิจกรรมทาง
วฒันธรรมในชุมชน โดยมีการออกแบบการวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา 
เพื่อไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและลดความคลาดเคล่ือนจากผลการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคญั 

กลุ่มเป้าหมายและผูเ้ก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนในชุมชนบา้น
หมากขามและบา้นหมากม่วงในเขตเทศบาลไตรรัฐ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ท่ีมี
อาย ุ15 - 60 ปี และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน เช่น 
บุคลากรขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ผูน้ าศาสนา ครู อาจารยจ์ากสถานศึกษาในชุมชน 
ตวัแทนจากส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั ตวัแทนจากกระทรวงวฒันธรรม นกัวชิาการ

จงัหวดัปทุมธานี มีความตอ้งการแรงงานเพ่ือเขา้สู่ระบบการผลิต ประชากรรุ่นใหม่ใน
ชุมชนทั้งสองดว้ยการไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงท าใหป้ระชาชนมีวฒิุทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึน สามารถเขา้ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน จากท่ีเคยมีอาชีพ
อิสระหรืออยูภ่ายในทอ้งถ่ินเป็นสดัส่วนท่ีมากท่ีสุด ประชาชนรุ่นใหม่ของชุมชนกลบั
เลือกเขา้สู่การเป็นพนกังานหรือลูกจา้งในระบบอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการทางดา้นรายได ้สวสัดิการและความมัน่คง อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการลดลง
ของท่ีดินท ากิน ท่ีประชาชนไดข้ายใหก้บันายทุนเพ่ือสร้างโรงงานและหมู่บา้นจดัสรร 
ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีร่อยหรอและเส่ือมสภาพลงไป ทั้งการลดจ านวนลงของตน้
ตาล สตัวน์ ้ า และการเส่ือมคุณภาพของดิน อีกประการหน่ึงความเส่ียงท่ีสร้างความ
ยากล าบากในการด ารงชีวติคืออุทกภยั ซ่ึงสร้างความเดือดร้อนใหก้บัทั้งสองชุมชนท่ีมี
พ้ืนท่ีแวดลอ้มดว้ยแม่น ้ าเจา้พระยาทั้งสายเก่าและสายใหม่ กล่าวคือ เป็นพ้ืนท่ีเกาะกลาง
แม่น ้ าท าใหไ้ดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมทุกปี 
 เม่ือเกิดการขยายตวัมากข้ึนท่ีท าใหร้ายไดแ้ละปัจจยัต่าง ๆ ในเขตการ
ปกครองขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไตรรัฐเพ่ิมข้ึน สามารถยกระดบัเป็นเทศบาล
ต าบล ส่ิงท่ีตามมาคือ มีประชากรต่างถ่ินยา้ยเขา้มาตั้งถ่ินฐาน หรือท างานในชุมชนทั้ง
สองน้ีมากข้ึน บุคลากรของเทศบาลก็เป็นบุคคลภายนอกมากข้ึน มีอตัราส่วนของคนใน
ชุมชนนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดัและมีบทบาทในการบริหารนอ้ยลงอยา่งมาก นอกเหนือ 
จากการบริหารจดัการท่ีตอบสนองภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึนและภาระรับผดิชอบท่ีมาก
ข้ึน สวนทางกบัการจดัเก็บภาษีบ ารุงเทศบาลท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนจากการขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ การจดักิจกรรมทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน อนัเป็น
เอกลกัษณ์ของชุมชนกลบัมีจ านวนลดลง งดจดั หรือมีแนวโนม้จะสูญหายไปในท่ีสุด  
 จากปรากฏการณ์ทางสงัคมน้ีท าใหผู้ว้จิยัมีความตอ้งการศึกษาตวัแบบการ
จดัการวฒันธรรมของชุมชนบา้นหมากขามและบา้นหมากม่วงในเขตเทศบาลต าบล
ไตรรัฐ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เพื่อสงวนรักษาวฒันธรรมอนัเป็นอตัลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินเอาไว ้ตลอดจนทุนทางสงัคมท่ีเป็นแรงยดึเหน่ียวทางสงัคมท่ีส าคญัของชุมชน
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ของท่ีดินท ากิน ท่ีประชาชนไดข้ายใหก้บันายทุนเพ่ือสร้างโรงงานและหมู่บา้นจดัสรร 
ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีร่อยหรอและเส่ือมสภาพลงไป ทั้งการลดจ านวนลงของตน้
ตาล สตัวน์ ้ า และการเส่ือมคุณภาพของดิน อีกประการหน่ึงความเส่ียงท่ีสร้างความ
ยากล าบากในการด ารงชีวติคืออุทกภยั ซ่ึงสร้างความเดือดร้อนใหก้บัทั้งสองชุมชนท่ีมี
พ้ืนท่ีแวดลอ้มดว้ยแม่น ้ าเจา้พระยาทั้งสายเก่าและสายใหม่ กล่าวคือ เป็นพ้ืนท่ีเกาะกลาง
แม่น ้ าท าใหไ้ดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมทุกปี 
 เม่ือเกิดการขยายตวัมากข้ึนท่ีท าใหร้ายไดแ้ละปัจจยัต่าง ๆ ในเขตการ
ปกครองขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไตรรัฐเพ่ิมข้ึน สามารถยกระดบัเป็นเทศบาล
ต าบล ส่ิงท่ีตามมาคือ มีประชากรต่างถ่ินยา้ยเขา้มาตั้งถ่ินฐาน หรือท างานในชุมชนทั้ง
สองน้ีมากข้ึน บุคลากรของเทศบาลก็เป็นบุคคลภายนอกมากข้ึน มีอตัราส่วนของคนใน
ชุมชนนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดัและมีบทบาทในการบริหารนอ้ยลงอยา่งมาก นอกเหนือ 
จากการบริหารจดัการท่ีตอบสนองภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึนและภาระรับผดิชอบท่ีมาก
ข้ึน สวนทางกบัการจดัเก็บภาษีบ ารุงเทศบาลท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนจากการขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ การจดักิจกรรมทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน อนัเป็น
เอกลกัษณ์ของชุมชนกลบัมีจ านวนลดลง งดจดั หรือมีแนวโนม้จะสูญหายไปในท่ีสุด  
 จากปรากฏการณ์ทางสงัคมน้ีท าใหผู้ว้จิยัมีความตอ้งการศึกษาตวัแบบการ
จดัการวฒันธรรมของชุมชนบา้นหมากขามและบา้นหมากม่วงในเขตเทศบาลต าบล
ไตรรัฐ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เพื่อสงวนรักษาวฒันธรรมอนัเป็นอตัลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินเอาไว ้ตลอดจนทุนทางสงัคมท่ีเป็นแรงยดึเหน่ียวทางสงัคมท่ีส าคญัของชุมชน
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จากสถาบนัอุดมศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมุ่งเนน้ประสบการณ์ตรงของกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัท่ีมีต่อกิจกรรมทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จ านวน 30 คน โดยมาจาก 2 
กลุ่มท่ีส าคญั ไดแ้ก่  กลุ่มท่ี 1 ประชาชนท่ีมีอาย ุ15 - 60 ปี ท่ีมีบทบาทและหรือสนใจใน
งานดา้นวฒันธรรมชุมชน รวมทั้งเป็นผูท่ี้เป็นสมาชิกของกลุ่มสืบสานและเผยแพร่
วฒันธรรม เช่น เยาวชนผูเ้คยเขา้ร่วมในการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม กลุ่มผูน้ าและผูรู้้
ท่ีมีประสบการณ์จดักิจกรรมทางวฒันธรรม เป็นตน้ กลุ่มท่ี 2 ตวัแทนจากองคก์รและ
สถาบนัทางสงัคมต่าง ๆ ในชุมชน จากการส ารวจองคก์รและสถาบนัทางสงัคมของ
เทศบาลต าบลไตรรัฐ ในปี พ.ศ.2554 มีองคก์รและสถาบนัทางสังคมทั้งหมด 5 กลุ่ม
ยอ่ยท่ีส าคญั โดยคดัเลือกมาจาก 
 1. กลุ่มองคก์รทางธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย ตวัแทนจาก
ตลาดริมน ้ าวดัศาลเจา้ ผูป้ระกอบการร้านคา้ในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ 
 2. กลุ่มสถาบนัการศึกษา ประกอบดว้ย โรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา โรงเรียนอนุบาลเอกชน มหาวทิยาลยัเอกชน ในชุมชนและใน
เขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ 
 3. กลุ่มสถาบนัและองคก์ารศาสนาชุมชน ไดแ้ก่ วดัมะขามและวดัศาลเจา้ 
 4. กลุ่มสถาบนัทางดา้นสาธารณสุข ประกอบดว้ย สถานีอนามยัประจ าต าบล 
สถานพยาบาลเอกชนในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ 
 5. กลุ่มผูน้ าชุมชนและผูรู้้กิจกรรมทางวฒันธรรมและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ไตรรัฐ 
 
วธีิการศึกษา   
 1. ศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาขอ้มูลเอกสาร 
(Document Study) โดยการรวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Samakkarn, 1997) 
กบัรูปแบบการจดัการวฒันธรรมชุมชนบา้นหมากขามและบา้นหมากม่วงในเขต

เทศบาลต าบลไตรรัฐ (โดยใชน้ามสมมติแทนช่ือพ้ืนท่ีจริงในส่วนของช่ือชุมชนบา้น
หมากขาม บา้นหมากม่วง และช่ือต าบลไตรรัฐ) อ  าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2542 – ปัจจุบนั  
 2. การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) โดยสวมบทบาท
ลูกหลานของคนในชุมชน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความแม่นย  า สมบูรณ์ครบถว้น  

3. การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อใหเ้ขา้ใจวถีิชีวติ การ
ประพฤติปฏิบติั ความเช่ือ ค่านิยมของชุมชนมากท่ีสุด  

4.การสนทนากลุ่มยอ่ย (Small  Group)  เพ่ือศึกษาสภาพเบ้ืองตน้ของ
วฒันธรรมประเพณีท่ีสูญหาย ก าลงัจะสูญหาย และท่ีควรอนุรักษ ์รวมทั้งปัจจยัท่ีเอ้ือให้
เกิดการเปล่ียนแปลง และการเปล่ียนแปลงนั้นสามารถเช่ือมโยงมายงัการจดัการ
วฒันธรรมของชุมชนหรือไม่ อยา่งไร (Settatut, 2011) 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ประสานกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน โดยท าหนงัสือขออนุญาตเพื่อ         
นดัหมายสมัภาษณ์และช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงานศึกษา และประโยชน์ท่ีชุมชน
จะไดรั้บจากการวจิยั รวมทั้งเป็นการกระตุน้เตือนชาวบา้นในชุมชน  

 2.วางแผนการนดัหมายเพ่ือด าเนินการสมัภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม
ยอ่ย กบักลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั  

 
เคร่ืองมือในการวจิยัและการตรวจสอบข้อมูล 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีแบบบนัทึก 
ประกอบค าถามในการเก็บขอ้มูลเป็นหลกั ประกอบกบัวธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบ
สามเสา้ (Triangulation) โดยมีวธีิการดงัน้ี  

1. การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของขอ้มูล จากความแตกต่างดา้นเวลา สถานท่ี และบุคคล วา่ขอ้มูลนั้น
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จากสถาบนัอุดมศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมุ่งเนน้ประสบการณ์ตรงของกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัท่ีมีต่อกิจกรรมทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จ านวน 30 คน โดยมาจาก 2 
กลุ่มท่ีส าคญั ไดแ้ก่  กลุ่มท่ี 1 ประชาชนท่ีมีอาย ุ15 - 60 ปี ท่ีมีบทบาทและหรือสนใจใน
งานดา้นวฒันธรรมชุมชน รวมทั้งเป็นผูท่ี้เป็นสมาชิกของกลุ่มสืบสานและเผยแพร่
วฒันธรรม เช่น เยาวชนผูเ้คยเขา้ร่วมในการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม กลุ่มผูน้ าและผูรู้้
ท่ีมีประสบการณ์จดักิจกรรมทางวฒันธรรม เป็นตน้ กลุ่มท่ี 2 ตวัแทนจากองคก์รและ
สถาบนัทางสงัคมต่าง ๆ ในชุมชน จากการส ารวจองคก์รและสถาบนัทางสงัคมของ
เทศบาลต าบลไตรรัฐ ในปี พ.ศ.2554 มีองคก์รและสถาบนัทางสังคมทั้งหมด 5 กลุ่ม
ยอ่ยท่ีส าคญั โดยคดัเลือกมาจาก 
 1. กลุ่มองคก์รทางธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย ตวัแทนจาก
ตลาดริมน ้ าวดัศาลเจา้ ผูป้ระกอบการร้านคา้ในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ 
 2. กลุ่มสถาบนัการศึกษา ประกอบดว้ย โรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา โรงเรียนอนุบาลเอกชน มหาวทิยาลยัเอกชน ในชุมชนและใน
เขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ 
 3. กลุ่มสถาบนัและองคก์ารศาสนาชุมชน ไดแ้ก่ วดัมะขามและวดัศาลเจา้ 
 4. กลุ่มสถาบนัทางดา้นสาธารณสุข ประกอบดว้ย สถานีอนามยัประจ าต าบล 
สถานพยาบาลเอกชนในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ 
 5. กลุ่มผูน้ าชุมชนและผูรู้้กิจกรรมทางวฒันธรรมและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ไตรรัฐ 
 
วธีิการศึกษา   
 1. ศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาขอ้มูลเอกสาร 
(Document Study) โดยการรวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Samakkarn, 1997) 
กบัรูปแบบการจดัการวฒันธรรมชุมชนบา้นหมากขามและบา้นหมากม่วงในเขต

เทศบาลต าบลไตรรัฐ (โดยใชน้ามสมมติแทนช่ือพ้ืนท่ีจริงในส่วนของช่ือชุมชนบา้น
หมากขาม บา้นหมากม่วง และช่ือต าบลไตรรัฐ) อ  าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2542 – ปัจจุบนั  
 2. การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) โดยสวมบทบาท
ลูกหลานของคนในชุมชน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความแม่นย  า สมบูรณ์ครบถว้น  

3. การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อใหเ้ขา้ใจวถีิชีวติ การ
ประพฤติปฏิบติั ความเช่ือ ค่านิยมของชุมชนมากท่ีสุด  

4.การสนทนากลุ่มยอ่ย (Small  Group)  เพ่ือศึกษาสภาพเบ้ืองตน้ของ
วฒันธรรมประเพณีท่ีสูญหาย ก าลงัจะสูญหาย และท่ีควรอนุรักษ ์รวมทั้งปัจจยัท่ีเอ้ือให้
เกิดการเปล่ียนแปลง และการเปล่ียนแปลงนั้นสามารถเช่ือมโยงมายงัการจดัการ
วฒันธรรมของชุมชนหรือไม่ อยา่งไร (Settatut, 2011) 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ประสานกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน โดยท าหนงัสือขออนุญาตเพื่อ         
นดัหมายสมัภาษณ์และช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงานศึกษา และประโยชน์ท่ีชุมชน
จะไดรั้บจากการวจิยั รวมทั้งเป็นการกระตุน้เตือนชาวบา้นในชุมชน  

 2.วางแผนการนดัหมายเพ่ือด าเนินการสมัภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม
ยอ่ย กบักลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั  

 
เคร่ืองมือในการวจิยัและการตรวจสอบข้อมูล 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีแบบบนัทึก 
ประกอบค าถามในการเก็บขอ้มูลเป็นหลกั ประกอบกบัวธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบ
สามเสา้ (Triangulation) โดยมีวธีิการดงัน้ี  

1. การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของขอ้มูล จากความแตกต่างดา้นเวลา สถานท่ี และบุคคล วา่ขอ้มูลนั้น
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อุปสรรคและการสนบัสนุน การเสนอโครงการ และอ่ืน ๆ (Kittichayathorn, 2012)     
2) การปฏิบติัตามแผน (Do) จ าแนกแนวทางการจดัการวฒันธรรม เป็น 3 แนวทาง 
ไดแ้ก่ A) อนุรักษ ์ร้ือฟ้ืน ต่อยอดกิจกรรมท่ีมีแนวโนม้จะสูญหายหรือสามารถพฒันาได ้
B) เผยแพร่กิจกรรมท่ียงัด ารงอยูแ่ต่ขาดการประชาสมัพนัธ์ภายในชุมชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ C) สืบสานกิจกรรมท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะประชาสมัพนัธ์ออกสู่
สาธารณะ 3) การตรวจสอบ (Check) ประเมินจากสรุปผลการจดักิจกรรม สามารถแยก
ประเมินตามแผนยอ่ยทีละขั้นตอนและแยกตามฝ่าย และ 4) การปรับปรุงการด าเนินการ 
(Act) มีการบนัทึกและเก็บเป็นทะเบียนประวติัการจดักิจกรรม จดัท าคู่มือและ
ฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็น เสนอแนะและวางแผนเพ่ือการจดัในคร้ังต่อไป  

 
ภาพท่ี 1: ตวัแบบการจดัการวฒันธรรมของชุมชนบา้นหมากขามและ 

 บา้นหมากม่วง 
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 บา้นหมากม่วง 

ยงัคงมีความสอดคลอ้งกนัหรือเกิดความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร จากการสรุปผล
การสมัภาษณ์ดว้ยเคร่ืองมือการวจิยัในแต่ละคร้ัง 

2. การตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Methodological 
Triangulation) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ กนั จากต่างสถานท่ี ในเร่ืองเดียวกนั 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวบรวมเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง การสงัเกต การสมัภาษณ์เจาะลึกผูท่ี้ใหข้อ้มูลท่ีส าคญั (Chaiamporm, 2009)   
 
การวเิคราะห์  
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม 
การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มยอ่ย และการคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากนั้นท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มลู โดยใชเ้ทคนิคสาม
เสา้ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่ แยกประเภท และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
การตีความควบคู่กบับริบท และใชส้ถิติพรรณนาประกอบการบรรยาย เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม (Chaiamporm, 2009)  
 
ผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ตวัแบบการจดัการวฒันธรรมของชุมชนบ้านหมากขามและบ้าน
หมากม่วง  ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐในยุคประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากการศึกษาลกัษณะการจดัการวฒันธรรม โดยเฉพาะการจดักิจกรรมทาง
วฒันธรรมของชุมชนทั้งสองในอดีตท่ีผา่นมาสามารถระบุไดว้า่มีความสอดคลอ้งกบั
วงจร Demimg หรือ PDCA ดงันั้น การออกแบบตวัแบบการจดัการวฒันธรรมชุมชนจึง
ไดบู้รณาการวงจร Deming (PDCA) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวถีิการจดัการวฒันธรรมของ
ชุมชนอยูแ่ลว้ ขบัเคล่ือนผา่นกลไก คชศร. (ครอบครัว ชุมชน ศาสนา โรงเรียน) ดงัน้ี    
1) การวางแผน (Plan) โดยการประเมินความส าคญัของกิจกรรมทางวฒันธรรม การ
รวมกลุ่มผูน้ ากิจกรรม การวางแผนการด าเนินการ การจดัสรรทรัพยากร การพิจารณา
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วหิารเซียนแปะ 42 75.00 2 
ปรก 38 67.85  
บา้นและสถาปัตยกรรมแบบมอญ 39 69.64 3 
นาบวั 34 60.71  
ลานสะตือ 33 58.92  
ดงตาล 34 60.71  
ขนมและอาหารทอ้งถ่ิน 39 69.64  
 
หลงัจากการประเมินความส าคญัและความเป็นไปไดแ้ลว้ จะเขา้สู่

กระบวนการท่ี 2 ปฏิบติัตามแผน (Do) ซ่ึงจะก าหนดแนวทางการจดัการวฒันธรรม  
นั้น ๆ ตามตวัแบบการจดัการวฒันธรรมชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทางไดแ้ก่  

A) อนุรักษ ์ร้ือฟ้ืน ต่อยอด ไดแ้ก่กิจกรรมทางวฒันธรรมหรือทรัพยากร 
ทางวฒันธรรมท่ีสูญหาย มีแนวโนม้จะสูญหายหรือสามารถพฒันาใหส้ามารถขยาย
ขอบเขตการจดังาน ตลอดจนเสริมสร้างความสามคัคีและแรงยดึเหน่ียวทางสงัคมได ้

B) เผยแพร่ ไดแ้ก่กิจกรรมทางวฒันธรรมหรือทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ียงั 
ด ารงอยู ่มีการจดัตามประเพณี หรือการปฏิบติัต่อ ๆ กนัมาแต่ขาดการประชาสมัพนัธ์
ภายในชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่ทัว่ถึง ท าใหมี้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมมี
แนวโนม้ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

C) สืบสาน ไดแ้ก่กิจกรรมทางวฒันธรรมหรือทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมี 
ความเป็นไปไดห้รือโอกาสประชาสมัพนัธ์ออกสู่สาธารณะ โดยสามารถส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  เศรษฐกิจชุมชนหรือแสดงอตัลกัษณ์ชุมชนออกไปในวงกวา้ง ทั้งน้ีจะตอ้งเป็น
ทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีรองรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหรือนกัท่องเท่ียวไดม้ากเพียงพอ 
 
 

จากตวัแบบในกระบวนการของการวางแผน (Plan) เร่ิมตน้จากการประชุม
กลุ่มยอ่ยเพ่ือน ากิจกรรมทางวฒันธรรมและทรัพยากรทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัน าเขา้สู่
ตวัแบบ เพ่ือสอบถามทศันะต่อกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือประเมินคุณค่าบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ความเป็นไปได ้เพื่อเรียงล าดบัความส าคญัและตดัสินใจวา่จะใชแ้นวทางใดในการ
จดัการ ดงัตารางท่ี 1 ท่ีใชก้ารประชุมกลุ่มยอ่ยของประชาชนในชุมชน จ านวน 56 คน 
เพ่ือพดูคุยแสดงทศันะในประเด็นดงักล่าว ตลอดจนการประเมินความส าคญัในปริบท
ปัจจุบนั ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1  
การประเมินความส าคัญของทรัพยากรวฒันธรรมชุมชน 
ทรัพยากรทางวฒันธรรม จ านวน 

(n=56) 
ร้อยละ ล าดบั 

จับต้องไม่ได้    
ประเพณีตกับาตรพระร้อย 53 94.64 1 
การสวดมนตแ์บบมอญ 35 62.50  
งานเจา้พ่อ 44 78.57  
ประเพณีมอญคัง่ 41 73.21  
การจุดลูกหนู 38 67.85  
ประเพณีกวนขา้วทิพย ์ 39 69.64  
การแข่งขนัเรือยาวประเพณี 50 89.28 2 
ร าภาขา้วสาร 42 75.00  
การเล่นเขา้ผ ี 45 80.35 3 
ป่ีพาทยแ์ละนาฏยศิลป์แบบมอญ 44 78.57  
ประเพณีการท าบุญกลางบา้น 44 78.57  

จับต้องได้    
พระอุโบสถสมยัอยธุยาวดัมะขาม 45 80.35 1 
ศาลเจา้จีนวดัศาลเจา้ 38 67.85  

จากตวัแบบในกระบวนการของการวางแผน (Plan) เร่ิมตน้จากการประชุม
กลุ่มยอ่ยเพ่ือน ากิจกรรมทางวฒันธรรมและทรัพยากรทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัน าเขา้สู่
ตวัแบบ เพ่ือสอบถามทศันะต่อกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือประเมินคุณค่าบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ความเป็นไปได ้เพื่อเรียงล าดบัความส าคญัและตดัสินใจวา่จะใชแ้นวทางใดในการ
จดัการ ดงัตารางท่ี 1 ท่ีใชก้ารประชุมกลุ่มยอ่ยของประชาชนในชุมชน จ านวน 56 คน 
เพ่ือพดูคุยแสดงทศันะในประเด็นดงักล่าว ตลอดจนการประเมินความส าคญัในปริบท
ปัจจุบนั ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1  
การประเมินความส าคัญของทรัพยากรวฒันธรรมชุมชน 
ทรัพยากรทางวฒันธรรม จ านวน 

(n=56) 
ร้อยละ ล าดบั 

จับต้องไม่ได้    
ประเพณีตกับาตรพระร้อย 53 94.64 1 
การสวดมนตแ์บบมอญ 35 62.50  
งานเจา้พ่อ 44 78.57  
ประเพณีมอญคัง่ 41 73.21  
การจุดลูกหนู 38 67.85  
ประเพณีกวนขา้วทิพย ์ 39 69.64  
การแข่งขนัเรือยาวประเพณี 50 89.28 2 
ร าภาขา้วสาร 42 75.00  
การเล่นเขา้ผ ี 45 80.35 3 
ป่ีพาทยแ์ละนาฏยศิลป์แบบมอญ 44 78.57  
ประเพณีการท าบุญกลางบา้น 44 78.57  

จับต้องได้    
พระอุโบสถสมยัอยธุยาวดัมะขาม 45 80.35 1 
ศาลเจา้จีนวดัศาลเจา้ 38 67.85  

จากตวัแบบในกระบวนการของการวางแผน (Plan) เร่ิมตน้จากการประชุม
กลุ่มยอ่ยเพ่ือน ากิจกรรมทางวฒันธรรมและทรัพยากรทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัน าเขา้สู่
ตวัแบบ เพ่ือสอบถามทศันะต่อกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือประเมินคุณค่าบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ความเป็นไปได ้เพื่อเรียงล าดบัความส าคญัและตดัสินใจวา่จะใชแ้นวทางใดในการ
จดัการ ดงัตารางท่ี 1 ท่ีใชก้ารประชุมกลุ่มยอ่ยของประชาชนในชุมชน จ านวน 56 คน 
เพ่ือพดูคุยแสดงทศันะในประเด็นดงักล่าว ตลอดจนการประเมินความส าคญัในปริบท
ปัจจุบนั ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1  
การประเมินความส าคัญของทรัพยากรวฒันธรรมชุมชน 
ทรัพยากรทางวฒันธรรม จ านวน 

(n=56) 
ร้อยละ ล าดบั 

จับต้องไม่ได้    
ประเพณีตกับาตรพระร้อย 53 94.64 1 
การสวดมนตแ์บบมอญ 35 62.50  
งานเจา้พ่อ 44 78.57  
ประเพณีมอญคัง่ 41 73.21  
การจุดลูกหนู 38 67.85  
ประเพณีกวนขา้วทิพย ์ 39 69.64  
การแข่งขนัเรือยาวประเพณี 50 89.28 2 
ร าภาขา้วสาร 42 75.00  
การเล่นเขา้ผ ี 45 80.35 3 
ป่ีพาทยแ์ละนาฏยศิลป์แบบมอญ 44 78.57  
ประเพณีการท าบุญกลางบา้น 44 78.57  

จับต้องได้    
พระอุโบสถสมยัอยธุยาวดัมะขาม 45 80.35 1 
ศาลเจา้จีนวดัศาลเจา้ 38 67.85  
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วหิารเซียนแปะ 42 75.00 2 
ปรก 38 67.85  
บา้นและสถาปัตยกรรมแบบมอญ 39 69.64 3 
นาบวั 34 60.71  
ลานสะตือ 33 58.92  
ดงตาล 34 60.71  
ขนมและอาหารทอ้งถ่ิน 39 69.64  
 
หลงัจากการประเมินความส าคญัและความเป็นไปไดแ้ลว้ จะเขา้สู่

กระบวนการท่ี 2 ปฏิบติัตามแผน (Do) ซ่ึงจะก าหนดแนวทางการจดัการวฒันธรรม  
นั้น ๆ ตามตวัแบบการจดัการวฒันธรรมชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทางไดแ้ก่  

A) อนุรักษ ์ร้ือฟ้ืน ต่อยอด ไดแ้ก่กิจกรรมทางวฒันธรรมหรือทรัพยากร 
ทางวฒันธรรมท่ีสูญหาย มีแนวโนม้จะสูญหายหรือสามารถพฒันาใหส้ามารถขยาย
ขอบเขตการจดังาน ตลอดจนเสริมสร้างความสามคัคีและแรงยดึเหน่ียวทางสงัคมได ้

B) เผยแพร่ ไดแ้ก่กิจกรรมทางวฒันธรรมหรือทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ียงั 
ด ารงอยู ่มีการจดัตามประเพณี หรือการปฏิบติัต่อ ๆ กนัมาแต่ขาดการประชาสมัพนัธ์
ภายในชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่ทัว่ถึง ท าใหมี้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมมี
แนวโนม้ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

C) สืบสาน ไดแ้ก่กิจกรรมทางวฒันธรรมหรือทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมี 
ความเป็นไปไดห้รือโอกาสประชาสมัพนัธ์ออกสู่สาธารณะ โดยสามารถส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  เศรษฐกิจชุมชนหรือแสดงอตัลกัษณ์ชุมชนออกไปในวงกวา้ง ทั้งน้ีจะตอ้งเป็น
ทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีรองรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหรือนกัท่องเท่ียวไดม้ากเพียงพอ 
 
 

จากตวัแบบในกระบวนการของการวางแผน (Plan) เร่ิมตน้จากการประชุม
กลุ่มยอ่ยเพ่ือน ากิจกรรมทางวฒันธรรมและทรัพยากรทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัน าเขา้สู่
ตวัแบบ เพ่ือสอบถามทศันะต่อกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือประเมินคุณค่าบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ความเป็นไปได ้เพื่อเรียงล าดบัความส าคญัและตดัสินใจวา่จะใชแ้นวทางใดในการ
จดัการ ดงัตารางท่ี 1 ท่ีใชก้ารประชุมกลุ่มยอ่ยของประชาชนในชุมชน จ านวน 56 คน 
เพ่ือพดูคุยแสดงทศันะในประเด็นดงักล่าว ตลอดจนการประเมินความส าคญัในปริบท
ปัจจุบนั ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1  
การประเมินความส าคัญของทรัพยากรวฒันธรรมชุมชน 
ทรัพยากรทางวฒันธรรม จ านวน 

(n=56) 
ร้อยละ ล าดบั 

จับต้องไม่ได้    
ประเพณีตกับาตรพระร้อย 53 94.64 1 
การสวดมนตแ์บบมอญ 35 62.50  
งานเจา้พ่อ 44 78.57  
ประเพณีมอญคัง่ 41 73.21  
การจุดลูกหนู 38 67.85  
ประเพณีกวนขา้วทิพย ์ 39 69.64  
การแข่งขนัเรือยาวประเพณี 50 89.28 2 
ร าภาขา้วสาร 42 75.00  
การเล่นเขา้ผ ี 45 80.35 3 
ป่ีพาทยแ์ละนาฏยศิลป์แบบมอญ 44 78.57  
ประเพณีการท าบุญกลางบา้น 44 78.57  

จับต้องได้    
พระอุโบสถสมยัอยธุยาวดัมะขาม 45 80.35 1 
ศาลเจา้จีนวดัศาลเจา้ 38 67.85  

จากตวัแบบในกระบวนการของการวางแผน (Plan) เร่ิมตน้จากการประชุม
กลุ่มยอ่ยเพ่ือน ากิจกรรมทางวฒันธรรมและทรัพยากรทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัน าเขา้สู่
ตวัแบบ เพ่ือสอบถามทศันะต่อกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือประเมินคุณค่าบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ความเป็นไปได ้เพื่อเรียงล าดบัความส าคญัและตดัสินใจวา่จะใชแ้นวทางใดในการ
จดัการ ดงัตารางท่ี 1 ท่ีใชก้ารประชุมกลุ่มยอ่ยของประชาชนในชุมชน จ านวน 56 คน 
เพ่ือพดูคุยแสดงทศันะในประเด็นดงักล่าว ตลอดจนการประเมินความส าคญัในปริบท
ปัจจุบนั ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1  
การประเมินความส าคัญของทรัพยากรวฒันธรรมชุมชน 
ทรัพยากรทางวฒันธรรม จ านวน 

(n=56) 
ร้อยละ ล าดบั 

จับต้องไม่ได้    
ประเพณีตกับาตรพระร้อย 53 94.64 1 
การสวดมนตแ์บบมอญ 35 62.50  
งานเจา้พ่อ 44 78.57  
ประเพณีมอญคัง่ 41 73.21  
การจุดลูกหนู 38 67.85  
ประเพณีกวนขา้วทิพย ์ 39 69.64  
การแข่งขนัเรือยาวประเพณี 50 89.28 2 
ร าภาขา้วสาร 42 75.00  
การเล่นเขา้ผ ี 45 80.35 3 
ป่ีพาทยแ์ละนาฏยศิลป์แบบมอญ 44 78.57  
ประเพณีการท าบุญกลางบา้น 44 78.57  

จับต้องได้    
พระอุโบสถสมยัอยธุยาวดัมะขาม 45 80.35 1 
ศาลเจา้จีนวดัศาลเจา้ 38 67.85  

จากตวัแบบในกระบวนการของการวางแผน (Plan) เร่ิมตน้จากการประชุม
กลุ่มยอ่ยเพ่ือน ากิจกรรมทางวฒันธรรมและทรัพยากรทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัน าเขา้สู่
ตวัแบบ เพ่ือสอบถามทศันะต่อกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือประเมินคุณค่าบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ความเป็นไปได ้เพื่อเรียงล าดบัความส าคญัและตดัสินใจวา่จะใชแ้นวทางใดในการ
จดัการ ดงัตารางท่ี 1 ท่ีใชก้ารประชุมกลุ่มยอ่ยของประชาชนในชุมชน จ านวน 56 คน 
เพ่ือพดูคุยแสดงทศันะในประเด็นดงักล่าว ตลอดจนการประเมินความส าคญัในปริบท
ปัจจุบนั ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1  
การประเมินความส าคัญของทรัพยากรวฒันธรรมชุมชน 
ทรัพยากรทางวฒันธรรม จ านวน 

(n=56) 
ร้อยละ ล าดบั 

จับต้องไม่ได้    
ประเพณีตกับาตรพระร้อย 53 94.64 1 
การสวดมนตแ์บบมอญ 35 62.50  
งานเจา้พ่อ 44 78.57  
ประเพณีมอญคัง่ 41 73.21  
การจุดลูกหนู 38 67.85  
ประเพณีกวนขา้วทิพย ์ 39 69.64  
การแข่งขนัเรือยาวประเพณี 50 89.28 2 
ร าภาขา้วสาร 42 75.00  
การเล่นเขา้ผ ี 45 80.35 3 
ป่ีพาทยแ์ละนาฏยศิลป์แบบมอญ 44 78.57  
ประเพณีการท าบุญกลางบา้น 44 78.57  

จับต้องได้    
พระอุโบสถสมยัอยธุยาวดัมะขาม 45 80.35 1 
ศาลเจา้จีนวดัศาลเจา้ 38 67.85  

(ต่อ)
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ข้อสังเกตจากการใช้ตวัแบบการจดัการวฒันธรรมชุมชนเพ่ือก าหนดแนว
ทางการจดัการในอนาคต 
 ในขั้นตอนการประเมินทรัพยากรทางวฒันธรรมของชุมชน ในหน่ึงกิจกรรม
อาจเขา้เง่ือนไขแนวทางการจดัการวฒันธรรมชุมชน รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงก็ได ้หรือ
สามารถบูรณาการ 2 แนวทาง ตลอดจนใชท้ั้ง 3 แนวทางไดอี้กดว้ย ข้ึนอยูก่บัรายละเอียด
ของกิจกรรมทางวฒันธรรมหรือทรัพยากรทางวฒันธรรมนั้น ๆ ปริบทแวดลอ้ม รวมไป
ถึงกลุ่มเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องชุมชนต่อกิจกรรมทางวฒันธรรมหรือทรัพยากร
ทางวฒันธรรมท่ีหยบิยกข้ึนมาพิจารณา (Lertcharnrit, 2011) 
 จากการประชุมกลุ่มยอ่ยของประชาชนในชุมชน จ านวนรวม 56 คน สามารถ
สรุปแนวทางการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมของชุมชนไดด้งัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 2  
การจ าแนกแนวทางการจัดการวฒันธรรมของชุมชน 
ทรัพยากรหรือกจิกรรมทางวัฒนธรรม แนวทางการจัดการ 
จับต้องไม่ได้  

ประเพณีตกับาตรพระร้อย A, B, C 
การสวดมนตแ์บบมอญ A, B 
งานเจา้พ่อ A, B, C 
ประเพณีมอญคัง่ A 
การจุดลูกหนู A, B 
ประเพณีกวนขา้วทิพย ์ A, B, C 
การแข่งขนัเรือยาวประเพณี A, B, C 
การเล่นเขา้ผ ี A, B, C 
ป่ีพาทยแ์ละนาฏยศิลป์แบบมอญ  A, B 
ประเพณีการท าบุญกลางบา้น B 

จบัต้องได้  
พระอุโบสถสมยัอยธุยาวดัมะขาม A, B, C 

ข้อสังเกตจากการใช้ตวัแบบการจดัการวฒันธรรมชุมชนเพ่ือก าหนดแนว
ทางการจดัการในอนาคต 
 ในขั้นตอนการประเมินทรัพยากรทางวฒันธรรมของชุมชน ในหน่ึงกิจกรรม
อาจเขา้เง่ือนไขแนวทางการจดัการวฒันธรรมชุมชน รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงก็ได ้หรือ
สามารถบูรณาการ 2 แนวทาง ตลอดจนใชท้ั้ง 3 แนวทางไดอี้กดว้ย ข้ึนอยูก่บัรายละเอียด
ของกิจกรรมทางวฒันธรรมหรือทรัพยากรทางวฒันธรรมนั้น ๆ ปริบทแวดลอ้ม รวมไป
ถึงกลุ่มเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องชุมชนต่อกิจกรรมทางวฒันธรรมหรือทรัพยากร
ทางวฒันธรรมท่ีหยบิยกข้ึนมาพิจารณา (Lertcharnrit, 2011) 
 จากการประชุมกลุ่มยอ่ยของประชาชนในชุมชน จ านวนรวม 56 คน สามารถ
สรุปแนวทางการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมของชุมชนไดด้งัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 2  
การจ าแนกแนวทางการจัดการวฒันธรรมของชุมชน 
ทรัพยากรหรือกจิกรรมทางวัฒนธรรม แนวทางการจัดการ 
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การสวดมนตแ์บบมอญ A, B 
งานเจา้พ่อ A, B, C 
ประเพณีมอญคัง่ A 
การจุดลูกหนู A, B 
ประเพณีกวนขา้วทิพย ์ A, B, C 
การแข่งขนัเรือยาวประเพณี A, B, C 
การเล่นเขา้ผ ี A, B, C 
ป่ีพาทยแ์ละนาฏยศิลป์แบบมอญ  A, B 
ประเพณีการท าบุญกลางบา้น B 

จบัต้องได้  
พระอุโบสถสมยัอยธุยาวดัมะขาม A, B, C 

ข้อสังเกตจากการใช้ตวัแบบการจดัการวฒันธรรมชุมชนเพ่ือก าหนดแนว
ทางการจดัการในอนาคต 
 ในขั้นตอนการประเมินทรัพยากรทางวฒันธรรมของชุมชน ในหน่ึงกิจกรรม
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ประเพณีตกับาตรพระร้อย A, B, C 
การสวดมนตแ์บบมอญ A, B 
งานเจา้พ่อ A, B, C 
ประเพณีมอญคัง่ A 
การจุดลูกหนู A, B 
ประเพณีกวนขา้วทิพย ์ A, B, C 
การแข่งขนัเรือยาวประเพณี A, B, C 
การเล่นเขา้ผ ี A, B, C 
ป่ีพาทยแ์ละนาฏยศิลป์แบบมอญ  A, B 
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จบัต้องได้  
พระอุโบสถสมยัอยธุยาวดัมะขาม A, B, C 

ศาลเจา้จีนวดัศาลเจา้ A, B 
วหิารเซียนแปะ A, B, C 
ปรก A, B 
บา้นและสถาปัตยกรรมแบบมอญ A, B, C 
นาบวั A 
ลานสะตือ A 
ดงตาล A, B 
ขนมและอาหารทอ้งถ่ิน A, B, C 
หลงัจากการปฏิบติัตามแผนแลว้ ก็เขา้สู่กระบวนการตรวจสอบ (Check) โดย

ใชก้ารสรุปผลการจดักิจกรรม มีการประเมินผลเป็นขั้นตอนเพ่ือท่ีจะวางแผนสู่การ
ปรับปรุงการด าเนินการ (Act) ในล าดบัต่อไป ทั้งน้ี จะตอ้งมีการออกแบบการเก็บ
ขอ้มูลเป็นหลกัฐานและเพื่อใชใ้นการปรับปรุง ศึกษาในโอกาสต่อไปท่ีมีการจดั
กิจกรรม รวมไปถึงการพฒันาเป็นฐานขอ้มูลและเป็นคู่มือส าหรับผูรั้บผดิชอบในการ
จดักิจกรรมในคร้ังหนา้ โดยมุ่งใหเ้กิดผลลพัธ์ในการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมท่ี
ต่อเน่ือง การสร้างระบบการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม การสร้าง
แผนการจดังานและการประชาสมัพนัธ์ประจ าปี  การสืบสานและมีกลุ่มผูรั้บผิดชอบ
โครงการท่ีชดัเจน การจดักิจกรรมทางวฒันธรรมมีความเหมาะสมกบัปริบททางสงัคม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีการจดัการอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีเป็นส่วนส าคญัในการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแผนในการจดักิจกรรมในคร้ังต่อไป 
 
ส่วนที ่2 ผลการศึกษาการจดัการวฒันธรรมของชุมชน 

จากการศึกษา พบวา่ ประชาชนในชุมชนทั้งสองเป็นท่ีรู้จกัคุน้เคยกนัเป็น
อยา่งดี บา้งก็เป็นเครือญาติกนั เพราะบา้นหมากขาม คือ หมู่ 3 บา้นหมากม่วง คือหมู่ 4 
ของเทศบาลต าบลไตรรัฐ อาจกล่าวไดว้า่เป็นพ้ืนท่ีเดียวกนัก็วา่ได ้ทั้งน้ี ในยามท่ีมี
กิจกรรมทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินซ่ึงชุมชนหน่ึงชุมชนใดเป็นเจา้ภาพ ประชาชนของทั้ง
สองชุมชนก็เขา้ร่วมและช่วยเหลือกนัอยา่งไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือชุมชน 
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ข้อสังเกตจากการใช้ตวัแบบการจดัการวฒันธรรมชุมชนเพ่ือก าหนดแนว
ทางการจดัการในอนาคต 
 ในขั้นตอนการประเมินทรัพยากรทางวฒันธรรมของชุมชน ในหน่ึงกิจกรรม
อาจเขา้เง่ือนไขแนวทางการจดัการวฒันธรรมชุมชน รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงก็ได ้หรือ
สามารถบูรณาการ 2 แนวทาง ตลอดจนใชท้ั้ง 3 แนวทางไดอี้กดว้ย ข้ึนอยูก่บัรายละเอียด
ของกิจกรรมทางวฒันธรรมหรือทรัพยากรทางวฒันธรรมนั้น ๆ ปริบทแวดลอ้ม รวมไป
ถึงกลุ่มเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องชุมชนต่อกิจกรรมทางวฒันธรรมหรือทรัพยากร
ทางวฒันธรรมท่ีหยบิยกข้ึนมาพิจารณา (Lertcharnrit, 2011) 
 จากการประชุมกลุ่มยอ่ยของประชาชนในชุมชน จ านวนรวม 56 คน สามารถ
สรุปแนวทางการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมของชุมชนไดด้งัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 2  
การจ าแนกแนวทางการจัดการวฒันธรรมของชุมชน 
ทรัพยากรหรือกจิกรรมทางวัฒนธรรม แนวทางการจัดการ 
จับต้องไม่ได้  

ประเพณีตกับาตรพระร้อย A, B, C 
การสวดมนตแ์บบมอญ A, B 
งานเจา้พ่อ A, B, C 
ประเพณีมอญคัง่ A 
การจุดลูกหนู A, B 
ประเพณีกวนขา้วทิพย ์ A, B, C 
การแข่งขนัเรือยาวประเพณี A, B, C 
การเล่นเขา้ผ ี A, B, C 
ป่ีพาทยแ์ละนาฏยศิลป์แบบมอญ  A, B 
ประเพณีการท าบุญกลางบา้น B 

จบัต้องได้  
พระอุโบสถสมยัอยธุยาวดัมะขาม A, B, C 
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พระอุโบสถสมยัอยธุยาวดัมะขาม A, B, C 
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ถึงกลุ่มเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องชุมชนต่อกิจกรรมทางวฒันธรรมหรือทรัพยากร
ทางวฒันธรรมท่ีหยบิยกข้ึนมาพิจารณา (Lertcharnrit, 2011) 
 จากการประชุมกลุ่มยอ่ยของประชาชนในชุมชน จ านวนรวม 56 คน สามารถ
สรุปแนวทางการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมของชุมชนไดด้งัต่อไปน้ี 
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ทรัพยากรหรือกจิกรรมทางวัฒนธรรม แนวทางการจัดการ 
จับต้องไม่ได้  

ประเพณีตกับาตรพระร้อย A, B, C 
การสวดมนตแ์บบมอญ A, B 
งานเจา้พ่อ A, B, C 
ประเพณีมอญคัง่ A 
การจุดลูกหนู A, B 
ประเพณีกวนขา้วทิพย ์ A, B, C 
การแข่งขนัเรือยาวประเพณี A, B, C 
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ศาลเจา้จีนวดัศาลเจา้ A, B 
วหิารเซียนแปะ A, B, C 
ปรก A, B 
บา้นและสถาปัตยกรรมแบบมอญ A, B, C 
นาบวั A 
ลานสะตือ A 
ดงตาล A, B 
ขนมและอาหารทอ้งถ่ิน A, B, C 
หลงัจากการปฏิบติัตามแผนแลว้ ก็เขา้สู่กระบวนการตรวจสอบ (Check) โดย
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ปรับปรุงการด าเนินการ (Act) ในล าดบัต่อไป ทั้งน้ี จะตอ้งมีการออกแบบการเก็บ
ขอ้มูลเป็นหลกัฐานและเพื่อใชใ้นการปรับปรุง ศึกษาในโอกาสต่อไปท่ีมีการจดั
กิจกรรม รวมไปถึงการพฒันาเป็นฐานขอ้มูลและเป็นคู่มือส าหรับผูรั้บผดิชอบในการ
จดักิจกรรมในคร้ังหนา้ โดยมุ่งใหเ้กิดผลลพัธ์ในการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมท่ี
ต่อเน่ือง การสร้างระบบการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม การสร้าง
แผนการจดังานและการประชาสมัพนัธ์ประจ าปี  การสืบสานและมีกลุ่มผูรั้บผิดชอบ
โครงการท่ีชดัเจน การจดักิจกรรมทางวฒันธรรมมีความเหมาะสมกบัปริบททางสงัคม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีการจดัการอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีเป็นส่วนส าคญัในการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแผนในการจดักิจกรรมในคร้ังต่อไป 
 
ส่วนที ่2 ผลการศึกษาการจดัการวฒันธรรมของชุมชน 

จากการศึกษา พบวา่ ประชาชนในชุมชนทั้งสองเป็นท่ีรู้จกัคุน้เคยกนัเป็น
อยา่งดี บา้งก็เป็นเครือญาติกนั เพราะบา้นหมากขาม คือ หมู่ 3 บา้นหมากม่วง คือหมู่ 4 
ของเทศบาลต าบลไตรรัฐ อาจกล่าวไดว้า่เป็นพ้ืนท่ีเดียวกนัก็วา่ได ้ทั้งน้ี ในยามท่ีมี
กิจกรรมทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินซ่ึงชุมชนหน่ึงชุมชนใดเป็นเจา้ภาพ ประชาชนของทั้ง
สองชุมชนก็เขา้ร่วมและช่วยเหลือกนัอยา่งไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือชุมชน 

(ต่อ)
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สนบัสนุนซ่ึงมาจากการเร่ียไร หรือบางส่วนจากมูลนิธิโดยการสนบัสนุนจากวดั แลว้
จดักิจกรรม ทราบผลการจดัพอคร่าว ๆ  และคาดวา่จะจดัในปีต่อไปโดยไม่มีการ
วางแผนล่วงหนา้อยา่งมีระบบ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะใชแ้นวทางของปีก่อนมาพฒันาการจดั
งาน โดยไม่มีแผนการด าเนินงานอยา่งมีระบบแบบแผนและเป้าหมายท่ีชดัเจน แต่ละ
ขั้นตอนนั้นยงัเป็นไปอยา่งไม่เป็นรูปธรรมมากนกั แต่ก็พอท่ีจะเห็นกระบวนการและ
ความเป็นไปได ้จึงเป็นท่ีมาของตวัแบบการจดัการวฒันธรรมชุมชนขา้งตน้ เพื่อพฒันา
ไปสู่การจดัการท่ีชดัเจนและเกิดความยัง่ยนื 
  
ส่วนที ่3 ทศันะของประชาชนในชุมชนต่อกจิกรรมทางวฒันธรรมของชุมชน 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาโดยการสมัภาษณ์ สงัเกต พบวา่ประชาชนในชุมชนยงัมีความ
หวงแหนและโหยหาในวฒันธรรมเดิมของบรรพบุรุษของตน แมว้า่สภาพสงัคมจะ
เปล่ียนแปลงไปก็ตาม (Nartsupa, 2012) ทั้งน้ี ไดเ้ร่ิมจากการลงพ้ืนท่ีในชุมชนใน
โอกาสต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นวนัส าคญัทางศาสนา วนัส าคญัของชาติท่ีมีการจดักิจกรรม
ร่วมกนั การท าบุญกลางบา้นหรือการท าบุญของชุมชนของบา้นหมากขามและบา้น
หมากม่วง หรือการลงพ้ืนท่ีและจดักลุ่มยอ่ยเพื่อสมัภาษณ์ พดูคุย เพื่อสะทอ้นทศันะ
ของประชาชนในชุมชนในประเดน็ต่าง ๆ เช่น ทศันะต่อความเป็นไปได ้ทศันะต่อ
ความคุม้ค่า ทศันะตอ่ประโยชน์ ส่วนทศันะของประชาชนในชุมชนชาวไทย ชาวไทย
เช้ือสายมอญ และชาวไทยเช้ือสายจีน ซ่ึงเป็นประชากรหลกั รวมไปถึงประชากรท่ียา้ย
ถ่ินฐานเขา้มาพ านกัหรือท างานในพ้ืนท่ีทั้งสองชุมชนน้ีมีแนวโนม้ไปในทิศทางท่ีดี ให้
ความส าคญัและเห็นดว้ยต่อการจดัการวฒันธรรม ท าใหเ้กิดการกระตุน้จิตส านึกและ
การต่ืนตวั (Pongsriwat, 2002) ตอ่การจดักิจกรรมทางวฒันธรรม ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั
สามารถรับรู้ ซึมซบั และมีประสบการณ์ต่อทรัพยากรทางวฒันธรรมและกิจกรรมทาง
วฒันธรรมทอ้งถ่ินของชุมชนไดใ้นชีวติประจ าวนัและยงัตอ้งการรักษาไวต้่อไป  
  
 

(Charoenmuang, 2006) รวมถึงในขณะท่ีองคก์ารบริหารส่วนเทศบาลต าบลไตรรัฐใน
ยคุท่ียงัไม่ไดข้ยายตวัเป็นเทศบาลอยา่งในปัจจุบนั สมาชิกของทั้งสองชุมชนไดเ้ขา้ไปมี
บทบาทและต าแหน่งหนา้ท่ีในองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าใหห้ลาย ๆ กิจกรรมทาง
วฒันธรรมทอ้งถ่ินสามารถประสานความร่วมมือจากทางภาครัฐและชุมชนไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน และสามารถจดักิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองกนัมายาวนานโดยสืบทอด
ศิลปวฒันธรรมของบรรพบุรุษ อนัมีพ้ืนฐานความเช่ือและเช้ือสายหลกัของชุมชนคือ
คนไทยและคนไทยเช้ือสายมอญ ซ่ึงอีกส่วนหน่ึงท่ีส าคญัคือ คนไทยเช้ือสายจีนซ่ึงมี
ความกลมเกลียวและกลมกลืนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมาตั้งแต่อดีตกาล 
 การจดัการวฒันธรรมและกิจกรรมทางวฒันธรรมของชุมชนมกัจะขบัเคล่ือน
โดยสถาบนัทางศาสนา อนัไดแ้ก่ วดัมะขามและวดัศาลเจา้ สองวดัท่ีมีพ้ืนท่ีติดกนัซ่ึง
ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีชุมชนบา้นหมากขาม นบัเป็นศูนยร์วมจิตใจและสถานท่ีรวมตวักนัของ
ประชาชน ไม่วา่จะเป็นวนัส าคญัทางศาสนา ประเพณีส าคญั กิจกรรมทางวฒันธรรม
ของชุมชน การเลือกตั้ง การบริจาคโลหิต หรือการประชุมต่าง ๆ จะมีวดัเป็นตวักลางใน
การประสาน โดยวดัจะเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีและประสานความร่วมมือ ตลอดจนเป็น
กระบอกเสียงหลกัในการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมทางวฒันธรรมและกิจกรรมส าคญั
ของชุมชนอ่ืน ๆ ใหแ้ก่ประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การบิณฑบาตใน
ตอนเชา้ของพระภิกษุซ่ึงกระจายเป็นสายไปตามชุมชน ก็เป็นอีกหน่ึงช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของทางวดัและชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงและครอบคลุม
ทั้งสองชุมชน อีกทั้งโรงเรียนวดัมะขามซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารอุปถมัภข์องวดัมะขามก็จะช่วย
ในการประชาสมัพนัธ์ในกลุ่มนกัเรียน คณาจารยแ์ละผูป้กครองอีกทางหน่ึง ซ่ึงท าให้
การจดักิจกรรมในยคุก่อนนั้นประสบความส าเร็จในดา้นการประชาสมัพนัธ์ จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมงาน การส่งเสริมความสามคัคีกนัในหมู่คณะ และการเสริมสร้างแรงยดึเหน่ียว
ทางสงัคม กล่าวคือ การจดักิจกรรมทางวฒันธรรมของชุมชนจะมีการใชก้ระบวนการท่ี
มีลกัษณะเดียวกนักบัวงจร Deming ซ่ึงใชก้ระบวนการจดัการแบบง่าย เช่น ระบุ
กิจกรรมท่ีตอ้งการจะจดั แลว้วางแผนโดยคร่าวๆ หาผูส้นใจเขา้ร่วม หาเงินทุน
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สนบัสนุนซ่ึงมาจากการเร่ียไร หรือบางส่วนจากมูลนิธิโดยการสนบัสนุนจากวดั แลว้
จดักิจกรรม ทราบผลการจดัพอคร่าว ๆ  และคาดวา่จะจดัในปีต่อไปโดยไม่มีการ
วางแผนล่วงหนา้อยา่งมีระบบ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะใชแ้นวทางของปีก่อนมาพฒันาการจดั
งาน โดยไม่มีแผนการด าเนินงานอยา่งมีระบบแบบแผนและเป้าหมายท่ีชดัเจน แต่ละ
ขั้นตอนนั้นยงัเป็นไปอยา่งไม่เป็นรูปธรรมมากนกั แต่ก็พอท่ีจะเห็นกระบวนการและ
ความเป็นไปได ้จึงเป็นท่ีมาของตวัแบบการจดัการวฒันธรรมชุมชนขา้งตน้ เพื่อพฒันา
ไปสู่การจดัการท่ีชดัเจนและเกิดความยัง่ยนื 
  
ส่วนที ่3 ทศันะของประชาชนในชุมชนต่อกจิกรรมทางวฒันธรรมของชุมชน 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาโดยการสมัภาษณ์ สงัเกต พบวา่ประชาชนในชุมชนยงัมีความ
หวงแหนและโหยหาในวฒันธรรมเดิมของบรรพบุรุษของตน แมว้า่สภาพสงัคมจะ
เปล่ียนแปลงไปก็ตาม (Nartsupa, 2012) ทั้งน้ี ไดเ้ร่ิมจากการลงพ้ืนท่ีในชุมชนใน
โอกาสต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นวนัส าคญัทางศาสนา วนัส าคญัของชาติท่ีมีการจดักิจกรรม
ร่วมกนั การท าบุญกลางบา้นหรือการท าบุญของชุมชนของบา้นหมากขามและบา้น
หมากม่วง หรือการลงพ้ืนท่ีและจดักลุ่มยอ่ยเพื่อสมัภาษณ์ พดูคุย เพื่อสะทอ้นทศันะ
ของประชาชนในชุมชนในประเดน็ต่าง ๆ เช่น ทศันะต่อความเป็นไปได ้ทศันะต่อ
ความคุม้ค่า ทศันะตอ่ประโยชน์ ส่วนทศันะของประชาชนในชุมชนชาวไทย ชาวไทย
เช้ือสายมอญ และชาวไทยเช้ือสายจีน ซ่ึงเป็นประชากรหลกั รวมไปถึงประชากรท่ียา้ย
ถ่ินฐานเขา้มาพ านกัหรือท างานในพ้ืนท่ีทั้งสองชุมชนน้ีมีแนวโนม้ไปในทิศทางท่ีดี ให้
ความส าคญัและเห็นดว้ยต่อการจดัการวฒันธรรม ท าใหเ้กิดการกระตุน้จิตส านึกและ
การต่ืนตวั (Pongsriwat, 2002) ตอ่การจดักิจกรรมทางวฒันธรรม ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั
สามารถรับรู้ ซึมซบั และมีประสบการณ์ต่อทรัพยากรทางวฒันธรรมและกิจกรรมทาง
วฒันธรรมทอ้งถ่ินของชุมชนไดใ้นชีวติประจ าวนัและยงัตอ้งการรักษาไวต้่อไป  
  
 

(Charoenmuang, 2006) รวมถึงในขณะท่ีองคก์ารบริหารส่วนเทศบาลต าบลไตรรัฐใน
ยคุท่ียงัไม่ไดข้ยายตวัเป็นเทศบาลอยา่งในปัจจุบนั สมาชิกของทั้งสองชุมชนไดเ้ขา้ไปมี
บทบาทและต าแหน่งหนา้ท่ีในองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าใหห้ลาย ๆ กิจกรรมทาง
วฒันธรรมทอ้งถ่ินสามารถประสานความร่วมมือจากทางภาครัฐและชุมชนไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน และสามารถจดักิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองกนัมายาวนานโดยสืบทอด
ศิลปวฒันธรรมของบรรพบุรุษ อนัมีพ้ืนฐานความเช่ือและเช้ือสายหลกัของชุมชนคือ
คนไทยและคนไทยเช้ือสายมอญ ซ่ึงอีกส่วนหน่ึงท่ีส าคญัคือ คนไทยเช้ือสายจีนซ่ึงมี
ความกลมเกลียวและกลมกลืนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมาตั้งแต่อดีตกาล 
 การจดัการวฒันธรรมและกิจกรรมทางวฒันธรรมของชุมชนมกัจะขบัเคล่ือน
โดยสถาบนัทางศาสนา อนัไดแ้ก่ วดัมะขามและวดัศาลเจา้ สองวดัท่ีมีพ้ืนท่ีติดกนัซ่ึง
ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีชุมชนบา้นหมากขาม นบัเป็นศูนยร์วมจิตใจและสถานท่ีรวมตวักนัของ
ประชาชน ไม่วา่จะเป็นวนัส าคญัทางศาสนา ประเพณีส าคญั กิจกรรมทางวฒันธรรม
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ทั้งหมดมีความเช่ือมโยงกบัความหมายตน้แบบของค าวา่ “กิน” โดยผา่นกลไกขยาย 2 
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ค าส าคญั: การขยายความหมาย, ค าประสม, อุปลกัษณ์, นามนยั 
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พดูภาษาเดียวกนั แต่บางคร้ังอาจพบกรณีท่ีค าบางค ามีความหมายไดม้ากกวา่หน่ึงอยา่ง 
เช่น ค าวา่  “หนา้” ในประโยค “เขาท างานหวงัจะเอาหนา้”  ในประโยคน้ี “หนา้” ไม่ได้
หมายถึงส่วนของร่างกายหรือวตัถุทั้งส้ิน แต่มีความหมายเปรียบ (figurative meaning) 
หมายถึง “เกียรติยศและการยอมรับจากผูอ่ื้น” ซ่ึงความหมายดงักล่าวจะมีความ
เช่ือมโยงกบัความหมายประจ าค า (core meaning) ท่ีวา่เป็นอวยัวะในร่างกายของมนุษย ์ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Phraya Anuman Rajadhon (1979: 257-258) ท่ีกล่าวไวว้า่ 
ความหมายของค าในภาษาแต่ละค าไม่ไดมี้ความหมายเดียว แต่จะเกิดการเปล่ียนแปลงเม่ือ
รับความหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มา ในภาษาไทย เม่ือมีค าบางค าตอ้งการใชก้าร
พรรณนาบอกลกัษณะ และเพ่ือใหผู้อ่้านผูฟั้งไดเ้ห็นลกัษณะท่ีชดัเจนของค านั้น จึงหา
ค าอ่ืนท่ีใชอ้ยูใ่กลต้วัในทุกๆ วนัมาเปรียบ ซ่ึงค าเหล่าน้ีนกัภาษาศาสตร์จะเรียกวา่ ค า
หลายความหมาย (polysemy) Singnoi (2005: 1) ไดก้ล่าววา่ ภาษาไทยกบัภาษาจีนเป็น
ภาษาในตระกลู      ค าโดด มีวธีิสร้างค าโดยการประสมค า ค าประสม หมายถึง ค าท่ี
สร้างจากการน าเอา     ค าเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ในภาษามาประกอบเขา้ดว้ยกนั เพ่ือสร้างค า
ใหม่ท่ีมีความหมายใหม่เฉพาะค า ซ่ึงตอ้งอาศยัการตีความจึงจะเขา้ใจความหมายของค า
ได ้  
   ผูว้จิยัพบวา่ ค าประสมในภาษาไทยและภาษาจีนมีค าประสมท่ีประกอบดว้ย
ค าวา่  “กิน” เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากวา่ การกินเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีส าคญัส าหรับ
มนุษย ์มนุษยทุ์กคนตอ้งกินเพ่ือด ารงชีวติ และตอ้งกระท าเป็นกิจวตัรประจ าวนั ใน
ภาษาไทยและภาษาจีนไดน้ าค าวา่ “กิน” มาประกอบกบัค าอ่ืน เป็นค าประสมท าให้
ความหมายของค าวา่ “กิน” เกิดการขยายความหมาย ตวัอยา่งค าประสมในภาษาไทย 
เช่น ค าวา่ กินเกลียว กินเสน้ กินมีความหมายเปรียบถึง เขา้กนัได ้ ค าวา่ กินก าไร กิน
ดอก กินมีความหมายเปรียบถึง ไดรั้บ ค าวา่ กินหนา้ กินหลงั  กินมีความหมายเปรียบ
ถึง ล่วงล ้าเขา้ไป เป็นตน้ ส่วนในภาษาจีนก็ไดน้ าค าวา่吃(chī) ‘กิน’ ประกอบกบัค า
อ่ืนเป็นค าประสม ท าใหค้วามหมายของค าวา่吃(chī) ‘กิน’ เกิดการขยายความหมาย
เช่นกนั เช่น ค าวา่ 吃罪 (chīzuì)   吃官司 (chīguānsi) กินมีความหมายเปรียบถึง 

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 วา่ “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 
 
บทน า 
 ความหมาย  เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีสุดของภาษา เป็นปัจจยัในการส่ือสาร
ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร ถา้ผูส่้งสารกบัผูรั้บสารเขา้ใจความหมายไม่ตรงกนั 
หรือไม่เขา้ใจความหมายจะท าใหก้ารส่ือสารไม่สมัฤทธ์ิผลตามท่ีตอ้งการ การศึกษา
เร่ืองความหมายนกัภาษาศาสตร์มกัจะถือวา่ หน่วยค า (morpheme) เป็นรูปภาษาท่ีเลก็
ท่ีสุดท่ีจะใชใ้นการส่ือความหมายได ้ในการศึกษาความหมายเรามกัจะศึกษารูปภาษา
ซ่ึงอาจจะประกอบดว้ยหน่วยค าเพียงหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยค าก็ได ้ดงัท่ี 
Ratanakun (2001: 137) ไดก้ล่าวถึง การศึกษาเร่ืองค า ไวว้า่ การศึกษาเร่ืองค า (lexeme) 
เป็นหน่วยส าคญัท่ีสุดท่ีเป็นหวัใจของการศึกษาความหมายในภาษา Wongwipanon 
(1982: 298) ไดก้ล่าวถึง ความหมาย ไวว้า่ ความหมายเป็นคุณสมบติัประจ ารูปของค า 
ค าแต่ละค าจะมีความหมายท่ีก าหนดไวเ้ป็นระเบียบท่ีเขา้ใจและใชร่้วมกนัในหมู่คนท่ี
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汉语新词词典》พจนานุกรมค าใหม่ในปัจจุบนั พบมีจ านวนค าทั้งหมด       
61 ค า 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลภาษาไทย จากพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พจนานุกรมฉบบัมติชน พ.ศ.2547 และพจนานุกรม
ค าใหม่ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เล่ม 1-3 พ.ศ. 2550 ส่วนขอ้มูลค าประสมในภาษาจีน 
ผูว้จิยัไดร้วบรวมจากพจนานุกรม《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 (ฝ่ายบรรณาธิการ
พจนานุกรม ศูนยภ์าษาสถาบนัวทิยาศาสตร์และสงัคมแห่งประเทศจีน พิมพค์ร้ังท่ี 7) 
และ《中国流行新词语》《当代汉语新词》 

2. เก็บและรวบรวมค าประสมท่ีมีค าวา่ “กิน” เป็นส่วนประกอบในรูปแบบ 
กริยา – กรรม ในภาษาไทยและค าประสมท่ีมีค าวา่ “吃” (chī) เป็นส่วนประกอบใน
รูปแบบ กริยา – กรรม ในภาษาจีนกลาง 
 
ผลการวจิยั 

ในการวเิคราะห์ความหมายขยายของค าวา่ “กิน” และ “吃” (chī) ‘กิน’ 
ผูว้จิยัใชแ้นวคิดการวเิคราะห์อรรถลกัษณ์ โดยวเิคราะห์องคป์ระกอบทางความหมาย
ของค าวา่ “กิน” ท่ีเป็นส่วนประกอบของค าประสมในภาษาไทยและภาษาจีนเพ่ือ
พิจารณาความสมัพนัธ์ทางความหมายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งความหมายพ้ืนฐานและ
ความหมายขยายของค าวา่ “กิน” โดยการก าหนดส่วนประกอบยอ่ย ความหมายของ   
ค าวา่ กิน ผูว้จิยัจะใชนิ้ยามจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และ
พจนานุกรม《现代汉语词典(第七版)》มีเน้ือหาดงัน้ี 

ค าวา่ กิน หมายถึง ใส่อาหารเขา้ปาก, เค้ียวกลืน, ด่ืม, ท าใหล่้วงล าคอลงไปสู่
กระเพาะ (The Royal Institute, 2013) 

โดน ค าวา่吃大项 (chīdàxiàng) 吃贫 (chīpín) กินมีความหมายเปรียบถึง โกง 
ทุจริต เป็นตน้ 

จากท่ีกล่าวมาแสดงใหเ้ห็นวา่ ค าวา่ “กิน” ในภาษาไทยและภาษาจีน ไม่ไดมี้
เฉพาะความหมายประจ าค า (core meaning) เท่านั้น ความหมายของค าวา่ “กิน” จะเกิด
การขยายความหมายเม่ือน าไปประกอบกบัค าต่างๆ ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบ
ความหมายขยายของค าวา่ “กิน” ท่ีเป็นส่วนประกอบในค าประสมของภาษาไทยและ
ภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของ Phraya Anuman Rajadhon (2009); Singnoi (2005) และ 
Goatly (1997) ในการวเิคราะห์ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพ่ือศึกษาการขยายความหมายของค าวา่ “กิน” และ “吃” (chī) ท่ีเป็น
ส่วนประกอบค าประสมในภาษาไทยและในภาษาจีน 

 
ขอบเขตการวจิยั 
 1. การเก็บขอ้มูลภาษาไทย ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลค าประสมภาษาไทยท่ีมีค า
วา่ “กิน”  เป็นส่วนประกอบหลกั ในรูปแบบ กริยา - กรรม จากพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พจนานุกรมฉบบัมติชน พ.ศ. 2547 และพจนานุกรมค า
ใหม่ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  เล่ม 1-3  พ.ศ. 2550  พบมีจ านวนค าทั้งหมด 64 ค า 
 2. ขอ้มูลค าประสมในภาษาจีน ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลค าประสมภาษาจีนท่ีมี
ค าวา่ “吃” (chī) ‘กิน’ เป็นส่วนประกอบหลกัในรูปแบบ กริยา – 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 (ฝ่ายบรรณาธิการพจนานุกรม ศูนยภ์าษา
สถาบนัวทิยาศาสตร์และสงัคมแห่งประเทศจีน พิมพค์ร้ังท่ี 7),《朗文中国流

行新词语》พจนานุกรมลองแมนค าใหม่ท่ีนิยมในประเทศจีน และ《当代
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汉语新词词典》พจนานุกรมค าใหม่ในปัจจุบนั พบมีจ านวนค าทั้งหมด       
61 ค า 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลภาษาไทย จากพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พจนานุกรมฉบบัมติชน พ.ศ.2547 และพจนานุกรม
ค าใหม่ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เล่ม 1-3 พ.ศ. 2550 ส่วนขอ้มูลค าประสมในภาษาจีน 
ผูว้จิยัไดร้วบรวมจากพจนานุกรม《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 (ฝ่ายบรรณาธิการ
พจนานุกรม ศูนยภ์าษาสถาบนัวทิยาศาสตร์และสงัคมแห่งประเทศจีน พิมพค์ร้ังท่ี 7) 
และ《中国流行新词语》《当代汉语新词》 

2. เก็บและรวบรวมค าประสมท่ีมีค าวา่ “กิน” เป็นส่วนประกอบในรูปแบบ 
กริยา – กรรม ในภาษาไทยและค าประสมท่ีมีค าวา่ “吃” (chī) เป็นส่วนประกอบใน
รูปแบบ กริยา – กรรม ในภาษาจีนกลาง 
 
ผลการวจิยั 

ในการวเิคราะห์ความหมายขยายของค าวา่ “กิน” และ “吃” (chī) ‘กิน’ 
ผูว้จิยัใชแ้นวคิดการวเิคราะห์อรรถลกัษณ์ โดยวเิคราะห์องคป์ระกอบทางความหมาย
ของค าวา่ “กิน” ท่ีเป็นส่วนประกอบของค าประสมในภาษาไทยและภาษาจีนเพ่ือ
พิจารณาความสมัพนัธ์ทางความหมายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งความหมายพ้ืนฐานและ
ความหมายขยายของค าวา่ “กิน” โดยการก าหนดส่วนประกอบยอ่ย ความหมายของ   
ค าวา่ กิน ผูว้จิยัจะใชนิ้ยามจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และ
พจนานุกรม《现代汉语词典(第七版)》มีเน้ือหาดงัน้ี 

ค าวา่ กิน หมายถึง ใส่อาหารเขา้ปาก, เค้ียวกลืน, ด่ืม, ท าใหล่้วงล าคอลงไปสู่
กระเพาะ (The Royal Institute, 2013) 

โดน ค าวา่吃大项 (chīdàxiàng) 吃贫 (chīpín) กินมีความหมายเปรียบถึง โกง 
ทุจริต เป็นตน้ 

จากท่ีกล่าวมาแสดงใหเ้ห็นวา่ ค าวา่ “กิน” ในภาษาไทยและภาษาจีน ไม่ไดมี้
เฉพาะความหมายประจ าค า (core meaning) เท่านั้น ความหมายของค าวา่ “กิน” จะเกิด
การขยายความหมายเม่ือน าไปประกอบกบัค าต่างๆ ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบ
ความหมายขยายของค าวา่ “กิน” ท่ีเป็นส่วนประกอบในค าประสมของภาษาไทยและ
ภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของ Phraya Anuman Rajadhon (2009); Singnoi (2005) และ 
Goatly (1997) ในการวเิคราะห์ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพ่ือศึกษาการขยายความหมายของค าวา่ “กิน” และ “吃” (chī) ท่ีเป็น
ส่วนประกอบค าประสมในภาษาไทยและในภาษาจีน 

 
ขอบเขตการวจิยั 
 1. การเก็บขอ้มูลภาษาไทย ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลค าประสมภาษาไทยท่ีมีค า
วา่ “กิน”  เป็นส่วนประกอบหลกั ในรูปแบบ กริยา - กรรม จากพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พจนานุกรมฉบบัมติชน พ.ศ. 2547 และพจนานุกรมค า
ใหม่ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  เล่ม 1-3  พ.ศ. 2550  พบมีจ านวนค าทั้งหมด 64 ค า 
 2. ขอ้มูลค าประสมในภาษาจีน ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลค าประสมภาษาจีนท่ีมี
ค าวา่ “吃” (chī) ‘กิน’ เป็นส่วนประกอบหลกัในรูปแบบ กริยา – 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 (ฝ่ายบรรณาธิการพจนานุกรม ศูนยภ์าษา
สถาบนัวทิยาศาสตร์และสงัคมแห่งประเทศจีน พิมพค์ร้ังท่ี 7),《朗文中国流

行新词语》พจนานุกรมลองแมนค าใหม่ท่ีนิยมในประเทศจีน และ《当代



72 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562มนุษยสังคมสาร (มสส.)

ค าวา่ “吃” (chī) ‘กิน’ หมายถึง 把食物放到嘴里经过咀嚼

咽下去 (ใส่อาหารเขา้ปาก และผา่นกระบวนการเค้ียวและกลืนลงไป)《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) 

จากความหมายดงักล่าว ค าวา่ “กิน” หรือ “吃” (chī) หมายถึง ใส่อาหารเขา้
ปาก เค้ียว และล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ ซ่ึงเม่ือวเิคราะห์ตามแนวคิดอรรถลกัษณ์ ผูว้จิยั
สามารถสรุปองคป์ระกอบยอ่ยทางความหมายของค าวา่ “กิน” ท่ีเป็นส่วนประกอบของ
ค าประสมในภาษาไทยและภาษาจีน ไดด้งัน้ี 
 กิน 
 [ใส่อาหารเขา้ปาก] 
 [เค้ียว] 
 [ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] 
 [ยอ่ยอาหาร] 
 [ใหส้ารอาหารร่างกาย] 

จากองคป์ระกอบยอ่ยทางความหมายของค าวา่ “กิน” ดงักล่าว ผูว้จิยัไดน้ าไป
วเิคราะห์ลกัษณะการขยายความหมายของค าวา่ “กิน” ท่ีเป็นส่วนประกอบของค า
ประสมทั้งในภาษาไทยและภาษาจีน 

ผลการวเิคราะห์และจดักลุ่มทางความหมายขยายของของค าวา่ “กิน” ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของค าประสมในภาษาไทย พบวา่ ความหมายขยายของค าวา่ “กิน”  มี
ทั้งหมด 12 ความหมาย ไดแ้ก่  
 1. “กิน” มีความหมายวา่ “การท าใหห้มดส้ิน” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ [ใส่เขา้ปาก][ยอ่ยอาหาร] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร 
มนุษยจ์ะใส่อาหารเขา้ปากและยอ่ยอาหารท่ีกินลงไป ท าใหอ้าหารไม่มีอยูอี่กต่อไป ท า

ใหค้  าวา่ “กิน” จึงมีความหมายเปรียบถึง ท าใหห้มดส้ินเหมือนกบัอาหารถูกยอ่ยไป
หมดส้ินแลว้  ตวัอยา่งเช่น   
  กินผวั หมายถึง มีผวัก่ีคนก็ตายจากไปก่อนหมด 
  กินเมีย หมายถึง มีเมียก่ีคนก็ตายจากไปก่อนหมด     
 2. “กิน” มีความหมายวา่ “ท าใหแ้หวง่หรือขาด” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][เค้ียว] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร
และเค้ียวอาหาร จะท าใหอ้าหารถูกบด กดั ใหข้าด  ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม ท าใหค้  าวา่ 
“กิน” มีความหมายเปรียบถึง ท าลาย ท าใหแ้หวง่หรือขาด ตวัอยา่งเช่น   
  กินตวั หมายถึง ผหุรือขาดกร่อนไปเองอยา่งผา้ขนสตัว ์
  กินตา หมายถึง ลวงตาใหเ้ห็นขนาดผดิไป 
 3. “กิน” มีความหมายวา่ “เปลือง” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก] ซ่ึงหมายถึง เม่ือเรากินอาหาร อาหารจะเขา้สู่ร่างกาย 
อาหารนั้นก็หมดไป สูญไปเสียไป ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง เปลือง 
สูญเสีย ตวัอยา่งเช่น  
  กินแรง หมายถึง  หนกัแรง ตอ้งใชแ้รงมาก 
  กินเวลา หมายถึง เปลืองเวลา ใชเ้วลา 
 4. “กิน” มีความหมายวา่ “ล่วงล ้าเขา้ไป” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึงหมายถึง เม่ือเรากิน
อาหาร มนุษยจ์ะใชป้ากงบัอาหาร ปากจึงเคล่ือนเขา้ไปหาอาหารและเม่ือกินอาหารเขา้
ไปแลว้นั้น ก็ถือวา่ อาหารล่วงจากล าคอไปสู่กระเพาะ ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมาย
เปรียบถึง เขา้สู่อาณาเขตพ้ืนใดพ้ืนหน่ึง ตวัอยา่ง เช่น  
  กินความ หมายถึง หมายความไปถึง  
  กินใจ หมายถึง รู้สึกกระทบใจ ซาบซ้ึงใจ   
 5. “กิน” มีความหมายวา่ “เขา้กนั” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์น
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ค าวา่ “吃” (chī) ‘กิน’ หมายถึง 把食物放到嘴里经过咀嚼

咽下去 (ใส่อาหารเขา้ปาก และผา่นกระบวนการเค้ียวและกลืนลงไป)《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) 

จากความหมายดงักล่าว ค าวา่ “กิน” หรือ “吃” (chī) หมายถึง ใส่อาหารเขา้
ปาก เค้ียว และล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ ซ่ึงเม่ือวเิคราะห์ตามแนวคิดอรรถลกัษณ์ ผูว้จิยั
สามารถสรุปองคป์ระกอบยอ่ยทางความหมายของค าวา่ “กิน” ท่ีเป็นส่วนประกอบของ
ค าประสมในภาษาไทยและภาษาจีน ไดด้งัน้ี 
 กิน 
 [ใส่อาหารเขา้ปาก] 
 [เค้ียว] 
 [ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] 
 [ยอ่ยอาหาร] 
 [ใหส้ารอาหารร่างกาย] 

จากองคป์ระกอบยอ่ยทางความหมายของค าวา่ “กิน” ดงักล่าว ผูว้จิยัไดน้ าไป
วเิคราะห์ลกัษณะการขยายความหมายของค าวา่ “กิน” ท่ีเป็นส่วนประกอบของค า
ประสมทั้งในภาษาไทยและภาษาจีน 

ผลการวเิคราะห์และจดักลุ่มทางความหมายขยายของของค าวา่ “กิน” ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของค าประสมในภาษาไทย พบวา่ ความหมายขยายของค าวา่ “กิน”  มี
ทั้งหมด 12 ความหมาย ไดแ้ก่  
 1. “กิน” มีความหมายวา่ “การท าใหห้มดส้ิน” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ [ใส่เขา้ปาก][ยอ่ยอาหาร] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร 
มนุษยจ์ะใส่อาหารเขา้ปากและยอ่ยอาหารท่ีกินลงไป ท าใหอ้าหารไม่มีอยูอี่กต่อไป ท า

ใหค้  าวา่ “กิน” จึงมีความหมายเปรียบถึง ท าใหห้มดส้ินเหมือนกบัอาหารถูกยอ่ยไป
หมดส้ินแลว้  ตวัอยา่งเช่น   
  กินผวั หมายถึง มีผวัก่ีคนก็ตายจากไปก่อนหมด 
  กินเมีย หมายถึง มีเมียก่ีคนก็ตายจากไปก่อนหมด     
 2. “กิน” มีความหมายวา่ “ท าใหแ้หวง่หรือขาด” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][เค้ียว] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร
และเค้ียวอาหาร จะท าใหอ้าหารถูกบด กดั ใหข้าด  ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม ท าใหค้  าวา่ 
“กิน” มีความหมายเปรียบถึง ท าลาย ท าใหแ้หวง่หรือขาด ตวัอยา่งเช่น   
  กินตวั หมายถึง ผหุรือขาดกร่อนไปเองอยา่งผา้ขนสตัว ์
  กินตา หมายถึง ลวงตาใหเ้ห็นขนาดผดิไป 
 3. “กิน” มีความหมายวา่ “เปลือง” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก] ซ่ึงหมายถึง เม่ือเรากินอาหาร อาหารจะเขา้สู่ร่างกาย 
อาหารนั้นก็หมดไป สูญไปเสียไป ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง เปลือง 
สูญเสีย ตวัอยา่งเช่น  
  กินแรง หมายถึง  หนกัแรง ตอ้งใชแ้รงมาก 
  กินเวลา หมายถึง เปลืองเวลา ใชเ้วลา 
 4. “กิน” มีความหมายวา่ “ล่วงล ้าเขา้ไป” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึงหมายถึง เม่ือเรากิน
อาหาร มนุษยจ์ะใชป้ากงบัอาหาร ปากจึงเคล่ือนเขา้ไปหาอาหารและเม่ือกินอาหารเขา้
ไปแลว้นั้น ก็ถือวา่ อาหารล่วงจากล าคอไปสู่กระเพาะ ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมาย
เปรียบถึง เขา้สู่อาณาเขตพ้ืนใดพ้ืนหน่ึง ตวัอยา่ง เช่น  
  กินความ หมายถึง หมายความไปถึง  
  กินใจ หมายถึง รู้สึกกระทบใจ ซาบซ้ึงใจ   
 5. “กิน” มีความหมายวา่ “เขา้กนั” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์น
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  กินเด็ก หมายถึง            มีความสมัพนัธ์ทางเพศกบัผูมี้อาย ุ
                                                                          นอ้ยกวา่ 
  กินถัว่ด า หมายถึง            นิยมชายรักร่วมเพศ 
 9. “กิน” มีความหมายวา่ ชนะ เน่ืองจากวา่ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร จะกลืน
อาหารลงไปสู่กระเพาะ เป็นความสามารถในการควบคุมอาหารได ้ท าใหค้  าวา่ “กิน” มี
ความหมายเปรียบถึง ชยัชนะ ควบคุมไดไ้ม่ล าบาก ตวัอยา่ง เช่น 
  กินหมู หมายถึง  เอาชนะไดง่้าย   
 10. “กิน” มีความหมายวา่ ครอบครอง เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ ความหมาย   [ใส่เขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึงหมายถึง เม่ือ
มนุษยกิ์นอาหาร จะใส่อาหารเขา้ปากและอาหารจะล่วงล าคอลงไปสู่กระเพาะ มนุษยจึ์ง
มีอาหารเขา้ไปอยูใ่นกระเพาะ ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง ครอบครอง 
เปรียบกบัการไดค้รอบครองอาหารท่ีอยูใ่นกระเพาะ ตวัอยา่ง เช่น  
  กินเมือง หมายถึง  ครอบครองเมือง 
  กินต าแหน่ง หมายถึง  ไดค้รองต าแหน่ง 
 11. “กิน” มีความหมายวา่ พึ่งพา เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใหส้ารอาหารร่างกาย ] ซ่ึงหมายถึง อาหารใหโ้ภชนาการท่ีหล่อเล้ียง
ชีวติ มนุษยต์อ้งอาศยัการกินเพ่ือด ารงชีวติ ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง 
พึ่งพา ตวัอยา่ง เช่น  
   กินบุญเก่า  หมายถึง  ไดรั้บผลแห่งความดีท่ีท าไวแ้ต่ปาง
ก่อน มกัจะใชเ้ป็นส านวนอุปมาแก่คนท่ีนอนกินนัง่กินสมบติัเก่า 

12. ค าประสมท่ีประกอบดว้ยค าวา่ “กิน” ในภาษาไทย ยงัแสดงความหมาย
เชิงนามธรรม โดยกลไกนามนยั ไดแ้ก่ ความหมายท่ีเป็นช่ือเฉพาะของสตัว ์เน่ืองจาก 
พฤติกรรมการกินของสตัวบ์างอยา่งเป็นคุณสมบติัเฉพาะและเป็นเอกลกัษณ์ 

อาหาร จะตอ้งใส่อาหารเขา้ปาก ขนาดของอาหารตอ้งเป็นขนาดท่ีพอดีกบัปากและเป็น
ส่ิงท่ีรับเขา้สู่ร่างกายได ้ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง เขา้กนั ตวัอยา่งเช่น  
  กินเกลียว  หมายถึง เขา้กนัไดส้นิท มกัใชใ้นทางปฏิเสธวา่ไม่กินเกลียวกนั 

 กินเสน้ หมายถึง ชอบกนั เขา้กนัได ้มกัใชใ้นทางปฏิเสธวา่ไม่กินเสน้กนั 
 6. กิน” มีความหมายวา่ “ไดรั้บ” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์น
อาหาร มนุษยจ์ะใส่อาหารเขา้ปากและอาหารจะล่วงล าคอลงไปสู่กระเพาะ มนุษยจึ์งรับ
อาหารเขา้ไปท่ีร่างกาย ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง ไดรั้บ ตวัอยา่งเช่น  
  กินก าไร หมายถึง กินเศษกินเลย เบียดแวง้ เบียดบงั 
  กินดอก หมายถึง ไดรั้บผลประโยชนท่ี์จากเงินทุน 
 7. “กิน” มีความหมายวา่ “โกง” “ทุจริต” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ]  ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์น
อาหาร มนุษยจ์ะใส่อาหารเขา้ปากและอาหารจะล่วงล าคอลงไปสู่กระเพาะ มนุษยจึ์งรับ
อาหารเขา้มาท่ีร่างกาย ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง ไดรั้บ เม่ือส่ิงท่ีไดม้า
โดยวธีิท่ีไม่ถูกตอ้ง ไดม้าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั  ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมาย
เปรียบถึง โกง ทุจริต ตวัอยา่งเช่น  

กินแรง       หมายถึง  เอาเปรียบผูอ่ื้นในการท างาน หรือในการเล้ียงชีพ 
กินสินบน  หมายถึง รับเงินหรือส่ิงของต่างๆ  เป็นตน้ เพื่อใหท้ าประโยชน์แก่ผูใ้ห้

ในทางมิชอบ 
  8. “กิน” มีความหมายวา่ มีเพศสมัพนัธ์ เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ][ใหส้ารอาหารร่างกาย] ซ่ึง
หมายถึง เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร จะรับอาหารเขา้สู่ร่างกาย กลืนอาหารลงสู่กระเพาะ และ
ร่างกายไดรั้บสารอาหาร เปรียบถึงเม่ือมีเพศสมัพนัธ์จะเกิดการสอดใส่กนัเขา้ไปใน
ร่างกาย กลืนกินกนั และก่อใหเ้กิดความรู้สึกทางจิตใจ ท าให ้ค าวา่ “กิน” เกิด
ความหมายเปรียบถึง เพศสมัพนัธ์ ตวัอยา่งเช่น 
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  กินเด็ก หมายถึง            มีความสมัพนัธ์ทางเพศกบัผูมี้อาย ุ
                                                                          นอ้ยกวา่ 
  กินถัว่ด า หมายถึง            นิยมชายรักร่วมเพศ 
 9. “กิน” มีความหมายวา่ ชนะ เน่ืองจากวา่ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร จะกลืน
อาหารลงไปสู่กระเพาะ เป็นความสามารถในการควบคุมอาหารได ้ท าใหค้  าวา่ “กิน” มี
ความหมายเปรียบถึง ชยัชนะ ควบคุมไดไ้ม่ล าบาก ตวัอยา่ง เช่น 
  กินหมู หมายถึง  เอาชนะไดง่้าย   
 10. “กิน” มีความหมายวา่ ครอบครอง เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ ความหมาย   [ใส่เขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึงหมายถึง เม่ือ
มนุษยกิ์นอาหาร จะใส่อาหารเขา้ปากและอาหารจะล่วงล าคอลงไปสู่กระเพาะ มนุษยจึ์ง
มีอาหารเขา้ไปอยูใ่นกระเพาะ ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง ครอบครอง 
เปรียบกบัการไดค้รอบครองอาหารท่ีอยูใ่นกระเพาะ ตวัอยา่ง เช่น  
  กินเมือง หมายถึง  ครอบครองเมือง 
  กินต าแหน่ง หมายถึง  ไดค้รองต าแหน่ง 
 11. “กิน” มีความหมายวา่ พึ่งพา เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใหส้ารอาหารร่างกาย ] ซ่ึงหมายถึง อาหารใหโ้ภชนาการท่ีหล่อเล้ียง
ชีวติ มนุษยต์อ้งอาศยัการกินเพ่ือด ารงชีวติ ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง 
พึ่งพา ตวัอยา่ง เช่น  
   กินบุญเก่า  หมายถึง  ไดรั้บผลแห่งความดีท่ีท าไวแ้ต่ปาง
ก่อน มกัจะใชเ้ป็นส านวนอุปมาแก่คนท่ีนอนกินนัง่กินสมบติัเก่า 

12. ค าประสมท่ีประกอบดว้ยค าวา่ “กิน” ในภาษาไทย ยงัแสดงความหมาย
เชิงนามธรรม โดยกลไกนามนยั ไดแ้ก่ ความหมายท่ีเป็นช่ือเฉพาะของสตัว ์เน่ืองจาก 
พฤติกรรมการกินของสตัวบ์างอยา่งเป็นคุณสมบติัเฉพาะและเป็นเอกลกัษณ์ 

อาหาร จะตอ้งใส่อาหารเขา้ปาก ขนาดของอาหารตอ้งเป็นขนาดท่ีพอดีกบัปากและเป็น
ส่ิงท่ีรับเขา้สู่ร่างกายได ้ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง เขา้กนั ตวัอยา่งเช่น  
  กินเกลียว  หมายถึง เขา้กนัไดส้นิท มกัใชใ้นทางปฏิเสธวา่ไม่กินเกลียวกนั 

 กินเสน้ หมายถึง ชอบกนั เขา้กนัได ้มกัใชใ้นทางปฏิเสธวา่ไม่กินเสน้กนั 
 6. กิน” มีความหมายวา่ “ไดรั้บ” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์น
อาหาร มนุษยจ์ะใส่อาหารเขา้ปากและอาหารจะล่วงล าคอลงไปสู่กระเพาะ มนุษยจึ์งรับ
อาหารเขา้ไปท่ีร่างกาย ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง ไดรั้บ ตวัอยา่งเช่น  
  กินก าไร หมายถึง กินเศษกินเลย เบียดแวง้ เบียดบงั 
  กินดอก หมายถึง ไดรั้บผลประโยชนท่ี์จากเงินทุน 
 7. “กิน” มีความหมายวา่ “โกง” “ทุจริต” เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ]  ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์น
อาหาร มนุษยจ์ะใส่อาหารเขา้ปากและอาหารจะล่วงล าคอลงไปสู่กระเพาะ มนุษยจึ์งรับ
อาหารเขา้มาท่ีร่างกาย ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง ไดรั้บ เม่ือส่ิงท่ีไดม้า
โดยวธีิท่ีไม่ถูกตอ้ง ไดม้าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั  ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมาย
เปรียบถึง โกง ทุจริต ตวัอยา่งเช่น  

กินแรง       หมายถึง  เอาเปรียบผูอ่ื้นในการท างาน หรือในการเล้ียงชีพ 
กินสินบน  หมายถึง รับเงินหรือส่ิงของต่างๆ  เป็นตน้ เพื่อใหท้ าประโยชน์แก่ผูใ้ห้

ในทางมิชอบ 
  8. “กิน” มีความหมายวา่ มีเพศสมัพนัธ์ เน่ืองจาก ค าวา่ “กิน” ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ][ใหส้ารอาหารร่างกาย] ซ่ึง
หมายถึง เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร จะรับอาหารเขา้สู่ร่างกาย กลืนอาหารลงสู่กระเพาะ และ
ร่างกายไดรั้บสารอาหาร เปรียบถึงเม่ือมีเพศสมัพนัธ์จะเกิดการสอดใส่กนัเขา้ไปใน
ร่างกาย กลืนกินกนั และก่อใหเ้กิดความรู้สึกทางจิตใจ ท าให ้ค าวา่ “กิน” เกิด
ความหมายเปรียบถึง เพศสมัพนัธ์ ตวัอยา่งเช่น 
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กระเพาะ มนุษยจึ์งรับอาหารเขา้ไปท่ีร่างกาย ท าใหค้  าวา่吃(chī) ‘กิน’ มีความหมาย
เปรียบถึง ไดรั้บ ตวัอยา่งเช่น 
  吃回扣 (กิน+กลบั+หกั) chīhuíkòu   หมายถึง ไดค้่านายหนา้ 
  吃请 (กิน+เชิญ) chīqǐng หมายถึง   ไดรั้บค าเชิญ 
 4. 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายวา่  “โกง” “ทุจริต” เน่ืองจาก ค าวา่吃 (chī) 
‘กิน’ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึง
หมายถึง เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร จะใส่อาหารเขา้ปากและอาหารจะล่วงล าคอลงไปสู่
กระเพาะ มนุษยจึ์งรับอาหารเขา้มาท่ีร่างกาย ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง 
ไดรั้บ เม่ือส่ิงท่ีไดม้าโดยวธีิท่ีไม่ถูกตอ้ง ไดม้าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั ท าใหค้  าวา่吃 
(chī) ‘กิน’ มีความหมายเปรียบถึง โกง ทุจริต ตวัอยา่งเช่น  

 吃大项 (กิน+ใหญ่+โครงการ)  chīdàxiàng หมายถึง โกงเงินหา
ประโยชนจ์ากโครงการใหญ่ 

       吃大户 (กิน+ใหญ่+ครอบครัว )  chīdàhù หมายถึง หา
ผลประโยชนจ์ากหน่วยงานใหญ่หรือคนท่ีร ่ ารวย 

 5. 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายวา่ “ซ้ือ” เน่ืองจาก ค าวา่吃(chī) ‘กิน’ 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ  [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ]  ซ่ึงหมายถึง 
การกินเป็นการรับอาหารจากขา้งนอกสู่ร่างกายและท าใหเ้รากลายเป็นผูบ้ริโภคอาหาร
เหมือนกบั ซ้ือ ท่ีมีความหมายวา่     การรับของจากท่ีขายกลายเป็นของของตวัเอง และ
เราเป็นผูบ้ริโภคสินคา้ จึงท าใหค้  าวา่吃 (chī) ‘กิน’ มีความหมายเปรียบถึง ซ้ือ 
ตวัอยา่งเช่น  
  吃名牌 (กิน+ช่ือเสียง+ยีห่อ้)  chīmíngpái  หมายถึง  ซ้ือของมียีห่อ้ 
  吃货 (กิน+ สินคา้)   chīhuò     หมายถึง  ใชเ้งินสดซ้ือของ 
 6. 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายวา่ “พึ่งพา” เน่ืองจาก ค าวา่吃(chī) ‘กิน’ 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ [ใหส้ารอาหารร่างกาย] ซ่ึงหมายถึง อาหารใหโ้ภชนาการท่ี

(attributive relation) ของสตัว ์ดงันั้น พฤติกรรมกินจึงถูกเอามาเป็นตวัแทนของสตัว ์
และเกิดความหมายขยายไปถึงช่ือเฉพาะของสตัวใ์นภาษาไทย ตวัอยา่ง เช่น  
  กินปลา หมายถึง  ช่ือนกกระเตน็ ช่ืองูน ้ าพวกหน่ึง 
  กินปลิง หมายถึง  นกยางขาวหรือยางควาย 

ผลการวเิคราะห์และจดักลุ่มทางความหมายขยายของค าวา่吃 (chī) ‘กิน’ ท่ี
เป็นส่วนประกอบของค าประสมในภาษาจีนพบวา่ความหมายขยายของค าวา่吃 (chī) 
‘กิน’มีทั้งหมด 9 ความหมาย ไดแ้ก่  
 1. 吃 (chī) ‘กิน’ มีความหมายวา่  “เปลือง” เน่ืองจาก ค าวา่吃(chī) ‘กิน’ 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก] ซ่ึงหมายถึง เม่ือเรากินอาหาร อาหารจะ
เขา้สู่ร่างกาย อาหารนั้นก็หมดไป สูญไป เสียไป ท าให ้ค าวา่吃(chī) ‘กิน’  มี
ความหมายเปรียบถึง เปลือง สูญเสีย ตวัอยา่งเช่น  
  吃力 (กิน+แรง) chīlì     หมายถึง       ใชแ้รง 

      吃重 (กิน+น ้าหนกั) chīzhòng    หมายถึง        เปลืองแรง 
 2. 吃 (chī) ‘กิน’ มีความหมายวา่  “ล่วงล ้าเขา้ไป”  เน่ืองจาก ค าวา่吃 
(chī) ‘กิน’ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึง
หมายถึง เม่ือเรากินอาหาร มนุษยจ์ะใชป้ากงบัอาหาร ปากจึงเคล่ือนเขา้ไปหาอาหาร และ
เม่ือไดกิ้นอาหารเขา้ไปแลว้นั้น ก็ถือวา่อาหารล่วงจากล าคอไปสู่กระเพาะ ท าใหค้  าวา่ ค า
วา่吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายเปรียบถึง เขา้สู่อาณาเขตพ้ืนใดพ้ืนหน่ึง ตวัอยา่งเช่น 

 吃心 (กิน+ใจ) chīxīn    หมายถึง      สงสยั คิดมาก 
 吃水 (กิน+น ้า) chīshuǐ     หมายถึง      มีทอ้งเรือจมลึกลงไป 

ในน ้ า 
 3. 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายวา่  “ไดรั้บ” เน่ืองจาก ค าวา่吃(chī) ‘กิน’ 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ]  ซ่ึงหมายถึง 
เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร มนุษยจ์ะใส่อาหารเขา้ปากและอาหารจะล่วงล าคอลงไปสู่



Journal of Humanities & Social Sciences  (JHUSOC) 77Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

กระเพาะ มนุษยจึ์งรับอาหารเขา้ไปท่ีร่างกาย ท าใหค้  าวา่吃(chī) ‘กิน’ มีความหมาย
เปรียบถึง ไดรั้บ ตวัอยา่งเช่น 
  吃回扣 (กิน+กลบั+หกั) chīhuíkòu   หมายถึง ไดค้่านายหนา้ 
  吃请 (กิน+เชิญ) chīqǐng หมายถึง   ไดรั้บค าเชิญ 
 4. 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายวา่  “โกง” “ทุจริต” เน่ืองจาก ค าวา่吃 (chī) 
‘กิน’ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึง
หมายถึง เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร จะใส่อาหารเขา้ปากและอาหารจะล่วงล าคอลงไปสู่
กระเพาะ มนุษยจึ์งรับอาหารเขา้มาท่ีร่างกาย ท าใหค้  าวา่ “กิน” มีความหมายเปรียบถึง 
ไดรั้บ เม่ือส่ิงท่ีไดม้าโดยวธีิท่ีไม่ถูกตอ้ง ไดม้าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั ท าใหค้  าวา่吃 
(chī) ‘กิน’ มีความหมายเปรียบถึง โกง ทุจริต ตวัอยา่งเช่น  

 吃大项 (กิน+ใหญ่+โครงการ)  chīdàxiàng หมายถึง โกงเงินหา
ประโยชนจ์ากโครงการใหญ่ 

       吃大户 (กิน+ใหญ่+ครอบครัว )  chīdàhù หมายถึง หา
ผลประโยชนจ์ากหน่วยงานใหญ่หรือคนท่ีร ่ ารวย 

 5. 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายวา่ “ซ้ือ” เน่ืองจาก ค าวา่吃(chī) ‘กิน’ 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ  [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ]  ซ่ึงหมายถึง 
การกินเป็นการรับอาหารจากขา้งนอกสู่ร่างกายและท าใหเ้รากลายเป็นผูบ้ริโภคอาหาร
เหมือนกบั ซ้ือ ท่ีมีความหมายวา่     การรับของจากท่ีขายกลายเป็นของของตวัเอง และ
เราเป็นผูบ้ริโภคสินคา้ จึงท าใหค้  าวา่吃 (chī) ‘กิน’ มีความหมายเปรียบถึง ซ้ือ 
ตวัอยา่งเช่น  
  吃名牌 (กิน+ช่ือเสียง+ยีห่อ้)  chīmíngpái  หมายถึง  ซ้ือของมียีห่อ้ 
  吃货 (กิน+ สินคา้)   chīhuò     หมายถึง  ใชเ้งินสดซ้ือของ 
 6. 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายวา่ “พึ่งพา” เน่ืองจาก ค าวา่吃(chī) ‘กิน’ 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ [ใหส้ารอาหารร่างกาย] ซ่ึงหมายถึง อาหารใหโ้ภชนาการท่ี

(attributive relation) ของสตัว ์ดงันั้น พฤติกรรมกินจึงถูกเอามาเป็นตวัแทนของสตัว ์
และเกิดความหมายขยายไปถึงช่ือเฉพาะของสตัวใ์นภาษาไทย ตวัอยา่ง เช่น  
  กินปลา หมายถึง  ช่ือนกกระเตน็ ช่ืองูน ้ าพวกหน่ึง 
  กินปลิง หมายถึง  นกยางขาวหรือยางควาย 

ผลการวเิคราะห์และจดักลุ่มทางความหมายขยายของค าวา่吃 (chī) ‘กิน’ ท่ี
เป็นส่วนประกอบของค าประสมในภาษาจีนพบวา่ความหมายขยายของค าวา่吃 (chī) 
‘กิน’มีทั้งหมด 9 ความหมาย ไดแ้ก่  
 1. 吃 (chī) ‘กิน’ มีความหมายวา่  “เปลือง” เน่ืองจาก ค าวา่吃(chī) ‘กิน’ 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก] ซ่ึงหมายถึง เม่ือเรากินอาหาร อาหารจะ
เขา้สู่ร่างกาย อาหารนั้นก็หมดไป สูญไป เสียไป ท าให ้ค าวา่吃(chī) ‘กิน’  มี
ความหมายเปรียบถึง เปลือง สูญเสีย ตวัอยา่งเช่น  
  吃力 (กิน+แรง) chīlì     หมายถึง       ใชแ้รง 

      吃重 (กิน+น ้าหนกั) chīzhòng    หมายถึง        เปลืองแรง 
 2. 吃 (chī) ‘กิน’ มีความหมายวา่  “ล่วงล ้าเขา้ไป”  เน่ืองจาก ค าวา่吃 
(chī) ‘กิน’ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ] ซ่ึง
หมายถึง เม่ือเรากินอาหาร มนุษยจ์ะใชป้ากงบัอาหาร ปากจึงเคล่ือนเขา้ไปหาอาหาร และ
เม่ือไดกิ้นอาหารเขา้ไปแลว้นั้น ก็ถือวา่อาหารล่วงจากล าคอไปสู่กระเพาะ ท าใหค้  าวา่ ค า
วา่吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายเปรียบถึง เขา้สู่อาณาเขตพ้ืนใดพ้ืนหน่ึง ตวัอยา่งเช่น 

 吃心 (กิน+ใจ) chīxīn    หมายถึง      สงสยั คิดมาก 
 吃水 (กิน+น ้า) chīshuǐ     หมายถึง      มีทอ้งเรือจมลึกลงไป 

ในน ้ า 
 3. 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายวา่  “ไดรั้บ” เน่ืองจาก ค าวา่吃(chī) ‘กิน’ 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่กระเพาะ]  ซ่ึงหมายถึง 
เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร มนุษยจ์ะใส่อาหารเขา้ปากและอาหารจะล่วงล าคอลงไปสู่



78 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562มนุษยสังคมสาร (มสส.)

ประทงัชีวติของเรา  มนุษยต์อ้งอาศยัการกินเพ่ือด ารงชีวติ จึงท าให ้吃 (chī) ‘กิน’ มี
ความหมายเปรียบถึง พ่ึงพา ตวัอยา่งเช่น 
    吃名 (กิน+ช่ือเสียง)  chīmíng  หมายถึง  หาเงินโดยอาศยัช่ือเสียงไม่คิดจะพฒันา
吃老本 (กิน+เก่า+ราก)  chīlǎoběn  หมายถึง อาศยัสมบติัเก่าไม่คิดจะหาเพ่ิมเติม 
 7. 吃(chī) ‘กิน’มีความหมายวา่ “ส่ิงของดูดซบัของเหลว” เน่ืองจาก ค าวา่
吃(chī) ‘กิน’ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่
กระเพาะ] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร จะใส่อาหารเขา้ปากและอาหารจะล่วง
ล าคอลงไปสู่กระเพาะ มนุษยจึ์งรับอาหารเขา้ไปท่ีร่างกาย ท าใหค้  าวา่吃(chī) ‘กิน’ มี
ความหมายเปรียบถึง ไดรั้บ เม่ือส่ิงท่ีรับมาเป็นของเหลว จะหมายถึงร่างกายรับ
ของเหลวเคล่ือนเขา้ไปในร่างกาย จึงท าใหค้  าวา่吃(chī) ‘กิน’  มีความหมายเปรียบถึง 
ดูดซบั ตวัอยา่งเช่น  
   吃水 (กิน +น ้า) chīshuǐ  หมายถึง ใชก้บัส่ิงของแสดงถึงการดูดซบัน ้ า 
 8. 吃(chī) ‘กิน’มีความหมายวา่ “การท าใหห้มดส้ิน” เน่ืองจาก ค าวา่吃
(chī) ‘กิน’ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ [ใส่เขา้ปาก][ยอ่ยอาหาร] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษย์
กินอาหาร จะใส่อาหารเขา้ปากและยอ่ยอาหารท่ีกินลงไป ท าใหไ้ม่มีอาหารอยูอี่กต่อไป
吃(chī)‘กิน’ จึงมีความหมายเปรียบถึง ท าใหห้มดส้ินเหมือนกบัอาหารถูกยอ่ยไปหมด
ส้ินแลว้  ตวัอยา่งเช่น   
  吃水 (กิน+น ้า)  chīshuǐ หมายถึง ใชน้ ้ าในชีวติประจ าวนั 

9. ค าประสมท่ีประกอบดว้ยค าวา่吃 (chī) ‘กิน’ ในภาษาจีนยงัแสดง
ความหมายเชิงนามธรรม โดยกลไกนามนยั ไดแ้ก่ ความหมายท่ีเป็นท างาน เน่ืองจาก
การมีขา้วหรืออาหารกินเป็นจุดประสงคท่ี์ส าคญัในการท างาน เราท างานก็เพ่ือมีของ
กินเป็นหลกั  ความสมัพนัธ์ระหวา่งกินกบัท างาน จึงเป็นสาเหตุและส่ิงท่ีเป็นผลตามมา 
(causative relation) ท าให ้ 吃饭(chīfàn) ‘กินขา้ว’ มีความหมายขยายไปถึง ท างาน 

ในรูปแบบนามนยั กินขา้วอะไรก็จะมีความหมายเปรียบถึง ท างานอะไร ท าอาชีพอะไร 
ตวัอยา่งเช่น  
  吃国饭 (กิน+ประเทศ+ขา้ว) chīguófà   หมายถึง คนท่ีท างานให้
รัฐบาล  
  吃洋饭 (กิน+ต่างประเทศ+ขา้ว) chīyángfàn   หมายถึง คนท่ีท าธุรกิจ
ร่วมกบัต่างชาติ 
ตารางท่ี 1 
แสดงเปรียบเทียบความหมายขยายของค าว่า “กิน” ท่ีเป็นส่วนประกอบค าประสมใน
ภาษาไทยและภาษาจีน 
ความหมายเปรียบ “กนิ” ในภาษาไทย “吃” (chī) ‘กนิ’ ใน

ภาษาจีน 
ไดรั้บ ✓ ✓ 
โกง เอาเปรียบ  หาผลประโยชน์ ✓ ✓ 
ล่วงล ้าเขา้ไป ✓ ✓ 
ท าให้แหวง่ ขาด หรือไม่
เหมือนเดิม 

✓ × 

เพศสมัพนัธ์ ✓ × 
ซ้ือ × ✓ 
ช่ือเฉพาะ ✓ × 
ส่ิงของดูดซบัของเหลว × ✓ 
พ่ึงพา ✓ ✓ 
เปลือง ✓ ✓ 
 ท างาน × ✓ 
ครอบครอง ✓ × 
ท าให้หมดส้ิน ✓ ✓ 
เขา้กนั ✓ × 
ชนะ ✓ × 
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ประทงัชีวติของเรา  มนุษยต์อ้งอาศยัการกินเพ่ือด ารงชีวติ จึงท าให ้吃 (chī) ‘กิน’ มี
ความหมายเปรียบถึง พ่ึงพา ตวัอยา่งเช่น 
    吃名 (กิน+ช่ือเสียง)  chīmíng  หมายถึง  หาเงินโดยอาศยัช่ือเสียงไม่คิดจะพฒันา
吃老本 (กิน+เก่า+ราก)  chīlǎoběn  หมายถึง อาศยัสมบติัเก่าไม่คิดจะหาเพ่ิมเติม 
 7. 吃(chī) ‘กิน’มีความหมายวา่ “ส่ิงของดูดซบัของเหลว” เน่ืองจาก ค าวา่
吃(chī) ‘กิน’ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ [ใส่อาหารเขา้ปาก][ล่วงล าคอเขา้สู่
กระเพาะ] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษยกิ์นอาหาร จะใส่อาหารเขา้ปากและอาหารจะล่วง
ล าคอลงไปสู่กระเพาะ มนุษยจึ์งรับอาหารเขา้ไปท่ีร่างกาย ท าใหค้  าวา่吃(chī) ‘กิน’ มี
ความหมายเปรียบถึง ไดรั้บ เม่ือส่ิงท่ีรับมาเป็นของเหลว จะหมายถึงร่างกายรับ
ของเหลวเคล่ือนเขา้ไปในร่างกาย จึงท าใหค้  าวา่吃(chī) ‘กิน’  มีความหมายเปรียบถึง 
ดูดซบั ตวัอยา่งเช่น  
   吃水 (กิน +น ้า) chīshuǐ  หมายถึง ใชก้บัส่ิงของแสดงถึงการดูดซบัน ้ า 
 8. 吃(chī) ‘กิน’มีความหมายวา่ “การท าใหห้มดส้ิน” เน่ืองจาก ค าวา่吃
(chī) ‘กิน’ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ [ใส่เขา้ปาก][ยอ่ยอาหาร] ซ่ึงหมายถึง เม่ือมนุษย์
กินอาหาร จะใส่อาหารเขา้ปากและยอ่ยอาหารท่ีกินลงไป ท าใหไ้ม่มีอาหารอยูอี่กต่อไป
吃(chī)‘กิน’ จึงมีความหมายเปรียบถึง ท าใหห้มดส้ินเหมือนกบัอาหารถูกยอ่ยไปหมด
ส้ินแลว้  ตวัอยา่งเช่น   
  吃水 (กิน+น ้า)  chīshuǐ หมายถึง ใชน้ ้ าในชีวติประจ าวนั 

9. ค าประสมท่ีประกอบดว้ยค าวา่吃 (chī) ‘กิน’ ในภาษาจีนยงัแสดง
ความหมายเชิงนามธรรม โดยกลไกนามนยั ไดแ้ก่ ความหมายท่ีเป็นท างาน เน่ืองจาก
การมีขา้วหรืออาหารกินเป็นจุดประสงคท่ี์ส าคญัในการท างาน เราท างานก็เพ่ือมีของ
กินเป็นหลกั  ความสมัพนัธ์ระหวา่งกินกบัท างาน จึงเป็นสาเหตุและส่ิงท่ีเป็นผลตามมา 
(causative relation) ท าให ้ 吃饭(chīfàn) ‘กินขา้ว’ มีความหมายขยายไปถึง ท างาน 

ในรูปแบบนามนยั กินขา้วอะไรก็จะมีความหมายเปรียบถึง ท างานอะไร ท าอาชีพอะไร 
ตวัอยา่งเช่น  
  吃国饭 (กิน+ประเทศ+ขา้ว) chīguófà   หมายถึง คนท่ีท างานให้
รัฐบาล  
  吃洋饭 (กิน+ต่างประเทศ+ขา้ว) chīyángfàn   หมายถึง คนท่ีท าธุรกิจ
ร่วมกบัต่างชาติ 
ตารางท่ี 1 
แสดงเปรียบเทียบความหมายขยายของค าว่า “กิน” ท่ีเป็นส่วนประกอบค าประสมใน
ภาษาไทยและภาษาจีน 
ความหมายเปรียบ “กนิ” ในภาษาไทย “吃” (chī) ‘กนิ’ ใน

ภาษาจีน 
ไดรั้บ ✓ ✓ 
โกง เอาเปรียบ  หาผลประโยชน์ ✓ ✓ 
ล่วงล ้าเขา้ไป ✓ ✓ 
ท าให้แหวง่ ขาด หรือไม่
เหมือนเดิม 

✓ × 

เพศสมัพนัธ์ ✓ × 
ซ้ือ × ✓ 
ช่ือเฉพาะ ✓ × 
ส่ิงของดูดซบัของเหลว × ✓ 
พ่ึงพา ✓ ✓ 
เปลือง ✓ ✓ 
 ท างาน × ✓ 
ครอบครอง ✓ × 
ท าให้หมดส้ิน ✓ ✓ 
เขา้กนั ✓ × 
ชนะ ✓ × 
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ความสนใจและน าค าวา่ กินถัว่ด า ใชใ้นความหมายท่ีส่ือความถึงเพศสมัพนัธ์ ซ่ึงใน
ภาษาจีนก็พบค าประสมภาษาจีนท่ีประกอบดว้ยค าวา่吃(chī) ‘กิน’ ท่ีส่ือถึง
ความหมายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์เชิงชูส้าวในลกัษณะคลา้ยกนั คือ ค าวา่ 吃豆腐

(chīdòufu) ‘กินเตา้หู’้ หมายถึง ลวนลามผูห้ญิง ค าวา่ 吃豆腐(chīdòufu) ‘กินเตา้หู’้ 
มาจากสมยัก่อนในพ้ืนท่ีเจียงเจอ้ฮุ่ เวลาจดังานศพ ครอบครัวผูเ้สียชีวติจะเตรียมเตา้หูไ้ว ้
รับรองแขกผูท่ี้ไปร่วมงานศพมกัจะบอกวา่ ไปกินเตา้หู ้‘กินเตา้หู’้ จึงถูกน ามาใชใ้น
ความหมายวา่ ไปร่วมงานศพโดยกลไกนามนยัในลกัษณะเป็นส่วนหน่ึงของงานศพ 
ส่วนผูท่ี้ถือโอกาสไปกินอาหารฟรีชาวบา้นก็จะเรียกคนกลุ่มน้ีวา่ไป ‘กินเตา้หู’้ เพื่อ
หลีกเล่ียงการพดูแบบตรงไปตรงมา และ ‘กินเตา้หู’้ ก็มีความหมายเปรียบถึง การเอา
เปรียบ ซ่ึงถูกใชม้าจนถึงสมยัปัจจุบนั ต่อมา ‘กินเตา้หู’้ ก็ไดพ้ฒันามีความหมาย เปรียบ
ถึง เอาเปรียบผูห้ญิง ลวนลามผูห้ญิง แต่ยงัไม่ไดมี้ความหมายชดัเจนและลึกซ้ึงจน
หมายถึงเพศสมัพนัธ์ แต่ก็ไดส่ื้อความหมายถึง ผูช้ายเอาเปรียบผูห้ญิงในทางชูส้าว 

นอกจากน้ี  ผูว้จิยัสงัเกตวา่ เหตผุลท่ีท าให ้ค าวา่ กิน ในภาษาไทยและ
ภาษาจีนมีความหมายท่ีแตกต่างกนัเพราะการเนน้ความหมายท่ีต่างกนั เช่นในภาษาไทย 
ค าวา่ กินไดข้ยายความหมายไปถึง  การครอบครอง ซ่ึงความหมายน้ีจะไม่พบใน
ภาษาจีน และภาษาจีนพบค าวา่吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายเปรียบถึง ซ้ือ ซ่ึง
ความหมายน้ีก็ไม่พบในภาษาไทยเช่นกนั ทั้ง 2 ความหมาย เกิดจากกระบวนการสร้าง
ในลกัษณะเดียวกนั กล่าวคือ มาจากองคป์ระกอบทางความหมาย [ใส่อาหารเขา้
ปาก][ล่วงล าคอลงไปสู่กระเพาะ] ของค าวา่ กิน แต่การซ้ือ เป็นการเอาเงินตราแลกกบั
ส่ิงของเพ่ือท่ีจะไดมี้สิทธิในการครอบครองส่ิงนั้น และค าวา่ ครอบครอง คือการมีสิทธิ
ปกครอง ซ่ึงทั้ง 2 ความหมายมีลกัษณะคลา้ยกนั การซ้ือจะเนน้ความหมายถึงการ
แลกเปล่ียน ส่วนครอบครองจะเนน้การมีสิทธ์ิมีอ านาจ   
 สรุปไดว้า่ ความหมายขยายของค าวา่ กิน ในค าประสมของภาษาไทยและ
ภาษาจีน พบทั้งความหมายท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนัดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยจะพบวา่
ความหมายท่ีแตกต่างมีการสร้างจากองคป์ระกอบของค าวา่ กิน เดียวกนัแค่เนน้

อภิปรายผล 
บทความน้ีผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และอธิบายความหมายขยายของค าวา่ “กิน” ท่ี

เป็นส่วนประกอบค าประสมในภาษาไทยและภาษาจีน ซ่ึงสามารถสรุปโดยรวมไดว้า่ 
ค าวา่ “กิน” ในภาษาไทย และค าวา่ 吃(chī) ‘กิน’  ในภาษาจีน มีความหมายตน้แบบ
ตรงกนั ไดแ้ก่ ใส่อาหารเขา้ปาก เค้ียว ล่วงล าคอลงไปสู่กระเพาะ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการ
ขยายความหมาย ‘กิน’ โดยผา่นกระบวนการต่างๆ ความหมายท่ีขยายไม่วา่จะผา่น
กลไกอุปลกัษณ์หรือนามนยัลว้นมีความสมัพนัธ์กบัความหมายพ้ืนฐาน จากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในภาษาไทย พบวา่ ค าวา่ “กิน” มีความหมายขยายทั้งหมด 12 
ความหมาย ความหมายขยายจากกลไกอุปลกัษณ์ ไดแ้ก่ ไดรั้บ โกง ล่วงล ้าเขา้ไป ท าให้
แหวง่หรือขาด ท าใหห้มดส้ิน เขา้กนั ชนะ  เพศสมัพนัธ์ เปลือง ครอบครอง พึ่งพา 
ความหมายขยายจากกลไกนามนยั  ไดแ้ก่ ช่ือเฉพาะ ในขณะเดียวกนั ค าวา่吃 (chī) 
‘กิน’ในภาษาจีนมีความหมายขยายทั้งหมด  9 ความหมาย ความหมายขยายจากอุป
ลกัษณ์  ไดแ้ก่ ไดรั้บ โกง ล่วงล ้าเขา้ไป เปลือง ซ้ือ ส่ิงของดูดซบัของเหลว  พึ่งพา ท า
ใหห้มดส้ิน ความหมายขยายจากกลไกนามนยั ไดแ้ก่ ท างาน จะเห็นไดว้า่ ความหมาย
ดงักล่าวขยายจากองคป์ระกอบความหมาย ใส่อาหารเขา้ปาก ล่วงล าคอลงไปสู่
กระเพาะ แทบทั้งส้ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Lakoff and Johnson (1980) ท่ีกล่าวไวว้า่ การ
กิน คือการใส่อาหารเขา้ไปในร่างกาย ร่างกายมนุษยเ์ปรียบเสมือนตูค้อนเทนเนอร์ การ
กินอาหารก็จะเหมือนใส่ของเขา้ไปในตูค้อนเทนเนอร์ โดยรับของจากภายนอกสู่
ภายใน นอกจากน้ี ผูว้จิยัสงัเกตวา่ เหตุผลท่ีท าใหกิ้นมีความหมายท่ีแตกต่าง จะเกิดจาก
ปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ภาษาไทย ค าวา่ กิน มีความหมายเปรียบถึง เพศสมัพนัธ์ เช่น ค า
วา่ กินถัว่ด า ซ่ึงไม่พบในภาษาจีน เพราะมีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าวา่ ถัว่ด า เกิดข้ึน 
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ความสนใจและน าค าวา่ กินถัว่ด า ใชใ้นความหมายท่ีส่ือความถึงเพศสมัพนัธ์ ซ่ึงใน
ภาษาจีนก็พบค าประสมภาษาจีนท่ีประกอบดว้ยค าวา่吃(chī) ‘กิน’ ท่ีส่ือถึง
ความหมายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์เชิงชูส้าวในลกัษณะคลา้ยกนั คือ ค าวา่ 吃豆腐

(chīdòufu) ‘กินเตา้หู’้ หมายถึง ลวนลามผูห้ญิง ค าวา่ 吃豆腐(chīdòufu) ‘กินเตา้หู’้ 
มาจากสมยัก่อนในพ้ืนท่ีเจียงเจอ้ฮุ่ เวลาจดังานศพ ครอบครัวผูเ้สียชีวติจะเตรียมเตา้หูไ้ว ้
รับรองแขกผูท่ี้ไปร่วมงานศพมกัจะบอกวา่ ไปกินเตา้หู ้‘กินเตา้หู’้ จึงถูกน ามาใชใ้น
ความหมายวา่ ไปร่วมงานศพโดยกลไกนามนยัในลกัษณะเป็นส่วนหน่ึงของงานศพ 
ส่วนผูท่ี้ถือโอกาสไปกินอาหารฟรีชาวบา้นก็จะเรียกคนกลุ่มน้ีวา่ไป ‘กินเตา้หู’้ เพื่อ
หลีกเล่ียงการพดูแบบตรงไปตรงมา และ ‘กินเตา้หู’้ ก็มีความหมายเปรียบถึง การเอา
เปรียบ ซ่ึงถูกใชม้าจนถึงสมยัปัจจุบนั ต่อมา ‘กินเตา้หู’้ ก็ไดพ้ฒันามีความหมาย เปรียบ
ถึง เอาเปรียบผูห้ญิง ลวนลามผูห้ญิง แต่ยงัไม่ไดมี้ความหมายชดัเจนและลึกซ้ึงจน
หมายถึงเพศสมัพนัธ์ แต่ก็ไดส่ื้อความหมายถึง ผูช้ายเอาเปรียบผูห้ญิงในทางชูส้าว 

นอกจากน้ี  ผูว้จิยัสงัเกตวา่ เหตผุลท่ีท าให ้ค าวา่ กิน ในภาษาไทยและ
ภาษาจีนมีความหมายท่ีแตกต่างกนัเพราะการเนน้ความหมายท่ีต่างกนั เช่นในภาษาไทย 
ค าวา่ กินไดข้ยายความหมายไปถึง  การครอบครอง ซ่ึงความหมายน้ีจะไม่พบใน
ภาษาจีน และภาษาจีนพบค าวา่吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายเปรียบถึง ซ้ือ ซ่ึง
ความหมายน้ีก็ไม่พบในภาษาไทยเช่นกนั ทั้ง 2 ความหมาย เกิดจากกระบวนการสร้าง
ในลกัษณะเดียวกนั กล่าวคือ มาจากองคป์ระกอบทางความหมาย [ใส่อาหารเขา้
ปาก][ล่วงล าคอลงไปสู่กระเพาะ] ของค าวา่ กิน แต่การซ้ือ เป็นการเอาเงินตราแลกกบั
ส่ิงของเพ่ือท่ีจะไดมี้สิทธิในการครอบครองส่ิงนั้น และค าวา่ ครอบครอง คือการมีสิทธิ
ปกครอง ซ่ึงทั้ง 2 ความหมายมีลกัษณะคลา้ยกนั การซ้ือจะเนน้ความหมายถึงการ
แลกเปล่ียน ส่วนครอบครองจะเนน้การมีสิทธ์ิมีอ านาจ   
 สรุปไดว้า่ ความหมายขยายของค าวา่ กิน ในค าประสมของภาษาไทยและ
ภาษาจีน พบทั้งความหมายท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนัดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยจะพบวา่
ความหมายท่ีแตกต่างมีการสร้างจากองคป์ระกอบของค าวา่ กิน เดียวกนัแค่เนน้

อภิปรายผล 
บทความน้ีผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และอธิบายความหมายขยายของค าวา่ “กิน” ท่ี

เป็นส่วนประกอบค าประสมในภาษาไทยและภาษาจีน ซ่ึงสามารถสรุปโดยรวมไดว้า่ 
ค าวา่ “กิน” ในภาษาไทย และค าวา่ 吃(chī) ‘กิน’  ในภาษาจีน มีความหมายตน้แบบ
ตรงกนั ไดแ้ก่ ใส่อาหารเขา้ปาก เค้ียว ล่วงล าคอลงไปสู่กระเพาะ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการ
ขยายความหมาย ‘กิน’ โดยผา่นกระบวนการต่างๆ ความหมายท่ีขยายไม่วา่จะผา่น
กลไกอุปลกัษณ์หรือนามนยัลว้นมีความสมัพนัธ์กบัความหมายพ้ืนฐาน จากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในภาษาไทย พบวา่ ค าวา่ “กิน” มีความหมายขยายทั้งหมด 12 
ความหมาย ความหมายขยายจากกลไกอุปลกัษณ์ ไดแ้ก่ ไดรั้บ โกง ล่วงล ้าเขา้ไป ท าให้
แหวง่หรือขาด ท าใหห้มดส้ิน เขา้กนั ชนะ  เพศสมัพนัธ์ เปลือง ครอบครอง พึ่งพา 
ความหมายขยายจากกลไกนามนยั  ไดแ้ก่ ช่ือเฉพาะ ในขณะเดียวกนั ค าวา่吃 (chī) 
‘กิน’ในภาษาจีนมีความหมายขยายทั้งหมด  9 ความหมาย ความหมายขยายจากอุป
ลกัษณ์  ไดแ้ก่ ไดรั้บ โกง ล่วงล ้าเขา้ไป เปลือง ซ้ือ ส่ิงของดูดซบัของเหลว  พึ่งพา ท า
ใหห้มดส้ิน ความหมายขยายจากกลไกนามนยั ไดแ้ก่ ท างาน จะเห็นไดว้า่ ความหมาย
ดงักล่าวขยายจากองคป์ระกอบความหมาย ใส่อาหารเขา้ปาก ล่วงล าคอลงไปสู่
กระเพาะ แทบทั้งส้ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Lakoff and Johnson (1980) ท่ีกล่าวไวว้า่ การ
กิน คือการใส่อาหารเขา้ไปในร่างกาย ร่างกายมนุษยเ์ปรียบเสมือนตูค้อนเทนเนอร์ การ
กินอาหารก็จะเหมือนใส่ของเขา้ไปในตูค้อนเทนเนอร์ โดยรับของจากภายนอกสู่
ภายใน นอกจากน้ี ผูว้จิยัสงัเกตวา่ เหตุผลท่ีท าใหกิ้นมีความหมายท่ีแตกต่าง จะเกิดจาก
ปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ภาษาไทย ค าวา่ กิน มีความหมายเปรียบถึง เพศสมัพนัธ์ เช่น ค า
วา่ กินถัว่ด า ซ่ึงไม่พบในภาษาจีน เพราะมีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าวา่ ถัว่ด า เกิดข้ึน 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาท พฤติกรรม และความหลากหลาย
ของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั ขอ้มูลท่ีใช ้คือ นวนิยายไทยร่วมสมยั 16 
เร่ือง โดยใชก้รอบแนวคิดบทบาท บุคลิกภาพ นวนิยายกบัสงัคม และบทบาทพอ่ตาม
มิติโครงสร้างสงัคมและวฒันธรรม ผลการวจิยับทบาทความเป็นพอ่และพฤติกรรมใน    
นวนิยายไทยร่วมสมยั พบวา่ มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพอ่ท่ีแสดงบทบาทตามความคาดหวงั
ของสงัคม และกลุ่มพอ่ท่ีแสดงบทบาทขดัแยง้กบัความคาดหวงัของสงัคม ส่วนบทบาท
ความเป็นพอ่ตามมิติโครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรม พบวา่ พอ่ในสงัคมชนบทและ
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาท พฤติกรรม และความหลากหลาย
ของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั ขอ้มูลท่ีใช ้คือ นวนิยายไทยร่วมสมยั 16 
เร่ือง โดยใชก้รอบแนวคิดบทบาท บุคลิกภาพ นวนิยายกบัสงัคม และบทบาทพอ่ตาม
มิติโครงสร้างสงัคมและวฒันธรรม ผลการวจิยับทบาทความเป็นพอ่และพฤติกรรมใน    
นวนิยายไทยร่วมสมยั พบวา่ มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพอ่ท่ีแสดงบทบาทตามความคาดหวงั
ของสงัคม และกลุ่มพอ่ท่ีแสดงบทบาทขดัแยง้กบัความคาดหวงัของสงัคม ส่วนบทบาท
ความเป็นพอ่ตามมิติโครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรม พบวา่ พอ่ในสงัคมชนบทและ
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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 

 
บทน า 

สภาพสงัคมไทยเร่ิมพฒันาเขา้สู่ความทนัสมยั มีผลท าใหรู้ปแบบโครงสร้าง
ครอบครัวของคนไทยเปล่ียนไปดว้ย คือรูปแบบครอบครัวสมยัใหม่ ประกอบดว้ยพอ่ 
แม่ และลูก ครอบครัวในรูปแบบน้ีมีพอ่เป็นหวัหนา้ครอบครัว และมีค่านิยมแบบ “ผวั
เดียวเมียเดียว” บทบาทหนา้ท่ีของความเป็นพอ่และความเป็นแม่จึงแสดงออกเตม็ท่ี
ผูห้ญิงท่ีท าหนา้ท่ีเป็นภรรยาและมารดา ส่วนผูช้ายท าหนา้ท่ี พอ่ สามี และเป็น “หวัหนา้
ครัวเรือน” (Limanonda, 2001: 183) บทบาทความเป็นพอ่ในสงัคมสมยัใหม่จึงเป็น
บทบาทตามหนา้ท่ีในการเป็นพอ่ท่ีดีของลูก การเป็นหวัหนา้ท่ีดีของครอบครัว  การ
เป็นตวัอยา่งแก่สมาชิกครอบครัว การเป็นสามีท่ีดี การเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม 
(Buriphakdi et al., 1983: 78) Bowlby (1986: 18) ไดก้ล่าววา่ ครอบครัวท่ีขาดพอ่
หรือไม่สนใจลูกท าใหลู้กขาดความอบอุ่น  ขาดความเช่ือมัน่ในตนเองนั้น    ไม่สามารถ
แสดงบทบาททางเพศได ้ขาดความมัน่ใจในตนเอง แต่ถา้พอ่และแม่ร่วมมือกนัวางระเบียบ

สงัคมเมืองระดบัชนชั้นกลาง ความหลากหลายความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั 
คือ บทบาทความเป็นพอ่ในช่วง พ.ศ. 2515-2525 น าเสนอคุณลกัษณะการเป็นพอ่ท่ีดี
บทบาทความเป็นพอ่ใน พ.ศ. 2526-2536 น าเสนอความเป็นพอ่ในสงัคมแห่งการ
แข่งขนั บทบาทความเป็นพอ่ในช่วง พ.ศ. 2537-2547 น าเสนอความเป็นพอ่ท่ีไม่เป็นไป
ตามแบบฉบบั บทบาทความเป็นพอ่ในช่วง พ.ศ. 2548-2558 น าเสนอการยอมรับความ
หลากหลายของความเป็นพอ่ท่ีต่างกนั ทศันะความเป็นพอ่ของนกัเขียนชาย พบวา่ เป็น
แบบอยา่งของการรักวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีอ านาจ และมีความเป็นผูน้ าครอบครัว ทศันะ
ความเป็นพอ่ของนกัเขียนหญิง พบวา่ พอ่เป็นผูเ้สียสละและใหค้วามส าคญักบั
ครอบครัว ใชอ้  านาจของผูช้ายและไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว รักอุดมการณ์แต่ไม่ให้
ความส าคญักบัครอบครัว และตอ้งยอมรับบทบาทท่ีเปล่ียนไปตามยคุสมยั  

 
ค าส าคญั: ความเป็นพอ่, นวนิยายไทยร่วมสมยั, 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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Chitchamnong, 2007: 78-85) สรุปไดว้า่ สภาพสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยยคุ
ฟ้ืนตวัหลงัเหตุการณ์ตุลาคม 2519 เกิดการพฒันาประเทศใหท้นัสมยัดว้ยการศึกษาแบบ
ตะวนัตก ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโลกทศันต์ามแบบสหรัฐอเมริกา เป็นยคุ
ประชาธิปไตยระบบตวัแทนและแนวโนม้ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ช่วง
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั สงัคมไดพ้ฒันาไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมมากข้ึนท่ี
เรียกวา่ ระบบโลกาภิวตัน์ คือการท าใหโ้ลกกลายเป็นหน่ึงเดียว โดยเฉพาะดา้นธุรกิจก็
เนน้ธุรกิจแบบทุนนิยมและท าใหก้ารด าเนินระบบธุรกิจเป็นเหมือนกนัทัว่โลกอยา่ง
รวดเร็วและฉบัพลนั ในดา้นของสงัคมและวฒันธรรมท าใหเ้กิดความทนัสมยัแต่ไม่
พฒันาและการล่มสลายของวถีิชีวติและวฒันธรรม ในส่วนนวนิยายแนวชีวติครอบครัว
ในยคุน้ีน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัครอบครัวและเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกบัสงัคมมากข้ึน  

ช่วงท่ี 3 สภาพสงัคมไทยช่วง พ.ศ. 2537–2547 เป็นช่วงคาบเก่ียวยคุ
ประชาธิปไตยระบบตวัแทน และแนวโนม้ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (2531-
2540) กบัยคุรัฐธรรมนูญใหม่ และวกิฤติเศรษฐกิจโลกาภิวตัน์ (2541–2547)  
(Louiyapong & Chitchamnong, 2007: 85-89) สรุปไดว้า่ เป็นช่วงรอยต่อของสงัคมได้
พฒันาไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมมากข้ึนท่ีเรียกวา่ ระบบโลกาภิวตัน์ คือ การด าเนิน
ระบบธุรกิจเป็นเหมือนกนัทัว่โลกอยา่งรวดเร็วและฉบัพลนัในดา้นของสงัคมและ
วฒันธรรมท าใหเ้กิดความทนัสมยัแต่ไม่พฒันาและการล่มสลายของวถีิชีวติและ
วฒันธรรม และในดา้นสงัคมวฒันธรรม ในวถีิชีวติของคนรุ่นใหม่ คนชั้นกลางและคน
ชั้นล่าง ท่ีมุ่งแข่งขนั เนน้บริโภคนิยม เกิดการล่มสลายของครอบครัวและชุมชน ส่วน 
นวนิยายแนวชีวติครอบครัวจะเป็นนวนิยายชาวบา้นท่ีคนมีความรู้นอ้ยอ่าน และนว
นิยายยอดนิยม ท่ีคนมีการศึกษานิยมอ่าน  

ช่วงท่ี 4 สภาพสงัคมไทยช่วง พ.ศ. 2548-2558 เป็นช่วงคาบเก่ียวยคุ
รัฐธรรมนูญใหม่และวกิฤติเศรษฐกิจโลกาภิวตัน์ (2541–2547) (Louiyapong & 
Chitchamnong, 2007: 85-89) กบัสมยัรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัรถึงปัจจุบนั (2544–2558) 
(Wikipedia Foundation) สรุปไดว้า่ ในยคุประชาธิปไตยระบบตวัแทนและแนวโนม้

วนิยัโดยบอกเหตุผลวา่ท าไมเป็นเช่นนั้น ลูกก็จะเติบโตเป็นคนท่ีรู้จกัเหตุผล มีความเห็น
อกเห็นใจผูอ่ื้น จากท่ีกล่าวมานั้น จะเห็นไดว้า่บริบทของสงัคมไทยใหค้วามส าคญักบัพอ่
เพราะพ่อคือผูน้ าของครอบครัว  

ส่ิงหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติของครอบครัวไทย นัน่ก็คือภาพสะทอ้น    
จากนวนิยายไทย ซ่ึงเป็นนวนิยายแนวชีวติครอบครัว ท่ีจะท าใหม้องภาพครอบครัวใน
สงัคมไทยไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน และนวนิยายแนวชีวติครอบครัวท าใหเ้ขา้ใจมุมมองความ
เป็นพอ่ในแต่ละช่วงสมยัได ้ซ่ึงจากพฒันาการเปล่ียนแปลงของบริบทสงัคมในแต่ละ
ช่วงสมยัจากนวนิยายไทย สามารถท าใหเ้ห็นความเป็นพอ่ของตวัละครเอกจากนวนิยาย
ไทย ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัสงัคมท่ีแยกออกจากกนัไม่ได ้โดยใชข้อ้มูลวทิยานิพนธ์ 
ของ Jorntes (2006) อธิบายลกัษณะของนวนิยายแนวชีวติครอบครัว และใชข้อ้มูล
สภาพสงัคมไทยของ Louiyapong and Chitchamnong (2007) อธิบายบริบทสงัคมใน   
แต่ละช่วงสมยัโดยสรุป ดงัน้ี 

ช่วงท่ี 1 สภาพสงัคมไทยช่วง พ.ศ. 2515–2525 (Louiyapong & 
Chitchamnong, 2007: 75-77) สรุปไดว้า่ สภาพสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ยคุฟ้ืนตวัหลงัเหตุการณ์ตุลาคม 2519 (2520-2530) การยดึครองอ านาจทางการเมืองใน
ระบบทหารในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นการต่อตา้นรัฐบาลของจอมพลถนอม 
กิตติขจร (ซ่ึงสืบอ านาจต่อจากจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต)์ ซ่ึงระบบเศรษฐกิจของไทย
ตั้งแต่ 2520 เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษท่ี 2500 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ท่ีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ยดึตามแนวทางของธนาคารโลก 
ประเทศไทยจึงมุ่งเนน้พฒันาประเทศใหมี้ความทนัสมยัตามแบบตะวนัตก จึงพยายาม
จะเปล่ียนวถีิชีวติเกษตรกรรมใหก้ลายเป็นอุตสาหกรรม  ในส่วนนวนิยายแนวชีวติ
ครอบครัวในยคุน้ีน าเสนอเน้ือหาในเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของพอ่แม่ท่ีมีต่อลูก 

ช่วงท่ี 2 สภาพสงัคมไทยช่วงพ.ศ. 2526-2536 เป็นช่วงคาบเก่ียวกบัยคุฟ้ืนตวั
หลงัเหตุการณ์ตุลาคม 2519 (2520–2530) กบั ยคุประชาธิปไตยระบบตวัแทนและ
แนวโนม้ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (2531 - 2540) (Louiyapong & 
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Chitchamnong, 2007: 78-85) สรุปไดว้า่ สภาพสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยยคุ
ฟ้ืนตวัหลงัเหตุการณ์ตุลาคม 2519 เกิดการพฒันาประเทศใหท้นัสมยัดว้ยการศึกษาแบบ
ตะวนัตก ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโลกทศันต์ามแบบสหรัฐอเมริกา เป็นยคุ
ประชาธิปไตยระบบตวัแทนและแนวโนม้ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ช่วง
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั สงัคมไดพ้ฒันาไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมมากข้ึนท่ี
เรียกวา่ ระบบโลกาภิวตัน์ คือการท าใหโ้ลกกลายเป็นหน่ึงเดียว โดยเฉพาะดา้นธุรกิจก็
เนน้ธุรกิจแบบทุนนิยมและท าใหก้ารด าเนินระบบธุรกิจเป็นเหมือนกนัทัว่โลกอยา่ง
รวดเร็วและฉบัพลนั ในดา้นของสงัคมและวฒันธรรมท าใหเ้กิดความทนัสมยัแต่ไม่
พฒันาและการล่มสลายของวถีิชีวติและวฒันธรรม ในส่วนนวนิยายแนวชีวติครอบครัว
ในยคุน้ีน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัครอบครัวและเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกบัสงัคมมากข้ึน  

ช่วงท่ี 3 สภาพสงัคมไทยช่วง พ.ศ. 2537–2547 เป็นช่วงคาบเก่ียวยคุ
ประชาธิปไตยระบบตวัแทน และแนวโนม้ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (2531-
2540) กบัยคุรัฐธรรมนูญใหม่ และวกิฤติเศรษฐกิจโลกาภิวตัน์ (2541–2547)  
(Louiyapong & Chitchamnong, 2007: 85-89) สรุปไดว้า่ เป็นช่วงรอยต่อของสงัคมได้
พฒันาไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมมากข้ึนท่ีเรียกวา่ ระบบโลกาภิวตัน์ คือ การด าเนิน
ระบบธุรกิจเป็นเหมือนกนัทัว่โลกอยา่งรวดเร็วและฉบัพลนัในดา้นของสงัคมและ
วฒันธรรมท าใหเ้กิดความทนัสมยัแต่ไม่พฒันาและการล่มสลายของวถีิชีวติและ
วฒันธรรม และในดา้นสงัคมวฒันธรรม ในวถีิชีวติของคนรุ่นใหม่ คนชั้นกลางและคน
ชั้นล่าง ท่ีมุ่งแข่งขนั เนน้บริโภคนิยม เกิดการล่มสลายของครอบครัวและชุมชน ส่วน 
นวนิยายแนวชีวติครอบครัวจะเป็นนวนิยายชาวบา้นท่ีคนมีความรู้นอ้ยอ่าน และนว
นิยายยอดนิยม ท่ีคนมีการศึกษานิยมอ่าน  

ช่วงท่ี 4 สภาพสงัคมไทยช่วง พ.ศ. 2548-2558 เป็นช่วงคาบเก่ียวยคุ
รัฐธรรมนูญใหม่และวกิฤติเศรษฐกิจโลกาภิวตัน์ (2541–2547) (Louiyapong & 
Chitchamnong, 2007: 85-89) กบัสมยัรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัรถึงปัจจุบนั (2544–2558) 
(Wikipedia Foundation) สรุปไดว้า่ ในยคุประชาธิปไตยระบบตวัแทนและแนวโนม้

วนิยัโดยบอกเหตุผลวา่ท าไมเป็นเช่นนั้น ลูกก็จะเติบโตเป็นคนท่ีรู้จกัเหตุผล มีความเห็น
อกเห็นใจผูอ่ื้น จากท่ีกล่าวมานั้น จะเห็นไดว้า่บริบทของสงัคมไทยใหค้วามส าคญักบัพอ่
เพราะพ่อคือผูน้ าของครอบครัว  

ส่ิงหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติของครอบครัวไทย นัน่ก็คือภาพสะทอ้น    
จากนวนิยายไทย ซ่ึงเป็นนวนิยายแนวชีวติครอบครัว ท่ีจะท าใหม้องภาพครอบครัวใน
สงัคมไทยไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน และนวนิยายแนวชีวติครอบครัวท าใหเ้ขา้ใจมุมมองความ
เป็นพอ่ในแต่ละช่วงสมยัได ้ซ่ึงจากพฒันาการเปล่ียนแปลงของบริบทสงัคมในแต่ละ
ช่วงสมยัจากนวนิยายไทย สามารถท าใหเ้ห็นความเป็นพอ่ของตวัละครเอกจากนวนิยาย
ไทย ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัสงัคมท่ีแยกออกจากกนัไม่ได ้โดยใชข้อ้มูลวทิยานิพนธ์ 
ของ Jorntes (2006) อธิบายลกัษณะของนวนิยายแนวชีวติครอบครัว และใชข้อ้มูล
สภาพสงัคมไทยของ Louiyapong and Chitchamnong (2007) อธิบายบริบทสงัคมใน   
แต่ละช่วงสมยัโดยสรุป ดงัน้ี 

ช่วงท่ี 1 สภาพสงัคมไทยช่วง พ.ศ. 2515–2525 (Louiyapong & 
Chitchamnong, 2007: 75-77) สรุปไดว้า่ สภาพสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ยคุฟ้ืนตวัหลงัเหตุการณ์ตุลาคม 2519 (2520-2530) การยดึครองอ านาจทางการเมืองใน
ระบบทหารในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นการต่อตา้นรัฐบาลของจอมพลถนอม 
กิตติขจร (ซ่ึงสืบอ านาจต่อจากจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต)์ ซ่ึงระบบเศรษฐกิจของไทย
ตั้งแต่ 2520 เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษท่ี 2500 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ท่ีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ยดึตามแนวทางของธนาคารโลก 
ประเทศไทยจึงมุ่งเนน้พฒันาประเทศใหมี้ความทนัสมยัตามแบบตะวนัตก จึงพยายาม
จะเปล่ียนวถีิชีวติเกษตรกรรมใหก้ลายเป็นอุตสาหกรรม  ในส่วนนวนิยายแนวชีวติ
ครอบครัวในยคุน้ีน าเสนอเน้ือหาในเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของพอ่แม่ท่ีมีต่อลูก 

ช่วงท่ี 2 สภาพสงัคมไทยช่วงพ.ศ. 2526-2536 เป็นช่วงคาบเก่ียวกบัยคุฟ้ืนตวั
หลงัเหตุการณ์ตุลาคม 2519 (2520–2530) กบั ยคุประชาธิปไตยระบบตวัแทนและ
แนวโนม้ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (2531 - 2540) (Louiyapong & 
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ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ซ่ึงเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษท่ี 40 ท่ีตอ้งข้ึนต่อ
สถาบนัการเงินทุนนิยมโลกอยา่งไอเอม็เอฟ และระบบเศรษฐกิจไทยไดล่้มละลายและ
เร่ิมมีนโยบายการพ่ึงพาตนเองมากข้ึน ในท่ีสุดก็ไดใ้ชว้ถีิเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 9 ในรูปแบบพออยูพ่อกิน ในสมยัรัฐบาลทกัษิณ 
ชินวตัร (2544-2558) และ พล.อ.สนธิ บุณยรัต-กลิน ผูบ้ญัชาการทหารบกร่วมกบัทหาร
และต ารวจ 4 เหล่าทพั ไดต้ดัสินใจก่อรัฐประหาร ภายใตช่ื้อ “คณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข” และปัจจุบนัพลเอกประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี สภาพสงัคมไทยในช่วงหลงัแสดงใหเ้ห็นถึง
การพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงพฒันาประเทศชาติ ดงันั้น สงัคมไทยจึงมีความ
หลากหลายในมุมมองของประเทศชาติ จึงท าใหค้นในสงัคมมีวถีิการเลือกด าเนินชีวติ
ในมุมมองท่ีแสวงหาความสุขและไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน ส่วนนวนิยายแนวชีวติ
ครอบครัวจะเป็นนวนิยายท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองปัญหาสงัคมมากข้ึน 

 จากท่ีกล่าวถึงสภาพสงัคมไทยและนวนิยายแนวชีวติครอบครัว จึงท าให้
สามารถมองภาพครอบครัวในสงัคมไทยและท าใหเ้ขา้ใจมุมมองความเป็นพอ่ในแต่ละ
สมยัไดก้ระจ่างชดัข้ึน ดงันั้น ภาพสะทอ้นของสภาพสงัคมไทยท่ีปรากฏในนวนิยาย
ไทย จึงสามารถบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นไปไดอ้ยา่งดี หากตอ้งการจะศึกษาเร่ืองราว 
วถีิชีวติ บุคคล และความเป็นพอ่จึงสามารถศึกษาผา่นวรรณกรรมซ่ึงสะทอ้นบทบาท
ของบุคคลนั้นไดเ้ขา้ใจอยา่งละเอียด ดงัค ากล่าวท่ีวา่วรรณกรรมคือกระจกเงาของสงัคม 
การพิจารณาความเป็นพอ่จากวรรณกรรม จึงท าใหเ้ราเห็นความเป็นพอ่อยา่งละเอียดข้ึน 
ความเป็นพอ่เป็นบทบาทท่ีคนในสงัคมใหค้วามคาดหวงัและเป็นบทบาทท่ีเกิดข้ึนจริง
และปรากฏอยูห่ลายบทบาท ในครอบครัวบทบาทความเป็นพอ่ถือเป็นบทบาทท่ีมี
ความส าคญัในการเป็นผูน้ าครอบครัว มีความเขม้แขง็ เดด็ขาด มีความรู้ในการเล้ียงลูก
อบรมลูก มีความสามารถดีในการประกอบอาชีพ หาเล้ียงครอบครัวและมีความ
ประพฤติดี ((Buriphakdi et al., 1983: 84) 

การศึกษาบทบาทความเป็นพอ่มีผลงานวจิยัดา้นวรรณกรรมไทย เท่าท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัน้ีแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ 1) เนน้ศึกษาเฉพาะนกัเขียนเพยีงคนเดียว เช่น 
งานวจิยัเร่ืองการวเิคราะห์ตวัละครฝ่ายชายในนวนิยายของประภสัสร เสวกิลุ ผลงาน
ของ Nakwad (1998) มุ่งศึกษาท่ีบุคลิกลกัษณะ บทบาท และภาพลกัษณ์ของตวัละคร
ฝ่ายชาย ใชแ้นวคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพและพฤติกรรมในการวเิคราะห์ เร่ืองบทบาทพอ่
ในนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน มุ่งศึกษาผลงานของ Kitkaseadkul (2000) เป็น
การศึกษาบทบาทพอ่ท่ีปรากฏในนวนิยายโดยใชแ้นวคิดการวเิคราะห์ตวัละคร 2) 
การศึกษาบทบาทความเป็นพอ่เฉพาะนวนิยายเพียงเร่ืองเดียว คือ พอ่ผมเป็นกะเทย 
ปัญหาเร่ืองความเป็นชายและความเป็นพอ่ในนวนิยายเร่ือง พระจนัทร์สีรุ้ง ผลงานของ 
Prasannam (2012)  ศึกษาในแง่ความเป็นชายกบัปัญหาการเปิดเสรีความเป็นพอ่ ใช้
แนวคิดเพศสถานะเพศวถีิในการวเิคราะห์ 3) การศึกษาบทบาทความเป็นพอ่ในดา้น
วรรณคดีไทย เช่น งานวจิยัเร่ืองพอ่ในสงัคมไทย ผลงานของ Buriphakdi et al. (1983) 
เป็นการศึกษาตวัละครพอ่ในวรรณคดีร้อยกรองและวรรณกรรมปัจจุบนั งานวจิยัเร่ือง
บทบาทของตวัละครพอ่ในวรรณคดีไทย ผลงานของ Chanthamat (2008) เป็น
การศึกษาบทบาทตวัละครโดยใชว้รรณคดีนิทาน วรรณคดีชาดก และวรรณคดีบท
ละคร นอกจากนั้น ยงัรวมถึงการศึกษาโดยใชท้ฤษฎีทางสงัคมวทิยามาวิเคราะห์
วรรณคดี ไดแ้ก่ การศึกษาบทบาทความเป็นพอ่ดา้นสงัคมวทิยา เช่น งานวจิยัเร่ือง
สถานภาพและบทบาทของผูห้ญิงและผูช้ายในอดีต: ภาพสะทอ้นจากวรรณกรรมเร่ือง
ขนุชา้งขนุแผน ผลงานของ  Adulyapichet (2001) เป็นการศึกษาวเิคราะห์ตวัละครโดย
แบ่งตามเพศเป็นหลกั แบ่งตามสถานะทางสงัคม 

ดงันั้น หากจะมุ่งศึกษานวนิยายท่ีเป็นท่ีรู้จกัซ่ึงน าเสนอบทบาทความเป็นพอ่ 
ผลงานของนกัเขียนหลายคนท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับน่าจะเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ
ท่ีท าใหเ้ห็นภาพสะทอ้นโดยรวมของความเป็นพอ่ในสงัคมไทย  การศึกษาดงักล่าวเป็น
ขอ้มูลท่ีท าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาบทบาทความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยัช่วง 4 
ทศวรรษตั้งแตปี่ พ.ศ. 2515-2558 รวมระยะเวลา 43 ปี  โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือช้ีใหเ้ห็น
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ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ซ่ึงเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษท่ี 40 ท่ีตอ้งข้ึนต่อ
สถาบนัการเงินทุนนิยมโลกอยา่งไอเอม็เอฟ และระบบเศรษฐกิจไทยไดล่้มละลายและ
เร่ิมมีนโยบายการพ่ึงพาตนเองมากข้ึน ในท่ีสุดก็ไดใ้ชว้ถีิเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 9 ในรูปแบบพออยูพ่อกิน ในสมยัรัฐบาลทกัษิณ 
ชินวตัร (2544-2558) และ พล.อ.สนธิ บุณยรัต-กลิน ผูบ้ญัชาการทหารบกร่วมกบัทหาร
และต ารวจ 4 เหล่าทพั ไดต้ดัสินใจก่อรัฐประหาร ภายใตช่ื้อ “คณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข” และปัจจุบนัพลเอกประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี สภาพสงัคมไทยในช่วงหลงัแสดงใหเ้ห็นถึง
การพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงพฒันาประเทศชาติ ดงันั้น สงัคมไทยจึงมีความ
หลากหลายในมุมมองของประเทศชาติ จึงท าใหค้นในสงัคมมีวถีิการเลือกด าเนินชีวติ
ในมุมมองท่ีแสวงหาความสุขและไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน ส่วนนวนิยายแนวชีวติ
ครอบครัวจะเป็นนวนิยายท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองปัญหาสงัคมมากข้ึน 

 จากท่ีกล่าวถึงสภาพสงัคมไทยและนวนิยายแนวชีวติครอบครัว จึงท าให้
สามารถมองภาพครอบครัวในสงัคมไทยและท าใหเ้ขา้ใจมุมมองความเป็นพอ่ในแต่ละ
สมยัไดก้ระจ่างชดัข้ึน ดงันั้น ภาพสะทอ้นของสภาพสงัคมไทยท่ีปรากฏในนวนิยาย
ไทย จึงสามารถบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นไปไดอ้ยา่งดี หากตอ้งการจะศึกษาเร่ืองราว 
วถีิชีวติ บุคคล และความเป็นพอ่จึงสามารถศึกษาผา่นวรรณกรรมซ่ึงสะทอ้นบทบาท
ของบุคคลนั้นไดเ้ขา้ใจอยา่งละเอียด ดงัค ากล่าวท่ีวา่วรรณกรรมคือกระจกเงาของสงัคม 
การพิจารณาความเป็นพอ่จากวรรณกรรม จึงท าใหเ้ราเห็นความเป็นพอ่อยา่งละเอียดข้ึน 
ความเป็นพอ่เป็นบทบาทท่ีคนในสงัคมใหค้วามคาดหวงัและเป็นบทบาทท่ีเกิดข้ึนจริง
และปรากฏอยูห่ลายบทบาท ในครอบครัวบทบาทความเป็นพอ่ถือเป็นบทบาทท่ีมี
ความส าคญัในการเป็นผูน้ าครอบครัว มีความเขม้แขง็ เดด็ขาด มีความรู้ในการเล้ียงลูก
อบรมลูก มีความสามารถดีในการประกอบอาชีพ หาเล้ียงครอบครัวและมีความ
ประพฤติดี ((Buriphakdi et al., 1983: 84) 

การศึกษาบทบาทความเป็นพอ่มีผลงานวจิยัดา้นวรรณกรรมไทย เท่าท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัน้ีแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ 1) เนน้ศึกษาเฉพาะนกัเขียนเพยีงคนเดียว เช่น 
งานวจิยัเร่ืองการวเิคราะห์ตวัละครฝ่ายชายในนวนิยายของประภสัสร เสวกิลุ ผลงาน
ของ Nakwad (1998) มุ่งศึกษาท่ีบุคลิกลกัษณะ บทบาท และภาพลกัษณ์ของตวัละคร
ฝ่ายชาย ใชแ้นวคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพและพฤติกรรมในการวเิคราะห์ เร่ืองบทบาทพอ่
ในนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน มุ่งศึกษาผลงานของ Kitkaseadkul (2000) เป็น
การศึกษาบทบาทพอ่ท่ีปรากฏในนวนิยายโดยใชแ้นวคิดการวเิคราะห์ตวัละคร 2) 
การศึกษาบทบาทความเป็นพอ่เฉพาะนวนิยายเพียงเร่ืองเดียว คือ พอ่ผมเป็นกะเทย 
ปัญหาเร่ืองความเป็นชายและความเป็นพอ่ในนวนิยายเร่ือง พระจนัทร์สีรุ้ง ผลงานของ 
Prasannam (2012)  ศึกษาในแง่ความเป็นชายกบัปัญหาการเปิดเสรีความเป็นพอ่ ใช้
แนวคิดเพศสถานะเพศวถีิในการวเิคราะห์ 3) การศึกษาบทบาทความเป็นพอ่ในดา้น
วรรณคดีไทย เช่น งานวจิยัเร่ืองพอ่ในสงัคมไทย ผลงานของ Buriphakdi et al. (1983) 
เป็นการศึกษาตวัละครพอ่ในวรรณคดีร้อยกรองและวรรณกรรมปัจจุบนั งานวจิยัเร่ือง
บทบาทของตวัละครพอ่ในวรรณคดีไทย ผลงานของ Chanthamat (2008) เป็น
การศึกษาบทบาทตวัละครโดยใชว้รรณคดีนิทาน วรรณคดีชาดก และวรรณคดีบท
ละคร นอกจากนั้น ยงัรวมถึงการศึกษาโดยใชท้ฤษฎีทางสงัคมวทิยามาวิเคราะห์
วรรณคดี ไดแ้ก่ การศึกษาบทบาทความเป็นพอ่ดา้นสงัคมวทิยา เช่น งานวจิยัเร่ือง
สถานภาพและบทบาทของผูห้ญิงและผูช้ายในอดีต: ภาพสะทอ้นจากวรรณกรรมเร่ือง
ขนุชา้งขนุแผน ผลงานของ  Adulyapichet (2001) เป็นการศึกษาวเิคราะห์ตวัละครโดย
แบ่งตามเพศเป็นหลกั แบ่งตามสถานะทางสงัคม 

ดงันั้น หากจะมุ่งศึกษานวนิยายท่ีเป็นท่ีรู้จกัซ่ึงน าเสนอบทบาทความเป็นพอ่ 
ผลงานของนกัเขียนหลายคนท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับน่าจะเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ
ท่ีท าใหเ้ห็นภาพสะทอ้นโดยรวมของความเป็นพอ่ในสงัคมไทย  การศึกษาดงักล่าวเป็น
ขอ้มูลท่ีท าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาบทบาทความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยัช่วง 4 
ทศวรรษตั้งแตปี่ พ.ศ. 2515-2558 รวมระยะเวลา 43 ปี  โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือช้ีใหเ้ห็น
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ครอบครัวและโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงทศวรรษเดียวกนั จึงอาจมีผลงานของนกัเขียน
คนเดียวกนัมากกวา่หน่ึงเล่ม อีกทั้งนกัเขียนนวนิยายแนวชีวติครอบครัวส่วนมากเป็น
นกัเขียนหญิง เพราะผูห้ญิงใกลชิ้ดกบัเหตุการณ์ในครอบครัวมากกวา่ผูช้าย 
Thongprasert (1976: 123) ดงันั้น งานวจิยัคร้ังน้ีจึงมีผลงานของนกัเขียนหญิงมากกวา่
นกัเขียนชาย  
  6. เป็นนวนิยายแนวชีวติครอบครัวท่ีมีเน้ือหาสะทอ้นสภาพสงัคมท่ีมีตวั
ละครเอกแสดงบทบาทความเป็นพอ่หรือตวัละครส าคญัท่ีแสดงบทบาทความเป็นพอ่
ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมของตวัละครเอก เพราะจะแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทความเป็นพอ่
ผา่นพฤติกรรมของตวัละครเอกและความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทย
ร่วมสมยัอยา่งชดัเจน 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 

บทความความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยัช่วง 4 ทศวรรษ พ.ศ. 2515 -
2558 ผูว้จิยัไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ตวับทนวนิยายช่วง พ.ศ. 2515-2558 โดยมีตวัละคร
เอกแสดงบทบาทความเป็นพอ่หรือตวัละครส าคญัท่ีแสดงบทบาทความเป็นพอ่ซ่ึง
ส่งผลต่อพฤติกรรมของตวัละครเอกเป็นนวนิยายทั้ง 16 เร่ือง และขอ้มูลบทบาทความ
เป็นพอ่ท่ีน ามาใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 

1. กลุ่มนวนิยายท่ีประพนัธ์ในช่วง พ.ศ. 2515-2525 จ านวน 4 เร่ือง ดงัน้ี ทาง
โคง้ ผูป้ระพนัธ์  สีฟ้า พ.ศ. 2515 พอ่ม่ายทีเด็ด ผูป้ระพนัธ์ กนกเรขา พ.ศ. 2518 ลูก
อีสาน ผูป้ระพนัธ์ ค  าพนู บุญทว ีพ.ศ. 2520 ไอค้่อม ประพนัธ์ มาลา ค าจนัทร์ พ.ศ. 
2525 

2. กลุ่มนวนิยายท่ีประพนัธ์ในช่วง พ.ศ. 2526-2536 จ านวน 4 เร่ือง ดงัน้ี ยาย
หนูลูกพอ่ ผูป้ระพนัธ์ โบตัน๋ พ.ศ. 2527 ลอดลายมงักร ผูป้ระพนัธ์ ประภสัสร เสวกิลุ 
พ.ศ. 2533 ไมด้ดั ผูป้ระพนัธ์ โบตัน๋ พ.ศ. 2533 แผน่หลงัพอ่ ผูป้ระพนัธ์ แพร จารุ พ.ศ. 
2534 

ภาพสะทอ้นบทบาทความเป็นพอ่ในนวนิยาย อนัแสดงใหเ้ห็นถึงภาพโดยรวมของพอ่
ในสงัคมไทยผา่นกระบวนการยอมรับ ปรับเปล่ียนและสืบทอดในท่ีสุด 

งานวจิยัน้ี มุ่งศึกษาจากพฤติกรรมของตวัละครส าคญั บทบาทความเป็นพอ่
ในนวนิยายร่วมสมยัและความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยัท่ี
ไดค้ดัเลือกแลว้ส่วนหน่ึง อนัจะแสดงใหเ้ห็นบทบาทความเป็นพอ่ท่ีหลากหลายใน
สงัคมไทย เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวรรณกรรมท่ีสะทอ้นสถาบนัครอบครัวไทย 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เ พื่อศึกษาความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครเอกในนวนิยายไทยร่วมสมยั 
 2. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั 
 
ขอบเขตการวจิยั 

    1. เป็นนวนิยายท่ีตวัละครเอกแสดงบทบาทความเป็นพอ่ หรือตวัละครส าคญั
ท่ีแสดงบทบาทความเป็นพอ่ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมของตวัละครเอก 
  2. เป็นนวนิยายไทยร่วมสมยัท่ีนกัเขียนไทยมีช่ือเสียงเป็นผูป้ระพนัธ์ข้ึน
ในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2515-2558 รวมเป็นเวลา 43 ปี และมีคุณภาพของผลงานโดดเด่น
เป็นท่ียอมรับในแวดวงวรรณกรรม 
   3. ขอ้มูลนวนิยายท่ีน ามาศึกษาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามช่วงเวลา คือ ช่วง 
พ.ศ. 2515-2525 ช่วง พ.ศ. 2526-2536 ช่วง พ.ศ. 2537-2547 และช่วง พ.ศ. 2548-2558 
แต่ละช่วงตอ้งเป็นบทประพนัธ์ของนกัเขียนชายและนกัเขียนหญิงจ านวน 4 คน คนละ 
1 เร่ือง  

  4. ขอ้มูลนวนิยายท่ีน ามาวเิคราะห์จะตอ้งไม่เป็นเน้ือเร่ืองยอ้นยคุไปในสมยั
ประวติัศาสตร์ แตจ่ะตอ้งมีเหตุการณ์ในเร่ืองอยูใ่นช่วง พ.ศ. 2515-2558 เท่านั้น 
   5. นวนิยายท่ีผูว้จิยัเลือกเป็นผลงานของนกัเขียนชายและนกัเขียนหญิง แต่
เน่ืองจากนกัเขียนบางคนมีผลงานดา้นนวนิยายท่ีโดดเด่นเร่ืองการน าเสนอปัญหา
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ครอบครัวและโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงทศวรรษเดียวกนั จึงอาจมีผลงานของนกัเขียน
คนเดียวกนัมากกวา่หน่ึงเล่ม อีกทั้งนกัเขียนนวนิยายแนวชีวติครอบครัวส่วนมากเป็น
นกัเขียนหญิง เพราะผูห้ญิงใกลชิ้ดกบัเหตุการณ์ในครอบครัวมากกวา่ผูช้าย 
Thongprasert (1976: 123) ดงันั้น งานวจิยัคร้ังน้ีจึงมีผลงานของนกัเขียนหญิงมากกวา่
นกัเขียนชาย  
  6. เป็นนวนิยายแนวชีวติครอบครัวท่ีมีเน้ือหาสะทอ้นสภาพสงัคมท่ีมีตวั
ละครเอกแสดงบทบาทความเป็นพอ่หรือตวัละครส าคญัท่ีแสดงบทบาทความเป็นพอ่
ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมของตวัละครเอก เพราะจะแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทความเป็นพอ่
ผา่นพฤติกรรมของตวัละครเอกและความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทย
ร่วมสมยัอยา่งชดัเจน 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 

บทความความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยัช่วง 4 ทศวรรษ พ.ศ. 2515 -
2558 ผูว้จิยัไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ตวับทนวนิยายช่วง พ.ศ. 2515-2558 โดยมีตวัละคร
เอกแสดงบทบาทความเป็นพอ่หรือตวัละครส าคญัท่ีแสดงบทบาทความเป็นพอ่ซ่ึง
ส่งผลต่อพฤติกรรมของตวัละครเอกเป็นนวนิยายทั้ง 16 เร่ือง และขอ้มูลบทบาทความ
เป็นพอ่ท่ีน ามาใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 

1. กลุ่มนวนิยายท่ีประพนัธ์ในช่วง พ.ศ. 2515-2525 จ านวน 4 เร่ือง ดงัน้ี ทาง
โคง้ ผูป้ระพนัธ์  สีฟ้า พ.ศ. 2515 พอ่ม่ายทีเด็ด ผูป้ระพนัธ์ กนกเรขา พ.ศ. 2518 ลูก
อีสาน ผูป้ระพนัธ์ ค  าพนู บุญทว ีพ.ศ. 2520 ไอค้่อม ประพนัธ์ มาลา ค าจนัทร์ พ.ศ. 
2525 

2. กลุ่มนวนิยายท่ีประพนัธ์ในช่วง พ.ศ. 2526-2536 จ านวน 4 เร่ือง ดงัน้ี ยาย
หนูลูกพอ่ ผูป้ระพนัธ์ โบตัน๋ พ.ศ. 2527 ลอดลายมงักร ผูป้ระพนัธ์ ประภสัสร เสวกิลุ 
พ.ศ. 2533 ไมด้ดั ผูป้ระพนัธ์ โบตัน๋ พ.ศ. 2533 แผน่หลงัพอ่ ผูป้ระพนัธ์ แพร จารุ พ.ศ. 
2534 

ภาพสะทอ้นบทบาทความเป็นพอ่ในนวนิยาย อนัแสดงใหเ้ห็นถึงภาพโดยรวมของพอ่
ในสงัคมไทยผา่นกระบวนการยอมรับ ปรับเปล่ียนและสืบทอดในท่ีสุด 

งานวจิยัน้ี มุ่งศึกษาจากพฤติกรรมของตวัละครส าคญั บทบาทความเป็นพอ่
ในนวนิยายร่วมสมยัและความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยัท่ี
ไดค้ดัเลือกแลว้ส่วนหน่ึง อนัจะแสดงใหเ้ห็นบทบาทความเป็นพอ่ท่ีหลากหลายใน
สงัคมไทย เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวรรณกรรมท่ีสะทอ้นสถาบนัครอบครัวไทย 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เ พื่อศึกษาความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครเอกในนวนิยายไทยร่วมสมยั 
 2. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั 
 
ขอบเขตการวจิยั 

    1. เป็นนวนิยายท่ีตวัละครเอกแสดงบทบาทความเป็นพอ่ หรือตวัละครส าคญั
ท่ีแสดงบทบาทความเป็นพอ่ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมของตวัละครเอก 
  2. เป็นนวนิยายไทยร่วมสมยัท่ีนกัเขียนไทยมีช่ือเสียงเป็นผูป้ระพนัธ์ข้ึน
ในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2515-2558 รวมเป็นเวลา 43 ปี และมีคุณภาพของผลงานโดดเด่น
เป็นท่ียอมรับในแวดวงวรรณกรรม 
   3. ขอ้มูลนวนิยายท่ีน ามาศึกษาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามช่วงเวลา คือ ช่วง 
พ.ศ. 2515-2525 ช่วง พ.ศ. 2526-2536 ช่วง พ.ศ. 2537-2547 และช่วง พ.ศ. 2548-2558 
แต่ละช่วงตอ้งเป็นบทประพนัธ์ของนกัเขียนชายและนกัเขียนหญิงจ านวน 4 คน คนละ 
1 เร่ือง  

  4. ขอ้มูลนวนิยายท่ีน ามาวเิคราะห์จะตอ้งไม่เป็นเน้ือเร่ืองยอ้นยคุไปในสมยั
ประวติัศาสตร์ แตจ่ะตอ้งมีเหตุการณ์ในเร่ืองอยูใ่นช่วง พ.ศ. 2515-2558 เท่านั้น 
   5. นวนิยายท่ีผูว้จิยัเลือกเป็นผลงานของนกัเขียนชายและนกัเขียนหญิง แต่
เน่ืองจากนกัเขียนบางคนมีผลงานดา้นนวนิยายท่ีโดดเด่นเร่ืองการน าเสนอปัญหา
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3. กลุ่มนวนิยายท่ีประพนัธ์ในช่วง พ.ศ. 2537-2547 จ านวน 4 เร่ือง ดงัน้ี ขอ
หมอนใบนั้นท่ีเธอฝันยามหนุน ประภสัสร เสวกิลุ ผูป้ระพนัธ์ พ.ศ. 2535 คุณพอ่จอม
ซ่าส์ ผูป้ระพนัธ์ กนัยามาส พ.ศ. 2536 กะไหล่ทอง ผูป้ระพนัธ์ ว.วินิจฉยักลุ พ.ศ. 2537 
ซุม้สะบนังา ผูป้ระพนัธ์ โบตัน๋ พ.ศ. 2540 

4. กลุ่มนวนิยายท่ีประพนัธ์ในช่วง พ.ศ. 2548-2558 จ านวน 4 เร่ือง ดงัน้ี 
พระจนัทร์สีรุ้ง ผูป้ระพนัธ์ วตัตรา พ.ศ. 2549 ลบัแล, แก่งคอย ผูป้ระพนัธ์ อุทิศ เหมะ
มูล พ.ศ. 2552 ลูกสาวพอ่มด ผูป้ระพนัธ์ โสภาค สุวรรณ พ.ศ. 2552 น ้าเล่นไฟ กฤษณา 
อโศกสิน ผูป้ระพนัธ์ พ.ศ. 2553 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 แบบเก็บขอ้มูล ในการเก็บขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วม
สมยัช่วง 4 ทศวรรษ พ.ศ. 2515-2558 คือ แบบบนัทึกขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ และ
พฤติกรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยัและแบบบนัทึกความหลากหลายของความเป็นพอ่
ในนวนิยายไทยร่วมสมยั ผูว้จิยัไดอ้อกแบบใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดแ้ก่  

1. แบบบนัทึกขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครตาม
ความคาดหวงัของสงัคมท่ีปรากฏในนวนิยายไทยร่วมสมยั  

2. แบบบนัทึกขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครท่ี
ขดัแยง้กบัความคาดหวงัของสงัคมท่ีปรากฏในนวนิยายไทยร่วมสมยั 

3. แบบบนัทึกขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ของตวัละครตามมิติโครงสร้างทาง
สงัคมและวฒันธรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยั 

4. แบบบนัทึกขอ้มูลความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วม
สมยั 

 
 
 

กรอบแนวคดิในการวเิคราะห์ 
ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์ความเป็นพอ่ของตวัละครท่ีแสดงออกทาง

พฤติกรรมจากบทสนทนาและตวับท โดยแบ่งเน้ือหาการวเิคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี 
ดงัน้ี  

1. กรอบแนวคิดบทบาทความเป็นพอ่และพฤติกรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยั 
ผูว้จิยัปรับประยกุตใ์ชแ้นวคิด Gordon (2009: 19) ไดแ้ก่ บทบาทความคาดหวงัของ
สงัคมและบทบาทท่ีขดัแยง้กบัความคาดหวงัของสงัคม ปรับประยกุตแ์นวคิด
บุคลิกภาพของซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Kaewkangwan, 2011: 2-9) ไดแ้ก่ การวเิคราะห์
เง่ือนไขหรือปัจจยัของการเกิดพฤติกรรม ปรับประยกุตแ์นวคิดมิติโครงสร้างทางสงัคม
และวฒันธรรมของ Sathot (1989: 19-21) ไดแ้ก่ การวเิคราะห์กลุ่มพอ่ในสงัคมชนบท 
กลุ่มพอ่ในสงัคมเมืองระดบัชนชั้นกลาง 

2. กรอบแนวคิดความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั 
ปรับประยกุตแ์นวคิดภาพสะทอ้นสงัคมจากวรรณกรรมของ Sajjaphan (2013: 100-
106) ไดแ้ก่ การวเิคราะห์พฒันาการความเป็นพอ่ตามช่วงเวลา และทศันะของนกัเขียน
ท่ีสะทอ้นเร่ืองราวของสงัคมในช่วงเวลานั้น 

 
ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการอ่านนวนิยายไทยท่ีปรากฏบทบาทความเป็นพอ่
จ านวน 16 เร่ืองอยา่งละเอียด ดงัน้ี 

1. ขั้นอ่านนวนิยายท่ีมีบทบาทความเป็นพอ่ จ านวน 16 เร่ือง อยา่งละเอียด 
      2. ขั้นบนัทึกขอ้มูลตวับทท่ีปรากฏบทบาทความเป็นพอ่ในทุกประเด็นท่ี
ศึกษา แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั
โดยบนัทึกขอ้มูลลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
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3. กลุ่มนวนิยายท่ีประพนัธ์ในช่วง พ.ศ. 2537-2547 จ านวน 4 เร่ือง ดงัน้ี ขอ
หมอนใบนั้นท่ีเธอฝันยามหนุน ประภสัสร เสวกิลุ ผูป้ระพนัธ์ พ.ศ. 2535 คุณพอ่จอม
ซ่าส์ ผูป้ระพนัธ์ กนัยามาส พ.ศ. 2536 กะไหล่ทอง ผูป้ระพนัธ์ ว.วินิจฉยักลุ พ.ศ. 2537 
ซุม้สะบนังา ผูป้ระพนัธ์ โบตัน๋ พ.ศ. 2540 

4. กลุ่มนวนิยายท่ีประพนัธ์ในช่วง พ.ศ. 2548-2558 จ านวน 4 เร่ือง ดงัน้ี 
พระจนัทร์สีรุ้ง ผูป้ระพนัธ์ วตัตรา พ.ศ. 2549 ลบัแล, แก่งคอย ผูป้ระพนัธ์ อุทิศ เหมะ
มูล พ.ศ. 2552 ลูกสาวพอ่มด ผูป้ระพนัธ์ โสภาค สุวรรณ พ.ศ. 2552 น ้าเล่นไฟ กฤษณา 
อโศกสิน ผูป้ระพนัธ์ พ.ศ. 2553 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 แบบเก็บขอ้มูล ในการเก็บขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วม
สมยัช่วง 4 ทศวรรษ พ.ศ. 2515-2558 คือ แบบบนัทึกขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ และ
พฤติกรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยัและแบบบนัทึกความหลากหลายของความเป็นพอ่
ในนวนิยายไทยร่วมสมยั ผูว้จิยัไดอ้อกแบบใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดแ้ก่  

1. แบบบนัทึกขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครตาม
ความคาดหวงัของสงัคมท่ีปรากฏในนวนิยายไทยร่วมสมยั  

2. แบบบนัทึกขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครท่ี
ขดัแยง้กบัความคาดหวงัของสงัคมท่ีปรากฏในนวนิยายไทยร่วมสมยั 

3. แบบบนัทึกขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ของตวัละครตามมิติโครงสร้างทาง
สงัคมและวฒันธรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยั 

4. แบบบนัทึกขอ้มูลความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วม
สมยั 

 
 
 

กรอบแนวคดิในการวเิคราะห์ 
ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์ความเป็นพอ่ของตวัละครท่ีแสดงออกทาง

พฤติกรรมจากบทสนทนาและตวับท โดยแบ่งเน้ือหาการวเิคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี 
ดงัน้ี  

1. กรอบแนวคิดบทบาทความเป็นพอ่และพฤติกรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยั 
ผูว้จิยัปรับประยกุตใ์ชแ้นวคิด Gordon (2009: 19) ไดแ้ก่ บทบาทความคาดหวงัของ
สงัคมและบทบาทท่ีขดัแยง้กบัความคาดหวงัของสงัคม ปรับประยกุตแ์นวคิด
บุคลิกภาพของซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Kaewkangwan, 2011: 2-9) ไดแ้ก่ การวเิคราะห์
เง่ือนไขหรือปัจจยัของการเกิดพฤติกรรม ปรับประยกุตแ์นวคิดมิติโครงสร้างทางสงัคม
และวฒันธรรมของ Sathot (1989: 19-21) ไดแ้ก่ การวเิคราะห์กลุ่มพอ่ในสงัคมชนบท 
กลุ่มพอ่ในสงัคมเมืองระดบัชนชั้นกลาง 

2. กรอบแนวคิดความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั 
ปรับประยกุตแ์นวคิดภาพสะทอ้นสงัคมจากวรรณกรรมของ Sajjaphan (2013: 100-
106) ไดแ้ก่ การวเิคราะห์พฒันาการความเป็นพอ่ตามช่วงเวลา และทศันะของนกัเขียน
ท่ีสะทอ้นเร่ืองราวของสงัคมในช่วงเวลานั้น 

 
ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการอ่านนวนิยายไทยท่ีปรากฏบทบาทความเป็นพอ่
จ านวน 16 เร่ืองอยา่งละเอียด ดงัน้ี 

1. ขั้นอ่านนวนิยายท่ีมีบทบาทความเป็นพอ่ จ านวน 16 เร่ือง อยา่งละเอียด 
      2. ขั้นบนัทึกขอ้มูลตวับทท่ีปรากฏบทบาทความเป็นพอ่ในทุกประเด็นท่ี
ศึกษา แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั
โดยบนัทึกขอ้มูลลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
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เรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัจึงน าผลมาวเิคราะห์ตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไวแ้ละอธิบายดว้ย
กระบวนการพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive Statistics) 
 
ผลการวจิยั 
 1. บทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครเอกในนวนิยายไทยร่วม
สมยั ในนวนิยายทั้ง 16 เร่ือง พบวา่ กลุ่มพอ่ท่ีแสดงบทบาทตามความคาดหวงัของ
สงัคม ไดแ้ก่ พอ่ท่ีท าหนา้ท่ีตามบทบาทความเป็นพอ่ไดต้ามท่ีสงัคมคาดหวงั การเป็น
พอ่ท่ีดีของลูก การมีความรักและความอบอุ่น มีความเขา้ใจและมีเหตุผล เป็นพอ่ท่ีมี
ความรับผิดชอบ เป็นผูน้ าท่ีดีของครอบครัว เป็นตวัอยา่งแก่สมาชิกในครอบครัว และ
เป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม มีความช่วยเหลือและเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
ปรากฏพอ่ท่ีแสดงบทบาทตามความคาดหวงัของสงัคมไทยในนวนิยายทั้งหมด 8 เร่ือง 
ไดแ้ก่ พ่อม่ายทเีดด็ ลอดลายมังกร แผ่นหลงัของพ่อ ลูกอสีาน น า้เล่นไฟ ลูกสาวพ่อมด 
พระจนัทร์สีรุ้ง ยายหนูลูกพ่อ เช่น พอ่ท่ีดีของลูกมีความรักและความอบอุ่น มีความ
เขา้ใจและมีเหตุผล และเป็นพอ่ท่ีมีความรับผิดชอบ ลูกอสีาน พอ่ใหค้วามใกลชิ้ดใส่ใจ
ลูกและมีความเป็นผูน้ าครอบครัว พอ่ผูส้ร้างวนิยัแก่ลูก เช่น แผ่นหลงัพ่อ พอ่ผูเ้สียสละ
ท าหนา้ท่ีในการเป็นผูน้ าครอบครัวเพื่อใหลู้กทุกคนไดมี้การศึกษา และมีอาชีพท่ีดี ให้
ค  าปรึกษาใหก้ าลงัใจแก่ลูก เช่น พ่อม่ายทเีดด็ พายพัพอ่ผูเ้สียสละท าหนา้ท่ีพอ่และแม่
ควบคู่กนัไปในการดูแลลูก พอ่ผูเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลูก เช่น พระจนัทร์สีรุ้ง อารักษพ์อ่ผู ้
เสียสละความสุขของตนเองเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ลูก  
 กลุ่มพอ่ท่ีแสดงบทบาทขดัแยง้กบัความคาดหวงัของสงัคมไดแ้ก่ พอ่ท่ีรักแต่
ไม่เขา้ใจลูกและลงโทษลูกเม่ือลูกท าผิดดว้ยอารมณ์มากกวา่เหตุผล รวมถึงพอ่ท่ีไม่มี
ความยติุธรรมคือรักลูกไม่เท่ากนั พบนวนิยายท่ีปรากฏพอ่ในกลุ่มน้ี ทั้งหมด 8 เร่ือง 
ไดแ้ก่ ไม้ดดั ซุ้มสะบันงา ทางโค้ง คุณพ่อจอมซ่าส์ ขอหมอนใบนั้นทีเ่ธอฝันยามหนุน 
กะไหล่ทอง ลบัแล, แก่งคอย เช่น ลบัแล, แก่งคอย ปีใหม่ พอ่ผูมี้ความขยนัท าหนา้ท่ี

      3. เม่ือไดต้วับทบทบาทความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยจนครบทั้งหมด 16 
เร่ืองแลว้ จึงน าตวับทบาทความเป็นพอ่มาบนัทึกลงในแบบบนัทึกขอ้มูลบทบาทความ
เป็นพอ่ตามกรอบแนวคิด 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือผูว้จิยัเก็บขอ้มูลเรียบร้อย ไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์ โดยล าดบั
ขั้นตอนการจดัระบบขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.ขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยั 
ประกอบดว้ยขอ้มูล ไดแ้ก่ 
     1) บทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครตามความคาดหวงัของ
สงัคมท่ีปรากฏในนวนิยายไทยร่วมสมยั ไดแ้ก่ พอ่ผูใ้หก้ าเนิดและเล้ียงดูลูก พอ่ผูใ้ห้
ความรักความอบอุ่นแก่ลูก พอ่ผูส้ร้างวนิยัแก่ลูก พอ่ผูเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลูก พอ่ผูเ้ป็น
พลเมืองท่ีดีของสงัคม 
     2) บทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครท่ีขดัแยง้กบัความ
คาดหวงัของสงัคมท่ีปรากฏในนวนิยายไทยร่วมสมยั ไดแ้ก่ พอ่ผูใ้หก้ าเนิดแตบ่กพร่อง
ในความเป็นพอ่ พอ่ผูไ้ม่ใหค้วามรักความอบอุ่นแก่ลูก พอ่ผูเ้ขม้งวดในการสร้างวนิยัแก่
ลูก พอ่ผูไ้ม่เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลูก พอ่ผูไ้ม่เป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม  

2. บทบาทความเป็นพอ่ของตวัละครตามมิติโครงสร้างทางสงัคมและ
วฒันธรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยั ไดแ้ก่ กลุ่มพอ่ในสงัคมชนบทท่ีปรากฏในนวนิยาย
ไทยร่วมสมยั กลุ่มพอ่ในสงัคมเมืองระดบัชนชั้นกลางท่ีปรากฏในนวนิยายไทยร่วม
สมยั  
 3. ขอ้มูลความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั 
ประกอบดว้ยขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลพฒันาการของบทบาทความเป็นพอ่ ขอ้มูลทศันะ
ความเป็นพอ่ของนกัเขียนชายและนกัเขียนหญิง เม่ือด าเนินการจดัระบบขอ้มูล
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เรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัจึงน าผลมาวเิคราะห์ตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไวแ้ละอธิบายดว้ย
กระบวนการพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive Statistics) 
 
ผลการวจิยั 
 1. บทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครเอกในนวนิยายไทยร่วม
สมยั ในนวนิยายทั้ง 16 เร่ือง พบวา่ กลุ่มพอ่ท่ีแสดงบทบาทตามความคาดหวงัของ
สงัคม ไดแ้ก่ พอ่ท่ีท าหนา้ท่ีตามบทบาทความเป็นพอ่ไดต้ามท่ีสงัคมคาดหวงั การเป็น
พอ่ท่ีดีของลูก การมีความรักและความอบอุ่น มีความเขา้ใจและมีเหตุผล เป็นพอ่ท่ีมี
ความรับผิดชอบ เป็นผูน้ าท่ีดีของครอบครัว เป็นตวัอยา่งแก่สมาชิกในครอบครัว และ
เป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม มีความช่วยเหลือและเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
ปรากฏพอ่ท่ีแสดงบทบาทตามความคาดหวงัของสงัคมไทยในนวนิยายทั้งหมด 8 เร่ือง 
ไดแ้ก่ พ่อม่ายทเีดด็ ลอดลายมังกร แผ่นหลงัของพ่อ ลูกอสีาน น า้เล่นไฟ ลูกสาวพ่อมด 
พระจนัทร์สีรุ้ง ยายหนูลูกพ่อ เช่น พอ่ท่ีดีของลูกมีความรักและความอบอุ่น มีความ
เขา้ใจและมีเหตุผล และเป็นพอ่ท่ีมีความรับผิดชอบ ลูกอสีาน พอ่ใหค้วามใกลชิ้ดใส่ใจ
ลูกและมีความเป็นผูน้ าครอบครัว พอ่ผูส้ร้างวนิยัแก่ลูก เช่น แผ่นหลงัพ่อ พอ่ผูเ้สียสละ
ท าหนา้ท่ีในการเป็นผูน้ าครอบครัวเพื่อใหลู้กทุกคนไดมี้การศึกษา และมีอาชีพท่ีดี ให้
ค  าปรึกษาใหก้ าลงัใจแก่ลูก เช่น พ่อม่ายทเีดด็ พายพัพอ่ผูเ้สียสละท าหนา้ท่ีพอ่และแม่
ควบคู่กนัไปในการดูแลลูก พอ่ผูเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลูก เช่น พระจนัทร์สีรุ้ง อารักษพ์อ่ผู ้
เสียสละความสุขของตนเองเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ลูก  
 กลุ่มพอ่ท่ีแสดงบทบาทขดัแยง้กบัความคาดหวงัของสงัคมไดแ้ก่ พอ่ท่ีรักแต่
ไม่เขา้ใจลูกและลงโทษลูกเม่ือลูกท าผิดดว้ยอารมณ์มากกวา่เหตุผล รวมถึงพอ่ท่ีไม่มี
ความยติุธรรมคือรักลูกไม่เท่ากนั พบนวนิยายท่ีปรากฏพอ่ในกลุ่มน้ี ทั้งหมด 8 เร่ือง 
ไดแ้ก่ ไม้ดดั ซุ้มสะบันงา ทางโค้ง คุณพ่อจอมซ่าส์ ขอหมอนใบนั้นทีเ่ธอฝันยามหนุน 
กะไหล่ทอง ลบัแล, แก่งคอย เช่น ลบัแล, แก่งคอย ปีใหม่ พอ่ผูมี้ความขยนัท าหนา้ท่ี

      3. เม่ือไดต้วับทบทบาทความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยจนครบทั้งหมด 16 
เร่ืองแลว้ จึงน าตวับทบาทความเป็นพอ่มาบนัทึกลงในแบบบนัทึกขอ้มูลบทบาทความ
เป็นพอ่ตามกรอบแนวคิด 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือผูว้จิยัเก็บขอ้มูลเรียบร้อย ไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์ โดยล าดบั
ขั้นตอนการจดัระบบขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.ขอ้มูลบทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยั 
ประกอบดว้ยขอ้มูล ไดแ้ก่ 
     1) บทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครตามความคาดหวงัของ
สงัคมท่ีปรากฏในนวนิยายไทยร่วมสมยั ไดแ้ก่ พอ่ผูใ้หก้ าเนิดและเล้ียงดูลูก พอ่ผูใ้ห้
ความรักความอบอุ่นแก่ลูก พอ่ผูส้ร้างวนิยัแก่ลูก พอ่ผูเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลูก พอ่ผูเ้ป็น
พลเมืองท่ีดีของสงัคม 
     2) บทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครท่ีขดัแยง้กบัความ
คาดหวงัของสงัคมท่ีปรากฏในนวนิยายไทยร่วมสมยั ไดแ้ก่ พอ่ผูใ้หก้ าเนิดแตบ่กพร่อง
ในความเป็นพอ่ พอ่ผูไ้ม่ใหค้วามรักความอบอุ่นแก่ลูก พอ่ผูเ้ขม้งวดในการสร้างวนิยัแก่
ลูก พอ่ผูไ้ม่เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลูก พอ่ผูไ้ม่เป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม  

2. บทบาทความเป็นพอ่ของตวัละครตามมิติโครงสร้างทางสงัคมและ
วฒันธรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยั ไดแ้ก่ กลุ่มพอ่ในสงัคมชนบทท่ีปรากฏในนวนิยาย
ไทยร่วมสมยั กลุ่มพอ่ในสงัคมเมืองระดบัชนชั้นกลางท่ีปรากฏในนวนิยายไทยร่วม
สมยั  
 3. ขอ้มูลความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั 
ประกอบดว้ยขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลพฒันาการของบทบาทความเป็นพอ่ ขอ้มูลทศันะ
ความเป็นพอ่ของนกัเขียนชายและนกัเขียนหญิง เม่ือด าเนินการจดัระบบขอ้มูล
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ครอบครัว เป็นการท าหนา้ท่ีของพอ่ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจแทนคนภายใน
บา้น ใชอ้  านาจ และมกัใชค้วามรุนแรงแกปั้ญหา 

บทบาทความเป็นพอ่ในช่วง พ.ศ. 2526-2536 บทบาทความเป็นพอ่ท่ีตอ้ง
แข่งขนั มี 2 ประเด็น ดงัน้ี บทบาทของพอ่ผูมุ่้งมัน่ตั้งใจท างาน เป็นบทบาทท่ีพอ่ตั้งใจ
ท างานดว้ยความเพียรพยายามและอดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างาน พอ่ท่ีอยูใ่นยคุของการกา้วสู่สงัคมนิยม เช่น ลอดลายมงักร เป็นนวนิยายท่ีมุ่ง
น าเสนอบทบาทพอ่ท่ีมีเช้ือสายจีนมีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวท่ีมีความล าบากและมา
แสวงโชคท่ีประเทศไทย ก่อร่างสร้างตวัจนประสบความส าเร็จ โดยไม่ลืมรากเหงา้
บรรพบุรุษของตนเอง ไม้ดดั เป็นลกัษณะของพอ่ท่ีตอ้งการใหลู้กไดมี้ชีวติท่ี
เจริญกา้วหนา้กวา่ตนเอง วางเป้าหมายใหลู้กประสบความส าเร็จในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ  

บทบาทความเป็นพอ่ในช่วง พ.ศ. 2537-2547 น าเสนอคุณลกัษณะความเป็น
พอ่ท่ีไม่เป็นไปตามแบบฉบบับทบาทความเป็นพอ่ ในช่วงน้ีมีลกัษณะเด่นร่วมท่ี
เหมือนกนั มี 3 ประเด็นไดแ้ก่ พอ่ถืออ านาจในครอบครัวแต่พอ่ยงัไม่พร้อมท าหนา้ท่ีพอ่ 
เช่น ขอหมอนใบนั้นทีเ่ธอฝันยามหนุน พอ่เจา้ส าราญและขาดความรับผิดชอบ คุณพ่อ
จอมซ่าส์ และกะไหล่ทอง พอ่ใหค้วามส าคญักบัสงัคมมากกวา่ครอบครัว ท าใหค้นใน
ครอบครัวไดรั้บความเดือดร้อน  

บทบาทความเป็นพอ่ในช่วง พ.ศ. 2548-2558 น าเสนอการยอมรับความ
หลากหลายของความเป็นพอ่ท่ีต่างกนั มี 3 ประเด็น ดงัน้ี พอ่ในช่วงน้ีคือพอ่ท่ีมีความ
หลากหลายทางความคิดในดา้นของสงัคมและวถีิชีวติ พอ่ในยคุน้ีคือพอ่ท่ีอยูท่ั้งใน
สงัคมเมืองทั้งหมด ไดแ้ก่ บทบาทความเป็นพอ่ท่ีขดัแยง้กบัเพศสภาพ ไดแ้ก่ พระจนัทร์
สีรุ้ง เป็นลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีพอ่ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเพศโดยก าเนิด มี
อารมณ์ความรู้สึกเป็นผูห้ญิง การท าหนา้ท่ีพอ่ท่ีขดัแยง้กบัเพศสภาพในช่วงเวลาน้ี พอ่
จึงเป็นทั้งพอ่และแม่ในการท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ล้ียงดูลูก บทบาทความเป็นพอ่ท่ีสืบทอดการ

เล้ียงดูครอบครัวและสร้างรากฐานครอบครัวใหมี้ความมัน่คง เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่
พอ่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีความเป็นพอ่ตามความคาดหวงัของสงัคม เป็นตน้ 

2. ความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั จากการ
วเิคราะห์พบวา่ 

    1) บทบาทความเป็นพอ่ของตวัละครตามมิติโครงสร้างทางสงัคมและ
วฒันธรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยั ซ่ึงความเป็นพอ่จะมีความแตกต่างกนัสะทอ้นให้
เห็นถึงค่านิยมของความเป็นพอ่ในสงัคมชนบทมี 5 ประเดน็ คือพอ่ในสงัคมชนบท
แสดงใหเ้ห็นในค่านิยม ดงัน้ี ค่านิยมความมัน่คงในชีวติ ค่านิยมเร่ืองการศึกษาการ    
ยกยอ่งผูมี้ความรู้ ค่านิยมเร่ืองคุณธรรม ค่านิยมเร่ืองความเช่ือ ค่านิยมเร่ืองการรักษา
วฒันธรรมประเพณี พอ่ในสงัคมเมืองระดบัชนชั้นกลางแสดงใหเ้ห็นในค่านิยม ดงัน้ี 
ค่านิยมความมัน่คงในชีวติ ค่านิยมเร่ืองการศึกษา การยกยอ่งผูมี้ความรู้ ค่านิยมเร่ือง
คุณธรรม ค่านิยมในการยดึมัน่อุดมการณ์ ค่านิยมเร่ืองการรักษาช่ือเสียงวงศต์ระกลู 
และค่านิยมเร่ืองการรักษาวฒันธรรมประเพณี   

2) ความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั พบวา่ 
บทบาทความเป็นพอ่มีบุคลิกท่ีหลากหลายและลกัษณะปรับเปล่ียนไปตามช่วงสมยัของ
สงัคมและเป็นส่วนส าคญัท่ีสะทอ้นการเล้ียงดูลูก ซ่ึงความเป็นพอ่ทั้ง 4 ทศวรรษ แสดง
ใหเ้ห็นความเป็นพอ่ในแต่ละทศวรรษท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

บทบาทความเป็นพอ่ในช่วง พ.ศ. 2515-2525 การสร้างคุณลกัษณะการเป็น
พอ่ท่ีดี มี 2 ประเด็น ดงัน้ี บทบาทของการเป็นผูน้ าท่ีดี เช่น พ่อม่ายทเีดด็ ซ่ึงเป็นนว
นิยายท่ีมุ่งน าเสนอการเตรียมบทบาทของการเป็นผูน้ าท่ีดีของครอบครัวท่ีพอ่จะตอ้ง
เล้ียงลูกเพียงล าพงั เนน้การท างานและเล้ียงลูกไปดว้ย แต่ยงัไม่แสดงออกถึงการอบรม
สัง่สอนลูกอยา่งเตม็ท่ีแต่มุ่งเนน้ส่งเสริมใหลู้กมีการศึกษาท่ีดี และบทบาทของพอ่การ
ใชอ้  านาจความเป็นผูน้ าในครอบครัว เช่น ทางโค้ง ซ่ึงเป็นนวนิยายท่ีมุ่งน าเสนอความ
เป็นพอ่ในการใชอ้ านาจความเป็นผูน้ าในครอบครัวท่ีตอ้งปกป้องช่ือเสียงของ
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ครอบครัว เป็นการท าหนา้ท่ีของพอ่ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจแทนคนภายใน
บา้น ใชอ้  านาจ และมกัใชค้วามรุนแรงแกปั้ญหา 

บทบาทความเป็นพอ่ในช่วง พ.ศ. 2526-2536 บทบาทความเป็นพอ่ท่ีตอ้ง
แข่งขนั มี 2 ประเด็น ดงัน้ี บทบาทของพอ่ผูมุ่้งมัน่ตั้งใจท างาน เป็นบทบาทท่ีพอ่ตั้งใจ
ท างานดว้ยความเพียรพยายามและอดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างาน พอ่ท่ีอยูใ่นยคุของการกา้วสู่สงัคมนิยม เช่น ลอดลายมงักร เป็นนวนิยายท่ีมุ่ง
น าเสนอบทบาทพอ่ท่ีมีเช้ือสายจีนมีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวท่ีมีความล าบากและมา
แสวงโชคท่ีประเทศไทย ก่อร่างสร้างตวัจนประสบความส าเร็จ โดยไม่ลืมรากเหงา้
บรรพบุรุษของตนเอง ไม้ดดั เป็นลกัษณะของพอ่ท่ีตอ้งการใหลู้กไดมี้ชีวติท่ี
เจริญกา้วหนา้กวา่ตนเอง วางเป้าหมายใหลู้กประสบความส าเร็จในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ  

บทบาทความเป็นพอ่ในช่วง พ.ศ. 2537-2547 น าเสนอคุณลกัษณะความเป็น
พอ่ท่ีไม่เป็นไปตามแบบฉบบับทบาทความเป็นพอ่ ในช่วงน้ีมีลกัษณะเด่นร่วมท่ี
เหมือนกนั มี 3 ประเด็นไดแ้ก่ พอ่ถืออ านาจในครอบครัวแต่พอ่ยงัไม่พร้อมท าหนา้ท่ีพอ่ 
เช่น ขอหมอนใบนั้นทีเ่ธอฝันยามหนุน พอ่เจา้ส าราญและขาดความรับผิดชอบ คุณพ่อ
จอมซ่าส์ และกะไหล่ทอง พอ่ใหค้วามส าคญักบัสงัคมมากกวา่ครอบครัว ท าใหค้นใน
ครอบครัวไดรั้บความเดือดร้อน  

บทบาทความเป็นพอ่ในช่วง พ.ศ. 2548-2558 น าเสนอการยอมรับความ
หลากหลายของความเป็นพอ่ท่ีต่างกนั มี 3 ประเด็น ดงัน้ี พอ่ในช่วงน้ีคือพอ่ท่ีมีความ
หลากหลายทางความคิดในดา้นของสงัคมและวถีิชีวติ พอ่ในยคุน้ีคือพอ่ท่ีอยูท่ั้งใน
สงัคมเมืองทั้งหมด ไดแ้ก่ บทบาทความเป็นพอ่ท่ีขดัแยง้กบัเพศสภาพ ไดแ้ก่ พระจนัทร์
สีรุ้ง เป็นลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีพอ่ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเพศโดยก าเนิด มี
อารมณ์ความรู้สึกเป็นผูห้ญิง การท าหนา้ท่ีพอ่ท่ีขดัแยง้กบัเพศสภาพในช่วงเวลาน้ี พอ่
จึงเป็นทั้งพอ่และแม่ในการท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ล้ียงดูลูก บทบาทความเป็นพอ่ท่ีสืบทอดการ

เล้ียงดูครอบครัวและสร้างรากฐานครอบครัวใหมี้ความมัน่คง เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่
พอ่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีความเป็นพอ่ตามความคาดหวงัของสงัคม เป็นตน้ 

2. ความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั จากการ
วเิคราะห์พบวา่ 

    1) บทบาทความเป็นพอ่ของตวัละครตามมิติโครงสร้างทางสงัคมและ
วฒันธรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยั ซ่ึงความเป็นพอ่จะมีความแตกต่างกนัสะทอ้นให้
เห็นถึงค่านิยมของความเป็นพอ่ในสงัคมชนบทมี 5 ประเดน็ คือพอ่ในสงัคมชนบท
แสดงใหเ้ห็นในค่านิยม ดงัน้ี ค่านิยมความมัน่คงในชีวติ ค่านิยมเร่ืองการศึกษาการ    
ยกยอ่งผูมี้ความรู้ ค่านิยมเร่ืองคุณธรรม ค่านิยมเร่ืองความเช่ือ ค่านิยมเร่ืองการรักษา
วฒันธรรมประเพณี พอ่ในสงัคมเมืองระดบัชนชั้นกลางแสดงใหเ้ห็นในค่านิยม ดงัน้ี 
ค่านิยมความมัน่คงในชีวติ ค่านิยมเร่ืองการศึกษา การยกยอ่งผูมี้ความรู้ ค่านิยมเร่ือง
คุณธรรม ค่านิยมในการยดึมัน่อุดมการณ์ ค่านิยมเร่ืองการรักษาช่ือเสียงวงศต์ระกลู 
และค่านิยมเร่ืองการรักษาวฒันธรรมประเพณี   

2) ความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั พบวา่ 
บทบาทความเป็นพอ่มีบุคลิกท่ีหลากหลายและลกัษณะปรับเปล่ียนไปตามช่วงสมยัของ
สงัคมและเป็นส่วนส าคญัท่ีสะทอ้นการเล้ียงดูลูก ซ่ึงความเป็นพอ่ทั้ง 4 ทศวรรษ แสดง
ใหเ้ห็นความเป็นพอ่ในแต่ละทศวรรษท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

บทบาทความเป็นพอ่ในช่วง พ.ศ. 2515-2525 การสร้างคุณลกัษณะการเป็น
พอ่ท่ีดี มี 2 ประเด็น ดงัน้ี บทบาทของการเป็นผูน้ าท่ีดี เช่น พ่อม่ายทเีดด็ ซ่ึงเป็นนว
นิยายท่ีมุ่งน าเสนอการเตรียมบทบาทของการเป็นผูน้ าท่ีดีของครอบครัวท่ีพอ่จะตอ้ง
เล้ียงลูกเพียงล าพงั เนน้การท างานและเล้ียงลูกไปดว้ย แต่ยงัไม่แสดงออกถึงการอบรม
สัง่สอนลูกอยา่งเตม็ท่ีแต่มุ่งเนน้ส่งเสริมใหลู้กมีการศึกษาท่ีดี และบทบาทของพอ่การ
ใชอ้  านาจความเป็นผูน้ าในครอบครัว เช่น ทางโค้ง ซ่ึงเป็นนวนิยายท่ีมุ่งน าเสนอความ
เป็นพอ่ในการใชอ้ านาจความเป็นผูน้ าในครอบครัวท่ีตอ้งปกป้องช่ือเสียงของ
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ใชอ้ านาจความเป็นผูน้ า เช่น ลบัแล, แก่งคอย บทบาทของความเป็นพอ่ท่ีสืบทอดแบบ
ฉบบัของพอ่ท่ีดี เช่น ลูกสาวพอ่มด  

3) การน าเสนอความหลากหลายความเป็นพอ่มี 2 ทศันะดว้ยกนั ทศันะของ
นกัเขียนชายจะเนน้ย  ้าไปในดา้นของพอ่ท่ีเป็นแบบอยา่งของการรักวฒันธรรม การมี
อ านาจและแสดงความเป็นผูน้ าครอบครัว ส่วนทศันะของนกัเขียนหญิงจะมีมุมมองท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ใหค้วามเป็นพอ่ท่ีเกิดข้ึนนั้น พอ่ควรเป็นผูเ้สียสละและใหค้วามส าคญั
กบัครอบครัว ไม่ตอ้งการใหพ้อ่ใชอ้  านาจของผูช้ายและไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ไม่ใหค้วามส าคญักบัครอบครัว และแสดงใหเ้ห็นวา่เพศท่ีสามสามารถท าหนา้ท่ีพอ่ได ้
แต่สงัคมยงัไม่ไดใ้หก้ารยอมรับอยา่งเตม็ท่ี ทศันะของนกัเขียนหญิงและนกัเขียนชายจึง
เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความเป็นพอ่ในนวนิยายไดช้ดัเจนท่ีสุด และท าใหเ้ขา้ใจความเป็นพอ่
ของคนท่ีอยูใ่นสงัคมแต่ละทศวรรษไดเ้ป็นอยา่งดีเช่นกนั 

 
อภิปรายผล 

1. บทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครเอกในนวนิยายไทยร่วม
สมยัในนวนิยายทั้ง 16 เร่ือง พบวา่ ความเป็นพอ่ตามความคาดหวงัของสงัคม และความ
เป็นพอ่ท่ีขดัแยง้กบัความคาดหวงัของสงัคม สอดคลอ้งกบั Kitkasedkul (2000) ผล
การศึกษา พบวา่ นวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ท่ีผูว้จิยัน ามาศึกษาใหค้วามส าคญักบั
บทบาทและหนา้ท่ีของตวัละครพอ่มาก กฤษณา อโศกสิน ตอ้งการแสดงใหเ้ห็นวา่พอ่ท่ี
ดีตอ้งรับผิดชอบในฐานะหวัหนา้ครอบครัว และพอ่ควรร่วมท าหนา้ท่ีในการอบรม  
เล้ียงดูลูกดว้ยวธีิการแบบประชาธิปไตยซ่ึงเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุด  

2. ความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั  
    1) บทบาทความเป็นพอ่ของตวัละครตามมิติโครงสร้างทางสงัคมและ

วฒันธรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยั พบวา่ พอ่ในสงัคมชนบท และพอ่ในสงัคมเมือง 
ความเป็นพอ่จะมีความแตกต่างกนัซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยม ดงัท่ี Sathot (1989: 19-
21)  กล่าววา่ ลกัษณะจ าเพาะท่ีส าคญัของสงัคมชนบท ไดแ้ก่ มีการรวมตวักนัอยา่ง

เหนียวแน่น สมาชิกของสงัคมท าหนา้ท่ีสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัอยา่งราบร่ืนโดยมีระบบ
ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ มีค่านิยมในเร่ืองคุณความดีทางศาสนาเป็นตวัควบคุม
ความประพฤติทางสงัคมของคนชนบท สงัคมเมืองใหญ่หรือสงัคมเมืองหลวง พิจารณา
สถานภาพทางสงัคมของบุคคลในเมืองหลวงข้ึนกบัฐานะทางเศรษฐกิจ อ านาจและ
ความเก่ียวขอ้งทางการเมืองและระดบัการศึกษาซ่ึงจะแบ่งเป็นระดบัชนชั้น  

2) ความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั พบวา่ 
บทบาทความเป็นพอ่มีบุคลิกท่ีหลากหลายและลกัษณะปรับเปล่ียนไปตามช่วงสมยัของ
สงัคมและเป็นส่วนส าคญัท่ีสะทอ้นการเล้ียงดูลูก สอดคลอ้งกบั Limanonda (2001: 
183-185) รายงานเร่ือง “A  New Role for Men: Partners for Women’s Empowerment” 
กล่าววา่ สตรีมกัถูกมองภาพในฐานะท่ีเป็นภรรยาและมารดา” ส่วนชายจะถูกมองใน
ฐานะท่ีเป็นหวัหนา้ครัวเรือน” ขณะท่ีบทบาทการเป็น “บิดา” ไม่ชดัเท่ามารดา ทั้งท่ี
บทบาทและการอุทิศตนในการท าหนา้ท่ีบิดามีความหมายอยา่งมากกบัคุณภาพชีวติ
ของคนรุ่นถดัไป การส่งเสริมใหช้ายมีบทบาทมากข้ึนในฐานะหวัหนา้ครัวเรือนและ
การท าหนา้ท่ีบิดามีการเปล่ียนแปลงชา้ เช่น การทา้ทายความคิดดั้งเดิมของสงัคม
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของ “ความเป็นพอ่” ท่ียดึถือปฏิบติักนัมานาน ชายควรตอ้งถูกสอน
ใหเ้ขา้ใจชดัเจนวา่ การเล้ียงดูบุตรเป็นงานมีเกียรติ และจ าเป็นตอ้งร่วมกนักบัภรรยา 
รวมทั้งใหต้่างฝ่ายต่างเรียนรู้บทบาทของกนัและกนั เป็นตน้ 

3) การปรับเปล่ียนความเป็นพอ่ท่ีปรากฏใหเ้ห็นอีกอยา่งหน่ึงก็คือความเป็น
พอ่ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ พอ่ท่ีไม่ใช่ผูช้ายแต่เป็นพอ่ท่ีอยูใ่นสถานะกะเทย (ชาย
แต่งตวัเป็นหญิง) ซ่ึงปัจจุบนัสงัคมเปิดกวา้งและใหก้ารยอมรับเพศท่ีหลากหลายมาก
ข้ึน ดงัท่ี Bunprasert (2011: 9) กล่าววา่ ทศันะทัว่ไปของสงัคมไทยต่อเพศท่ีสาม
เปล่ียนไปในทางบวก คือ สงัคมมีการยอมรับความหลากหลายของเพศวถีิทางเลือกมาก
ข้ึนไม่วา่จะเป็นการยอมรับร่วมท างานกบัภาคราชการหรือการต่อสูผ้ลกัดนัเร่ืองสิทธิ
ของตนเอง  
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ใชอ้ านาจความเป็นผูน้ า เช่น ลบัแล, แก่งคอย บทบาทของความเป็นพอ่ท่ีสืบทอดแบบ
ฉบบัของพอ่ท่ีดี เช่น ลูกสาวพอ่มด  

3) การน าเสนอความหลากหลายความเป็นพอ่มี 2 ทศันะดว้ยกนั ทศันะของ
นกัเขียนชายจะเนน้ย  ้าไปในดา้นของพอ่ท่ีเป็นแบบอยา่งของการรักวฒันธรรม การมี
อ านาจและแสดงความเป็นผูน้ าครอบครัว ส่วนทศันะของนกัเขียนหญิงจะมีมุมมองท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ใหค้วามเป็นพอ่ท่ีเกิดข้ึนนั้น พอ่ควรเป็นผูเ้สียสละและใหค้วามส าคญั
กบัครอบครัว ไม่ตอ้งการใหพ้อ่ใชอ้  านาจของผูช้ายและไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ไม่ใหค้วามส าคญักบัครอบครัว และแสดงใหเ้ห็นวา่เพศท่ีสามสามารถท าหนา้ท่ีพอ่ได ้
แต่สงัคมยงัไม่ไดใ้หก้ารยอมรับอยา่งเตม็ท่ี ทศันะของนกัเขียนหญิงและนกัเขียนชายจึง
เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความเป็นพอ่ในนวนิยายไดช้ดัเจนท่ีสุด และท าใหเ้ขา้ใจความเป็นพอ่
ของคนท่ีอยูใ่นสงัคมแต่ละทศวรรษไดเ้ป็นอยา่งดีเช่นกนั 

 
อภิปรายผล 

1. บทบาทความเป็นพอ่ผา่นพฤติกรรมของตวัละครเอกในนวนิยายไทยร่วม
สมยัในนวนิยายทั้ง 16 เร่ือง พบวา่ ความเป็นพอ่ตามความคาดหวงัของสงัคม และความ
เป็นพอ่ท่ีขดัแยง้กบัความคาดหวงัของสงัคม สอดคลอ้งกบั Kitkasedkul (2000) ผล
การศึกษา พบวา่ นวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ท่ีผูว้จิยัน ามาศึกษาใหค้วามส าคญักบั
บทบาทและหนา้ท่ีของตวัละครพอ่มาก กฤษณา อโศกสิน ตอ้งการแสดงใหเ้ห็นวา่พอ่ท่ี
ดีตอ้งรับผิดชอบในฐานะหวัหนา้ครอบครัว และพอ่ควรร่วมท าหนา้ท่ีในการอบรม  
เล้ียงดูลูกดว้ยวธีิการแบบประชาธิปไตยซ่ึงเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุด  

2. ความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั  
    1) บทบาทความเป็นพอ่ของตวัละครตามมิติโครงสร้างทางสงัคมและ

วฒันธรรมในนวนิยายไทยร่วมสมยั พบวา่ พอ่ในสงัคมชนบท และพอ่ในสงัคมเมือง 
ความเป็นพอ่จะมีความแตกต่างกนัซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยม ดงัท่ี Sathot (1989: 19-
21)  กล่าววา่ ลกัษณะจ าเพาะท่ีส าคญัของสงัคมชนบท ไดแ้ก่ มีการรวมตวักนัอยา่ง

เหนียวแน่น สมาชิกของสงัคมท าหนา้ท่ีสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัอยา่งราบร่ืนโดยมีระบบ
ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ มีค่านิยมในเร่ืองคุณความดีทางศาสนาเป็นตวัควบคุม
ความประพฤติทางสงัคมของคนชนบท สงัคมเมืองใหญ่หรือสงัคมเมืองหลวง พิจารณา
สถานภาพทางสงัคมของบุคคลในเมืองหลวงข้ึนกบัฐานะทางเศรษฐกิจ อ านาจและ
ความเก่ียวขอ้งทางการเมืองและระดบัการศึกษาซ่ึงจะแบ่งเป็นระดบัชนชั้น  

2) ความหลากหลายของความเป็นพอ่ในนวนิยายไทยร่วมสมยั พบวา่ 
บทบาทความเป็นพอ่มีบุคลิกท่ีหลากหลายและลกัษณะปรับเปล่ียนไปตามช่วงสมยัของ
สงัคมและเป็นส่วนส าคญัท่ีสะทอ้นการเล้ียงดูลูก สอดคลอ้งกบั Limanonda (2001: 
183-185) รายงานเร่ือง “A  New Role for Men: Partners for Women’s Empowerment” 
กล่าววา่ สตรีมกัถูกมองภาพในฐานะท่ีเป็นภรรยาและมารดา” ส่วนชายจะถูกมองใน
ฐานะท่ีเป็นหวัหนา้ครัวเรือน” ขณะท่ีบทบาทการเป็น “บิดา” ไม่ชดัเท่ามารดา ทั้งท่ี
บทบาทและการอุทิศตนในการท าหนา้ท่ีบิดามีความหมายอยา่งมากกบัคุณภาพชีวติ
ของคนรุ่นถดัไป การส่งเสริมใหช้ายมีบทบาทมากข้ึนในฐานะหวัหนา้ครัวเรือนและ
การท าหนา้ท่ีบิดามีการเปล่ียนแปลงชา้ เช่น การทา้ทายความคิดดั้งเดิมของสงัคม
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของ “ความเป็นพอ่” ท่ียดึถือปฏิบติักนัมานาน ชายควรตอ้งถูกสอน
ใหเ้ขา้ใจชดัเจนวา่ การเล้ียงดูบุตรเป็นงานมีเกียรติ และจ าเป็นตอ้งร่วมกนักบัภรรยา 
รวมทั้งใหต้่างฝ่ายต่างเรียนรู้บทบาทของกนัและกนั เป็นตน้ 

3) การปรับเปล่ียนความเป็นพอ่ท่ีปรากฏใหเ้ห็นอีกอยา่งหน่ึงก็คือความเป็น
พอ่ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ พอ่ท่ีไม่ใช่ผูช้ายแต่เป็นพอ่ท่ีอยูใ่นสถานะกะเทย (ชาย
แต่งตวัเป็นหญิง) ซ่ึงปัจจุบนัสงัคมเปิดกวา้งและใหก้ารยอมรับเพศท่ีหลากหลายมาก
ข้ึน ดงัท่ี Bunprasert (2011: 9) กล่าววา่ ทศันะทัว่ไปของสงัคมไทยต่อเพศท่ีสาม
เปล่ียนไปในทางบวก คือ สงัคมมีการยอมรับความหลากหลายของเพศวถีิทางเลือกมาก
ข้ึนไม่วา่จะเป็นการยอมรับร่วมท างานกบัภาคราชการหรือการต่อสูผ้ลกัดนัเร่ืองสิทธิ
ของตนเอง  
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4. การน าเสนอความหลากหลายความเป็นพอ่มี 2 ทศันะดว้ยกนั ซ่ึงทั้งสองมี
มุมมองท่ีแตกต่างกนั ทศันะของนกัเขียนชายจะเนน้ย  ้าไปในดา้นของพอ่ท่ีเป็น
แบบอยา่งของการรักวฒันธรรม การมีอ านาจและแสดงความเป็นผูน้ าครอบครัว ดงัท่ี 
Louiyapong (2001: 186) กล่าวถึงสงัคมวฒันธรรมปิตาธิปไตย (สงัคมพอ่เป็นใหญ่) จะ
วางศูนยก์ลางแห่งความรักของครอบครัวใหเ้ป็นภาระหนา้ท่ีของผูห้ญิงหรือแม่ ส่วนพอ่
จะท าหนา้ท่ีเป็นเพียงเจา้นายหรือผูแ้สดงอ านาจในบา้น ส่วนทศันะของนกัเขียนหญิงจะ
มีมุมมองท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ พอ่ควรเป็นผูเ้สียสละและใหค้วามส าคญักบัครอบครัว 
สอดคลอ้งกบั Adulyapichet (2001) ไดศึ้กษาสถานภาพและบทบาทของผูห้ญิงและ
ผูช้ายในอดีต: ภาพสะทอ้นจากวรรณกรรมเร่ืองขนุชา้งขนุแผน ผลการศึกษาพบวา่ 
ลกัษณะโครงสร้างทางสงัคมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละชนชั้น เป็นปัจจยัต่อสถานะ
บทบาทของชายและหญิง อ านาจของผูห้ญิงและผูช้ายในสงัคมไทยในอดีต ซ่ึงงานวจิยั
ดงักล่าวสะทอ้นสภาพของสงัคมไทยท่ีมีมาแต่อดีต โดยผูช้ายยงัคงปฏิบติัตามบทบาท
ในครอบครัว การท าหนา้ท่ีพอ่ ซ่ึงบทบาทความเป็นพอ่จะแสดงออกในลกัษณะมีสิทธิ
เหนือบุตร การคาดหวงัในตวับุตรตามสถานะทางสงัคมท่ีตอ้งการใหรั้บราชการ  
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on the Speaking Skill of Thai EFL Learners 
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Abstract 

This study aimed to find out the effects of using the Task-Based Language 
Teaching (TBLT) approach on the speaking skill of Thai EFL learners at the 
University of Phayao, and to investigate the learners’ perceptions on the use of TBLT 
in the classroom. A group of 36 first year students, majoring in English and 
Education, who enrolled in the university’s English for Communication Course, were 
purposively chosen to participate in this study. Data were collected through pre-and 
post-speaking tests, questionnaires and semi-structured interviews. The quantitative 
data was analyzed with the use of a descriptive statistical tool and dependent t - test, 
and content analysis was used to analyze the qualitative data. The results showed that 
the participants had significantly improved their speaking performance after being 
exposed to TBLT, with a significant level of .01. Moreover, the results revealed that 
the respondents generally perceived the use of TBLT in the classroom positively. 
This study suggests that TBLT was not only effective in enhancing Thai EFL 
learner’s speaking skill, but it could be beneficial for them, as EFL learners, despite a 
few challenges they encountered.  
 
Keywords: Task - Based Language Teaching (TBLT), speaking skill, Thai EFL   

learners, perceptions 
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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. 
 
 

 
 

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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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).  
 
 

 
 

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 sub-
stages, 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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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.  

 
 

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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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 
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TBLT, and (3) learners’ perceptions of oral skill improvement after learning through 
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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. 

 
 

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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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 post-
speaking tests. 

                                                           N           x̄  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 (x̄ = 16.99, SD = 2.33) than the mean score 
achieved by participants on the pre-test (x̄ = 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     x̄          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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Table 3 (cont.) 
Students’ perceptions of the use of the TBLT approach in the classroom.  

Questionnaire items N x̄  SD 
5. TBLT provides tasks that help learners develop not only 
speaking abilities but also listening and vocabulary skills.                                  

36 3.97 .55 

6. TBLT encourages learners to have more motivation when 
speaking the target language.                          

36 3.91 .60 

7. TBLT provides a relaxed atmosphere to promote use of the 
target language.   

36 3.86 .63 

8. TBLT provides tasks that challenge learners to use the 
target language creatively.                                    

 
36 

 
3.88 

 
.62 

 
It is evident from table 3 that the majority of respondents agreed with the 

items regarding the positive views students may have on the use of a TBLT approach. 
It is also clear that nobody strongly disagreed with any of the statements in the 
questionnaire (x̄ ranges from 3.86 to 4.05). From the data presented in table 3, this 
indicates that Thai EFL learners who participated in this study have positive views 
about the practice of TBLT in the classroom. Furthermore, the results of the 
interview demonstrates the positive views of the participants on the use of TBLT. 
They talked about the positive effects of the TBLT approach, to them as EFL 
learners.  Although, they commented that TBLT was a challenge for them, it could be 
seen as positive because it made them work harder to complete the tasks assigned to 
them, encouraging them to become independent English language learners. It also 
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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 x̄  SD 
1. TBLT helps learners prepare for real world 
communication.                                        

36              4.05 .62  

2. TBLT provides opportunities for learners to practice and 
use the target language in meaningful conversations.                                          

36 4.05 .58 

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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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 

 
 

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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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 

 
 

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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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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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 

 

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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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 

 

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 six-
week 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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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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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 four-
year 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 

 

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 



Journal of Humanities & Social Sciences  (JHUSOC) 133Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

 

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 four-
year 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 

 

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 



134 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562มนุษยสังคมสาร (มสส.)

 

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 

 

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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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:  
 
 
 
 
 

 

 
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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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) Mean S.D. 
DS D UD A SA 

1 The teaching practice experience 
developed my own teaching and classroom 
management.  

0 2.0 0 32.3 65.7 4.62 .60 

2 I was generally satisfied with the teaching 
practice experience.  

14.1 27.3 10.1 39.4 9.1 3.02 1.27 

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

7.1 29.3 6.1 38.4 19.2 3.33 1.28 

 

 

Table 1 
The Range of Statements 

Strongly 
Disagree Disagree Undecided Agree Strongly 

Agree 

1 - 1.80   
1.81 - 2.60 

     
2.61-3.40 

  
3.41 - 4.20 4.21 - 5.00 

Very low 
   

Low 
     

Medium 
  

High Very 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 



Journal of Humanities & Social Sciences  (JHUSOC) 139Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

 

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) Mean S.D. 
DS D UD A SA 

1 The teaching practice experience 
developed my own teaching and classroom 
management.  

0 2.0 0 32.3 65.7 4.62 .60 

2 I was generally satisfied with the teaching 
practice experience.  

14.1 27.3 10.1 39.4 9.1 3.02 1.27 

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

7.1 29.3 6.1 38.4 19.2 3.33 1.28 

 

 

Table 1 
The Range of Statements 

Strongly 
Disagree Disagree Undecided Agree Strongly 

Agree 

1 - 1.80   
1.81 - 2.60 

     
2.61-3.40 

  
3.41 - 4.20 4.21 - 5.00 

Very low 
   

Low 
     

Medium 
  

High Very 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 



140 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562มนุษยสังคมสาร (มสส.)

 

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

No. Item Levels of agreement (%) (n=99) Mean S.D. 
DS D UD A SA 

4 The number of periods observed by the 
supervisors was sufficient to evaluate my 
teaching. 

18.2 22.2 6.1 31.3 22.2 3.17 1.46 

5 I taught more than three periods a week.  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. 

 
 

 

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  Levels of agreement (%) (n=99) Mean S.D. 
DS D UD A SA 

7 The school teachers were very 
cooperative.  

6.1 13.1 11.1 31.3 38.4 3.83 1.24 

8 The school teachers provided 
frequent and valuable feedback 
regarding my teaching. 

16.2 30.3 10.1 28.3 15.2 2.96 1.36 

9 I observed experienced teachers at 
the school.  

8.1 7.1 9.1 53.5 22.2 3.75 1.13 

10 The school teachers were friendly. 1.0 5.1 9.1 39.4 45.5 4.23 .89 
11 I benefited a lot from the school 

teachers.  
5.1 18.2 15.2 49.5 12.1 3.45 1.08 

12 My supervisor was helpful.  7.1 16.2 8.1 47.5 21.2 3.60 1.20 
13 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 
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Descriptive Statistics of Participants’ Perceptions of Supervision  

No. Item  Levels of agreement (%) (n=99) Mean S.D. 
DS D UD A SA 

7 The school teachers were very 
cooperative.  

6.1 13.1 11.1 31.3 38.4 3.83 1.24 

8 The school teachers provided 
frequent and valuable feedback 
regarding my teaching. 

16.2 30.3 10.1 28.3 15.2 2.96 1.36 

9 I observed experienced teachers at 
the school.  

8.1 7.1 9.1 53.5 22.2 3.75 1.13 

10 The school teachers were friendly. 1.0 5.1 9.1 39.4 45.5 4.23 .89 
11 I benefited a lot from the school 

teachers.  
5.1 18.2 15.2 49.5 12.1 3.45 1.08 

12 My supervisor was helpful.  7.1 16.2 8.1 47.5 21.2 3.60 1.20 
13 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 
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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 Levels of agreement (%) (n=99) Mean S.D. 
DS D UD A SA 

19 The school cooperated well 
with the university.  

13.1 21.2 17.2 29.3 19.2 3.20 1.33 

20 The school environment was 
appropriate for the teaching 
practice. 

17.2 20.2 9.1 31.3 22.2 3.21 1.44 

21 The school gave me the 
textbooks needed (course 
books and workbooks) for my 
student teaching practice. 

7.1 9.1 8.1 27.3 48.5 4.01 1.26 

 

Table 3 (cont.) 
Descriptive Statistics of Participants’ Perceptions of Supervision  

No. Item  Levels of agreement (%) (n=99) Mean S.D. 
DS D UD A SA 

14 The supervisor was objective and 
fair.  

9.1 8.1 20.2 39.4 23.2 3.60 1.20 

15 My supervisor provided direct and 
understandable feedback.  

4.0 10.1 11.1 50.5 24.2 3.81 1.05 

16 I had enough guidance from the 
supervisor before starting 
teaching at the school.  

7.1 30.3 13.1 35.4 14.1 3.19 1.22 

17 The supervisor was competent.  6.1 4.0 14.1 38.4 37.4 3.97 1.11 
18 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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feedback (2.97) and the guidance from the university supervisors (2.79).  
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their cooperating teachers. In addition, these results implicitly support the argument 
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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. 

 

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

N Item Levels of agreement (%) (n=99) Mean S.D. 
DS D UD A SA 

22 The school gave me the 
teacher’s book needed for my 
student teaching practice.  

9.1 14.1 2.0 30.3 44.4 3.87 1.36 

23 During my student teaching 
practice experience, I felt that 
I was an accepted member of 
the school team. 

5.1 6.1 5.1 38.4 45.5 4.13 1.09 

     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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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 

 

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. 
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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.  

 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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 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. 

 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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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 

 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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  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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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.  

   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. 

Giuliani, M. 
Aguado, D. 
Carcassi, M. 
Tárrega, F. 
Brouwer, L. 

- Etudes No. 1-5  
- Etudes Op. 48 No. 2, 3, 4 and 5  
- Etudes No. 1-11 
- Etudes Op. 60 No. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18 and 19 
- Etudes No. 1-10 
- Simple Etude No.1-10 
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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.  

   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. 

Giuliani, M. 
Aguado, D. 
Carcassi, M. 
Tárrega, F. 
Brouwer, L. 

- Etudes No. 1-5  
- Etudes Op. 48 No. 2, 3, 4 and 5  
- Etudes No. 1-11 
- Etudes Op. 60 No. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18 and 19 
- Etudes No. 1-10 
- Simple Etude No.1-10 
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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 Composer Pieces 
1 Sor, F. 

Aguado, D.  
Carcassi, M. 
Tárrega, F. 
Pujol, E. 
Villa-Lobos, H. 
Dodgson, S. 
Brouwer, L. 

- 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 

2 Bach, J.S. 
Sor, F. 
Giuliani, M. 
Llobet, M. 
Barrios, A. 

- 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  

 Mertz, J.K. 
Tárrega, F. 
Torroba, F.M. 
Villa-Lobos, H. 
Lauro, A. 

- 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   

 

Table 1 (cont.) 
Group Composer Pieces 
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. 

- 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 Composer Pieces 
1 Sor, F. 

Aguado, D.  
Carcassi, M. 
Tárrega, F. 
Pujol, E. 
Villa-Lobos, H. 
Dodgson, S. 
Brouwer, L. 

- 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 

2 Bach, J.S. 
Sor, F. 
Giuliani, M. 
Llobet, M. 
Barrios, A. 

- 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  

 Mertz, J.K. 
Tárrega, F. 
Torroba, F.M. 
Villa-Lobos, H. 
Lauro, A. 

- 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   

 

Table 1 (cont.) 
Group Composer Pieces 
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. 

- 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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   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. 

Coste, N. 
Villa-Lobos, H. 
Dodgson, S. 

- Etudes No. 18 and 20  
- Etudes Op. 38 No. 9, 13, 14, 20, 21 and 22 
- Etudes No. 2, 3, 4, 5, 9, 11 and 12  
- Etudes No. 4, 6, 12 and 13 

 
 
 
 
 

Table 3 (cont.) 
Group Composer Pieces 
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. 

- 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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   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. 

Coste, N. 
Villa-Lobos, H. 
Dodgson, S. 

- Etudes No. 18 and 20  
- Etudes Op. 38 No. 9, 13, 14, 20, 21 and 22 
- Etudes No. 2, 3, 4, 5, 9, 11 and 12  
- Etudes No. 4, 6, 12 and 13 

 
 
 
 
 

Table 3 (cont.) 
Group Composer Pieces 
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. 

- 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 4  
4th year student repertoire       

Composer Pieces 
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. 

- 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 

 

Table 3 (cont.) 
Group Composer Pieces 
 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. 

- 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, 45-
minute 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 Pieces 
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. 

- 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 

 

Table 3 (cont.) 
Group Composer Pieces 
 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. 

- 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, 45-
minute 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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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 

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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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.  
 
 
 

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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appropriateness, possibility and utilization of these strategies was found at the highest 
level in all aspects.  
 
Keywords: supervision strategies, education supervision  
 
บทน า 
   การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) รัฐบาลมุ่งเนน้ให้
คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลกั 3 ประการ คือ 1) 
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2) เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของสงัคม  หลกัการและกรอบแนวคิดในการบริหารและจดัการศึกษา จึงเนน้การ
ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้  ซ่ึงจะส่งผลใหค้นไทยยคุใหม่ มีความสามารถ
ดงัน้ี 1) สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสยัใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 2) มี
ความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิด วเิคราะห์ แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์3) มี
จิตสาธารณะ มีระเบียบวนิยั เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม 4) มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย และ
สามารถกา้วทนัโลก (Ministry of Education, 2009) 
  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาก าหนดใหมี้การปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้อยา่งเป็นระบบ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่าน มีนิสยัใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวติ มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิดวเิคราะห์ แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวนิยั เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก และความภูมิใจในความเป็นไทย ยดึมัน่
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รังเกียจการ
ทุจริต และต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง และสามารถกา้วทนัโลก มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

ภาษาองักฤษ และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 5) ครูใชห้ลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 6) ครูมี
การวจิยัในชั้นเรียน 7) ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 8) สร้างทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ
ครู 9) ใหข้วญัและก าลงัใจอยา่งสม ่าเสมอ ยทุธศาสตร์มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และความเป็นประโยชนใ์นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น  
 
ค าส าคญั: ยทุธศาสตร์การนิเทศ, 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  
 
บทน า 
   การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) รัฐบาลมุ่งเนน้ให้
คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลกั 3 ประการ คือ 1) 
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2) เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของสงัคม  หลกัการและกรอบแนวคิดในการบริหารและจดัการศึกษา จึงเนน้การ
ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้  ซ่ึงจะส่งผลใหค้นไทยยคุใหม่ มีความสามารถ
ดงัน้ี 1) สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสยัใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 2) มี
ความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิด วเิคราะห์ แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์3) มี
จิตสาธารณะ มีระเบียบวนิยั เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม 4) มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย และ
สามารถกา้วทนัโลก (Ministry of Education, 2009) 
  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาก าหนดใหมี้การปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้อยา่งเป็นระบบ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่าน มีนิสยัใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวติ มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิดวเิคราะห์ แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวนิยั เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก และความภูมิใจในความเป็นไทย ยดึมัน่
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รังเกียจการ
ทุจริต และต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง และสามารถกา้วทนัโลก มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

ภาษาองักฤษ และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 5) ครูใชห้ลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 6) ครูมี
การวจิยัในชั้นเรียน 7) ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 8) สร้างทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ
ครู 9) ใหข้วญัและก าลงัใจอยา่งสม ่าเสมอ ยทุธศาสตร์มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และความเป็นประโยชนใ์นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น  
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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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เรียนสูงข้ึน มีทกัษะและความรู้พ้ืนฐานทั้งในการด ารงชีวติและในการท างานอยา่ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Office of the Education Council, 2009:  9-12) 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่ง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร ปัจจุบนั มีสถานศึกษาใน
สงักดั ท่ีมีนกัเรียนต ่ากวา่ 120 คน ซ่ึงสถานศึกษาขนาดเลก็มีปัญหาส าคญั 2 ประการ 
คือ 1) นกัเรียนจากสถานศึกษาขนาดเลก็มีคุณภาพค่อนขา้งต ่า และ 2) สถานศึกษา
ขนาดเลก็ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ (Office of the Basic Education 
Commission, 2016) 
  ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน) หรือ สมศ. กล่าวถึงปัญหาโรงเรียนขนาดเลก็ พบปัญหา 5 ประการท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาสถานศึกษาขนาดเลก็ ส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีนอกเขตเมือง 
หรือในพ้ืนท่ีห่างไกล ท าใหโ้รงเรียนขนาดเลก็ไม่ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา ดงัน้ี 1) 
ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า 2) ขาด
แคลนงบประมาณ ส่งผลต่อจ านวนบุคลากร ครุภณัฑแ์ละส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ 
รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารสถานท่ี ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน แต่
อยา่งไรก็ตาม ถา้บุคลากรในสถานศึกษานั้นๆ มีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ในการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 3) จ านวนบุคลากรครูมีไม่เพียงพอ ท าให้
นกัเรียนไม่ไดรั้บความรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละชั้นเรียน 4) ขาดระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ี
มีคุณภาพ จากขอ้มูลการประเมินสถานศึกษา ระบบเครือข่าย ยงัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการหรือไม่มีประสิทธิภาพมากพอ 5) สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกมาใชป้รับปรุงพฒันา วางแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา (Office 
of Education Quality Assessment and Assessment, 2016) 
 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 (จงัหวดัศรีสะเกษ และ
จงัหวดัยโสธร) มีหนา้ท่ีบริหารจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดบัมธัยมศึกษา ใหมี้คุณภาพ 
และไดม้าตรฐาน มีบทบาทและภารกิจหลกัในการพฒันาคุณภาพการมธัยมศึกษายคุ

ใหม่ (พ.ศ.2553-2561) และตอ้งด าเนินการตามกรอบการปฏิรูปการศึกษารอบสอง รวม 
4 ดา้น คือ ปฏิรูปครูยคุใหม่ ปฏิรูปนกัเรียนยคุใหม่ ปฏิรูปสถานศึกษายคุใหม่และ
ปฏิรูปแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามประเด็นยทุธศาสตร์เพ่ือ
พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและพฒันาใหน้กัเรียนมีคุณภาพ ท่ีผา่นมา
พบวา่การปรับปรุงประสิทธิภาพสถานศึกษาขนาดเลก็ ยงัมีอุปสรรคบางประการ เช่น 
การพฒันาครูยงัไม่เป็นรูปธรรม การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ยงัไม่เกิด
ประสิทธิภาพ ขาดกรอบแนวคิด ทิศทาง รูปแบบ และวธีิการท่ีเป็นระบบในการพฒันา
สถานศึกษาขนาดเลก็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาครูซ่ึงเป็นบุคลากรหลกัท่ีจะ
รับผิดชอบหนา้ท่ีส าคญั คือ การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร 
              การวางแผนยทุธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการวางแผนท่ีมี
องคป์ระกอบหลกั 6 ประการ คือ พนัธกิจ (Mission) เป็นส่ิงท่ีส่ือถึงภารกิจหลกัของ
องคก์าร ซ่ึงสะทอ้นถึงปรัชญาท่ีจะก าหนดการด ารงอยูข่ององคก์าร จุดมุ่งหมาย (Goal) 
คือผลลพัธ์ปลายทาง (Outcomes) ท่ีองคก์ารตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคต วตัถุประสงค ์
(Objective) เป็นผลผลิต (Output) ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเม่ือไดก้ระท าส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีได้
ก าหนดพนัธกิจไว ้วตัถุประสงคจึ์งตอ้งก าหนดใหช้ดัเจน วดัได ้และปฏิบติัไดเ้ป็น
รูปธรรม (Wisanwet, 1997: 16) และ จากการศึกษาความหมายของยทุธศาสตร์ ของ 
Office of Education Quality Assessment and Assessment (Public 0rganization) 
(2010: 10) Swangmek (2009: 87) และ Mintzberg (1996: 10-16) สรุปไดว้า่ 
ยทุธศาสตร์เป็นวธีิการหรือแผนการสร้างและพฒันาวธีิปฏิบติั เพื่อระดมและจดัสรร
ทรัพยากรใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายท่ีไดถู้กก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อหาโอกาส (Opportunity) และ
ภยนัตราย  (Threat) ตลอดจนการวเิคราะห์หาจุดอ่อน (Weakness) และจุดแขง็ 
(Strength) และก าหนดวสิยัทศัน์  (Vision) ในการมองอนาคตใหถู้กตอ้ง ก าหนดภารกิจ 
(Missions) ท่ีขยายความหมายของวสิยัทศัน์ใหช้ดัเจน ก าหนดเป้าหมาย (Goal) ท่ีระบุ
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เรียนสูงข้ึน มีทกัษะและความรู้พ้ืนฐานทั้งในการด ารงชีวติและในการท างานอยา่ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Office of the Education Council, 2009:  9-12) 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่ง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร ปัจจุบนั มีสถานศึกษาใน
สงักดั ท่ีมีนกัเรียนต ่ากวา่ 120 คน ซ่ึงสถานศึกษาขนาดเลก็มีปัญหาส าคญั 2 ประการ 
คือ 1) นกัเรียนจากสถานศึกษาขนาดเลก็มีคุณภาพค่อนขา้งต ่า และ 2) สถานศึกษา
ขนาดเลก็ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ (Office of the Basic Education 
Commission, 2016) 
  ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน) หรือ สมศ. กล่าวถึงปัญหาโรงเรียนขนาดเลก็ พบปัญหา 5 ประการท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาสถานศึกษาขนาดเลก็ ส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีนอกเขตเมือง 
หรือในพ้ืนท่ีห่างไกล ท าใหโ้รงเรียนขนาดเลก็ไม่ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา ดงัน้ี 1) 
ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า 2) ขาด
แคลนงบประมาณ ส่งผลต่อจ านวนบุคลากร ครุภณัฑแ์ละส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ 
รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารสถานท่ี ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน แต่
อยา่งไรก็ตาม ถา้บุคลากรในสถานศึกษานั้นๆ มีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ในการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 3) จ านวนบุคลากรครูมีไม่เพียงพอ ท าให้
นกัเรียนไม่ไดรั้บความรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละชั้นเรียน 4) ขาดระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ี
มีคุณภาพ จากขอ้มูลการประเมินสถานศึกษา ระบบเครือข่าย ยงัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการหรือไม่มีประสิทธิภาพมากพอ 5) สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกมาใชป้รับปรุงพฒันา วางแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา (Office 
of Education Quality Assessment and Assessment, 2016) 
 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 (จงัหวดัศรีสะเกษ และ
จงัหวดัยโสธร) มีหนา้ท่ีบริหารจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดบัมธัยมศึกษา ใหมี้คุณภาพ 
และไดม้าตรฐาน มีบทบาทและภารกิจหลกัในการพฒันาคุณภาพการมธัยมศึกษายคุ

ใหม่ (พ.ศ.2553-2561) และตอ้งด าเนินการตามกรอบการปฏิรูปการศึกษารอบสอง รวม 
4 ดา้น คือ ปฏิรูปครูยคุใหม่ ปฏิรูปนกัเรียนยคุใหม่ ปฏิรูปสถานศึกษายคุใหม่และ
ปฏิรูปแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามประเด็นยทุธศาสตร์เพ่ือ
พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและพฒันาใหน้กัเรียนมีคุณภาพ ท่ีผา่นมา
พบวา่การปรับปรุงประสิทธิภาพสถานศึกษาขนาดเลก็ ยงัมีอุปสรรคบางประการ เช่น 
การพฒันาครูยงัไม่เป็นรูปธรรม การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ยงัไม่เกิด
ประสิทธิภาพ ขาดกรอบแนวคิด ทิศทาง รูปแบบ และวธีิการท่ีเป็นระบบในการพฒันา
สถานศึกษาขนาดเลก็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาครูซ่ึงเป็นบุคลากรหลกัท่ีจะ
รับผิดชอบหนา้ท่ีส าคญั คือ การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร 
              การวางแผนยทุธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการวางแผนท่ีมี
องคป์ระกอบหลกั 6 ประการ คือ พนัธกิจ (Mission) เป็นส่ิงท่ีส่ือถึงภารกิจหลกัของ
องคก์าร ซ่ึงสะทอ้นถึงปรัชญาท่ีจะก าหนดการด ารงอยูข่ององคก์าร จุดมุ่งหมาย (Goal) 
คือผลลพัธ์ปลายทาง (Outcomes) ท่ีองคก์ารตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคต วตัถุประสงค ์
(Objective) เป็นผลผลิต (Output) ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเม่ือไดก้ระท าส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีได้
ก าหนดพนัธกิจไว ้วตัถุประสงคจึ์งตอ้งก าหนดใหช้ดัเจน วดัได ้และปฏิบติัไดเ้ป็น
รูปธรรม (Wisanwet, 1997: 16) และ จากการศึกษาความหมายของยทุธศาสตร์ ของ 
Office of Education Quality Assessment and Assessment (Public 0rganization) 
(2010: 10) Swangmek (2009: 87) และ Mintzberg (1996: 10-16) สรุปไดว้า่ 
ยทุธศาสตร์เป็นวธีิการหรือแผนการสร้างและพฒันาวธีิปฏิบติั เพื่อระดมและจดัสรร
ทรัพยากรใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายท่ีไดถู้กก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อหาโอกาส (Opportunity) และ
ภยนัตราย  (Threat) ตลอดจนการวเิคราะห์หาจุดอ่อน (Weakness) และจุดแขง็ 
(Strength) และก าหนดวสิยัทศัน์  (Vision) ในการมองอนาคตใหถู้กตอ้ง ก าหนดภารกิจ 
(Missions) ท่ีขยายความหมายของวสิยัทศัน์ใหช้ดัเจน ก าหนดเป้าหมาย (Goal) ท่ีระบุ
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ระยะที ่2 สร้างยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 การด าเนินการระยะน้ีใชก้าร
วจิยัเชิงปฏิบติัการ น าขอ้มูลท่ีไดใ้นระยะท่ี 1 มาศึกษาร่วมกบัการท าการวเิคราะห์จุด
แขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) แลว้ยกร่างยทุธศาสตร์การนิเทศ
เพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต
28 น าร่างท่ีไดป้ระเมินความสอดคลอ้ง และความเหมาะสมและความเป็นไปได ้โดย
ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 14 คน 

ระยะที ่3 ทดลองใชย้ทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาด
เลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 น ายทุธศาสตร์ท่ีไดใ้นระยะ
ท่ี2 ไปทดลองใชแ้ละประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion) โดยใหผู้ท้รงคุณวฒิุ 
จ านวน 9 คน ท าการประเมินความพึงพอใจและความเป็นประโยชน์ของยทุธศาสตร์ 
จากนั้น จึงน าผลการประชุมกลุ่มยอ่ยไปปรับปรุงยทุธศาสตร์และน าไปใชต้่อไป               
 
ผลการวจิยั 
            ยทุธศาสตร์การนิเทศเพ่ือพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ ใชว้ธีิการวจิยัและพฒันา มี
การด าเนินการวจิยั 3 ระยะ ดงัน้ี  
  1. ผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มลูในการพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ 
เก่ียวกบัสภาพปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการในการนิเทศ พบวา่ สภาพปัญหา 
อุปสรรคในการนิเทศ มีดงัน้ี การนิเทศภายในสถานศึกษา ศึกษานิเทศกมี์จ านวนจ ากดั 
ครูมีภาระงานอ่ืนมาก คณะกรรมการนิเทศภายในระดบัโรงเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจ
และขาดการวางแผนร่วมกนั บุคลากรมีจ านวนนอ้ยไม่เพียงพอท าใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินการนิเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอได ้ขาดความชดัเจนทั้งวตัถุประสงค์
เป้าหมาย วธีิการ ขาดการประเมินผล ไม่มีการแจง้ผลใหผู้รั้บการนิเทศทราบ 
สถานศึกษาขนาดเลก็มีความตอ้งการการนิเทศ คือทราบนโยบาย ยทุธศาสตร์ จุดเนน้ 
และความเขา้ใจท่ีตรงกนัจะช่วยใหค้รูไดพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวชิาชีพ

ถึงจุดหมายปลายทางขององคก์รท่ีเป็นส่วนรวม และวตัถุประสงค ์(Objective) จะเป็น
จุดหมายปลายทางของการด าเนินงานในระดบัหน่วยงาน ซ่ึงเป็นแนวทางหรือวธีิท างาน
ท่ีดีท่ีสุด เพ่ือใหส้ถานศึกษาบรรลุวตัถุประสงค ์ภารกิจ และวสิัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้ 
   การนิเทศการศึกษา เป็นการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนส่งผลไปสู่การ
เรียนของผูเ้รียนดว้ยความร่วมมือระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ  ในการช่วยเหลือ
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน เพ่ือใหน้กัเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรการนิเทศ การศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกบัครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสมัฤทธ์ิผลสูงสุดในการเรียนการสอนของนกัเรียน 
(Wongnutarot, 2005: 16; Harris, 1985: 10; Office of the Education Council, 2003: 
213) 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
              การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพ่ือศึกษายทุธศาสตร์การนิเทศเพ่ือ
พฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
                 ยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 ด าเนินการวจิยัโดยใชว้ธีิการวจิยัและพฒันา 
(Research and Development) มีการด าเนินการวจิยั 3 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะที ่1 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มลูในการพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 การด าเนินการระยะน้ีใชก้าร
วจิยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเลก็ ศึกษานิเทศกแ์ละครูสาย
ผูส้อน จ านวน 9 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ 
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ระยะที ่2 สร้างยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 การด าเนินการระยะน้ีใชก้าร
วจิยัเชิงปฏิบติัการ น าขอ้มูลท่ีไดใ้นระยะท่ี 1 มาศึกษาร่วมกบัการท าการวเิคราะห์จุด
แขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) แลว้ยกร่างยทุธศาสตร์การนิเทศ
เพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต
28 น าร่างท่ีไดป้ระเมินความสอดคลอ้ง และความเหมาะสมและความเป็นไปได ้โดย
ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 14 คน 

ระยะที ่3 ทดลองใชย้ทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาด
เลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 น ายทุธศาสตร์ท่ีไดใ้นระยะ
ท่ี2 ไปทดลองใชแ้ละประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion) โดยใหผู้ท้รงคุณวฒิุ 
จ านวน 9 คน ท าการประเมินความพึงพอใจและความเป็นประโยชน์ของยทุธศาสตร์ 
จากนั้น จึงน าผลการประชุมกลุ่มยอ่ยไปปรับปรุงยทุธศาสตร์และน าไปใชต้่อไป               
 
ผลการวจิยั 
            ยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ ใชว้ธีิการวจิยัและพฒันา มี
การด าเนินการวจิยั 3 ระยะ ดงัน้ี  
  1. ผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มลูในการพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ 
เก่ียวกบัสภาพปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการในการนิเทศ พบวา่ สภาพปัญหา 
อุปสรรคในการนิเทศ มีดงัน้ี การนิเทศภายในสถานศึกษา ศึกษานิเทศกมี์จ านวนจ ากดั 
ครูมีภาระงานอ่ืนมาก คณะกรรมการนิเทศภายในระดบัโรงเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจ
และขาดการวางแผนร่วมกนั บุคลากรมีจ านวนนอ้ยไม่เพียงพอท าใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินการนิเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอได ้ขาดความชดัเจนทั้งวตัถุประสงค์
เป้าหมาย วธีิการ ขาดการประเมินผล ไม่มีการแจง้ผลใหผู้รั้บการนิเทศทราบ 
สถานศึกษาขนาดเลก็มีความตอ้งการการนิเทศ คือทราบนโยบาย ยทุธศาสตร์ จุดเนน้ 
และความเขา้ใจท่ีตรงกนัจะช่วยใหค้รูไดพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวชิาชีพ

ถึงจุดหมายปลายทางขององคก์รท่ีเป็นส่วนรวม และวตัถุประสงค ์(Objective) จะเป็น
จุดหมายปลายทางของการด าเนินงานในระดบัหน่วยงาน ซ่ึงเป็นแนวทางหรือวธีิท างาน
ท่ีดีท่ีสุด เพ่ือใหส้ถานศึกษาบรรลุวตัถุประสงค ์ภารกิจ และวสิัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้ 
   การนิเทศการศึกษา เป็นการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนส่งผลไปสู่การ
เรียนของผูเ้รียนดว้ยความร่วมมือระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ  ในการช่วยเหลือ
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน เพ่ือใหน้กัเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรการนิเทศ การศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกบัครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสมัฤทธ์ิผลสูงสุดในการเรียนการสอนของนกัเรียน 
(Wongnutarot, 2005: 16; Harris, 1985: 10; Office of the Education Council, 2003: 
213) 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
              การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพ่ือศึกษายทุธศาสตร์การนิเทศเพ่ือ
พฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
                 ยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 ด าเนินการวจิยัโดยใชว้ธีิการวจิยัและพฒันา 
(Research and Development) มีการด าเนินการวจิยั 3 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะที ่1 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มลูในการพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 การด าเนินการระยะน้ีใชก้าร
วจิยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเลก็ ศึกษานิเทศกแ์ละครูสาย
ผูส้อน จ านวน 9 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ 
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ครู ส่งเสริมใหค้รูไดเ้พ่ิมพนูความรู้ความสามารถและน าความรู้มาปรับปรุงวธีิสอน
กระตุน้ใหเ้กิดแนวคิดใหม่แก่ครู โรงเรียนขนาดเลก็แต่ละแห่งมีสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีต่างกนั การพฒันาผูนิ้เทศจากภายในจะท าใหท้ราบสภาพปัญหาไดช้ดัเจน 
ผูบ้ริหารและครูมีความคุน้เคย และทราบสภาพปัญหาในโรงเรียน จึงมีความพร้อมและ
ความสามารถท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือครูไดส้ะดวก รวดเร็ว ตรงวตัถุประสงคย์งัเป็นการ
เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจของครูในการท างานใหมี้ความภูมิใจในวชิาชีพครู 

2. ผลการสร้างยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็  
การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) พบวา่ จุดแขง็ 
ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดเลก็ มีความรู้ความสามารถและช านาญในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนิเทศเพ่ือพฒันาครูได ้จุดอ่อน พบวา่ การนิเทศเพื่อพฒันา
ครูในโรงเรียนขนาดเลก็ ขาดความชดัเจนทั้งวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการ ขาดการ
ประเมินผล ไม่มีการแจง้ผลใหผู้รั้บการนิเทศทราบ ผูนิ้เทศขาดประสบการณ์  ขาด
เทคนิควธีิการ ท าใหก้ารนิเทศไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่ตรงตามความตอ้งการของครู ขาด
การยอมรับซ่ึงกนัและกนั และท่ีส าคญัยงัไม่มีการน าผลการนิเทศภายในมาปรับปรุง
พฒันาการเรียนการสอนและการพฒันาตนเอง โอกาส พบวา่ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 28 ใหก้ารสนบัสนุน และด าเนินการมอบนโยบาย ยทุธศาสตร์ และ
จุดเนน้ มาตรฐานการปฏิบติังานโรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ. 2552 การบริหารและการจดั
การศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Base Management) ใหก้บัโรงเรียนใน
สงักดัทุกปีการศึกษา และมีการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง โดย
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา  อุปสรรค พบวา่ ครูมีภาระงานอ่ืนมาก
บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ ไม่มีรูปแบบการนิเทศท่ีชดัเจน ไม่มีส่ือหรือเคร่ืองมือ
นิเทศท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของครูผูส้อน การตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายในระดบัโรงเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดการวางแผนร่วมกนัของผูนิ้เทศ 
ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการนิเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอได ้ 

 

ยทุธศาสตร์การนิเทศเพ่ือพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ มีดงัน้ี  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมใหมี้การจดัท าแผนการนิเทศเพ่ือพฒันาครูใน
โรงเรียนขนาดเลก็ ในรูปของแผนงาน โครงการนิเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ ์   
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาผูบ้ริหารและครูท่ีมีศกัยภาพมาเป็นผูนิ้เทศท่ี 
ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ ์  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างใหค้รูมีการพฒันาตนเองตามมาตรฐานวชิาชีพครู 
ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ ์
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูใหมี้ทกัษะ
ภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ และส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับครู ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์  
    ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาครูในการใชห้ลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพ จดัการ
เรียนรู้ตามแนวทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์ 
    ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมใหค้รูมีการวจิยัทางการศึกษาประกอบดว้ย 5        
กลยทุธ์   
    ยทุธศาสตร์ท่ี 7 สนบัสนุนใหค้รูพฒันาและใชส่ื้อการสอน ส่ิงอ านวยความ
สะดวก นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 8 สร้างค่านิยมใหค้รู มีความเป็นครู มีการพฒันาการของ
วชิาชีพครูทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ จรรยาบรรณของวชิาชีพครู สร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพดา้นการนิเทศ (PLC) ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์  
               ยทุธศาสตร์ท่ี 9 ผูบ้ริหารสนบัสนุน ส่งเสริม ใหค้รูไดเ้กิดการพฒันาตนเอง 
พฒันางานในหนา้ท่ี ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์ 
             3. ผลการประเมิน พบวา่ ค่าเฉล่ียผลการประเมินความเหมาะสม อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด( = 4.57) ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั มาก ( x  = 4.36) 
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ครู ส่งเสริมใหค้รูไดเ้พ่ิมพนูความรู้ความสามารถและน าความรู้มาปรับปรุงวธีิสอน
กระตุน้ใหเ้กิดแนวคิดใหม่แก่ครู โรงเรียนขนาดเลก็แต่ละแห่งมีสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีต่างกนั การพฒันาผูนิ้เทศจากภายในจะท าใหท้ราบสภาพปัญหาไดช้ดัเจน 
ผูบ้ริหารและครูมีความคุน้เคย และทราบสภาพปัญหาในโรงเรียน จึงมีความพร้อมและ
ความสามารถท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือครูไดส้ะดวก รวดเร็ว ตรงวตัถุประสงคย์งัเป็นการ
เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจของครูในการท างานใหมี้ความภูมิใจในวชิาชีพครู 

2. ผลการสร้างยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็  
การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) พบวา่ จุดแขง็ 
ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดเลก็ มีความรู้ความสามารถและช านาญในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนิเทศเพ่ือพฒันาครูได ้จุดอ่อน พบวา่ การนิเทศเพื่อพฒันา
ครูในโรงเรียนขนาดเลก็ ขาดความชดัเจนทั้งวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการ ขาดการ
ประเมินผล ไม่มีการแจง้ผลใหผู้รั้บการนิเทศทราบ ผูนิ้เทศขาดประสบการณ์  ขาด
เทคนิควธีิการ ท าใหก้ารนิเทศไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่ตรงตามความตอ้งการของครู ขาด
การยอมรับซ่ึงกนัและกนั และท่ีส าคญัยงัไม่มีการน าผลการนิเทศภายในมาปรับปรุง
พฒันาการเรียนการสอนและการพฒันาตนเอง โอกาส พบวา่ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 28 ใหก้ารสนบัสนุน และด าเนินการมอบนโยบาย ยทุธศาสตร์ และ
จุดเนน้ มาตรฐานการปฏิบติังานโรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ. 2552 การบริหารและการจดั
การศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Base Management) ใหก้บัโรงเรียนใน
สงักดัทุกปีการศึกษา และมีการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง โดย
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา  อุปสรรค พบวา่ ครูมีภาระงานอ่ืนมาก
บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ ไม่มีรูปแบบการนิเทศท่ีชดัเจน ไม่มีส่ือหรือเคร่ืองมือ
นิเทศท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของครูผูส้อน การตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายในระดบัโรงเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดการวางแผนร่วมกนัของผูนิ้เทศ 
ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการนิเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอได ้ 

 

ยทุธศาสตร์การนิเทศเพ่ือพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ มีดงัน้ี  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมใหมี้การจดัท าแผนการนิเทศเพ่ือพฒันาครูใน
โรงเรียนขนาดเลก็ ในรูปของแผนงาน โครงการนิเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ ์   
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาผูบ้ริหารและครูท่ีมีศกัยภาพมาเป็นผูนิ้เทศท่ี 
ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ ์  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างใหค้รูมีการพฒันาตนเองตามมาตรฐานวชิาชีพครู 
ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ ์
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูใหมี้ทกัษะ
ภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ และส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับครู ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์  
    ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาครูในการใชห้ลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพ จดัการ
เรียนรู้ตามแนวทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์ 
    ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมใหค้รูมีการวจิยัทางการศึกษาประกอบดว้ย 5        
กลยทุธ์   
    ยทุธศาสตร์ท่ี 7 สนบัสนุนใหค้รูพฒันาและใชส่ื้อการสอน ส่ิงอ านวยความ
สะดวก นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 8 สร้างค่านิยมใหค้รู มีความเป็นครู มีการพฒันาการของ
วชิาชีพครูทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ จรรยาบรรณของวชิาชีพครู สร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพดา้นการนิเทศ (PLC) ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์  
               ยทุธศาสตร์ท่ี 9 ผูบ้ริหารสนบัสนุน ส่งเสริม ใหค้รูไดเ้กิดการพฒันาตนเอง 
พฒันางานในหนา้ท่ี ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์ 
             3. ผลการประเมิน พบวา่ ค่าเฉล่ียผลการประเมินความเหมาะสม อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด( = 4.57) ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั มาก ( x  = 4.36) 
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              2. การสร้างยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 ผูว้จิยัไดข้อ้มูลจากโรงเรียนขนาดเลก็ 
สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ วเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียน 
น ามาพฒันายทุธศาสตร์ ไดร้ายละเอียดดงัน้ี 1) วสิยัทศัน์ 2) พนัธกิจ 3) เป้าประสงค์
และ 4) ยทุธศาสตร์จ านวน 9 ยทุธศาสตร์ 45 กลยทุธ์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัและ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Upapinjai (2010: 179-182) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการ
พฒันากลยทุธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
พ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ พบวา่ กลยทุธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์หลกั คือ 1) สร้างสมชัชา
การศึกษาชุมชน 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเครือข่ายการระดม
ทุนและทรัพยากรในเพื่อพฒันาการศึกษา 3) พฒันาภาวะผูน้ าในการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wiangkamonutakhod (2011: 
214-215) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน พบวา่ กลยทุธ์การบริหารวชิาการของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนืควรประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์หลกัคือ (1) พลิกโฉม
การวจิยัเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (2) วดัผลประเมินผลการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (3) ปรับการ
เรียนการสอนเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและ (4) เปล่ียนกระบวนทศันห์ลกัสูตรเพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hanklar (2011: 214-217) ไดท้ าการ 
ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันากลยทุธ์การบริหารสถานศึกษาระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พบวา่ กลยทุธ์การบริหาร
สถานศึกษาระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์หลกั 13 กลยทุธ์รอง และ 68 วธีิการไดแ้ก่ กล
ยทุธ์หลกัท่ี 1 ริเร่ิมสร้างสรรคส์มัพนัธ์ชุมชนประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์รอง กลยทุธ์หลกัท่ี 
2 เพ่ิมพลงัศกัยภาพการวางแผนประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์รอง กลยทุธ์หลกัท่ี 3 การเพ่ิม

             4. ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา่ความพึงพอใจของครูผูช่้วย ครู ท่ีมีต่อ
ยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =
4.74) 
             5. มาตรฐานความเป็นประโยชน์ พบวา่ ความเป็นประโยชน์ของยทุธศาสตร์
การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.60) 
 
อภิปรายผล 
              มีประเด็นท่ีตอ้งน ามาอภิปรายผลดงัน้ี  
 1.สภาพปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการในการนิเทศ พบวา่ ศึกษานิเทศก์
มีจ านวนจ ากดั ครูมีภาระงานอ่ืนมาก คณะกรรมการนิเทศภายในขาดความรู้ความเขา้ใจ
และการวางแผนร่วมกนั บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ ไม่สามารถนิเทศไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ขาดความชดัเจนทั้งวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการ ขาดการ
ประเมินผล ไม่มีรูปแบบการนิเทศท่ีชดัเจน ไม่มีส่ือหรือเคร่ืองมือนิเทศท่ีมีคุณภาพ ตรง
ตามความตอ้งการ ขาดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และไม่มีการแจง้ผลใหผู้รั้บการนิเทศ
ทราบ สถานศึกษาขนาดเลก็มีความตอ้งการการนิเทศ คือทราบนโยบาย ยทุธศาสตร์ 
จุดเนน้ และความเขา้ใจท่ีตรงกนั สถานศึกษาขนาดเลก็มีสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีต่างกนั ผูบ้ริหารและครูมีความคุน้เคย และทราบสภาพปัญหาในโรงเรียนจึง
มีความพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือครูไดส้ะดวก รวดเร็ว ตรงวตัถุประสงคย์งัเป็นการ
เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจของครูในการท างานมีความภูมิใจในวชิาชีพครู  การนิเทศ
การศึกษา คือการพฒันางานท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือพฒันา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Burton and Brueckner (1965: 
71- 72) และ Maneesri (1999: 27 -28) ตามมาตรฐานวชิาชีพครู ซ่ึงประกอบดว้ย
มาตรฐาน 3 ดา้น คือ ความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ การปฏิบติังาน และการปฏิบติั
ตน  
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              2. การสร้างยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 ผูว้จิยัไดข้อ้มูลจากโรงเรียนขนาดเลก็ 
สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ วเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียน 
น ามาพฒันายทุธศาสตร์ ไดร้ายละเอียดดงัน้ี 1) วสิยัทศัน์ 2) พนัธกิจ 3) เป้าประสงค์
และ 4) ยทุธศาสตร์จ านวน 9 ยทุธศาสตร์ 45 กลยทุธ์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัและ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Upapinjai (2010: 179-182) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการ
พฒันากลยทุธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
พ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ พบวา่ กลยทุธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์หลกั คือ 1) สร้างสมชัชา
การศึกษาชุมชน 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเครือข่ายการระดม
ทุนและทรัพยากรในเพื่อพฒันาการศึกษา 3) พฒันาภาวะผูน้ าในการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wiangkamonutakhod (2011: 
214-215) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน พบวา่ กลยทุธ์การบริหารวชิาการของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนืควรประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์หลกัคือ (1) พลิกโฉม
การวจิยัเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (2) วดัผลประเมินผลการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (3) ปรับการ
เรียนการสอนเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและ (4) เปล่ียนกระบวนทศันห์ลกัสูตรเพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hanklar (2011: 214-217) ไดท้ าการ 
ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันากลยทุธ์การบริหารสถานศึกษาระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พบวา่ กลยทุธ์การบริหาร
สถานศึกษาระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์หลกั 13 กลยทุธ์รอง และ 68 วธีิการไดแ้ก่ กล
ยทุธ์หลกัท่ี 1 ริเร่ิมสร้างสรรคส์มัพนัธ์ชุมชนประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์รอง กลยทุธ์หลกัท่ี 
2 เพ่ิมพลงัศกัยภาพการวางแผนประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์รอง กลยทุธ์หลกัท่ี 3 การเพ่ิม

             4. ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา่ความพึงพอใจของครูผูช่้วย ครู ท่ีมีต่อ
ยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =
4.74) 
             5. มาตรฐานความเป็นประโยชน์ พบวา่ ความเป็นประโยชน์ของยทุธศาสตร์
การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.60) 
 
อภิปรายผล 
              มีประเด็นท่ีตอ้งน ามาอภิปรายผลดงัน้ี  
 1.สภาพปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการในการนิเทศ พบวา่ ศึกษานิเทศก์
มีจ านวนจ ากดั ครูมีภาระงานอ่ืนมาก คณะกรรมการนิเทศภายในขาดความรู้ความเขา้ใจ
และการวางแผนร่วมกนั บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ ไม่สามารถนิเทศไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ขาดความชดัเจนทั้งวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการ ขาดการ
ประเมินผล ไม่มีรูปแบบการนิเทศท่ีชดัเจน ไม่มีส่ือหรือเคร่ืองมือนิเทศท่ีมีคุณภาพ ตรง
ตามความตอ้งการ ขาดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และไม่มีการแจง้ผลใหผู้รั้บการนิเทศ
ทราบ สถานศึกษาขนาดเลก็มีความตอ้งการการนิเทศ คือทราบนโยบาย ยทุธศาสตร์ 
จุดเนน้ และความเขา้ใจท่ีตรงกนั สถานศึกษาขนาดเลก็มีสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีต่างกนั ผูบ้ริหารและครูมีความคุน้เคย และทราบสภาพปัญหาในโรงเรียนจึง
มีความพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือครูไดส้ะดวก รวดเร็ว ตรงวตัถุประสงคย์งัเป็นการ
เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจของครูในการท างานมีความภูมิใจในวชิาชีพครู  การนิเทศ
การศึกษา คือการพฒันางานท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือพฒันา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Burton and Brueckner (1965: 
71- 72) และ Maneesri (1999: 27 -28) ตามมาตรฐานวชิาชีพครู ซ่ึงประกอบดว้ย
มาตรฐาน 3 ดา้น คือ ความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ การปฏิบติังาน และการปฏิบติั
ตน  
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Kongwimol (2015: 174-178) ไดศึ้กษาเก่ียวกบักลยทุธ์การพฒันาทกัษะชีวติของ
นกัเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่ 
มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทุกระดบัและทุกดา้น และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Phucharoen (2016: 224-228) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการ
พฒันากลยทุธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษท่ี21 พบวา่ ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์มี
ความเหมาะสม และเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
              4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผูช่้วย ครู ท่ีมีต่อยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อ
พฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 28 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.74) เม่ือพิจารณาตามรายการเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ยทุธศาสตร์มีประโยชนต์่อการพฒันาการเรียนการสอนใน
โรงเรียนขนาดเลก็ได ้ยทุธศาสตร์มีองคป์ระกอบครบสมบูรณ์  การจดัเรียงล าดบัใน
เน้ือหายทุธศาสตร์ ความชดัเจนทางดา้นภาษาท่ีใชแ้ละการพิมพ ์เขา้ใจง่าย สะดวกใน
การน าไปใชใ้นสถานการณ์จริง ความครอบคลุมของเน้ือหาในยทุธศาสตร์ วสัดุ ส่ือ ท่ี
เสนอในยทุธศาสตร์สามารถน ามาใชใ้นสถานการณ์จริงได ้ความชดัเจนของ
วตัถุประสงคห์ลกัการ และเหตุผล สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Robbins and Coulter 
(2009: 61-06A) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการ
ท างานของครูประถมศึกษาและระดบัการปฏิบติัการนิเทศแบบคลินิกท่ีใชใ้นโรงเรียนท่ี
ครูเหล่านั้นท าการสอน และยงัมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบวา่การเพ่ิมการปฏิบติัการนิเทศ
แบบคลินิกจะเพ่ิมความพึงพอใจใหก้บัครูไดห้รือไม่ ผลการวจิยั พบวา่โรงเรียนท่ีมี
ระดบัการปฏิบติัการนิเทศแบบคลินิกอยูใ่นระดบัสูงและระดบัปานกลาง มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความพึงพอใจในการท างานของครู  

 5. ผลการศึกษาความความเป็นประโยชน์ยทุธศาสตร์การนิเทศเพือ่พฒันา
ครูในโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.60) ยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาด
เลก็ ท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศ

ประสิทธิภาพการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์รอง  กลยทุธ์หลกั
ท่ี 4 มุ่งสร้างคุณภาพการประเมินผลสู่ความเขม้แขง็ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์รอง และ 
กลยทุธ์หลกัท่ี 5 มุ่งสู่ความส าเร็จและรับผลประโยชน์ร่วมกนัประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์
รองและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chaiheng (2011) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา
กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเลก็ในเขต
เมืองและชนบท พบวา่ กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเลก็ในเขตเมืองและชนบท ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์หลกั 14 กลยทุธ์
รอง และ 66 กลยทุธ์ระดบัแนวทางปฏิบติั แยกตามกระบวนการบริหารและความ
ตอ้งการจ าเป็น ดงัน้ี1) กลยทุธ์เสริมสร้างขีดความสามารถในการน าแผนทรัพยากรทาง
การศึกษาสู่การปฏิบติัเป็นกลยทุธ์ดา้นการด าเนินการมี 1 กลยทุธ์หลกั 6 กลยทุธ์รอง และ 
31 กลยทุธ์ระดบัแนวทางปฏิบติั 2) กลยทุธ์พฒันาระบบการประเมินผลการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นกลยทุธ์ดา้นการประเมินผลมี 1 กลยทุธ์หลกั 4 กลยทุธ์รอง 
และ 16 กลยทุธ์ระดบัแนวทางปฏิบติั และ 3) กลยทุธ์เสริมสร้างขีดความสามารถใน
การวางแผนทรัพยากรทางการศึกษาเป็นกลยทุธ์ดา้นการวางแผนมีกลยทุธ์หลกั 4       
กลยทุธ์รองและ 19 กลยทุธ์ระดบัแนวทางปฏิบติั 
               3. การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ พบวา่ ค่าเฉล่ียผลการ
ประเมินความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.57) ความเป็นไปไดข้อง
ยทุธศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก ( x  =4.36) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hanmanop (2015) 
ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันากลยทุธ์ในการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน พบวา่ ดา้นความเหมาะสม ความสอดคลอ้งและความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั
มาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  Pindawarasunan (2015: 69-82) ไดท้ าการศึกษา
เก่ียวกบัการพฒันากลยทุธ์การน าผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชใ้นการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ผลการก าหนดกลยทุธ์หลกัทั้งหมด 7 กลยทุธ์ 
พบวา่ ดา้นความถูกตอ้งดา้นความเหมาะสมดา้นความเป็นไปไดแ้ละดา้นการใช้
ประโยชน์อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
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Kongwimol (2015: 174-178) ไดศึ้กษาเก่ียวกบักลยทุธ์การพฒันาทกัษะชีวติของ
นกัเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่ 
มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทุกระดบัและทุกดา้น และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Phucharoen (2016: 224-228) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการ
พฒันากลยทุธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษท่ี21 พบวา่ ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์มี
ความเหมาะสม และเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
              4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผูช่้วย ครู ท่ีมีต่อยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อ
พฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 28 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.74) เม่ือพิจารณาตามรายการเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ยทุธศาสตร์มีประโยชนต์่อการพฒันาการเรียนการสอนใน
โรงเรียนขนาดเลก็ได ้ยทุธศาสตร์มีองคป์ระกอบครบสมบูรณ์  การจดัเรียงล าดบัใน
เน้ือหายทุธศาสตร์ ความชดัเจนทางดา้นภาษาท่ีใชแ้ละการพิมพ ์เขา้ใจง่าย สะดวกใน
การน าไปใชใ้นสถานการณ์จริง ความครอบคลุมของเน้ือหาในยทุธศาสตร์ วสัดุ ส่ือ ท่ี
เสนอในยทุธศาสตร์สามารถน ามาใชใ้นสถานการณ์จริงได ้ความชดัเจนของ
วตัถุประสงคห์ลกัการ และเหตุผล สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Robbins and Coulter 
(2009: 61-06A) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการ
ท างานของครูประถมศึกษาและระดบัการปฏิบติัการนิเทศแบบคลินิกท่ีใชใ้นโรงเรียนท่ี
ครูเหล่านั้นท าการสอน และยงัมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบวา่การเพ่ิมการปฏิบติัการนิเทศ
แบบคลินิกจะเพ่ิมความพึงพอใจใหก้บัครูไดห้รือไม่ ผลการวจิยั พบวา่โรงเรียนท่ีมี
ระดบัการปฏิบติัการนิเทศแบบคลินิกอยูใ่นระดบัสูงและระดบัปานกลาง มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความพึงพอใจในการท างานของครู  

 5. ผลการศึกษาความความเป็นประโยชน์ยทุธศาสตร์การนิเทศเพือ่พฒันา
ครูในโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.60) ยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาด
เลก็ ท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศ

ประสิทธิภาพการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์รอง  กลยทุธ์หลกั
ท่ี 4 มุ่งสร้างคุณภาพการประเมินผลสู่ความเขม้แขง็ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์รอง และ 
กลยทุธ์หลกัท่ี 5 มุ่งสู่ความส าเร็จและรับผลประโยชน์ร่วมกนัประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์
รองและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chaiheng (2011) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา
กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเลก็ในเขต
เมืองและชนบท พบวา่ กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเลก็ในเขตเมืองและชนบท ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์หลกั 14 กลยทุธ์
รอง และ 66 กลยทุธ์ระดบัแนวทางปฏิบติั แยกตามกระบวนการบริหารและความ
ตอ้งการจ าเป็น ดงัน้ี1) กลยทุธ์เสริมสร้างขีดความสามารถในการน าแผนทรัพยากรทาง
การศึกษาสู่การปฏิบติัเป็นกลยทุธ์ดา้นการด าเนินการมี 1 กลยทุธ์หลกั 6 กลยทุธ์รอง และ 
31 กลยทุธ์ระดบัแนวทางปฏิบติั 2) กลยทุธ์พฒันาระบบการประเมินผลการใช้
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การศึกษาในโรงเรียนขนาดเลก็ ท าใหค้รูบุคลากรไดพ้ฒันาเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ โดยการน าแนวคิดใหม่เขา้มาใช ้เช่น การการจดัการเรียนรู้ตามแนว
ทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 และชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning 
Community) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Phetkamthong (2012) ไดท้ าการ ศึกษา
เก่ียวกบั การพฒันากลยทุธ์การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สงักดัส านกังานเขตท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ เขต 2 ผลการวจิยั 
พบวา่ ดา้นการใชป้ระโยชน์ของกลยทุธ์ มาตรการและตวัช้ีวดัมีผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัมากและมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 1. โรงเรียนท่ีจะน ายทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 ไปใชค้วรศึกษาคู่มืออยา่ง
ละเอียด และท าความเขา้ใจกบับุคลกรทุกฝ่ายใหเ้ขา้ใจจุดมุ่งหมาย และบทบาทหนา้ท่ี
ในการด าเนินการตามยทุธศาสตร์เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด   
 2. ความส าเร็จของยทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ 
ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 
และหน่วยงานตน้สงักดั สหวทิยาเขต ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดว้ยความเป็น
กลัยาณมิตร การยอมรับซ่ึงกนัและกนัระหวา่งคณะท างาน รวมทั้งน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
 3. ควรสนบัสนุนใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพดา้นการนิเทศการศึกษา 
(Professional Learning Community) ท่ีย ัง่ยนื อาจจดัตั้งชมรมทางวชิาการ หรือ
เครือข่ายวชิาการเพ่ือใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์เชิงวชิาการ
ระหวา่งครูผูส้อน โดยอาจน าส่ือสงัคมออนไลน์เขา้มาช่วยในการติดต่อส่ือสาร 
 4. การวจิยัคร้ังต่อไปหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ควรน ายทุธศาสตร์การนิเทศเพื่อพฒันาครูในโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีสร้างข้ึนไป

ประยกุตใ์ชก้บัการนิเทศในโรงเรียนขนาดกลาง หรือประยกุตใ์ชใ้นเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อ่ืนๆ เพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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บทคดัย่อ 
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ตามสบายนั้นมีอิทธิพลต่อดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความส าเร็จของ
องคก์าร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ บุคลากรสาย
สนบัสนุนท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อ
องคก์ารโดยรวม รวมถึงดา้นการยอมรับเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และคา่นิยม และดา้นความ
ปรารถนาท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารแตกต่างกนั 
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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, 
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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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บทน า 

โลกในยคุปัจจุบนัอยูภ่ายใตก้ารเปล่ียนแปลงไปอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วทั้ง
ในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลย ีสถาบนัอุดมศึกษาทัว่โลกรวมถึง
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยต่างตอ้งเผชิญกบัสภาพการแข่งขนัท่ีมีความรุนแรง
มากยิง่ข้ึน ส่งผลใหส้ถาบนัอุดมศึกษาต่างจ าเป็นตอ้งด าเนินกิจการโดยค านึงถึงความ 
อยูร่อด พร้อมทั้งวางแผนเพ่ือรับมือกบัการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึน ในขณะเดียวกนัยงัคงตอ้ง
สานต่อเจตนารมณ์ของการเป็นสถาบนัท่ีผลิตบุคลากรใหมี้คุณภาพดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุ
น้ีสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยจึงตอ้งมีการพฒันา ปรับตวั และวางแผน
ยทุธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขนัได ้(Ngammongkolwong, 2017)  

การเปล่ียนแปลงสถานภาพของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2558 
จากเดิมท่ีเคยเป็นมหาวทิยาลยัของรัฐมาเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐส่งผลให้
มหาวทิยาลยัจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนโครงสร้างการก าหนดนโยบาย การบริหารงานดา้น
ต่างๆ รวมไปถึงการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัเพื่อให้
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้(Kasetsart University, 2015a) จึงเห็น
ไดว้า่ มหาวทิยาลยันั้นจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงนบัไดว้า่มีความส าคญัยิง่ 
เน่ืองดว้ยทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีด าเนินงานและบริหารจดัการ
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีจึงตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งบุคลากรสายวชิาการ และบุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการผูซ่ึ้งมีภารกิจหลกัในการด าเนินงานสนบัสนุนทางวชิาการและเป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการด าเนินการต่างๆ ภายในสถาบนัอุดมศึกษา (Kasetsart University, 2015b) 
ซ่ึงหากปราศจากบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการแลว้นั้น ก็จะปราศจากบุคลากรส าคญั
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สภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อความรู้สึกและจิตใจแก่บุคลากร (Popli & Rizvi, 2016) อีกทั้ง 
Hay (2012) ยงัไดท้ าการศึกษาแนวโนม้ของความผกูพนัต่อองคก์ารทัว่โลก โดยศึกษา
การรับรู้และความรู้สึกท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชาของบุคลากรจาก 330 องคก์ารใน 50 
ประเทศ พบวา่ ความตั้งใจและเหตุผลท่ีท าใหบุ้คลากรลาออกจากงานเน่ืองจากการไม่มี
ความสุขและไม่มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้ของบุคลากรท่ี
มีต่อพฤติกรรมและรูปแบบการท างานของผูบ้งัคบับญัชา นอกจากน้ียงัไดมี้การศึกษา
ต่อไปถึงการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าโดย Vito, Higgins and Denney (2014) พบวา่ การ
รับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปและภาวะผูน้ าเชิงแลกเปล่ียนมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง จึงกล่าวไดว้า่ผูบ้งัคบับญัชาเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนและสร้างความผกูพนัตอ่องคก์ารของบุคลากร 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป โดย Bass & 
Avolio (1990)ไดแ้บ่งทฤษฎีภาวะผูน้ าน้ีออกเป็น 3 รูปแบบไดแ้ก่ 1) รูปแบบภาวะผูน้ า
เชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผูน้ ากระตุน้ โนม้นา้ว ใช้
อิทธิพล ตลอดจนสามารถเปล่ียนแปลงใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความมุ่งมัน่ปฏิบติังานให้
เกินความคาดหวงัท่ีตั้งไวแ้ละกลายเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพได ้ซ่ึงผูน้ าจะตอ้งไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม โดยภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป มีองคป์ระกอบ 4 
ประการ ไดแ้ก่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence)  การสร้างแรง
บนัดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) 
และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 2) รูปแบบ
ภาวะผูน้ าเชิงแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผูน้ าใหร้างวลั
หรือลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน โดยผูน้ าจะใชก้ระบวนการ
แลกเปล่ียนเพื่อเสริมแรงตามสถานการณ์ และจะจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังาน
ในระดบัท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงผูน้ าจะมีส่วนช่วยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาบรรลุเป้าหมายโดยการ
เช่ือมโยงความตอ้งการและรางวลักบัความส าเร็จตามเป้าหมาย ไม่เกินกวา่เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้(Afshari & Gibson, 2016) โดยภาวะผูน้ าเชิงแลกเปล่ียน มีองคป์ระกอบ 2 

ในดา้นการปฏิบติัการ ด าเนินการน ายทุธศาสตร์ ตลอดจนแผนการด าเนินงานต่างๆ 
ไปสู่กระบวนการปฏิบติัใหส้ าเร็จลุล่วง ยิง่ไปกวา่นั้นในสถานการณ์ปัจจุบนัหลงัจากท่ี
มีการปรับเปล่ียนสถานภาพของมหาวทิยาลยั การรับรู้ภาวะผูน้ าของบุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการนั้นยงัมีความไม่ชดัเจนและไม่เขา้ใจถึงแนวทางการบริหารจดัการ
งานของผูบ้งัคบับญัชา จึงก่อใหเ้กิดการปฏิบติังานอนัไม่สอดคลอ้งต่อทิศทางการ
ด าเนินงานของมหาวทิยาลยั เม่ือเป็นเช่นน้ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัได ้จึงเห็นได้
วา่การบริหารจดัการบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการในมหาวทิยาลยันั้นมีความส าคญั
และเป็นประเด็นเร่งด่วนท่ีเอ้ือต่อการปรับปรุงและพฒันามหาวทิยาลยั  

ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใหบุ้คลากรมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
ยอมรับภารกิจและเป้าหมาย ตลอดทั้งมีความจงรักภกัดีเพ่ือสร้างผลลพัธ์แห่ง
ความส าเร็จทั้งในระดบับุคคลและองคก์ารไดน้ั้น ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากร (Sarti, 2014) ซ่ึงการท่ีองคก์ารจะรักษาและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวใ้น
องคก์ารไดจ้ าเป็นตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชา (Supervisor) ท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยเช่นกนั โดย 
Melcrum (2015) ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ืองพลงัขบัเคล่ือนส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานยอ่ยแต่ละหน่วยงาน โดยให้
บุคลากรระบุสามส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดจากทั้งหมดสิบหา้ส่ิงท่ีขบัเคล่ือนและสร้างความ
ผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ารได ้พบวา่ ร้อยละ 48 ของบุคลากรระบุวา่ ผูบ้งัคบับญัชา 
(Supervisor) คือผูท่ี้เป็นพลงัขบัเคล่ือนส าคญัท่ีสุดท่ีเป็นหวัใจส าคญัในการสร้างความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้จึงอาจกล่าวไดว้า่ผูบ้งัคบับญัชาเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัยิง่ในการขบัเคล่ือนและสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร (Kouzes & Posner, 
2012) โดยผูบ้งัคบับญัชานั้นมีบทบาทส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้ม เป็นผูต้ดัสินใจ 
วางแผน ก าหนดแผนการด าเนินงาน  เป็นผูส่ื้อสารและใหก้ารยอมรับช่ืนชมและรางวลั
แก่บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีดี รวมถึงเป็นผูท่ี้สามารถโนม้นา้วจูงใจและมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกและความมัน่คงทางจิตใจดว้ยการส่งเสริมและสนบัสนุน
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สภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อความรู้สึกและจิตใจแก่บุคลากร (Popli & Rizvi, 2016) อีกทั้ง 
Hay (2012) ยงัไดท้ าการศึกษาแนวโนม้ของความผกูพนัต่อองคก์ารทัว่โลก โดยศึกษา
การรับรู้และความรู้สึกท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชาของบุคลากรจาก 330 องคก์ารใน 50 
ประเทศ พบวา่ ความตั้งใจและเหตุผลท่ีท าใหบุ้คลากรลาออกจากงานเน่ืองจากการไม่มี
ความสุขและไม่มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้ของบุคลากรท่ี
มีต่อพฤติกรรมและรูปแบบการท างานของผูบ้งัคบับญัชา นอกจากน้ียงัไดมี้การศึกษา
ต่อไปถึงการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าโดย Vito, Higgins and Denney (2014) พบวา่ การ
รับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปและภาวะผูน้ าเชิงแลกเปล่ียนมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง จึงกล่าวไดว้า่ผูบ้งัคบับญัชาเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนและสร้างความผกูพนัตอ่องคก์ารของบุคลากร 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป โดย Bass & 
Avolio (1990)ไดแ้บ่งทฤษฎีภาวะผูน้ าน้ีออกเป็น 3 รูปแบบไดแ้ก่ 1) รูปแบบภาวะผูน้ า
เชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผูน้ ากระตุน้ โนม้นา้ว ใช้
อิทธิพล ตลอดจนสามารถเปล่ียนแปลงใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความมุ่งมัน่ปฏิบติังานให้
เกินความคาดหวงัท่ีตั้งไวแ้ละกลายเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพได ้ซ่ึงผูน้ าจะตอ้งไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม โดยภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป มีองคป์ระกอบ 4 
ประการ ไดแ้ก่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence)  การสร้างแรง
บนัดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) 
และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 2) รูปแบบ
ภาวะผูน้ าเชิงแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผูน้ าใหร้างวลั
หรือลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน โดยผูน้ าจะใชก้ระบวนการ
แลกเปล่ียนเพื่อเสริมแรงตามสถานการณ์ และจะจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังาน
ในระดบัท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงผูน้ าจะมีส่วนช่วยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาบรรลุเป้าหมายโดยการ
เช่ือมโยงความตอ้งการและรางวลักบัความส าเร็จตามเป้าหมาย ไม่เกินกวา่เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้(Afshari & Gibson, 2016) โดยภาวะผูน้ าเชิงแลกเปล่ียน มีองคป์ระกอบ 2 

ในดา้นการปฏิบติัการ ด าเนินการน ายทุธศาสตร์ ตลอดจนแผนการด าเนินงานต่างๆ 
ไปสู่กระบวนการปฏิบติัใหส้ าเร็จลุล่วง ยิง่ไปกวา่นั้นในสถานการณ์ปัจจุบนัหลงัจากท่ี
มีการปรับเปล่ียนสถานภาพของมหาวทิยาลยั การรับรู้ภาวะผูน้ าของบุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการนั้นยงัมีความไม่ชดัเจนและไม่เขา้ใจถึงแนวทางการบริหารจดัการ
งานของผูบ้งัคบับญัชา จึงก่อใหเ้กิดการปฏิบติังานอนัไม่สอดคลอ้งต่อทิศทางการ
ด าเนินงานของมหาวทิยาลยั เม่ือเป็นเช่นน้ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัได ้จึงเห็นได้
วา่การบริหารจดัการบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการในมหาวทิยาลยันั้นมีความส าคญั
และเป็นประเด็นเร่งด่วนท่ีเอ้ือต่อการปรับปรุงและพฒันามหาวทิยาลยั  

ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใหบุ้คลากรมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
ยอมรับภารกิจและเป้าหมาย ตลอดทั้งมีความจงรักภกัดีเพ่ือสร้างผลลพัธ์แห่ง
ความส าเร็จทั้งในระดบับุคคลและองคก์ารไดน้ั้น ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากร (Sarti, 2014) ซ่ึงการท่ีองคก์ารจะรักษาและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวใ้น
องคก์ารไดจ้ าเป็นตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชา (Supervisor) ท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยเช่นกนั โดย 
Melcrum (2015) ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ืองพลงัขบัเคล่ือนส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานยอ่ยแต่ละหน่วยงาน โดยให้
บุคลากรระบุสามส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดจากทั้งหมดสิบหา้ส่ิงท่ีขบัเคล่ือนและสร้างความ
ผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ารได ้พบวา่ ร้อยละ 48 ของบุคลากรระบุวา่ ผูบ้งัคบับญัชา 
(Supervisor) คือผูท่ี้เป็นพลงัขบัเคล่ือนส าคญัท่ีสุดท่ีเป็นหวัใจส าคญัในการสร้างความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้จึงอาจกล่าวไดว้า่ผูบ้งัคบับญัชาเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัยิง่ในการขบัเคล่ือนและสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร (Kouzes & Posner, 
2012) โดยผูบ้งัคบับญัชานั้นมีบทบาทส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้ม เป็นผูต้ดัสินใจ 
วางแผน ก าหนดแผนการด าเนินงาน  เป็นผูส่ื้อสารและใหก้ารยอมรับช่ืนชมและรางวลั
แก่บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีดี รวมถึงเป็นผูท่ี้สามารถโนม้นา้วจูงใจและมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกและความมัน่คงทางจิตใจดว้ยการส่งเสริมและสนบัสนุน
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ประการ ไดแ้ก่ การใหร้างวลัตามสถานการณ์ (Contingent Reward) และการบริหาร
แบบวางเฉย (Management by exception) 3) รูปแบบภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย 
(Laissez-faire Leadership) เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ าหลีกเล่ียงการใชอิ้ทธิพลท่ีมีต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและขาดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นรูปแบบภาวะผูน้ าท่ี
ปราศจากภาวะผูน้ า โดยภาวะผูน้ ารูปแบบน้ีเป็นการท่ีผูน้ าปล่อยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามี
อิสระอยา่งเตม็ท่ี ผูน้ าจะไม่มีความพยายามในการเปล่ียนแปลง พฒันาในสถานการณ์
ต่าง ๆ  

ในส่วนของวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์ารนั้น เป็น
ความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ารซ่ึงมีลกัษณะของความสมัพนัธ์อนัเหนียวแน่น
และเป็นไปในทิศทางท่ีดี โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อองคก์าร ภาคภูมิใจในองคก์าร และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
ความส าเร็จขององคก์าร โดยนกัวชิาการตลอดจนองคก์รท่ีปรึกษาไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์ารไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การยอมรับเป้าหมาย 
วสิยัทศัน์ และค่านิยมขององคก์าร (Say) 2) ความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือ
ความส าเร็จขององคก์าร (Strive) 3) ความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก
ภาพขององคก์าร (Stay) (Mowday et al., 1979; Meyer et al., 1993; Hewitt, 2004; 
Gallup, 2003) 

จากความส าคญัดงัท่ีกล่าวมาเห็นไดว้า่ นกับริหารทรัพยากรมนุษยค์วร
ตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
บางเขน ซ่ึงผลจากการศึกษานั้นสามารถน าไปใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์ทางดา้นวิชาการใหแ้ก่
นกัวชิาการและผูท่ี้สนใจศึกษาผลกระทบของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าของ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการใน
มหาวทิยาลยัซ่ึงอาจมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากบุคลากรในองคก์ารเอกชนหรือหน่วยงานของ
รัฐอ่ืน ๆ โดยเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้และเป็นการน าองคค์วามรู้ในรูปแบบของแนวคิด 

ทฤษฎีไปสู่การปฏิบติัอีกดว้ย นอกจากน้ีผลจากการศึกษายงัเป็นประโยชน์ทางดา้น
วชิาชีพต่อบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการและต่อมหาวทิยาลยั หากมหาวทิยาลยัน า
ผลการวจิยัไปใชใ้นการออกแบบการพฒันาบุคลากรระดบับงัคบับญัชา บุคลากรจะมี
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมหาวทิยาลยัยงัสามารถประยกุตใ์ช้
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาสายอาชีพ เช่น การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งของบุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการ การคดัเลือกผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานสายสนบัสนุน
วชิาการ การอบรมและพฒันาภาวะผูน้ า อนัจะเป็นการพฒันาไปในทิศทางท่ีส่งเสริมให้
เกิดความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากร  

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อ
ความผกูพนัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตบางเขน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความผกูพนัตอ่องคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ
ในมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผูบ้งัคบับญัชาดา้นเพศ อาย ุและระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกนักบับุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการ 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการทั้งใน
หน่วยงานสงักดัส านกังานอธิการบดี และสงักดัคณะ จ านวนทั้งส้ิน 4,564 คน โดยการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ชก้ารสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้
กลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 465 คน ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา มีจ านวน 21 ขอ้ 
และแบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร มีจ านวน 20 ขอ้ ไดน้ าแบบสอบถาม



Journal of Humanities & Social Sciences  (JHUSOC) 199Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

ประการ ไดแ้ก่ การใหร้างวลัตามสถานการณ์ (Contingent Reward) และการบริหาร
แบบวางเฉย (Management by exception) 3) รูปแบบภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย 
(Laissez-faire Leadership) เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ าหลีกเล่ียงการใชอิ้ทธิพลท่ีมีต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและขาดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นรูปแบบภาวะผูน้ าท่ี
ปราศจากภาวะผูน้ า โดยภาวะผูน้ ารูปแบบน้ีเป็นการท่ีผูน้ าปล่อยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามี
อิสระอยา่งเตม็ท่ี ผูน้ าจะไม่มีความพยายามในการเปล่ียนแปลง พฒันาในสถานการณ์
ต่าง ๆ  

ในส่วนของวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์ารนั้น เป็น
ความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ารซ่ึงมีลกัษณะของความสมัพนัธ์อนัเหนียวแน่น
และเป็นไปในทิศทางท่ีดี โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อองคก์าร ภาคภูมิใจในองคก์าร และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
ความส าเร็จขององคก์าร โดยนกัวชิาการตลอดจนองคก์รท่ีปรึกษาไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์ารไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การยอมรับเป้าหมาย 
วสิยัทศัน์ และค่านิยมขององคก์าร (Say) 2) ความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือ
ความส าเร็จขององคก์าร (Strive) 3) ความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก
ภาพขององคก์าร (Stay) (Mowday et al., 1979; Meyer et al., 1993; Hewitt, 2004; 
Gallup, 2003) 

จากความส าคญัดงัท่ีกล่าวมาเห็นไดว้า่ นกับริหารทรัพยากรมนุษยค์วร
ตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
บางเขน ซ่ึงผลจากการศึกษานั้นสามารถน าไปใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์ทางดา้นวิชาการใหแ้ก่
นกัวชิาการและผูท่ี้สนใจศึกษาผลกระทบของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าของ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการใน
มหาวทิยาลยัซ่ึงอาจมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากบุคลากรในองคก์ารเอกชนหรือหน่วยงานของ
รัฐอ่ืน ๆ โดยเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้และเป็นการน าองคค์วามรู้ในรูปแบบของแนวคิด 

ทฤษฎีไปสู่การปฏิบติัอีกดว้ย นอกจากน้ีผลจากการศึกษายงัเป็นประโยชน์ทางดา้น
วชิาชีพต่อบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการและต่อมหาวทิยาลยั หากมหาวทิยาลยัน า
ผลการวจิยัไปใชใ้นการออกแบบการพฒันาบุคลากรระดบับงัคบับญัชา บุคลากรจะมี
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมหาวทิยาลยัยงัสามารถประยกุตใ์ช้
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาสายอาชีพ เช่น การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งของบุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการ การคดัเลือกผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานสายสนบัสนุน
วชิาการ การอบรมและพฒันาภาวะผูน้ า อนัจะเป็นการพฒันาไปในทิศทางท่ีส่งเสริมให้
เกิดความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากร  

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อ
ความผกูพนัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตบางเขน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความผกูพนัตอ่องคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ
ในมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผูบ้งัคบับญัชาดา้นเพศ อาย ุและระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกนักบับุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการ 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการทั้งใน
หน่วยงานสงักดัส านกังานอธิการบดี และสงักดัคณะ จ านวนทั้งส้ิน 4,564 คน โดยการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ชก้ารสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้
กลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 465 คน ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา มีจ านวน 21 ขอ้ 
และแบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร มีจ านวน 20 ขอ้ ไดน้ าแบบสอบถาม
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ตารางท่ี 1 
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาท่ีมต่ีอความ
ผูกพันต่อองค์การ 

รูปแบบ ความผูกพนัต่อ
องค์การโดยรวม 

การยอมรับเป้าหมาย 
วสัิยทัศน์ และค่านิยม
ขององค์การ 

ความพยายามทุ่มเท
อย่างเต็มที่เพ่ือความ 
ส าเร็จขององค์การ 

ความปรารถนาที่จะ
ด ารงไว้ซ่ึงความเป็น
สมาชิกภาพ 

B Beta Sig B Beta Sig B Beta Sig B Beta Sig 
ค่าคงท่ี 3.372   3.225   3.351   3.206   
TF  .302 .000*  .316 .000*  .195 .000*  .226 .000* 
TS  .012 .868  .083 .239  .005 .117  .038 .602 
LF  .065 .152  .033 .465  .098 .005*  .003 .941 
 F = 46.373 R2 = .089 F = 51.298 R2 = .098 F = 13.696 R2 = .052 F = 24.847 R2 = .049 
หมายเหต ุTF  หมายถึง รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป, TS หมายถึง รูปแบบภาวะผูน้ าเชิง
แลกเปล่ียน และ LF หมายถึง รูปแบบภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปเป็นภาวะผูน้ าท่ีสามารถ
ท านายความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม รวมถึงความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นการยอมรับ
เป้าหมาย วสิัยทศัน์ และค่านิยมขององคก์าร และดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความ
เป็นสมาชิกภาพขององคก์ารได ้โดยมีค่า Beta เท่ากบั 0.302, 0.316 และ 0.226 ตามล าดบั 
โดยสามารถพยากรณ์ไดว้า่ เม่ือมีการรับรู้ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปของบุคลากรสายสนบัสนุน
เพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย จะสามารถท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมเพ่ิมข้ึน 0.302 หน่วย 
ซ่ึงสามารถอธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 8.9 (ค่า R 2= 0.089) รวมถึงท าใหด้า้นการ
ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ารเพ่ิมข้ึน 0.316 หน่วย ซ่ึงสามารถอธิบายความผนั
แปรความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นน้ีไดร้้อยละ 9.8 (ค่า R2 = 0.098) อีกทั้งยงัจะสามารถท าให้
ดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพเพ่ิมข้ึน 0.226 หน่วย ซ่ึงสามารถ
อธิบายความผนัแปรความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นน้ีไดร้้อยละ 4.9 (ค่า R2 = 0.049) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในขณะท่ีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความพยายามทุ่มเท

เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาวะผูน้ าและความผกูพนัต่อองคก์าร จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และน าไปทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
จ านวน 30 ชุด กบับุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ณ มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ทั้งน้ี สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือวเิคราะห์อิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์าร และสถิติการทดสอบค่าที และค่าความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือ
วเิคราะห์การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร 
 
ผลการวจิยั 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบเป็นเพศชาย จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 
และเป็นเพศหญิง จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี 
จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 268 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 ดา้นประสบการณ์การท างานท่ีมหาวทิยาลยัแห่งน้ี พบวา่ 10-15 
ปี มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ทั้งน้ี ปัจจยัส่วนบุคคลของผู ้
คบับญัชาดา้นเพศ พบวา่ เป็นเพศชาย จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 เป็นเพศ
หญิง จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 และส่วนใหญ่ผูบ้งัคบับญัชา มีอายรุะหวา่ง 
41-50 ปี จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ในดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกบั
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ พบวา่ มีระยะเวลามากกวา่ 10 ปีมากท่ีสุด จ านวน 192 
คิดเป็นร้อยละ 41.3  

จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์าร ผลการศึกษาสามารถแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาท่ีมต่ีอความ
ผูกพันต่อองค์การ 

รูปแบบ ความผูกพนัต่อ
องค์การโดยรวม 

การยอมรับเป้าหมาย 
วสัิยทัศน์ และค่านิยม
ขององค์การ 

ความพยายามทุ่มเท
อย่างเต็มที่เพ่ือความ 
ส าเร็จขององค์การ 

ความปรารถนาที่จะ
ด ารงไว้ซ่ึงความเป็น
สมาชิกภาพ 

B Beta Sig B Beta Sig B Beta Sig B Beta Sig 
ค่าคงท่ี 3.372   3.225   3.351   3.206   
TF  .302 .000*  .316 .000*  .195 .000*  .226 .000* 
TS  .012 .868  .083 .239  .005 .117  .038 .602 
LF  .065 .152  .033 .465  .098 .005*  .003 .941 
 F = 46.373 R2 = .089 F = 51.298 R2 = .098 F = 13.696 R2 = .052 F = 24.847 R2 = .049 
หมายเหต ุTF  หมายถึง รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป, TS หมายถึง รูปแบบภาวะผูน้ าเชิง
แลกเปล่ียน และ LF หมายถึง รูปแบบภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปเป็นภาวะผูน้ าท่ีสามารถ
ท านายความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม รวมถึงความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นการยอมรับ
เป้าหมาย วสิัยทศัน์ และค่านิยมขององคก์าร และดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความ
เป็นสมาชิกภาพขององคก์ารได ้โดยมีค่า Beta เท่ากบั 0.302, 0.316 และ 0.226 ตามล าดบั 
โดยสามารถพยากรณ์ไดว้า่ เม่ือมีการรับรู้ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปของบุคลากรสายสนบัสนุน
เพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย จะสามารถท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมเพ่ิมข้ึน 0.302 หน่วย 
ซ่ึงสามารถอธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 8.9 (ค่า R 2= 0.089) รวมถึงท าใหด้า้นการ
ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ารเพ่ิมข้ึน 0.316 หน่วย ซ่ึงสามารถอธิบายความผนั
แปรความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นน้ีไดร้้อยละ 9.8 (ค่า R2 = 0.098) อีกทั้งยงัจะสามารถท าให้
ดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพเพ่ิมข้ึน 0.226 หน่วย ซ่ึงสามารถ
อธิบายความผนัแปรความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นน้ีไดร้้อยละ 4.9 (ค่า R2 = 0.049) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในขณะท่ีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความพยายามทุ่มเท

เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาวะผูน้ าและความผกูพนัต่อองคก์าร จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และน าไปทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
จ านวน 30 ชุด กบับุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ณ มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ทั้งน้ี สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือวเิคราะห์อิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์าร และสถิติการทดสอบค่าที และค่าความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือ
วเิคราะห์การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร 
 
ผลการวจิยั 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบเป็นเพศชาย จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 
และเป็นเพศหญิง จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี 
จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 268 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 ดา้นประสบการณ์การท างานท่ีมหาวทิยาลยัแห่งน้ี พบวา่ 10-15 
ปี มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ทั้งน้ี ปัจจยัส่วนบุคคลของผู ้
คบับญัชาดา้นเพศ พบวา่ เป็นเพศชาย จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 เป็นเพศ
หญิง จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 และส่วนใหญ่ผูบ้งัคบับญัชา มีอายรุะหวา่ง 
41-50 ปี จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ในดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกบั
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ พบวา่ มีระยะเวลามากกวา่ 10 ปีมากท่ีสุด จ านวน 192 
คิดเป็นร้อยละ 41.3  

จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์าร ผลการศึกษาสามารถแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ
ความผกูพนัต่อองคก์าร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศของผูบ้งัคบับญัชา พบวา่ 
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการท่ีปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีเพศแตกต่างกนั มี
ความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตารางท่ี 3 
ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จ าแนกตามอายขุองผู้บังคับบัญชา 
ความผูกพนัต่อองค์การ ความแปรปรวน Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ความผกูพนัต่อองคก์าร
โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 4.417 3 1.472 2.293 .077 

 ภายในกลุ่ม 295.991 461 .642   
 รวม 300.398 464    
ดา้นการยอมรับเป้าหมาย 
วิสยัทศัน์ และค่านิยมของ
องคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.714 3 .571 2.269 .080 

 ภายในกลุ่ม 116.126 461 .252   
 รวม 117.840 464    

ดา้นความพยายามทุ่มเท
อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความส าเร็จ
ขององคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.633 3 .544 2.148 .093 

 ภายในกลุ่ม 116.785 461 .253   
 รวม 118.418 464    
ดา้นความปรารถนาท่ีจะ
ด ารงไวซ่ึ้งความเป็น
สมาชิกภาพขององคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม .758 3 .253 .835 .475 

 ภายในกลุ่ม 139.337 461 .302   
 รวม 140.095 464    

อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความส าเร็จขององคก์าร พบวา่ รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป โดยมีค่า Beta 
เท่ากบั  0.195 และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย โดยมีค่า Beta เท่ากบั 0.098 ทั้งสอง
รูปแบบมีอิทธิพลต่อดา้นน้ี ซ่ึงสามารถพยากรณ์ไดว้า่ เม่ือมีการรับรู้ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป
เพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย จะสามารถท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่ง
เตม็ท่ีเพื่อความส าเร็จขององคก์ารเพ่ิมข้ึน 0.195 หน่วย ซ่ึงสามารถอธิบายความผนัแปร
ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นน้ีไดร้้อยละ 5.2 (ค่า R2= 0.052) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 อีกทั้งเม่ือมีการรับรู้ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย จะ
สามารถท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 0.098 หน่วย ซ่ึงสามารถ
อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 5.2 (ค่า R2 = 0.052) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบความผกูพนัตอ่องคก์าร จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้งัคบับญัชาดา้นเพศ อาย ุและระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกนั  
ผลการศึกษาสามารถแสดงได ้ดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 2 
ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จ าแนกตามเพศของผู้บังคับบัญชา 

ความผูกพนัต่อองค์การ ผู้บังคับบัญชาเพศชาย ผู้บังคับบัญชาเพศหญิง t p 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม 4.03 .39 4.14 .41 -2.729 .007 
ดา้นการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
และค่านิยมขององคก์าร 

4.05 .51 4.18 .50 -2.513 .016 

ดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ี
เพื่อความส าเร็จขององคก์าร 

4.16 .40 4.23 .54 -2.189 .035 

ดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกภาพ 

3.84 .56 3.95 .54 -2.044 .041 
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จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ
ความผกูพนัต่อองคก์าร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศของผูบ้งัคบับญัชา พบวา่ 
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการท่ีปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีเพศแตกต่างกนั มี
ความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตารางท่ี 3 
ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จ าแนกตามอายขุองผู้บังคับบัญชา 
ความผูกพนัต่อองค์การ ความแปรปรวน Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ความผกูพนัต่อองคก์าร
โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 4.417 3 1.472 2.293 .077 

 ภายในกลุ่ม 295.991 461 .642   
 รวม 300.398 464    
ดา้นการยอมรับเป้าหมาย 
วิสยัทศัน์ และค่านิยมของ
องคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.714 3 .571 2.269 .080 

 ภายในกลุ่ม 116.126 461 .252   
 รวม 117.840 464    

ดา้นความพยายามทุ่มเท
อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความส าเร็จ
ขององคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.633 3 .544 2.148 .093 

 ภายในกลุ่ม 116.785 461 .253   
 รวม 118.418 464    
ดา้นความปรารถนาท่ีจะ
ด ารงไวซ่ึ้งความเป็น
สมาชิกภาพขององคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม .758 3 .253 .835 .475 

 ภายในกลุ่ม 139.337 461 .302   
 รวม 140.095 464    

อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความส าเร็จขององคก์าร พบวา่ รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป โดยมีค่า Beta 
เท่ากบั  0.195 และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย โดยมีค่า Beta เท่ากบั 0.098 ทั้งสอง
รูปแบบมีอิทธิพลต่อดา้นน้ี ซ่ึงสามารถพยากรณ์ไดว้า่ เม่ือมีการรับรู้ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป
เพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย จะสามารถท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่ง
เตม็ท่ีเพื่อความส าเร็จขององคก์ารเพ่ิมข้ึน 0.195 หน่วย ซ่ึงสามารถอธิบายความผนัแปร
ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นน้ีไดร้้อยละ 5.2 (ค่า R2= 0.052) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 อีกทั้งเม่ือมีการรับรู้ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย จะ
สามารถท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 0.098 หน่วย ซ่ึงสามารถ
อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 5.2 (ค่า R2 = 0.052) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบความผกูพนัตอ่องคก์าร จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้งัคบับญัชาดา้นเพศ อาย ุและระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกนั  
ผลการศึกษาสามารถแสดงได ้ดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 2 
ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จ าแนกตามเพศของผู้บังคับบัญชา 

ความผูกพนัต่อองค์การ ผู้บังคับบัญชาเพศชาย ผู้บังคับบัญชาเพศหญิง t p 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม 4.03 .39 4.14 .41 -2.729 .007 
ดา้นการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
และค่านิยมขององคก์าร 

4.05 .51 4.18 .50 -2.513 .016 

ดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ี
เพื่อความส าเร็จขององคก์าร 

4.16 .40 4.23 .54 -2.189 .035 

ดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกภาพ 

3.84 .56 3.95 .54 -2.044 .041 
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จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ
ความผกูพนัต่อองคก์ารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายขุองผูบ้งัคบับญัชา พบวา่ 
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการท่ีมีผูบ้งัคบับญัชาอายแุตกต่างกนั (ผูบ้งัคบับญัชามีอายุ
นอ้ยกวา่ 30 ปี, ระหวา่ง 31-40 ปี, ระหวา่ง 41-50 ปี และอายมุากกวา่ 50 ปี) มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตารางท่ี 4 
ผลการเปรียบเทียบความผกูพันต่อองค์การ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
ความผูกพนัต่อองค์การ ความ

แปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.822 3 .607 3.430 .017 
 ภายในกลุ่ม 81.620 461 .177   
 รวม 83.442 464    
ดา้นการยอมรับเป้าหมาย 
วิสยัทศัน์ และค่านิยมขององคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม 3.222 3 1.074 4.320 .005* 

 ภายในกลุ่ม 114.618 461 .249   
 รวม 117.840 464    
ดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่ง
เตม็ท่ีเพื่อความส าเร็จขององคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม .763 3 .254 .996 .394 

 ภายในกลุ่ม 117.655 461 .255   
 รวม 118.418 464    
ดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไว้
ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพของ
องคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม 3.183 3 1.061 3.573 .014* 

 ภายในกลุ่ม 136.911 461 .297   
 รวม 140.095 464    

* หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดว้า่ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคา่เฉล่ียของ
ความผกูพนัต่อองคก์าร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกบั
ผูบ้งัคบับญัชา พบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกบั
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีแตกต่างกนั  (ระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี, 1-5 ปี, 5-10 ปี และมากกวา่ 10 
ปี) มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความส าเร็จของ
องคก์ารไม่แตกต่างกนั แต่มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม รวมไปถึงความผกูพนัต่อ
องคก์ารดา้นการยอมรับเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และค่านิยมขององคก์าร และดา้นความ
ปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 การท่ีการรับรู้ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน อาจมีผลมาจากการบริหารจดัการเพื่อให้
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการมีการรับรู้ไดถึ้งการประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ี
ดี เสียสละตนเพ่ือส่วนรวม ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีวสิยัทศัน์และเป็นธรรม
ของผูบ้งัคบับญัชา (Kasetsart University, 2017) ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาจึงสามารถสร้าง
แรงบนัดาลใจ และแนะแนวทางใหม่ๆ ในการแกไ้ขปัญหา รวมถึงท าใหบุ้คลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการมองปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ยวธีิคิดแบบใหม่ๆ จึงท าใหบุ้คลากรใต้
บงัคบับญัชาเกิดความรู้สึกดีๆ และภาคภูมิใจในตวัของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Vito et al. (2014) ท่ีไดท้ าการศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป
ของบุคลากรในหน่วยงานยอ่ยต่างๆ ขององคก์าร และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Xirasagar (2008) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ืองรูปแบบภาวะผูน้ าเตม็รูปแบบท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ท่ีในคณะแพทยศาสตร์ของมหาวทิยาลยั พบวา่ รูปแบบ
ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร เน่ืองจาก
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จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ
ความผกูพนัต่อองคก์ารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายขุองผูบ้งัคบับญัชา พบวา่ 
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการท่ีมีผูบ้งัคบับญัชาอายแุตกต่างกนั (ผูบ้งัคบับญัชามีอายุ
นอ้ยกวา่ 30 ปี, ระหวา่ง 31-40 ปี, ระหวา่ง 41-50 ปี และอายมุากกวา่ 50 ปี) มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตารางท่ี 4 
ผลการเปรียบเทียบความผกูพันต่อองค์การ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
ความผูกพนัต่อองค์การ ความ

แปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.822 3 .607 3.430 .017 
 ภายในกลุ่ม 81.620 461 .177   
 รวม 83.442 464    
ดา้นการยอมรับเป้าหมาย 
วิสยัทศัน์ และค่านิยมขององคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม 3.222 3 1.074 4.320 .005* 

 ภายในกลุ่ม 114.618 461 .249   
 รวม 117.840 464    
ดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่ง
เตม็ท่ีเพื่อความส าเร็จขององคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม .763 3 .254 .996 .394 

 ภายในกลุ่ม 117.655 461 .255   
 รวม 118.418 464    
ดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไว้
ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพของ
องคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม 3.183 3 1.061 3.573 .014* 

 ภายในกลุ่ม 136.911 461 .297   
 รวม 140.095 464    

* หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดว้า่ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคา่เฉล่ียของ
ความผกูพนัต่อองคก์าร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกบั
ผูบ้งัคบับญัชา พบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกบั
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีแตกต่างกนั  (ระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี, 1-5 ปี, 5-10 ปี และมากกวา่ 10 
ปี) มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความส าเร็จของ
องคก์ารไม่แตกต่างกนั แต่มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม รวมไปถึงความผกูพนัต่อ
องคก์ารดา้นการยอมรับเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และค่านิยมขององคก์าร และดา้นความ
ปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 การท่ีการรับรู้ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน อาจมีผลมาจากการบริหารจดัการเพื่อให้
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการมีการรับรู้ไดถึ้งการประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ี
ดี เสียสละตนเพ่ือส่วนรวม ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีวสิยัทศัน์และเป็นธรรม
ของผูบ้งัคบับญัชา (Kasetsart University, 2017) ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาจึงสามารถสร้าง
แรงบนัดาลใจ และแนะแนวทางใหม่ๆ ในการแกไ้ขปัญหา รวมถึงท าใหบุ้คลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการมองปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ยวธีิคิดแบบใหม่ๆ จึงท าใหบุ้คลากรใต้
บงัคบับญัชาเกิดความรู้สึกดีๆ และภาคภูมิใจในตวัของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Vito et al. (2014) ท่ีไดท้ าการศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป
ของบุคลากรในหน่วยงานยอ่ยต่างๆ ขององคก์าร และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Xirasagar (2008) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ืองรูปแบบภาวะผูน้ าเตม็รูปแบบท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ท่ีในคณะแพทยศาสตร์ของมหาวทิยาลยั พบวา่ รูปแบบ
ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร เน่ืองจาก
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ความกลมเกลียวกนัมากกวา่การแข่งขนั ดว้ยเหตุน้ีบุคคลท่ีมีความตอ้งการมิตรสมัพนัธ์
มาก จึงมกัจะแสดงออกโดยการคาดหวงัหรือตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้นให้
มากท่ีสุด โดยพยายามท าตนใหส้อดคลอ้งเขา้กบัความตอ้งการของผูอ่ื้น และพยายาม
เขา้ใจและเขา้ถึงความรู้สึกของฝ่ายอ่ืนๆ อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chanpen 
(2014) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนของสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน พบวา่ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานและความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร เน่ืองมาจากระยะเวลาและ
ความสมัพนัธ์อนัดีต่อผูบ้งัคบับญัชาท าใหเ้จา้หนา้ท่ีเกิดความรู้สึกผกูพนัและยนิดีท่ีจะ
ปฏิบติังานอยา่งทุ่มเท  
 
สรุปผล 

จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 การศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าของ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์าร พบวา่ รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีสามารถท านาย
ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม รวมถึงความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการยอมรับ
เป้าหมาย วสิยัทศัน์ และค่านิยมขององคก์าร และดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการในมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขนไดน้ั้น มีเพียงรูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป (ค่า Beta 
เท่ากบั 0.302, 0.316 และ 0.226 ตามล าดบั) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ในส่วนความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือ
ความส าเร็จขององคก์ารนั้น ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีสามารถท านายได้
นั้น ไดแ้ก่ รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป (ค่า Beta เท่ากบั 0.195) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และรูปแบบภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (ค่า Beta เท่ากบั 0.098) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความผกูพนั
ต่อองคก์าร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้งัคบับญัชาดา้นเพศ อาย ุและระยะเวลา

บุคลากรมีการรับรู้ไดถึ้งการใชอ้  านาจอยา่งมีอุดมการณ์ และการปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่ง (Role Model) ทั้งในดา้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ความสามารถในการช้ีแนะแนวทาง มุมมองใหม่ๆ รวมไปถึงการสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหแ้ก่บุคลากร  

นอกจากน้ี การท่ีการรับรู้ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความส าเร็จขององคก์ารนั้น 
อาจมีผลมาจากบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการมีการรับรู้รูปแบบการบริหารงานท่ี
ผสมผสานกนัระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายและภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป 
โดยบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการมีอิสระในการปฏิบติังาน มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน จึงท าใหเ้กิดความรู้สึกวา่
ตนเป็นส่วนหน่ึงและมีความส าคญัต่อมหาวทิยาลยั (Kasetsart University, 2017) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Meyer et al. (1993) ท่ีไดก้ล่าววา่ ความมีอิสระในการ
ปฏิบติังานสามารถท าใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารไดม้ากยิง่ข้ึน 
เน่ืองจากหากองคก์ารมีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีอิสระในการตดัสินใจในการ
ท างาน ก็จะส่งผลใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยา่งทุ่มเทและเกิดความพยายามท่ีจะ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ศกัยภาพ  

จากผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 การท่ีบุคลากรสายสนบัสนุน
วชิาการมีความผกูพนัต่อองคก์ารแปรผนัตามระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกบั
ผูบ้งัคบับญัชานั้น อาจเน่ืองมาจากระยะเวลาท่ีไดป้ฏิบติังานร่วมกนัอนัยาวนาน
ก่อใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดี มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ผูบ้งัคบับญัชาได้
ถ่ายทอดความรู้และทกัษะในการท างานใหแ้ก่บุคลากร จึงท าใหบุ้คลากรใตบ้งัคบั
บญัชาเกิดความไวว้างใจ เช่ือมัน่และเคารพต่อผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ความตอ้งการของ McClelland (1961) ท่ีไดก้ล่าวถึงความตอ้งการมิตรสมัพนัธ์ (Need 
for Affiliation) วา่บุคคลนั้นมีความตอ้งการมิตรและสมัพนัธภาพท่ีดีและตอ้งการมี
ปฏิสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนๆ ในสงัคม มีปฏิสมัพนัธ์ท างานร่วมกบักลุ่มและมี
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ความกลมเกลียวกนัมากกวา่การแข่งขนั ดว้ยเหตุน้ีบุคคลท่ีมีความตอ้งการมิตรสมัพนัธ์
มาก จึงมกัจะแสดงออกโดยการคาดหวงัหรือตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้นให้
มากท่ีสุด โดยพยายามท าตนใหส้อดคลอ้งเขา้กบัความตอ้งการของผูอ่ื้น และพยายาม
เขา้ใจและเขา้ถึงความรู้สึกของฝ่ายอ่ืนๆ อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chanpen 
(2014) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนของสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน พบวา่ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานและความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร เน่ืองมาจากระยะเวลาและ
ความสมัพนัธ์อนัดีต่อผูบ้งัคบับญัชาท าใหเ้จา้หนา้ท่ีเกิดความรู้สึกผกูพนัและยนิดีท่ีจะ
ปฏิบติังานอยา่งทุ่มเท  
 
สรุปผล 

จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 การศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าของ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์าร พบวา่ รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีสามารถท านาย
ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม รวมถึงความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการยอมรับ
เป้าหมาย วสิยัทศัน์ และค่านิยมขององคก์าร และดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการในมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขนไดน้ั้น มีเพียงรูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป (ค่า Beta 
เท่ากบั 0.302, 0.316 และ 0.226 ตามล าดบั) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ในส่วนความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือ
ความส าเร็จขององคก์ารนั้น ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีสามารถท านายได้
นั้น ไดแ้ก่ รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป (ค่า Beta เท่ากบั 0.195) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และรูปแบบภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (ค่า Beta เท่ากบั 0.098) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความผกูพนั
ต่อองคก์าร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้งัคบับญัชาดา้นเพศ อาย ุและระยะเวลา

บุคลากรมีการรับรู้ไดถึ้งการใชอ้  านาจอยา่งมีอุดมการณ์ และการปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่ง (Role Model) ทั้งในดา้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ความสามารถในการช้ีแนะแนวทาง มุมมองใหม่ๆ รวมไปถึงการสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหแ้ก่บุคลากร  

นอกจากน้ี การท่ีการรับรู้ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความส าเร็จขององคก์ารนั้น 
อาจมีผลมาจากบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการมีการรับรู้รูปแบบการบริหารงานท่ี
ผสมผสานกนัระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายและภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป 
โดยบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการมีอิสระในการปฏิบติังาน มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน จึงท าใหเ้กิดความรู้สึกวา่
ตนเป็นส่วนหน่ึงและมีความส าคญัต่อมหาวทิยาลยั (Kasetsart University, 2017) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Meyer et al. (1993) ท่ีไดก้ล่าววา่ ความมีอิสระในการ
ปฏิบติังานสามารถท าใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารไดม้ากยิง่ข้ึน 
เน่ืองจากหากองคก์ารมีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีอิสระในการตดัสินใจในการ
ท างาน ก็จะส่งผลใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยา่งทุ่มเทและเกิดความพยายามท่ีจะ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ศกัยภาพ  

จากผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 การท่ีบุคลากรสายสนบัสนุน
วชิาการมีความผกูพนัต่อองคก์ารแปรผนัตามระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกบั
ผูบ้งัคบับญัชานั้น อาจเน่ืองมาจากระยะเวลาท่ีไดป้ฏิบติังานร่วมกนัอนัยาวนาน
ก่อใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดี มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ผูบ้งัคบับญัชาได้
ถ่ายทอดความรู้และทกัษะในการท างานใหแ้ก่บุคลากร จึงท าใหบุ้คลากรใตบ้งัคบั
บญัชาเกิดความไวว้างใจ เช่ือมัน่และเคารพต่อผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ความตอ้งการของ McClelland (1961) ท่ีไดก้ล่าวถึงความตอ้งการมิตรสมัพนัธ์ (Need 
for Affiliation) วา่บุคคลนั้นมีความตอ้งการมิตรและสมัพนัธภาพท่ีดีและตอ้งการมี
ปฏิสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนๆ ในสงัคม มีปฏิสมัพนัธ์ท างานร่วมกบักลุ่มและมี
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ความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความส าเร็จของ
องคก์ารมากยิง่ข้ึน (Baumrak, 2006) 

3. ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัควรวางแผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใ์น
ระยะยาว โดยอาจมีการจดัหาพ่ีเล้ียง (Mentor) ท่ีท าหนา้ท่ีเปรียบเสมือนผูบ้งัคบับญัชา 
เน่ืองจากในอนาคตบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการอาจตอ้งมีการเปล่ียนผูบ้งัคบับญัชา
คนใหม่ๆ เน่ืองจากบุคลากรอาจไดรั้บการเล่ือนขั้น หรืออาจโยกยา้ยหน่วยงาน หนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ มหาวทิยาลยัจึงควรมีการวางแนวทางจดัหาพ่ีเล้ียงท่ีเป็นเสมือน
ผูบ้งัคบับญัชาในระยะยาวท่ีจะเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า สร้างแรงบนัดาลใจ ช้ีแนะ
แนวทางการปฏิบติังานในระยะยาว 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัในคร้ังตอ่ไป 
1. การวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาในรูปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพท่ีมีการ

สมัภาษณ์ควบคู่กบัเชิงปริมาณเพ่ือขยายผลการวจิยัในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร

ของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการในมหาวทิยาลยั เช่น คุณภาพชีวติในการท างาน 
การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถขยายผลการวจิยัไปยงัตวัแปร
อ่ืนๆ ท่ีช่วยเอ้ือใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการใน
มหาวทิยาลยั 

3. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาในกลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งใน
มหาวทิยาลยัภาครัฐ ภาคเอกชน และในก ากบัของรัฐ เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกรูปแบบของ
มหาวทิยาลยัในประเทศไทย และควรมีการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งอาชีพอ่ืนๆ ของ
มหาวทิยาลยั เช่น บุคลากรสายวชิาการ หรือกลุ่มองคก์ารการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือขยาย
ผลการวจิยัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าอนัจะเป็นการพฒันาไปในทิศทาง
เพ่ือส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร 

 
 

ท่ีปฏิบติังานร่วมกบับุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ พบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุน
วชิาการท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อ
องคก์ารดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความส าเร็จขององคก์ารไม่แตกต่างกนั 
แต่มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม รวมถึงความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการยอมรับ
เป้าหมาย วสิยัทศัน์ และค่านิยมขององคก์าร และดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ในขณะท่ีผลการทดสอบความแตกต่างของความผกูพนัตอ่องคก์าร จ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้งัคบับญัชาดา้นเพศและอาย ุพบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุน
วชิาการท่ีปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีเพศและอายแุตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อ
องคก์ารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปปฏิบติั 

1. ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัควรวางแนวทางในการคดัเลือก เล่ือนขั้นเล่ือน
ต าแหน่ง และการอบรมและพฒันาสายอาชีพของผูบ้งัคบับญัชา โดยใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางของภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป โดยมหาวทิยาลยัอาจมีการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาใหผู้บ้งัคบับญัชาเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจในการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ 
ตลอดจนการบริหารจดัการบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการใตบ้งัคบับญัชาตามแนวทาง
ปฏิบติัของภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป (Popli & Rizvi, 2016) 

2. ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้บ้งัคบับญัชา
ของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการมีการผสมผสานรูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปและ
ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายในการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ โดยอาจมีการวาง
แนวทางส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือใหผู้บ้งัคบับญัชาไดมี้การสร้างแรงบนัดาลใจ 
แนะแนวทางการแกปั้ญหาโดยใชแ้นวทางใหม่ๆ ตลอดจนมีการใหบุ้คลากรไดมี้อิสระทาง
ความคิดและไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท่ีเขา้ร่วมก็จะสามารถน าไปสู่การส่งเสริม
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ความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความส าเร็จของ
องคก์ารมากยิง่ข้ึน (Baumrak, 2006) 

3. ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัควรวางแผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใ์น
ระยะยาว โดยอาจมีการจดัหาพ่ีเล้ียง (Mentor) ท่ีท าหนา้ท่ีเปรียบเสมือนผูบ้งัคบับญัชา 
เน่ืองจากในอนาคตบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการอาจตอ้งมีการเปล่ียนผูบ้งัคบับญัชา
คนใหม่ๆ เน่ืองจากบุคลากรอาจไดรั้บการเล่ือนขั้น หรืออาจโยกยา้ยหน่วยงาน หนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ มหาวทิยาลยัจึงควรมีการวางแนวทางจดัหาพ่ีเล้ียงท่ีเป็นเสมือน
ผูบ้งัคบับญัชาในระยะยาวท่ีจะเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า สร้างแรงบนัดาลใจ ช้ีแนะ
แนวทางการปฏิบติังานในระยะยาว 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัในคร้ังตอ่ไป 
1. การวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาในรูปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพท่ีมีการ

สมัภาษณ์ควบคู่กบัเชิงปริมาณเพ่ือขยายผลการวจิยัในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร

ของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการในมหาวทิยาลยั เช่น คุณภาพชีวติในการท างาน 
การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถขยายผลการวจิยัไปยงัตวัแปร
อ่ืนๆ ท่ีช่วยเอ้ือใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการใน
มหาวทิยาลยั 

3. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาในกลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งใน
มหาวทิยาลยัภาครัฐ ภาคเอกชน และในก ากบัของรัฐ เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกรูปแบบของ
มหาวทิยาลยัในประเทศไทย และควรมีการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งอาชีพอ่ืนๆ ของ
มหาวทิยาลยั เช่น บุคลากรสายวชิาการ หรือกลุ่มองคก์ารการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือขยาย
ผลการวจิยัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าอนัจะเป็นการพฒันาไปในทิศทาง
เพ่ือส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร 

 
 

ท่ีปฏิบติังานร่วมกบับุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ พบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุน
วชิาการท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อ
องคก์ารดา้นความพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความส าเร็จขององคก์ารไม่แตกต่างกนั 
แต่มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม รวมถึงความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการยอมรับ
เป้าหมาย วสิยัทศัน์ และค่านิยมขององคก์าร และดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ในขณะท่ีผลการทดสอบความแตกต่างของความผกูพนัตอ่องคก์าร จ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้งัคบับญัชาดา้นเพศและอาย ุพบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุน
วชิาการท่ีปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีเพศและอายแุตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อ
องคก์ารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปปฏิบติั 

1. ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัควรวางแนวทางในการคดัเลือก เล่ือนขั้นเล่ือน
ต าแหน่ง และการอบรมและพฒันาสายอาชีพของผูบ้งัคบับญัชา โดยใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางของภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป โดยมหาวทิยาลยัอาจมีการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาใหผู้บ้งัคบับญัชาเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจในการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ 
ตลอดจนการบริหารจดัการบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการใตบ้งัคบับญัชาตามแนวทาง
ปฏิบติัของภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป (Popli & Rizvi, 2016) 

2. ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้บ้งัคบับญัชา
ของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการมีการผสมผสานรูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปและ
ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายในการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ โดยอาจมีการวาง
แนวทางส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือใหผู้บ้งัคบับญัชาไดมี้การสร้างแรงบนัดาลใจ 
แนะแนวทางการแกปั้ญหาโดยใชแ้นวทางใหม่ๆ ตลอดจนมีการใหบุ้คลากรไดมี้อิสระทาง
ความคิดและไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท่ีเขา้ร่วมก็จะสามารถน าไปสู่การส่งเสริม
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บทคดัย่อ  
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ สงักดักระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาการด าเนินงานของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ สงักดักระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อศึกษาภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัท่ีส่งต่อการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ สงักดักระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรคือผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2560  จ านวน 8,060 
คน สุ่มเป็นตวัอยา่งจ านวน 427 ตวัอยา่ง ผลการวจิยัพบวา่ สภาพภาวะผูน้ าแบบร่วมมือ
รวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ตวัแปรภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั 5 ตวัแปรสามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาไดร้้อยละ 74.1 โดยตวัแปรดา้นการปกครองกลุ่มคนท่ีมีความ
หลากหลายดว้ยหลกัธรรมาภิบาล สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาได้
สูงสุด รองลงมาเป็นการมีวสิยัทศัน์ การสร้างความสมัพนัธ์ การมีส่วนร่วม การเห็น
คุณค่าของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความหลายหลาก และความฉลาดไหวพริบในการตดัสินใจ
แกปั้ญหาตามล าดบั 
 
ค าส าคญั:  ภาวะผูน้ า,  ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั,  การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
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 

 
 

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    
 
บทน า 
 นโยบายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัของการศึกษาวา่ การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการขบัเคล่ือน
ประเทศชาติสู่การพฒันาใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื เพราะวา่ “การศึกษาเป็น
แกนของการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ ซ่ึงถือวา่เป็นปฐมปัจจยัของการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม”  ดงันั้น องคก์รการศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการจดัการศึกษาใหก้บั
บุคลากรภายในชาติ จึงมีบทบาทในการสร้างรากฐานท่ีมัน่คงส าหรับการพฒันา
ประเทศชาติในทุกดา้น นอกจากนั้น มติของท่ีประชุมของพรรคประชาชนปฏิวติัลาว
ใหญ่คร้ังท่ี 9 ปี พ.ศ. 2554 ไดก้ าหนดเป้าหมายหลกัของการพฒันาประเทศไว ้4 ดา้น 
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ใหญ่คร้ังท่ี 9 ปี พ.ศ. 2554 ไดก้ าหนดเป้าหมายหลกัของการพฒันาประเทศไว ้4 ดา้น 
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สมาชิกหรือผูร่้วมงาน ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั หมายถึง กระบวนการท่ีผูน้ าใช้
ความสามารถในการจูงใจและสร้างแรงบนัดาลใจกระตุน้ใหบุ้คลากรท่ีอยูใ่นหน่วยงาน
เดียวกนัหรือต่างหน่วยงานกนัหรือระหวา่งองคก์าร ท าใหเ้กิดความเตม็ใจและ
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังาน หรือด าเนินการกิจกรรมใดๆ ร่วมกนัดว้ยความสามคัคี เพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกนั ในลกัษณะของการมีส่วนร่วม ริเร่ิม ประสานงาน ช่วยเหลือ เก้ือกลู 
แบ่งปันประสบการณ์ ความคิด แนวทางการท างาน ส่งเสริมและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั
แมจ้ะมีความแตกต่างกนับา้งก็ตาม   
 ผูว้จิยั ไดศึ้กษาและสงัเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวม
พลงัจากงานเขียนของนกัวชิาการดา้นภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัดงัต่อไปน้ีคือ 
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) ไดส้งัเคราะห์องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั
ของภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั 7 ดา้นไดแ้ก่ 1) การมีวสิยัทศัน์ 2) ความสามารถใน
การสร้างแรงบนัดาลใจและการจูงใจของผูบ้ริหาร 3) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี 4) การสร้าง
ความสมัพนัธ์ การมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั ร่วมยนิดี 
ร่วมประเมิน) และความไวเ้น้ือเช่ือใจ 5) ความฉลาดไหวพริบในการตดัสินใจแกปั้ญหา 
6) การเห็นคุณค่าของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความหลายหลาก และ 7) การปกครองกลุ่มคนท่ีมี
ความหลากหลายดว้ยหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั
จะส่งผลต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการด าเนินงานของสถานศึกษาจากงาน
เขียนของนกัวชิาการดา้นผลการด าเนินงาน ประกอบไปดว้ยผลงานของ 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) ผูว้จิยัไดส้งัเคราะห์องคป์ระกอบส าคญัของการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาได ้6 ดา้น ประกอบไปดว้ย 1) ดา้นนโยบาย/แผนและการ

 
 

หรือท่ีเรียกกนัวา่ “4 บุกทะล”ุ ไดแ้ก่  (1) บุกทะลดุา้นจินตนาการและความคิด (2) บุก
ทะลุดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(3) บุกทะลดุา้นระบบระเบียบการบริหาร และ (4) 
บุกทะลุดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจนของประชาชน อยา่งไรก็ตาม เป้าหมาย 4 บุก
ทะลุดงักล่าว จะส าเร็จไดม้ากนอ้ยเท่าใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัความส าเร็จในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศใหมี้คุณภาพ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการ
พฒันามนุษยก็์คือ “การศึกษา” ทั้งน้ี หากจะพฒันามนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพ โดยอาศยั
การศึกษานั้น ประเดน็เร่ืองคุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งควรพฒันาให้
เกิดข้ึน ยิง่กวา่นั้น การสร้างคุณภาพทางการศึกษาจ าตอ้งอาศยัปัจจยัส าคญัหลายประการ 
เช่น นโยบายการจดัการศึกษาท่ีชดัเจน เงินทุนสนบัสนุนการจดัการศึกษา นวตักรรมทาง
การศึกษา ตลอดจนความร่วมมือจากองคก์รหลายฝ่าย โดยตอ้งเร่ิมตั้งแต่ระดบัประเทศ
จนถึงระดบัโรงเรียน ซ่ึงเป็นระดบัปฏิบติัการ โดยมีผูบ้ริหาร คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ๆ รวมทั้งทรัพยากรท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ ดว้ย ดงันั้น หวัใจท่ีส าคญัประการ
หน่ึงในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ อีกทั้งยงัตอ้งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพไดน้ั้นคือ การมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร (Kaewdaeng, 
2003: 21) เพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจ หรือร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหาร คณะครู บุคลากร ผูป้กครองนกัเรียน 
บรรดานกัเรียนและผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัสถานศึกษา หากกิจกรรมทั้งหมดดงัท่ีไดก้ล่าวมา
ด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและประสานกลมเกลียว ยอ่มยงัผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การทบทวนวรรณกรรม ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั จะมี
ความเหมาะสมท่ีสุดในการขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของสาธารณ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะวา่สงัคมประชาธิปไตยใหค้วามส าคญักบัการกระจาย
อ านาจและการตดัสินใจร่วมกนัของผูร่้วมงาน การเสริมสร้างแรงจูงใจและพลงัใจเพื่อ
พฒันางานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร การท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม
หรือเพ่ิมอ านาจในการตดัสินใจร่วมกนัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมไปถึงภาวะผูน้ าของ



Journal of Humanities & Social Sciences  (JHUSOC) 217Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

 
 

สมาชิกหรือผูร่้วมงาน ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั หมายถึง กระบวนการท่ีผูน้ าใช้
ความสามารถในการจูงใจและสร้างแรงบนัดาลใจกระตุน้ใหบุ้คลากรท่ีอยูใ่นหน่วยงาน
เดียวกนัหรือต่างหน่วยงานกนัหรือระหวา่งองคก์าร ท าใหเ้กิดความเตม็ใจและ
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังาน หรือด าเนินการกิจกรรมใดๆ ร่วมกนัดว้ยความสามคัคี เพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกนั ในลกัษณะของการมีส่วนร่วม ริเร่ิม ประสานงาน ช่วยเหลือ เก้ือกลู 
แบ่งปันประสบการณ์ ความคิด แนวทางการท างาน ส่งเสริมและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั
แมจ้ะมีความแตกต่างกนับา้งก็ตาม   
 ผูว้จิยั ไดศึ้กษาและสงัเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวม
พลงัจากงานเขียนของนกัวชิาการดา้นภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัดงัต่อไปน้ีคือ 
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) ไดส้งัเคราะห์องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั
ของภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั 7 ดา้นไดแ้ก่ 1) การมีวสิยัทศัน์ 2) ความสามารถใน
การสร้างแรงบนัดาลใจและการจูงใจของผูบ้ริหาร 3) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี 4) การสร้าง
ความสมัพนัธ์ การมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั ร่วมยนิดี 
ร่วมประเมิน) และความไวเ้น้ือเช่ือใจ 5) ความฉลาดไหวพริบในการตดัสินใจแกปั้ญหา 
6) การเห็นคุณค่าของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความหลายหลาก และ 7) การปกครองกลุ่มคนท่ีมี
ความหลากหลายดว้ยหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั
จะส่งผลต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการด าเนินงานของสถานศึกษาจากงาน
เขียนของนกัวชิาการดา้นผลการด าเนินงาน ประกอบไปดว้ยผลงานของ 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) ผูว้จิยัไดส้งัเคราะห์องคป์ระกอบส าคญัของการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาได ้6 ดา้น ประกอบไปดว้ย 1) ดา้นนโยบาย/แผนและการ

 
 

หรือท่ีเรียกกนัวา่ “4 บุกทะล”ุ ไดแ้ก่  (1) บุกทะลดุา้นจินตนาการและความคิด (2) บุก
ทะลุดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(3) บุกทะลดุา้นระบบระเบียบการบริหาร และ (4) 
บุกทะลุดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจนของประชาชน อยา่งไรก็ตาม เป้าหมาย 4 บุก
ทะลุดงักล่าว จะส าเร็จไดม้ากนอ้ยเท่าใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัความส าเร็จในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศใหมี้คุณภาพ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการ
พฒันามนุษยก็์คือ “การศึกษา” ทั้งน้ี หากจะพฒันามนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพ โดยอาศยั
การศึกษานั้น ประเดน็เร่ืองคุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งควรพฒันาให้
เกิดข้ึน ยิง่กวา่นั้น การสร้างคุณภาพทางการศึกษาจ าตอ้งอาศยัปัจจยัส าคญัหลายประการ 
เช่น นโยบายการจดัการศึกษาท่ีชดัเจน เงินทุนสนบัสนุนการจดัการศึกษา นวตักรรมทาง
การศึกษา ตลอดจนความร่วมมือจากองคก์รหลายฝ่าย โดยตอ้งเร่ิมตั้งแต่ระดบัประเทศ
จนถึงระดบัโรงเรียน ซ่ึงเป็นระดบัปฏิบติัการ โดยมีผูบ้ริหาร คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ๆ รวมทั้งทรัพยากรท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ ดว้ย ดงันั้น หวัใจท่ีส าคญัประการ
หน่ึงในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ อีกทั้งยงัตอ้งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพไดน้ั้นคือ การมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร (Kaewdaeng, 
2003: 21) เพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจ หรือร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหาร คณะครู บุคลากร ผูป้กครองนกัเรียน 
บรรดานกัเรียนและผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัสถานศึกษา หากกิจกรรมทั้งหมดดงัท่ีไดก้ล่าวมา
ด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและประสานกลมเกลียว ยอ่มยงัผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การทบทวนวรรณกรรม ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั จะมี
ความเหมาะสมท่ีสุดในการขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของสาธารณ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะวา่สงัคมประชาธิปไตยใหค้วามส าคญักบัการกระจาย
อ านาจและการตดัสินใจร่วมกนัของผูร่้วมงาน การเสริมสร้างแรงจูงใจและพลงัใจเพื่อ
พฒันางานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร การท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม
หรือเพ่ิมอ านาจในการตดัสินใจร่วมกนัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมไปถึงภาวะผูน้ าของ
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ร่วมมือรวมพลงั 7 ดา้น เช่ือมโยงกบัการด าเนินงานของสถานศึกษาใน 6 ดา้น  เพื่อสร้าง
เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
 

              ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
 
    
  

 
 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวจิยัภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของในสถานขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู้น าแบบร่วมมือร่วมพลงัของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของภาครัฐ สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการและกฬีา  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 7 ด้าน 
1. การมีวิสยัทศัน์ 
2. ความสามารถในการสร้างแรงบนัดาลใจ 
และการจูงใจของผูบ้ริหาร 
3. การเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
4. การสร้างความสมัพนัธ์  การมีส่วนร่วม (ร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั ร่วม
ยนิดี ร่วมประเมิน)  และความไวเ้น้ือเช่ือใจ 
5. ความฉลาด ไหวพริบในการตดัสินใจ
แกปั้ญหา 
6. การเห็นคุณคา่ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความ
หลากหลาย 
7. การปกครองกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลาย
ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
 

การด าเนินงานของสถานศึกษา         
ขั้นพืน้ฐานของภาครัฐ สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการและกฬีา  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 6 ด้าน 
1. ดา้นนโยบาย/แผนและการ
บริหารงาน 
2. ดา้นความสมัพนัธ์กบัสายงานการ
บริหารและผูบ้ริหาร 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
4. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
5. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
6. ดา้นความสุขในการท างาน 
 

 
 

บริหารงาน 2) ดา้นความสมัพนัธ์กบัสายงานการบริหารและผูบ้ริหาร 3) ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 4) ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 5) ดา้นความสมัพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน และ 6) ดา้นความสุขในการท างาน  
 อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยัยงัไม่พบรายงานการศึกษาโดยตรงเก่ียวกบัภาวะผูน้ า
แบบร่วมมือรวมพลงัและการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การศึกษาใน
พ้ืนท่ีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดงันั้น ประเดน็ของภาวะผูน้ าแบบ
ร่วมมือรวมพลงัและการด าเนินงานของสถานศึกษา จึงควรไดรั้บการศึกษา เพื่อน าผล
การศึกษาไปพฒันาภาวะผูน้ าการศึกษาในพ้ืนท่ี อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับ
การจดัท าหลกัสูตรพฒันาภาวะผูน้ าต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ สงักดักระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 2. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ สงักดั
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 3. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัท่ีส่งต่อการด าเนินงานของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ สงักดักระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 จากการศึกษาหลกัการ  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรตน้และตวั
แปรตาม ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบความเป็นไดข้องการน าแนวความคิดเร่ืองภาวะผูน้ าแบบ
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ร่วมมือรวมพลงั 7 ดา้น เช่ือมโยงกบัการด าเนินงานของสถานศึกษาใน 6 ดา้น  เพื่อสร้าง
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ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวจิยัภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของในสถานขั้นพ้ืนฐาน 
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว 7 ด้าน 
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และการจูงใจของผูบ้ริหาร 
3. การเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
4. การสร้างความสมัพนัธ์  การมีส่วนร่วม (ร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั ร่วม
ยนิดี ร่วมประเมิน)  และความไวเ้น้ือเช่ือใจ 
5. ความฉลาด ไหวพริบในการตดัสินใจ
แกปั้ญหา 
6. การเห็นคุณค่าของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความ
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การด าเนินงานของสถานศึกษา         
ขั้นพืน้ฐานของภาครัฐ สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการและกฬีา  
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บริหารงาน 2) ดา้นความสมัพนัธ์กบัสายงานการบริหารและผูบ้ริหาร 3) ดา้น
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เพ่ือนร่วมงาน และ 6) ดา้นความสุขในการท างาน  
 อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยัยงัไม่พบรายงานการศึกษาโดยตรงเก่ียวกบัภาวะผูน้ า
แบบร่วมมือรวมพลงัและการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การศึกษาใน
พ้ืนท่ีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดงันั้น ประเดน็ของภาวะผูน้ าแบบ
ร่วมมือรวมพลงัและการด าเนินงานของสถานศึกษา จึงควรไดรั้บการศึกษา เพื่อน าผล
การศึกษาไปพฒันาภาวะผูน้ าการศึกษาในพ้ืนท่ี อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับ
การจดัท าหลกัสูตรพฒันาภาวะผูน้ าต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ สงักดักระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 2. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ สงักดั
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 3. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัท่ีส่งต่อการด าเนินงานของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ สงักดักระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 จากการศึกษาหลกัการ  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรตน้และตวั
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากรของการศึกษาคือ ผูบ้ริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีในโรงเรียนประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ของภาครัฐ สงักดักระทรวง 
ศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2560  จ านวนทั้งส้ิน 
8,060 คน สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  
ประกอบดว้ย 1) สุ่มตวัอยา่งเมืองแบบเจาะจง จ านวน 31 เมืองจากทั้งสามภาคทัว่ประเทศ 
2) สุ่มโรงเรียนจ านวน 47 โรงเรียนจากทั้งหมด 712 โรงเรียนดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
3) สุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 
427 คนในทั้ง 47 โรงเรียนทัว่ประเทศ ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยก าหนดขนาด
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ยตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95.0 และความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 0.05   ภายใตข้นาดของ
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 427 ตวัอยา่ง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบัในเร่ืองสภาพภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 7 ดา้น ซ่ึง
ประกอบ ดว้ย 1) การมีวสิยัทศันข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) ความสามารถในการสร้าง
แรงบนัดาลใจและจูงใจของผูบ้ริหาร 3) การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูน้ าแบบร่วมมือรวม
พลงั 4) การสร้างความสมัพนัธ์การมีส่วนร่วม (ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ ร่วม
ปฏิบติั ร่วมยนิดี ร่วมประเมิน) และการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ 5) ความฉลาดไหวพริบ
ในการตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการกลุ่ม 6) การเห็นคุณค่าของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมี
ความหลายหลาก และ7) การปกครองกลุ่มคนท่ีมีความหลายหลาก ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
และแบบสอบถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 6 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย      
1) ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 2) ดา้นความสมัพนัธ์กบัสายงานการบริหาร

 
 

และผูบ้ริหาร 3) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 4) ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 5)
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และ 6) ดา้นความสุขในการท างาน   
 ผูว้จิยัด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อสร้างความเท่ียงตามเน้ือหา
ของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ท าการวเิคราะห์ค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.8-1.00 ภายใตก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือ
จากผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ สงักดักระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยด าเนินการดว้ยตนเองและทีมงาน 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. ใชก้ารจ าแนกความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจง
นบัจ านวนและหาค่าร้อยละอธิบายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษา 
  2. ใชก้ารวเิคราะห์เพื่อหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในการอธิบายระดบัภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
7 ดา้น และผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 6 ดา้น 
  3. ใชก้ารวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
  4. ใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)วเิคราะห์
อิทธิพลท่ีภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
  5. การใชส้ถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากรของการศึกษาคือ ผูบ้ริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีในโรงเรียนประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ของภาครัฐ สงักดักระทรวง 
ศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2560  จ านวนทั้งส้ิน 
8,060 คน สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  
ประกอบดว้ย 1) สุ่มตวัอยา่งเมืองแบบเจาะจง จ านวน 31 เมืองจากทั้งสามภาคทัว่ประเทศ 
2) สุ่มโรงเรียนจ านวน 47 โรงเรียนจากทั้งหมด 712 โรงเรียนดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
3) สุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 
427 คนในทั้ง 47 โรงเรียนทัว่ประเทศ ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยก าหนดขนาด
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ยตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95.0 และความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 0.05   ภายใตข้นาดของ
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 427 ตวัอยา่ง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบัในเร่ืองสภาพภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 7 ดา้น ซ่ึง
ประกอบ ดว้ย 1) การมีวสิยัทศันข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) ความสามารถในการสร้าง
แรงบนัดาลใจและจูงใจของผูบ้ริหาร 3) การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูน้ าแบบร่วมมือรวม
พลงั 4) การสร้างความสมัพนัธ์การมีส่วนร่วม (ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ ร่วม
ปฏิบติั ร่วมยนิดี ร่วมประเมิน) และการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ 5) ความฉลาดไหวพริบ
ในการตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการกลุ่ม 6) การเห็นคุณค่าของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมี
ความหลายหลาก และ7) การปกครองกลุ่มคนท่ีมีความหลายหลาก ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
และแบบสอบถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 6 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย      
1) ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 2) ดา้นความสมัพนัธ์กบัสายงานการบริหาร

 
 

และผูบ้ริหาร 3) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 4) ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 5)
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และ 6) ดา้นความสุขในการท างาน   
 ผูว้จิยัด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อสร้างความเท่ียงตามเน้ือหา
ของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ท าการวเิคราะห์ค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.8-1.00 ภายใตก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือ
จากผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ สงักดักระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยด าเนินการดว้ยตนเองและทีมงาน 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. ใชก้ารจ าแนกความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจง
นบัจ านวนและหาค่าร้อยละอธิบายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษา 
  2. ใชก้ารวเิคราะห์เพื่อหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในการอธิบายระดบัภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
7 ดา้น และผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 6 ดา้น 
  3. ใชก้ารวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
  4. ใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)วเิคราะห์
อิทธิพลท่ีภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
  5. การใชส้ถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางท่ี 1    
ภาวะผู้น าแบบร่วมมือรวมพลงัของผู้บริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ภาวะผู้น าแบบร่วมมือรวมพลงัของผู้บริหารสถานศึกษา   
1.  การปกครองกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 4.33 0.65 
3.  การเห็นคุณค่าของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความหลายหลาก 4.32 0.60 

2.  การเป็นแบบอยา่งท่ีดี 4.32 0.57 

4.  การสร้างความสมัพนัธ์การมีส่วนร่วม 4.30 0.57 

5.  การมีวสิยัทศัน์ 4.24 0.56 

6.  การสร้างแรงจูงใจและแรงบนัดาลใจ 4.22 0.63 

7.  ความฉลาดไหวพริบในการตดัสินใจแกปั้ญหา 4.18 0.58 

รวม 4.27 0.54 
 

3. ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ความสุขในการท างาน 2) ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 3) ดา้นความสมัพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน 4) ดา้นความสมัพนัธ์กบัสายงานการบริหาและผูบ้ริหาร 5) ดา้น
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ และ 6) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบวา่ทั้ง 6 ดา้นมี
ค่าเฉล่ียผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นความสุขในการท างาน มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด รองลงมาเป็น ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน และต ่าท่ีสุดเป็นดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดงัแสดงดงัตารางท่ี 2 

 

 
 

ผลการวจิยั  
1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู และ

บุคคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้
ภาครัฐ สงักดักระทรวงศึกษาธิการท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่งในการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 67.45 และเพศชายร้อยละ 32.55 อายรุะหวา่ง 36 - 40 ปี และ มีอายรุะหวา่ง 31-35 
ปี คิดเป็นร้อยละ 18.50 และ 18.27 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นผูส้อน คิดเป็นร้อย
ละ 54.80 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 49.41 รองลงมาคือ 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.93 มีประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ระหวา่ง 6 -10  ปี และ 21 -30 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.67 และ 19.44 ตามล าดบั ปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นเวลา 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.03   

2 ) สภาพภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการปกครอง 
กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 2) ดา้นการเห็นคุณค่าของผูมี้ส่วนได้
เสียท่ีมีความหลายหลาก 3) ดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 4) ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์ การ
มีส่วนร่วม 5) ดา้นการมีวสิยัทศัน์ 6) ดา้นการสร้างแรงจูงใจและแรงบนัดาลใจ และ 7) 
ดา้นความฉลาดไหวพริบในการตดัสินใจแกปั้ญหา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการปกครองกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายดว้ยหลกัธรรมาภิบาล  
รองลงมาเป็นดา้นการเห็นคุณค่าของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความหลายหลาก และต ่าท่ีสุดใน
ดา้นความฉลาดไหวพริบในการตดัสินใจแกปั้ญหา แสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1    
ภาวะผู้น าแบบร่วมมือรวมพลงัของผู้บริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ภาวะผู้น าแบบร่วมมือรวมพลงัของผู้บริหารสถานศึกษา   
1.  การปกครองกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 4.33 0.65 
3.  การเห็นคุณค่าของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความหลายหลาก 4.32 0.60 

2.  การเป็นแบบอยา่งท่ีดี 4.32 0.57 

4.  การสร้างความสมัพนัธ์การมีส่วนร่วม 4.30 0.57 

5.  การมีวสิยัทศัน์ 4.24 0.56 

6.  การสร้างแรงจูงใจและแรงบนัดาลใจ 4.22 0.63 

7.  ความฉลาดไหวพริบในการตดัสินใจแกปั้ญหา 4.18 0.58 

รวม 4.27 0.54 
 

3. ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ความสุขในการท างาน 2) ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 3) ดา้นความสมัพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน 4) ดา้นความสมัพนัธ์กบัสายงานการบริหาและผูบ้ริหาร 5) ดา้น
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ผลการวจิยั  
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ตารางท่ี 3  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบร่วมมือรวมพลงัของผู้บริหารกับผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 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** 

   *, **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 , .01  
 5. ผลจากการศึกษาอิทธิพลท่ีภาวะผูน้ าทั้ง 7 ดา้น ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (total_p3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่ มี
ภาวะผูน้ า 5 ดา้น ท่ีมีส่งผลต่อผลการด าเนินการของสถานศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม (total_d) การปกครองกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายดว้ย
หลกัธรรมมาภิบาล (total_g) การมีวสิยัทศัน์(total_a) การเห็นคุณคา่ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
มีความหลายหลาก (total_f) และการสร้างความสมัพนัธ์ ความฉลาดไหวพริบในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา (total_e) โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินการสูงท่ีสุดไดแ้ก่ 
ตวัแปรดา้นการปกครองกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายดว้ยหลกัธรรมมาภิบาล มีค่า
มาตรฐานอิทธิพล () เท่ากบั .260 รองลงมาเป็นตวัแปรดา้นการปกครองกลุ่มคนท่ีมี
ความหลากหลายดว้ยหลกัธรรมมาภิบาล มีค่ามาตรฐานอิทธิพล เท่ากบั .206 ตวัแปรทั้ง 5 
ดา้น มีความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ร้อยละ 86.1 และตวัแปรอิสระทั้ง 5 ดา้น สามารถอธิบาย

 
 

ตารางท่ี 2   
ผลการด าเนินงานของทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

ผลการด าเนินงานของในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
1.  ดา้นความสุขในการท างาน 4.54 0.46 
2.  ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 4.41 0.59 

3. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 4.33 0.57 

4.ดา้นความสมัพนัธ์กบัสายงานการบริหารและผูบ้ริหาร 4.31 0.58 

5. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4.20 0.73 

6.  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 4.19 0.59 

รวม 4.33 0.53 
 

   4. ผลจากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพภาวะผูน้ าทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นการปกครองกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายดว้ยหลกัธรรมมาภิบาล (total_a) 2) ดา้น
การเห็นคุณค่าของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความหลายหลาก (total_b) 3) ดา้นการเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดี( total_c) 4) ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์การมีส่วนร่วม (total_d) 5) ดา้นการมี
วสิยัทศัน์ (total_e) 6) ดา้นการสร้างแรงจูงใจและแรงบนัดาลใจ (total_f)  และ 7) ดา้น
ความฉลาดไหวพริบในการตดัสินใจแกปั้ญหามีความสมัพนัธ์(total_g) กบัผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (total_p3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในทิศทางเดียวกนั ดว้ยขนาดความสมัพนัธ์ 
ตามวธีิการวดัสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (R ) เท่ากบั  0.721  0.774   0.767   
0.809   0.770   0.799  และ 0.809  ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3  
 



Journal of Humanities & Social Sciences  (JHUSOC) 225Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

 
 

ตารางท่ี 3  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบร่วมมือรวมพลงัของผู้บริหารกับผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 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** 

   *, **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 , .01  
 5. ผลจากการศึกษาอิทธิพลท่ีภาวะผูน้ าทั้ง 7 ดา้น ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (total_p3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่ มี
ภาวะผูน้ า 5 ดา้น ท่ีมีส่งผลต่อผลการด าเนินการของสถานศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม (total_d) การปกครองกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายดว้ย
หลกัธรรมมาภิบาล (total_g) การมีวสิยัทศัน์(total_a) การเห็นคุณคา่ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
มีความหลายหลาก (total_f) และการสร้างความสมัพนัธ์ ความฉลาดไหวพริบในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา (total_e) โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินการสูงท่ีสุดไดแ้ก่ 
ตวัแปรดา้นการปกครองกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายดว้ยหลกัธรรมมาภิบาล มีค่า
มาตรฐานอิทธิพล () เท่ากบั .260 รองลงมาเป็นตวัแปรดา้นการปกครองกลุ่มคนท่ีมี
ความหลากหลายดว้ยหลกัธรรมมาภิบาล มีค่ามาตรฐานอิทธิพล เท่ากบั .206 ตวัแปรทั้ง 5 
ดา้น มีความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ร้อยละ 86.1 และตวัแปรอิสระทั้ง 5 ดา้น สามารถอธิบาย

 
 

ตารางท่ี 2   
ผลการด าเนินงานของทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

ผลการด าเนินงานของในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
1.  ดา้นความสุขในการท างาน 4.54 0.46 
2.  ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 4.41 0.59 

3. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 4.33 0.57 

4.ดา้นความสมัพนัธ์กบัสายงานการบริหารและผูบ้ริหาร 4.31 0.58 

5. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4.20 0.73 

6.  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 4.19 0.59 

รวม 4.33 0.53 
 

   4. ผลจากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพภาวะผูน้ าทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นการปกครองกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายดว้ยหลกัธรรมมาภิบาล (total_a) 2) ดา้น
การเห็นคุณค่าของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความหลายหลาก (total_b) 3) ดา้นการเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดี( total_c) 4) ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์การมีส่วนร่วม (total_d) 5) ดา้นการมี
วสิยัทศัน์ (total_e) 6) ดา้นการสร้างแรงจูงใจและแรงบนัดาลใจ (total_f)  และ 7) ดา้น
ความฉลาดไหวพริบในการตดัสินใจแกปั้ญหามีความสมัพนัธ์(total_g) กบัผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (total_p3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในทิศทางเดียวกนั ดว้ยขนาดความสมัพนัธ์ 
ตามวธีิการวดัสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (R ) เท่ากบั  0.721  0.774   0.767   
0.809   0.770   0.799  และ 0.809  ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3  
 



226 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562มนุษยสังคมสาร (มสส.)

 
 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภาพรวมของผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก เฉล่ีย
เท่ากบั 4.33 จึงถือไดว้า่เป็นจุดแขง็ของผูบ้ริหาร ทั้งน้ีเพราะวา่ ผูบ้ริหารสามารถท าให้
สมาชิกขององคก์รแต่ละคนยนิดีลงมือร่วมมือรวมพลงั (Huxham & Vangan, 2005) อยา่ง
เตม็ความสามารถดว้ยความยนิดี อยา่งไรก็ตาม  Frederickson (2007) ไดใ้หค้  าช้ีแจง
เพ่ิมเติมวา่การร่วมมือรวมพลงั ยงัตอ้งพึ่งพาทกัษะในการสร้างความร่วมมือรวมพลงัของ
ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนหรือมีอ านาจ
ตดัสินใจในองคก์าร  
 นอกจากน้ี ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูบ้ริหารมีผล
อยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ยอ่มแสดงวา่ การ
บริหารงานดว้ยภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั มีโอกาสสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหนือการบริหารแบบอ่ืนๆ การคน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีไดรั้บการสนบัสนุน
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อยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรและผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาและภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั 

Carson, Tesluk and Marrone (2007) ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ืองความสมัพนัธ์
ระหวา่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังานของทีมงานท่ีปรึกษา 59 
ทีมงานกบัความร่วมมือร่วมใจในการท างาน แมก้ารศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไม่ไดใ้ชค้  าภาวะ
ผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัโดยตรง แต่ใชก้รอบความคิดของภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวม
พลงั ผลของการศึกษาพบวา่ สมาชิกทีมงานท่ีปรึกษามีทศัคติเชิงบวกต่อภาวะผูน้ าแบบ
ร่วมมือร่วมพลงั  และเช่ือมัน่วา่ “ทีมงานท่ีมีภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั (shared 
leadership) .....มีความยดืหยุน่ พร้อมยอมรับการการเปล่ียนแปลงผูน้ า”  

Sharon Kruse and Karen Seashore-Louis (2009) ในหนงัสือช่ือ Building 
Strong School Culturesไดต้ั้งขอ้สงัเกตวา่ ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัเก้ือการเรียนรู้
แบบ Professional Learning Community (PLC) โดยเขียนบรรยายวา่ “ภายใตม้โนคิด
เร่ืองการเรียนรู้ขององคก์ร  มีความจ าเป็นตอ้งท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยการ
ท างานอยา่งทุ่มเทร่วมกนัเพ่ือสร้างความคิดใหม่ ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาดา้นการเรียน  
การสอนในหอ้งเรียน  และเพ่ือท าใหเ้กิดความเขา้ใจเชิงลึกในเร่ืองการพฒันาองคก์าร”  
ในการน้ี ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูอ้  านวยการสถานศึกษา มีส่วนส าคญัและ
จ าเป็นในการสร้างคุณค่าในการท างานร่วมกนัของคณะครูในการพฒันาการเรียนการ
สอน  การพฒันาโรงเรียน   

ในหนงัสือช่ือ On Common Groundไดก้ล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะ
ผูน้ าแบบร่วมมือร่วมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการพฒันาโรงเรียนและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนโดยผูเ้ขียนอธิบายวา่ ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือร่วมพลงัของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นขอ้มูลป้อนเขา้สู่ระบบ (Input) เพ่ือท าใหเ้กิดผลลพัธ์ (Output) 
ในรูปแบบของการท างานร่วมกนัดว้ยความรับผิดชอบร่วมกนัของผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ครู นกัเรียนและผูป้กครอง เพื่อพฒันาโรงเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  
ผูเ้ขียนไดย้นืยนัวา่ “งานวจิยัแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชนท่ี์ไดจ้ากการประยกุตใ์ชภ้าวะผูน้ า

 
 

แบบร่วมมือรวมพลงัมีมากมายนบัไม่ถว้น  มีงานวจิยัมากมายท่ีอธิบายถึงการท่ีภาวะผูน้ า
แบบร่วมมือรวมพลงัน าไปสู่การพฒันาโรงเรียนอยา่งไร” (Richard, 2005: 16) นัน่ยอ่ม
หมายความวา่ ถา้นกัการศึกษาสามารถพฒันาขอ้มูลป้อนเขา้คือ ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือ
รวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบของการพฒันาโรงเรียน
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจะเพ่ิมข้ึน  เพ่ือใหเ้กิดความส าเร็จดงัท่ีกล่าว 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งแสดงบทบาทเป็นแบบอยา่งท่ีดีของภาวะผูน้ าแบบ
ร่วมมือรวมพลงั  ดว้ยการผลกัดนัใหภ้าวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัเป็นโครงสร้าง
องคก์ารและเป็นผูท่ี้ยดึถือและปฏิบติัตามหลกัการของภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั  

 
ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองดว้ยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก าลงัอยูใ่นช่วงการปฏิรูป
การศึกษา ปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีจะขบัเคล่ือนสู่ความส าเร็จ คือ ภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร ผูน้ ามีบทบาทส าคญัยิง่ในการสร้างความร่วมมือร่วมใจหรือ
ร่วมมือรวมพลงัในทุกระดบั นบัตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูง  คณะครู บุคลากร ผูป้กครอง
นกัเรียนและผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัสถานศึกษา ผลการวจิยัคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงความจ าเป็น
เร่งด่วนในการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม รวมถึงการฝึกอบรมใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา
ใหมี้ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือร่วมพลงัแก่ผูบ้ริหารการศึกษาในทุกระดบั อีกทั้งตอ้งส่งเสริม
ใหมี้การน าไปปฏิบติัจริง และเกิดผลต่อการด าเนินงานในทุกสถานศึกษา นอกจากน้ี ควร
มีการวจิยัติดตามผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการน าภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั
ในขั้นด าเนินการ โดยท าการวจิยัถึงผลลพัธ์ในหลายมิติ  เช่น ผลสมัฤทธ์ิทางการสอน 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ความพึงพอใจของนกัเรียน ผูป้กครองและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียกบัสถานศึกษาเป็นตน้ 
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อยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรและผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาและภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั 

Carson, Tesluk and Marrone (2007) ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ืองความสมัพนัธ์
ระหวา่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังานของทีมงานท่ีปรึกษา 59 
ทีมงานกบัความร่วมมือร่วมใจในการท างาน แมก้ารศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไม่ไดใ้ชค้  าภาวะ
ผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัโดยตรง แต่ใชก้รอบความคิดของภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวม
พลงั ผลของการศึกษาพบวา่ สมาชิกทีมงานท่ีปรึกษามีทศัคติเชิงบวกต่อภาวะผูน้ าแบบ
ร่วมมือร่วมพลงั  และเช่ือมัน่วา่ “ทีมงานท่ีมีภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั (shared 
leadership) .....มีความยดืหยุน่ พร้อมยอมรับการการเปล่ียนแปลงผูน้ า”  

Sharon Kruse and Karen Seashore-Louis (2009) ในหนงัสือช่ือ Building 
Strong School Culturesไดต้ั้งขอ้สงัเกตวา่ ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัเก้ือการเรียนรู้
แบบ Professional Learning Community (PLC) โดยเขียนบรรยายวา่ “ภายใตม้โนคิด
เร่ืองการเรียนรู้ขององคก์ร  มีความจ าเป็นตอ้งท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยการ
ท างานอยา่งทุ่มเทร่วมกนัเพ่ือสร้างความคิดใหม่ ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาดา้นการเรียน  
การสอนในหอ้งเรียน  และเพ่ือท าใหเ้กิดความเขา้ใจเชิงลึกในเร่ืองการพฒันาองคก์าร”  
ในการน้ี ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงัของผูอ้  านวยการสถานศึกษา มีส่วนส าคญัและ
จ าเป็นในการสร้างคุณค่าในการท างานร่วมกนัของคณะครูในการพฒันาการเรียนการ
สอน  การพฒันาโรงเรียน   

ในหนงัสือช่ือ On Common Groundไดก้ล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะ
ผูน้ าแบบร่วมมือร่วมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการพฒันาโรงเรียนและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนโดยผูเ้ขียนอธิบายวา่ ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือร่วมพลงัของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นขอ้มูลป้อนเขา้สู่ระบบ (Input) เพ่ือท าใหเ้กิดผลลพัธ์ (Output) 
ในรูปแบบของการท างานร่วมกนัดว้ยความรับผิดชอบร่วมกนัของผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ครู นกัเรียนและผูป้กครอง เพื่อพฒันาโรงเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  
ผูเ้ขียนไดย้นืยนัวา่ “งานวจิยัแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชนท่ี์ไดจ้ากการประยกุตใ์ชภ้าวะผูน้ า

 
 

แบบร่วมมือรวมพลงัมีมากมายนบัไม่ถว้น  มีงานวจิยัมากมายท่ีอธิบายถึงการท่ีภาวะผูน้ า
แบบร่วมมือรวมพลงัน าไปสู่การพฒันาโรงเรียนอยา่งไร” (Richard, 2005: 16) นัน่ยอ่ม
หมายความวา่ ถา้นกัการศึกษาสามารถพฒันาขอ้มูลป้อนเขา้คือ ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือ
รวมพลงัของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบของการพฒันาโรงเรียน
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจะเพ่ิมข้ึน  เพ่ือใหเ้กิดความส าเร็จดงัท่ีกล่าว 
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องคก์ารและเป็นผูท่ี้ยดึถือและปฏิบติัตามหลกัการของภาวะผูน้ าแบบร่วมมือรวมพลงั  
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         งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการ สภาพทัว่ไปของการ
ผลิตขา้วและความตอ้งการในการพฒันา รวมไปถึงก าหนดแนวทางเพื่อพฒันาการผลิต
ขา้วของเกษตรกรจงัหวดัอ านาจเจริญ กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิต
ขา้วท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีแนวทางการบริหารจดัการท่ีดี จ านวน 2 กลุ่ม และครัวเรือน
เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วนาปีในจงัหวดัอ านาจเจริญ ปีการเพาะปลูก 2558 จ านวน 65,971 
ครัวเรือน ท าการสุ่มแบบหลายขั้นตอนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 397 ครัวเรือน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้เิคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา 
ผลการวจิยัพบวา่ การผลิตขา้วของเกษตรกรในจงัหวดัอ านาจเจริญไดผ้ลผลิตต่อไร่
เฉล่ีย 347.2 กิโลกรัม ตน้ทุนต่อกิโลกรัมเฉล่ีย 4.02 บาท ราคาขายเฉล่ียกิโลกรัมละ 
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10.71 บาท ไดผ้ลก าไรต่อกิโลกรัมเฉล่ีย 6.69 บาท รายไดต้่อไร่เฉล่ีย 3,718.51 บาท 
ไดผ้ลก าไรต่อไร่เฉล่ีย 2,322.51 บาท ภาพรวมการบริหารจดัการการผลิตขา้วทั้งจงัหวดั
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.33, S.D. = .62) แนวทางการพฒันาการผลิตขา้วของ
เกษตรกรจงัหวดัอ านาจเจริญ ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรการผลิต ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้ว และยทุธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขนัดา้นการตลาดและการบริหารจดัการสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากขา้ว  

 
ค าส าคญั: การพฒันา, การผลิตขา้ว, 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 

 
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 
 
บทน า 
 ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย แต่ละปีเราเป็นผูส่้งออกขา้วน า
รายไดเ้ขา้ประเทศร่วมสองแสนลา้นบาท ประเทศไทยมีเกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว 3.7 ลา้น
ครัวเรือน จากเกษตรกรทั้งประเทศ 5.6 ลา้นครัวเรือน หรือร้อยละ 66.0 ของครัวเรือน
เกษตรกรทั้งหมด (Office of Agricultural Economics, 2013: 4) อยา่งไรก็ดีในช่วง 20-
30 ปีท่ีผ่านมา เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วประสบกบักระแสการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคมและสภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อโอกาสการพฒันาโดยรวม  
              จงัหวดัอ านาจเจริญมีขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัท่ีส าคญั โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ขา้ว 1,143,209 ไร่ จากเน้ือท่ีทั้งหมด 2,057,497 ไร่ หรือร้อยละ 55.56 ของพ้ืนท่ีทั้ง
จงัหวดั มีเกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว 65,971 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 109,865 
ครัวเรือน หรือร้อยละ 60.05 ของครัวเรือนทั้งหมด ไดผ้ลผลิตปีละประมาณ 500,000 
ตนั คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 3,000-4,000 ลา้นบาทต่อปี (Amnat Charoen Provincial 
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Commercial Office, 2015: 6) ซ่ึงถือเป็นรายไดห้ลกัหล่อเล้ียงเกษตรกรชาวจงัหวดั
อ านาจเจริญ  
  สถานการณ์การผลิตขา้วของจงัหวดัอ านาจเจริญในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 
พบวา่ ตน้ทุนการผลิตขา้วมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกปี โดยสาเหตุส าคญั คือ ราคาปุ๋ยเคมีท่ีมี
แนวโนม้สูงข้ึนทุกปี บวกกบัค่าแรงงาน ค่าสารเคมี ค่าเมลด็พนัธ์ุ และค่าจา้งรถเก็บ
เก่ียวขา้ว รวมไปถึงชาวนาส่วนใหญ่มีการใชปั้จจยัการผลิตท่ีสูงมากกวา่ค าแนะน าและ
ใชก้รรมวธีิการผลิตท่ียงัไม่ถูกตอ้งเหมาะสม (Amnat Charoen Provincial Agriculture 
and Cooperatives Extension Office, 2015: 2) ในขณะท่ีตน้ทุนการผลิตมีแนวโนม้
สูงข้ึนทุกปี แต่กลบัสวนทางกบัประสิทธิภาพการผลิตท่ีลดลง ซ่ึงผลผลิตขา้วต่อไร่ของ
จงัหวดัอ านาจเจริญถือวา่มีค่าเฉล่ียต ่า เม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัทางภาคกลาง และ
ภาคเหนือ (Rice Department, 2015: 3) สาเหตุอ่ืนท่ีพบ ไดแ้ก่ การขาดเมลด็พนัธ์ุดี 
พ้ืนท่ีท านาบางส่วนไม่เหมาะสม และพ้ืนท่ีท านาเกือบทั้งหมดยงัพ่ึงพาเฉพาะน ้ าฝน 
ขาดแคลนแหล่งน ้ า ไม่มีการจดัเขตพ้ืนท่ีการปลูกท่ีเหมาะสม รวมทั้งการพฒันาชาวนา
ขาดการจดัการอยา่งจริงจงั ส่วนสถานการณ์ดา้นการจ าหน่ายผลผลิต พบวา่ เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ยจึงขาดการรวมตวัท่ีเขม้แขง็ รวมทั้งการแปรรูป
ผลิตภณัฑจ์ากขา้วมีนอ้ยมากและไม่หลากหลาย นอกจากนั้นปัญหาดา้นการตลาดและ
ราคาไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะรอการพ่ึงพิงการช่วยเหลือจากภาครัฐท าใหก้ลไก
การตลาดอ่อนแอ (Amnat Charoen Provincial Agriculture and Cooperatives 
Extention Office, 2015: 3-4) 
 ผูว้จิยัจึงเห็นควรใหมี้การศึกษาเพื่อพฒันาการผลิตขา้วของเกษตรกรจงัหวดั
อ านาจเจริญข้ึน ใหค้รอบคลุมทั้งในดา้นการเตรียมการผลิต กระบวนการผลิต และการ
จดัจ าหน่าย โดยใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพฒันาอยา่ง
รอบดา้น โดยมุ่งเนน้การพฒันาท่ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) ใหมี้การบริหารจดัการ
ทรัพยากรการผลิตขา้วและโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สมดุลและ

 
ยัง่ยนื 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้ว ใหมี้คุณภาพมาตรฐาน
และปริมาณเพียงพอตามความตอ้งการของตลาด 3) เพื่อใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตขา้วมีอาชีพ
ท่ีมัน่คง รายไดเ้พียงพอต่อการเล้ียงชีพ และมีความภูมิใจในอาชีพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
    1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวดั
อ านาจเจริญ 
         2. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัด
อ านาจเจริญ  
     
วธีิด าเนินการวจิยั 
 วธีิวจิยัน้ีใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัแบบผสม (Mixed method) โดยแบ่งการ
ด าเนินการวจิยัออกเป็น 2 ขั้นตอน ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการ สภาพทัว่ไปของการผลิตขา้ว
และความตอ้งการในการพฒันาของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วจงัหวดัอ านาจเจริญ 
ประกอบดว้ย 2 ระยะ ดงัน้ี 
  ระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จากกลุ่มเป้าหมายท่ีไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง คดัเลือกกลุ่มท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีแนวทางการปฏิบติัท่ีดี จ านวน 2 กลุ่ม 
จากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตขา้วในจงัหวดัอ านาจเจริญ จ านวน 106 กลุ่ม เคร่ืองมือท่ี
ใชเ้ป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึก ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา  
  ระยะท่ี 2 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ครัวเรือน
เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วนาปีในจงัหวดัอ านาจเจริญ ปีการเพาะปลูก 2558 จ านวน 65,971 
ครัวเรือน ท าการสุ่มแบบหลายขั้นตอนไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 397 ครัวเรือน เคร่ืองมือ
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Commercial Office, 2015: 6) ซ่ึงถือเป็นรายไดห้ลกัหล่อเล้ียงเกษตรกรชาวจงัหวดั
อ านาจเจริญ  
  สถานการณ์การผลิตขา้วของจงัหวดัอ านาจเจริญในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 
พบวา่ ตน้ทุนการผลิตขา้วมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกปี โดยสาเหตุส าคญั คือ ราคาปุ๋ยเคมีท่ีมี
แนวโนม้สูงข้ึนทุกปี บวกกบัค่าแรงงาน ค่าสารเคมี ค่าเมลด็พนัธ์ุ และค่าจา้งรถเก็บ
เก่ียวขา้ว รวมไปถึงชาวนาส่วนใหญ่มีการใชปั้จจยัการผลิตท่ีสูงมากกวา่ค าแนะน าและ
ใชก้รรมวธีิการผลิตท่ียงัไม่ถูกตอ้งเหมาะสม (Amnat Charoen Provincial Agriculture 
and Cooperatives Extension Office, 2015: 2) ในขณะท่ีตน้ทุนการผลิตมีแนวโนม้
สูงข้ึนทุกปี แต่กลบัสวนทางกบัประสิทธิภาพการผลิตท่ีลดลง ซ่ึงผลผลิตขา้วต่อไร่ของ
จงัหวดัอ านาจเจริญถือวา่มีค่าเฉล่ียต ่า เม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัทางภาคกลาง และ
ภาคเหนือ (Rice Department, 2015: 3) สาเหตุอ่ืนท่ีพบ ไดแ้ก่ การขาดเมลด็พนัธ์ุดี 
พ้ืนท่ีท านาบางส่วนไม่เหมาะสม และพ้ืนท่ีท านาเกือบทั้งหมดยงัพ่ึงพาเฉพาะน ้ าฝน 
ขาดแคลนแหล่งน ้ า ไม่มีการจดัเขตพ้ืนท่ีการปลูกท่ีเหมาะสม รวมทั้งการพฒันาชาวนา
ขาดการจดัการอยา่งจริงจงั ส่วนสถานการณ์ดา้นการจ าหน่ายผลผลิต พบวา่ เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ยจึงขาดการรวมตวัท่ีเขม้แขง็ รวมทั้งการแปรรูป
ผลิตภณัฑจ์ากขา้วมีนอ้ยมากและไม่หลากหลาย นอกจากนั้นปัญหาดา้นการตลาดและ
ราคาไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะรอการพ่ึงพิงการช่วยเหลือจากภาครัฐท าใหก้ลไก
การตลาดอ่อนแอ (Amnat Charoen Provincial Agriculture and Cooperatives 
Extention Office, 2015: 3-4) 
 ผูว้จิยัจึงเห็นควรใหมี้การศึกษาเพื่อพฒันาการผลิตขา้วของเกษตรกรจงัหวดั
อ านาจเจริญข้ึน ใหค้รอบคลุมทั้งในดา้นการเตรียมการผลิต กระบวนการผลิต และการ
จดัจ าหน่าย โดยใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพฒันาอยา่ง
รอบดา้น โดยมุ่งเนน้การพฒันาท่ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) ใหมี้การบริหารจดัการ
ทรัพยากรการผลิตขา้วและโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สมดุลและ

 
ยัง่ยนื 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้ว ใหมี้คุณภาพมาตรฐาน
และปริมาณเพียงพอตามความตอ้งการของตลาด 3) เพื่อใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตขา้วมีอาชีพ
ท่ีมัน่คง รายไดเ้พียงพอต่อการเล้ียงชีพ และมีความภูมิใจในอาชีพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
    1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวดั
อ านาจเจริญ 
         2. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัด
อ านาจเจริญ  
     
วธีิด าเนินการวจิยั 
 วธีิวจิยัน้ีใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัแบบผสม (Mixed method) โดยแบ่งการ
ด าเนินการวจิยัออกเป็น 2 ขั้นตอน ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการ สภาพทัว่ไปของการผลิตขา้ว
และความตอ้งการในการพฒันาของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วจงัหวดัอ านาจเจริญ 
ประกอบดว้ย 2 ระยะ ดงัน้ี 
  ระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จากกลุ่มเป้าหมายท่ีไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง คดัเลือกกลุ่มท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีแนวทางการปฏิบติัท่ีดี จ านวน 2 กลุ่ม 
จากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตขา้วในจงัหวดัอ านาจเจริญ จ านวน 106 กลุ่ม เคร่ืองมือท่ี
ใชเ้ป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึก ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา  
  ระยะท่ี 2 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ครัวเรือน
เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วนาปีในจงัหวดัอ านาจเจริญ ปีการเพาะปลูก 2558 จ านวน 65,971 
ครัวเรือน ท าการสุ่มแบบหลายขั้นตอนไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 397 ครัวเรือน เคร่ืองมือ
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ท่ีใชคื้อแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แลว้น าเสนอขอ้มูลประกอบค าบรรยาย 
  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างแนวทางการพฒันาการผลิตขา้วของเกษตรกรจงัหวดั
อ านาจเจริญ เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ 
นกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผูดู้แลนโยบาย ผูป้ฏิบติั และเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
เก่ียวกบัการผลิตขา้วของเกษตรกร จ านวน 15 คน วเิคราะห์ขอ้มูลเน้ือหาจากการ
ประชุมกลุ่ม ใชว้ธีิการวเิคราะห์แบบอุปนยั โดยน าขอ้มูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอยา่ง
เป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย เช่ือมโยงความสมัพนัธ์และสร้างขอ้สรุปจาก
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีรวบรวมได ้ 
 
สรุปผลการวจิยั 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 การศึกษาสภาพการบริหารจดัการการผลิตขา้วของ
เกษตรกรจงัหวดัอ านาจเจริญ ผลการศึกษาท่ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 ผลจากการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการการผลิตขา้ว จากกลุ่ม
เกษตรกรตน้แบบของจงัหวดัอ านาจเจริญ มีดงัน้ี 
  แนวทางการบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรกรตน้แบบ เกษตรกรในกลุ่มมีการ
ปลูกพืชใชน้ ้ านอ้ยในฤดูแลง้เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได ้มีการเตรียมดิน
โดยไม่มีการเผาท าลายเศษพืชหรือตอซงั ใชว้ธีิการไถกลบเศษพืชท่ีเหลือภายหลงัการ
เก็บเก่ียวลงไปในดิน มีการปรับปรุงและบ ารุงดินใหมี้สภาพท่ีเหมาะสมกบัการ
เจริญเติบโตของพืช โดยการเพ่ิมอินทรียวตัถุ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั โดยเนน้วสัดุท่ี
หาไดใ้นชุมชน เมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีใชเ้พาะปลูกจะท าคดัเลือกพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพ เมลด็ท่ี
แขง็แรง สมบูรณ์ และเป็นขา้วอินทรียป์ลอดสารพิษ การเพาะปลูกจะส่งเสริมให้
สมาชิกผลิตเฉพาะขา้วนาปีเท่านั้น ส่วนในฤดูแลง้จะเป็นช่วงการปรับปรุงบ ารุงดิน 

 
เนน้ใหส้มาชิกปลูกขา้วนาด าเป็นหลกัเพราะจะท าใหต้น้ขา้วสมบูรณ์ แตกกอไดม้าก 
และมีเมลด็ใหญ่สวยงาม การดูแลรักษาจะระบายน ้ าในนาไม่ใหร้ะดบัน ้ าในนาขา้วสูง
จนเกินไป เน่ืองจากจะท าใหต้น้ขา้วเจริญเติบโตชา้หรือแตกกอนอ้ย อีกทั้งป้องกนั
ไม่ใหข้า้วลม้ในตอนเก็บเก่ียว การใชปุ๋้ยสมาชิกจะใชปุ๋้ยอินทรียท่ี์ทางกลุ่มผลิตไวใ้ชใ้น
แต่ละฤดูกาล การก าจดัวชัพืชและศตัรูพืชเกษตรกรจะหมัน่ตรวจแปลงอยูเ่สมอ เพ่ือ
เป็นการส ารวจศตัรูขา้วในแปลงนา และหากพบก็จะป้องกนัและก าจดัศตัรูโดยวธีิ
ธรรมชาติ เช่น จบั ดกั ล่อ ไล่ และใชภู้มิปัญญาชาวบา้นดว้ยการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท่ี
ผลิตข้ึนเองภายในกลุ่ม ผสมกบัน ้าสม้ควนัไม ้เพ่ือฉีดพน่ขบัไล่แมลงและศตัรูพืช  
การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษา จะเนน้การเก็บเก่ียวดว้ยแรงงานคนเป็นหลกั เพราะมี
คุณภาพกวา่การใชเ้คร่ืองจกัรกล ส่วนการสีขา้วจะแยกขา้วเมลด็สีต่างออกจากขา้ว
ทัว่ไป เพ่ือไม่ใหเ้มลด็ขา้วจากนาแปลงอ่ืนปะปน การเก็บรักษาขา้วเปลือก เม่ือลด
ความช้ืนใหต้ ่ากวา่ 14 เปอร์เซ็นต ์จึงน าไปเก็บไวใ้นโรงเก็บท่ีเหมาะสม  การแปรรูป
ผลผลิตและการจดัจ าหน่ายทางกลุ่มจะจดัท าแผนการแปรรูปตามยอดการสัง่ซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์นแต่ละเดือนตามท่ีระบุในสญัญาซ้ือขาย ผลิตภณัฑข์องกลุ่มเนน้การ
ประชาสมัพนัธ์จดัแสดงสินคา้ของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร และเนน้การท าตลาดในส่วน
การท าสญัญาซ้ือขายผลผลิตล่วงหนา้ มีการพฒันาช่องทางในการติดต่อส่ือสารทาง
การตลาด เช่น การซ้ือขายผา่นทางเวบ็ไซด ์มีการรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑข์า้วใหไ้ด้
มาตรฐาน ผา่นการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากน้ีไดส้ร้างระบบการ
ขนส่งสินคา้สู่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกบักลุ่ม
เครือข่ายขา้วอินทรียเ์พ่ือสร้างความเขม้แขง็ ท าใหรู้้จกักลไกและสภาวะปัจจุบนัของ
ตลาด  
       ผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรตน้แบบ ในดา้นเศรษฐกิจเป็นการสร้าง
โอกาสใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดเ้ขา้ร่วมท าธุรกิจ เป็นการสร้างงานและรายไดใ้หก้บั
คนในชุมชน ท่ีส าคญัสมาชิกมีรายไดต้่อครัวเรือนท่ีสูงข้ึน และมีรายไดแ้น่นอนโดยไม่
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ท่ีใชคื้อแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แลว้น าเสนอขอ้มูลประกอบค าบรรยาย 
  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างแนวทางการพฒันาการผลิตขา้วของเกษตรกรจงัหวดั
อ านาจเจริญ เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ 
นกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผูดู้แลนโยบาย ผูป้ฏิบติั และเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
เก่ียวกบัการผลิตขา้วของเกษตรกร จ านวน 15 คน วเิคราะห์ขอ้มูลเน้ือหาจากการ
ประชุมกลุ่ม ใชว้ธีิการวเิคราะห์แบบอุปนยั โดยน าขอ้มูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอยา่ง
เป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย เช่ือมโยงความสมัพนัธ์และสร้างขอ้สรุปจาก
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีรวบรวมได ้ 
 
สรุปผลการวจิยั 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 การศึกษาสภาพการบริหารจดัการการผลิตขา้วของ
เกษตรกรจงัหวดัอ านาจเจริญ ผลการศึกษาท่ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 ผลจากการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการการผลิตขา้ว จากกลุ่ม
เกษตรกรตน้แบบของจงัหวดัอ านาจเจริญ มีดงัน้ี 
  แนวทางการบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรกรตน้แบบ เกษตรกรในกลุ่มมีการ
ปลูกพืชใชน้ ้ านอ้ยในฤดูแลง้เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได ้มีการเตรียมดิน
โดยไม่มีการเผาท าลายเศษพืชหรือตอซงั ใชว้ธีิการไถกลบเศษพืชท่ีเหลือภายหลงัการ
เก็บเก่ียวลงไปในดิน มีการปรับปรุงและบ ารุงดินใหมี้สภาพท่ีเหมาะสมกบัการ
เจริญเติบโตของพืช โดยการเพ่ิมอินทรียวตัถุ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั โดยเนน้วสัดุท่ี
หาไดใ้นชุมชน เมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีใชเ้พาะปลูกจะท าคดัเลือกพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพ เมลด็ท่ี
แขง็แรง สมบูรณ์ และเป็นขา้วอินทรียป์ลอดสารพิษ การเพาะปลูกจะส่งเสริมให้
สมาชิกผลิตเฉพาะขา้วนาปีเท่านั้น ส่วนในฤดูแลง้จะเป็นช่วงการปรับปรุงบ ารุงดิน 

 
เนน้ใหส้มาชิกปลูกขา้วนาด าเป็นหลกัเพราะจะท าใหต้น้ขา้วสมบูรณ์ แตกกอไดม้าก 
และมีเมลด็ใหญ่สวยงาม การดูแลรักษาจะระบายน ้ าในนาไม่ใหร้ะดบัน ้ าในนาขา้วสูง
จนเกินไป เน่ืองจากจะท าใหต้น้ขา้วเจริญเติบโตชา้หรือแตกกอนอ้ย อีกทั้งป้องกนั
ไม่ใหข้า้วลม้ในตอนเก็บเก่ียว การใชปุ๋้ยสมาชิกจะใชปุ๋้ยอินทรียท่ี์ทางกลุ่มผลิตไวใ้ชใ้น
แต่ละฤดูกาล การก าจดัวชัพืชและศตัรูพืชเกษตรกรจะหมัน่ตรวจแปลงอยูเ่สมอ เพ่ือ
เป็นการส ารวจศตัรูขา้วในแปลงนา และหากพบก็จะป้องกนัและก าจดัศตัรูโดยวธีิ
ธรรมชาติ เช่น จบั ดกั ล่อ ไล่ และใชภู้มิปัญญาชาวบา้นดว้ยการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท่ี
ผลิตข้ึนเองภายในกลุ่ม ผสมกบัน ้าสม้ควนัไม ้เพ่ือฉีดพน่ขบัไล่แมลงและศตัรูพืช  
การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษา จะเนน้การเก็บเก่ียวดว้ยแรงงานคนเป็นหลกั เพราะมี
คุณภาพกวา่การใชเ้คร่ืองจกัรกล ส่วนการสีขา้วจะแยกขา้วเมลด็สีต่างออกจากขา้ว
ทัว่ไป เพ่ือไม่ใหเ้มลด็ขา้วจากนาแปลงอ่ืนปะปน การเก็บรักษาขา้วเปลือก เม่ือลด
ความช้ืนใหต้ ่ากวา่ 14 เปอร์เซ็นต ์จึงน าไปเก็บไวใ้นโรงเก็บท่ีเหมาะสม  การแปรรูป
ผลผลิตและการจดัจ าหน่ายทางกลุ่มจะจดัท าแผนการแปรรูปตามยอดการสัง่ซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์นแต่ละเดือนตามท่ีระบุในสญัญาซ้ือขาย ผลิตภณัฑข์องกลุ่มเนน้การ
ประชาสมัพนัธ์จดัแสดงสินคา้ของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร และเนน้การท าตลาดในส่วน
การท าสญัญาซ้ือขายผลผลิตล่วงหนา้ มีการพฒันาช่องทางในการติดต่อส่ือสารทาง
การตลาด เช่น การซ้ือขายผา่นทางเวบ็ไซด ์มีการรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑข์า้วใหไ้ด้
มาตรฐาน ผา่นการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากน้ีไดส้ร้างระบบการ
ขนส่งสินคา้สู่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกบักลุ่ม
เครือข่ายขา้วอินทรียเ์พ่ือสร้างความเขม้แขง็ ท าใหรู้้จกักลไกและสภาวะปัจจุบนัของ
ตลาด  
       ผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรตน้แบบ ในดา้นเศรษฐกิจเป็นการสร้าง
โอกาสใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดเ้ขา้ร่วมท าธุรกิจ เป็นการสร้างงานและรายไดใ้หก้บั
คนในชุมชน ท่ีส าคญัสมาชิกมีรายไดต้่อครัวเรือนท่ีสูงข้ึน และมีรายไดแ้น่นอนโดยไม่
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จ าเป็นตอ้งออกไปหางานท าต่างถ่ิน สมาชิกในครัวเรือนไดอ้ยูร่่วมกนัโดยสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้สร้างความอบอุ่นและเขม้แขง็ในครัวเรือน การรวมกลุ่มในชุมชนท าให้
สมาชิกกลุ่มมีความรักสามคัคี มีความเขม็แขง็ และเติบโตอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลจากกระบวนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย ์ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์
ระบบนิเวศในธรรมชาติ จนเกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินและพืชผกัตามธรรมชาติ 
สามารถใชบ้ริโภคและใชเ้ล้ียงสตัวไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั 
  ระยะท่ี 2 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพทัว่ไปของการผลิตขา้วและความ
ตอ้งการในการพฒันาของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วจงัหวดัอ านาจเจริญ มีดงัน้ี  
  1. สภาพทัว่ไปของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วในจงัหวดัอ านาจเจริญ  
     1.1 ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนตน้สูง
ท่ีสุด ร้อยละ 38.3 รองลงมาจบการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 27.5 
และจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า ร้อยละ 20.4  
    1.2 กิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ ในครัวเรือนนอกเหนือจากการผลิตขา้ว ส่วนใหญ่
มีการปลูกพืชผกัสวนครัวสูงท่ีสุด ร้อยละ 75.3 รองลงมาคือการเล้ียงสตัวปี์ก ร้อยละ 47.9 
และการผลิตปุ๋ยอินทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 47.7  
  1.3 จ านวนแรงงานท่ีผลิตขา้วภายในครัวเรือน ส่วนใหญ่มีจ านวน 4-6 คน 
ร้อยละ 62.7 รองลงมามีจ านวน 1-3 คน ร้อยละ 34.3 และมีจ านวน 7-9 คน ร้อยละ 3.0  
     1.4 การเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรในภาคการเกษตร ส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกกลุ่ม ธ.ก.ส. สูงท่ีสุด ร้อยละ 72.9 รองลงมาเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรทัว่ไป ร้อยละ 42.5 และไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มภาคการเกษตรใดเลย ร้อยละ 
19.2  
     1.5 ลกัษณะการถือครองพ้ืนท่ีการผลิตขา้ว มีพ้ืนท่ีการผลิตขา้วเป็นของ
ตนเองทั้งหมดสูงท่ีสุด ร้อยละ 88.4 รองลงมามีพ้ืนท่ีการผลิตขา้วเป็นของตนเอง

 
บางส่วนและเขา้ท าประโยชน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งเช่าบางส่วน ร้อยละ 8.3 และมีพ้ืนท่ีการ
ผลิตขา้วในลกัษณะอ่ืนๆ ร้อยละ 1.4  
  1.6 การถือครองเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรในครัวเรือน ส่วนใหญ่
เป็นรถจกัรยานยนตสู์งท่ีสุด ร้อยละ 92.9 รองลงมาเป็นรถยนต/์รถบรรทุก 4 ลอ้ ร้อยละ 
62.9 และรถไถนาเดินตาม ร้อยละ 33.2  
  1.7 แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีใชใ้นการผลิตขา้ว ส่วนใหญ่จากเงินทุนของ
ตวัเองสูงท่ีสุด ร้อยละ 99.7 รองลงมากูจ้าก ธ.ก.ส./ธนาคารอ่ืนๆ/สถาบนัการเงิน ร้อยละ 
11.5 และจากการกูก้องทุนหมู่บา้น ร้อยละ 5.7  
  1.8 แหล่งน ้ าท่ีใชผ้ลิตขา้ว ส่วนใหญ่จากน ้ าฝนสูงท่ีสุด ร้อยละ 100 
รองลงมาใชจ้ากแหล่งน ้ าธรรมชาติ ร้อยละ 20.4 และใชจ้ากสระน ้ า ร้อยละ 10.5  
  1.9 ลกัษณะพ้ืนท่ีผลิตขา้ว ส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่มอยา่งเดียวสูงท่ีสุด ร้อยละ 
59.3 รองลงมาเป็นท่ีลุ่มและท่ีดอน ร้อยละ 35.1 และมีลกัษณะพ้ืนท่ีผลิตขา้วท่ีเป็นท่ี
ดอนอยา่งเดียว ร้อยละ 5.6  
  1.10 ลกัษณะของดิน ส่วนใหญ่มีพ้ืนท่ีการผลิตขา้วเป็นดินทรายปนร่วนสูง
ท่ีสุด ร้อยละ 85.2 รองลงมาเป็นดินร่วนปนทราย ร้อยละ 27.1 และเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย ร้อยละ 16.5  
  1.11 การตรวจวเิคราะห์สภาพดิน ส่วนใหญ่ไม่เคยส่งตรวจวเิคราะห์สภาพ
ดินท่ีผลิตขา้วสูงท่ีสุด ร้อยละ 57.9 รองลงมาไดส่้งตรวจวเิคราะห์สภาพดินท่ีผลิตขา้ว
แลว้อยูใ่นระหวา่งรอผลการตรวจ ร้อยละ 21.1 และไดส่้งตรวจวเิคราะห์สภาพดินท่ี
ผลิตขา้วพร้อมทั้งไดรั้บผลการตรวจวเิคราะห์แลว้ ร้อยละ 21.0  
  1.12 วธีิการผลิตขา้ว ส่วนใหญ่โดยการหวา่นขา้วแหง้สูงท่ีสุด ร้อยละ 74.0 
รองลงมาโดยการปักด าโดยใชแ้รงงานคน ร้อยละ 71.5 และโดยการหวา่นน ้ าตม 
ร้อยละ .8  
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จ าเป็นตอ้งออกไปหางานท าต่างถ่ิน สมาชิกในครัวเรือนไดอ้ยูร่่วมกนัโดยสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้สร้างความอบอุ่นและเขม้แขง็ในครัวเรือน การรวมกลุ่มในชุมชนท าให้
สมาชิกกลุ่มมีความรักสามคัคี มีความเขม็แขง็ และเติบโตอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลจากกระบวนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย ์ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์
ระบบนิเวศในธรรมชาติ จนเกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินและพืชผกัตามธรรมชาติ 
สามารถใชบ้ริโภคและใชเ้ล้ียงสตัวไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั 
  ระยะท่ี 2 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพทัว่ไปของการผลิตขา้วและความ
ตอ้งการในการพฒันาของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วจงัหวดัอ านาจเจริญ มีดงัน้ี  
  1. สภาพทัว่ไปของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วในจงัหวดัอ านาจเจริญ  
     1.1 ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนตน้สูง
ท่ีสุด ร้อยละ 38.3 รองลงมาจบการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 27.5 
และจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า ร้อยละ 20.4  
    1.2 กิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ ในครัวเรือนนอกเหนือจากการผลิตขา้ว ส่วนใหญ่
มีการปลูกพืชผกัสวนครัวสูงท่ีสุด ร้อยละ 75.3 รองลงมาคือการเล้ียงสตัวปี์ก ร้อยละ 47.9 
และการผลิตปุ๋ยอินทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 47.7  
  1.3 จ านวนแรงงานท่ีผลิตขา้วภายในครัวเรือน ส่วนใหญ่มีจ านวน 4-6 คน 
ร้อยละ 62.7 รองลงมามีจ านวน 1-3 คน ร้อยละ 34.3 และมีจ านวน 7-9 คน ร้อยละ 3.0  
     1.4 การเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรในภาคการเกษตร ส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกกลุ่ม ธ.ก.ส. สูงท่ีสุด ร้อยละ 72.9 รองลงมาเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรทัว่ไป ร้อยละ 42.5 และไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มภาคการเกษตรใดเลย ร้อยละ 
19.2  
     1.5 ลกัษณะการถือครองพ้ืนท่ีการผลิตขา้ว มีพ้ืนท่ีการผลิตขา้วเป็นของ
ตนเองทั้งหมดสูงท่ีสุด ร้อยละ 88.4 รองลงมามีพ้ืนท่ีการผลิตขา้วเป็นของตนเอง

 
บางส่วนและเขา้ท าประโยชน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งเช่าบางส่วน ร้อยละ 8.3 และมีพ้ืนท่ีการ
ผลิตขา้วในลกัษณะอ่ืนๆ ร้อยละ 1.4  
  1.6 การถือครองเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรในครัวเรือน ส่วนใหญ่
เป็นรถจกัรยานยนตสู์งท่ีสุด ร้อยละ 92.9 รองลงมาเป็นรถยนต/์รถบรรทุก 4 ลอ้ ร้อยละ 
62.9 และรถไถนาเดินตาม ร้อยละ 33.2  
  1.7 แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีใชใ้นการผลิตขา้ว ส่วนใหญ่จากเงินทุนของ
ตวัเองสูงท่ีสุด ร้อยละ 99.7 รองลงมากูจ้าก ธ.ก.ส./ธนาคารอ่ืนๆ/สถาบนัการเงิน ร้อยละ 
11.5 และจากการกูก้องทุนหมู่บา้น ร้อยละ 5.7  
  1.8 แหล่งน ้ าท่ีใชผ้ลิตขา้ว ส่วนใหญ่จากน ้ าฝนสูงท่ีสุด ร้อยละ 100 
รองลงมาใชจ้ากแหล่งน ้ าธรรมชาติ ร้อยละ 20.4 และใชจ้ากสระน ้ า ร้อยละ 10.5  
  1.9 ลกัษณะพ้ืนท่ีผลิตขา้ว ส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่มอยา่งเดียวสูงท่ีสุด ร้อยละ 
59.3 รองลงมาเป็นท่ีลุ่มและท่ีดอน ร้อยละ 35.1 และมีลกัษณะพ้ืนท่ีผลิตขา้วท่ีเป็นท่ี
ดอนอยา่งเดียว ร้อยละ 5.6  
  1.10 ลกัษณะของดิน ส่วนใหญ่มีพ้ืนท่ีการผลิตขา้วเป็นดินทรายปนร่วนสูง
ท่ีสุด ร้อยละ 85.2 รองลงมาเป็นดินร่วนปนทราย ร้อยละ 27.1 และเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย ร้อยละ 16.5  
  1.11 การตรวจวเิคราะห์สภาพดิน ส่วนใหญ่ไม่เคยส่งตรวจวเิคราะห์สภาพ
ดินท่ีผลิตขา้วสูงท่ีสุด ร้อยละ 57.9 รองลงมาไดส่้งตรวจวเิคราะห์สภาพดินท่ีผลิตขา้ว
แลว้อยูใ่นระหวา่งรอผลการตรวจ ร้อยละ 21.1 และไดส่้งตรวจวเิคราะห์สภาพดินท่ี
ผลิตขา้วพร้อมทั้งไดรั้บผลการตรวจวเิคราะห์แลว้ ร้อยละ 21.0  
  1.12 วธีิการผลิตขา้ว ส่วนใหญ่โดยการหวา่นขา้วแหง้สูงท่ีสุด ร้อยละ 74.0 
รองลงมาโดยการปักด าโดยใชแ้รงงานคน ร้อยละ 71.5 และโดยการหวา่นน ้ าตม 
ร้อยละ .8  
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  1.13 แหล่งท่ีมาของเมลด็พนัธ์ุขา้ว ส่วนใหญ่ใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วจากพนัธ์ุท่ี
เก็บไวใ้ชเ้องสูงท่ีสุด ร้อยละ 78.6 รองลงมาซ้ือจากร้านคา้/โรงสี ร้อยละ 12.1 และซ้ือ
จากกลุ่มเกษตรกร/วสิาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ร้อยละ 9.2  
  1.14 เมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีใช ้ส่วนใหญ่ใชเ้มลด็พนัธ์ุในการผลิตขา้วพนัธ์ุ กข 6 
สูงท่ีสุด ร้อยละ 92.0 รองลงมาเป็นพนัธ์ุ ขาวดอกมะลิ 105 ร้อยละ 84.9 และเป็นพนัธ์ุ 
กข 15 ร้อยละ 7.5  
  1.15 แหล่งท่ีจ าหน่ายผลผลิตขา้ว ส่วนใหญ่จ าหน่ายผลผลิตขา้วใหก้บัโรงสี
สูงท่ีสุด ร้อยละ 69.4 รองลงมาไม่ไดจ้ าหน่ายเลย ร้อยละ 17.3 และจ าหน่ายใหก้บั
สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 9.1  

   1.16 พ้ืนท่ีการผลิตขา้วโดยเฉล่ีย จ านวน 15 ไร่ 2 งาน  
  1.17 ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตวัเงินส าหรับตน้ทุนผนัแปรท่ีจ่ายจริงรวมค่าเช่าท่ีดิน 

เฉล่ียต่อไร่ 1,395.72 บาท ซ่ึงตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเคมีสูงท่ีสุด ร้อยละ 
25.3 รองลงมาเป็นค่ารถเก่ียวขา้ว/นวดขา้ว ร้อยละ 24.8 และค่าเตรียมดินเพ่ือการ
เพาะปลูก ร้อยละ 18.4  

  1.18 ผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 347.2 กิโลกรัม ตน้ทุนต่อกิโลกรัมเฉล่ีย 4.02 บาท 
ราคาขายเฉล่ียกิโลกรัมละ 10.71 บาท ผลก าไรต่อกิโลกรัมเฉล่ีย 6.69 บาท รายไดต้่อไร่
เฉล่ีย 3,718.51 บาท  
  1.19 ระดบัสภาพการบริหารจดัการการผลิตขา้วของครัวเรือนเกษตรกรใน
ภาพรวมทั้งจงัหวดัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.33, S.D. = .62) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการเพาะปลูก การดูแลรักษาและการ
เก็บเก่ียว อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.66, S.D. = .57)  รองลงมา คือ ดา้นการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตและการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.36, S.D. = .63) และนอ้ย
ท่ีสุด คือ ดา้นการเตรียมการผลิต ในระดบัปานกลาง ( X = 2.97, S.D. = .81) 

 
2. ปัญหาและอปุสรรคในการผลิตขา้วของครัวเรือนเกษตรกรจงัหวดั

อ านาจเจริญ ไดแ้ก่ เกษตรกรไม่ทราบถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้นการเกษตรจากภาครัฐ 
ขาดองคค์วามรู้และเครือข่ายในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตขา้ว การขาดท่ีดินท ากิน จ าเป็น 
ตอ้งเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือท าการเกษตร ในบางพ้ืนท่ียงัไม่มีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท ากิน ค่าจา้ง 
ค่าแรงงานสูงเกินความเหมาะสม สภาพดินส่วนใหญ่ขาดธาตุอาหารและขาดการ
ปรับปรุงดินท่ีเหมาะสม ขาดแคลนน ้ าในการปลูกพืชหมุนเวยีน ปุ๋ยเคมีราคาแพง และมี
แนวโนม้แพงข้ึนทุกปี พบโรคในขา้วและเกิดปัญหาวชัพืช ท าใหพื้ชไม่เจริญงอกงาม 
ผลผลิตต่อไร่มีแนวโนม้ตกต ่าลงทุกปี และราคาผลผลิตขา้วมีแนวโนม้ตกต ่าลงทุกปี 
ส่วนขอ้เสนอแนะในการพฒันาการผลิตขา้วของครัวเรือนเกษตรกรจงัหวดัอ านาจเจริญ 
ไดแ้ก่ การส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรีย ์สนบัสนุนการรวมกลุ่ม เงินทุนปลอดดอกเบ้ีย 
การลดตน้ทุนการผลิต การปรับปรุงบ ารุงดิน พฒันาแหล่งน ้ าทางการเกษตร การท า
เกษตรผสมผสาน การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมกบัการผลิตขา้ว และส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภณัฑข์า้ว พฒันาผลิตภณัฑข์า้วใหห้ลากหลายตามความตอ้งการของตลาด 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 การพฒันายทุธศาสตร์การพฒันาการผลิตขา้วของ
เกษตรกรจงัหวดัอ านาจเจริญ มีดงัน้ี 
  แนวทางการก าหนดนโยบายการพฒันาการผลิตขา้วของเกษตรกรจงัหวดั
อ านาจเจริญ โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากรการผลิตขา้วและ
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สมดุลและยัง่ยนื 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้วใหมี้คุณภาพมาตรฐานและปริมาณเพียงพอตามความ
ตอ้งการของตลาด 3) เพ่ือใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตขา้วมีอาชีพท่ีมัน่คง รายไดเ้พียงพอต่อการ
เล้ียงชีพ และมีความภูมิใจในอาชีพ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ มีดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรการผลิต โดย
มุ่งเนน้การด าเนินงานเพ่ือพฒันาศกัยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและจดัสรรทรัพยากรการ
ผลิตขา้วใหเ้พียงพอ มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งส่งเสริม 
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  1.13 แหล่งท่ีมาของเมลด็พนัธ์ุขา้ว ส่วนใหญ่ใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วจากพนัธ์ุท่ี
เก็บไวใ้ชเ้องสูงท่ีสุด ร้อยละ 78.6 รองลงมาซ้ือจากร้านคา้/โรงสี ร้อยละ 12.1 และซ้ือ
จากกลุ่มเกษตรกร/วสิาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ร้อยละ 9.2  
  1.14 เมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีใช ้ส่วนใหญ่ใชเ้มลด็พนัธ์ุในการผลิตขา้วพนัธ์ุ กข 6 
สูงท่ีสุด ร้อยละ 92.0 รองลงมาเป็นพนัธ์ุ ขาวดอกมะลิ 105 ร้อยละ 84.9 และเป็นพนัธ์ุ 
กข 15 ร้อยละ 7.5  
  1.15 แหล่งท่ีจ าหน่ายผลผลิตขา้ว ส่วนใหญ่จ าหน่ายผลผลิตขา้วใหก้บัโรงสี
สูงท่ีสุด ร้อยละ 69.4 รองลงมาไม่ไดจ้ าหน่ายเลย ร้อยละ 17.3 และจ าหน่ายใหก้บั
สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 9.1  

   1.16 พ้ืนท่ีการผลิตขา้วโดยเฉล่ีย จ านวน 15 ไร่ 2 งาน  
  1.17 ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตวัเงินส าหรับตน้ทุนผนัแปรท่ีจ่ายจริงรวมค่าเช่าท่ีดิน 

เฉล่ียต่อไร่ 1,395.72 บาท ซ่ึงตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเคมีสูงท่ีสุด ร้อยละ 
25.3 รองลงมาเป็นค่ารถเก่ียวขา้ว/นวดขา้ว ร้อยละ 24.8 และค่าเตรียมดินเพ่ือการ
เพาะปลูก ร้อยละ 18.4  

  1.18 ผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 347.2 กิโลกรัม ตน้ทุนต่อกิโลกรัมเฉล่ีย 4.02 บาท 
ราคาขายเฉล่ียกิโลกรัมละ 10.71 บาท ผลก าไรต่อกิโลกรัมเฉล่ีย 6.69 บาท รายไดต้่อไร่
เฉล่ีย 3,718.51 บาท  
  1.19 ระดบัสภาพการบริหารจดัการการผลิตขา้วของครัวเรือนเกษตรกรใน
ภาพรวมทั้งจงัหวดัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.33, S.D. = .62) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการเพาะปลูก การดูแลรักษาและการ
เก็บเก่ียว อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.66, S.D. = .57)  รองลงมา คือ ดา้นการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตและการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.36, S.D. = .63) และนอ้ย
ท่ีสุด คือ ดา้นการเตรียมการผลิต ในระดบัปานกลาง ( X = 2.97, S.D. = .81) 

 
2. ปัญหาและอปุสรรคในการผลิตขา้วของครัวเรือนเกษตรกรจงัหวดั

อ านาจเจริญ ไดแ้ก่ เกษตรกรไม่ทราบถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้นการเกษตรจากภาครัฐ 
ขาดองคค์วามรู้และเครือข่ายในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตขา้ว การขาดท่ีดินท ากิน จ าเป็น 
ตอ้งเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือท าการเกษตร ในบางพ้ืนท่ียงัไม่มีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท ากิน ค่าจา้ง 
ค่าแรงงานสูงเกินความเหมาะสม สภาพดินส่วนใหญ่ขาดธาตุอาหารและขาดการ
ปรับปรุงดินท่ีเหมาะสม ขาดแคลนน ้ าในการปลูกพืชหมุนเวยีน ปุ๋ยเคมีราคาแพง และมี
แนวโนม้แพงข้ึนทุกปี พบโรคในขา้วและเกิดปัญหาวชัพืช ท าใหพื้ชไม่เจริญงอกงาม 
ผลผลิตต่อไร่มีแนวโนม้ตกต ่าลงทุกปี และราคาผลผลิตขา้วมีแนวโนม้ตกต ่าลงทุกปี 
ส่วนขอ้เสนอแนะในการพฒันาการผลิตขา้วของครัวเรือนเกษตรกรจงัหวดัอ านาจเจริญ 
ไดแ้ก่ การส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรีย ์สนบัสนุนการรวมกลุ่ม เงินทุนปลอดดอกเบ้ีย 
การลดตน้ทุนการผลิต การปรับปรุงบ ารุงดิน พฒันาแหล่งน ้ าทางการเกษตร การท า
เกษตรผสมผสาน การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมกบัการผลิตขา้ว และส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภณัฑข์า้ว พฒันาผลิตภณัฑข์า้วใหห้ลากหลายตามความตอ้งการของตลาด 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 การพฒันายทุธศาสตร์การพฒันาการผลิตขา้วของ
เกษตรกรจงัหวดัอ านาจเจริญ มีดงัน้ี 
  แนวทางการก าหนดนโยบายการพฒันาการผลิตขา้วของเกษตรกรจงัหวดั
อ านาจเจริญ โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากรการผลิตขา้วและ
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สมดุลและยัง่ยนื 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้วใหมี้คุณภาพมาตรฐานและปริมาณเพียงพอตามความ
ตอ้งการของตลาด 3) เพ่ือใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตขา้วมีอาชีพท่ีมัน่คง รายไดเ้พียงพอต่อการ
เล้ียงชีพ และมีความภูมิใจในอาชีพ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ มีดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรการผลิต โดย
มุ่งเนน้การด าเนินงานเพ่ือพฒันาศกัยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและจดัสรรทรัพยากรการ
ผลิตขา้วใหเ้พียงพอ มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งส่งเสริม 
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สนบัสนุนใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตขา้วและองคก์รเกษตรกร มีความเขม้แขง็และสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 กลยทุธ์ท่ี 1 กลยทุธ์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิต ประกอบดว้ย 
แผนงานการพฒันาแหล่งน ้ าและระบบชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 กลยทุธ์ท่ี 2 กลยทุธ์การสร้างความมัน่คงทางทรัพยากรการผลิต ประกอบดว้ย 
แผนงานจดัสรรท่ีดินท ากินใหเ้กษตรกร แผนงานเพ่ิมศกัยภาพการผลิตเมลด็พนัธ์ุท่ีมี
คุณภาพดีและเพียงพอ แผนงานการปรับปรุงบ ารุงดินแผนงานการป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืช แผนงานสนบัสนุนสินเช่ือใหเ้กษตรกรและสถาบนัเกษตรกร และแผนงาน
พฒันาระบบการจดัการความเส่ียงทางการผลิตขา้ว 
  กลยทุธ์ท่ี 3 กลยทุธ์การพฒันาเกษตรกรและองคก์รเกษตรกร ประกอบดว้ย 
แผนงานสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัเกษตรกรและเครือข่าย และแผนงานเพ่ิมศกัยภาพการ
บริหารจดัการขององคก์รเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้ว 
โดยมุ่งเนน้การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลิตขา้วและผลิตภณัฑ์
จากขา้วท่ีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความยัง่ยนืโดยผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยี
สมยัใหม่กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
   กลยทุธ์ท่ี 1 กลยทุธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ประกอบดว้ย แผนงานการ
สร้างและปรับปรุงพ้ืนท่ีการเกษตรและระบบการผลิต 
  กลยทุธ์ท่ี 2 กลยทุธ์การส่งเสริมการผลิตขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้วเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด ประกอบดว้ย แผนงานการสร้างตราและเอกลกัษณ์
ของขา้วจงัหวดัและผลิตภณัฑจ์ากขา้ว 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาดและการ
บริหารจดัการสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากขา้ว โดยมุ่งเนน้การด าเนินงานเพ่ือเพ่ิม

 
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาด การรักษาระดบัอุปทานสินคา้ขา้ว และการ
บริหารจดัการขนส่งผลิตภณัฑจ์ากขา้ว ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
   กลยทุธ์ท่ี 1 กลยทุธ์การพฒันาการประชาสมัพนัธ์และการท าการตลาดเชิงรุก 
ประกอบดว้ย แผนงานการประชาสมัพนัธ์และพฒันาขอ้มูลสารสนเทศ และแผนงาน
การขยายการตลาดเชิงรุก 
  กลยทุธ์ท่ี 2 กลยทุธ์การรักษาระดบัอุปทานสินคา้ ประกอบดว้ย แผนงานการ
ชะลอการจ าหน่ายขา้วออกสู่ตลาดเพ่ือรักษาระดบัอุปทาน 
  กลยทุธ์ท่ี 3 กลยทุธ์การพฒันาระบบขนส่งอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 
แผนงานการบริหารจดัการการขนส่งสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากขา้ว 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะกล่าวถึงในประเด็นท่ีส าคญัและน่าสนใจ 
โดยน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. จากผลการศึกษาสภาพการบริหารจดัการการผลิตขา้วของเกษตรกรจงัหวดั
อ านาจเจริญ ภาพรวมการบริหารจดัการการผลิตขา้วทั้งจงัหวดัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X = 3.33, S.D. = .62) เน่ืองจากมีเกษตรกรท่ียงัไม่ทราบถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้น
การเกษตรจากภาครัฐ ขาดองคค์วามรู้และเครือข่ายในการเพ่ิมมูลคา่ผลผลิตขา้ว การ
ขาดแคลนท่ีดินท ากิน จ าเป็นตอ้งเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือท าการเกษตร ในบางพ้ืนท่ียงัไม่มีเอกสาร
สิทธ์ิในท่ีดินท ากิน ค่าจา้ง ค่าแรงงานสูงเกินความเหมาะสม สภาพดินส่วนใหญ่ขาด
ธาตุอาหารและขาดการปรับปรุงดินท่ีเหมาะสม ขาดแคลนน ้ าในการปลูกพืชหมุนเวยีน 
ปุ๋ยเคมีราคาแพงและมีแนวโนม้แพงข้ึนทุกปี พบโรคในขา้วและเกิดปัญหาวชัพืช ท าให้
พืชไม่เจริญงอกงาม ผลผลิตตอ่ไร่มีแนวโนม้ตกต ่าลงทุกปี และราคาผลผลิตขา้วมี
แนวโนม้ตกต ่าลงทุกปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ Amnat Charoen Provincial 
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สนบัสนุนใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตขา้วและองคก์รเกษตรกร มีความเขม้แขง็และสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 กลยทุธ์ท่ี 1 กลยทุธ์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิต ประกอบดว้ย 
แผนงานการพฒันาแหล่งน ้ าและระบบชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 กลยทุธ์ท่ี 2 กลยทุธ์การสร้างความมัน่คงทางทรัพยากรการผลิต ประกอบดว้ย 
แผนงานจดัสรรท่ีดินท ากินใหเ้กษตรกร แผนงานเพ่ิมศกัยภาพการผลิตเมลด็พนัธ์ุท่ีมี
คุณภาพดีและเพียงพอ แผนงานการปรับปรุงบ ารุงดินแผนงานการป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืช แผนงานสนบัสนุนสินเช่ือใหเ้กษตรกรและสถาบนัเกษตรกร และแผนงาน
พฒันาระบบการจดัการความเส่ียงทางการผลิตขา้ว 
  กลยทุธ์ท่ี 3 กลยทุธ์การพฒันาเกษตรกรและองคก์รเกษตรกร ประกอบดว้ย 
แผนงานสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัเกษตรกรและเครือข่าย และแผนงานเพ่ิมศกัยภาพการ
บริหารจดัการขององคก์รเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้ว 
โดยมุ่งเนน้การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลิตขา้วและผลิตภณัฑ์
จากขา้วท่ีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความยัง่ยนืโดยผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยี
สมยัใหม่กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
   กลยทุธ์ท่ี 1 กลยทุธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ประกอบดว้ย แผนงานการ
สร้างและปรับปรุงพ้ืนท่ีการเกษตรและระบบการผลิต 
  กลยทุธ์ท่ี 2 กลยทุธ์การส่งเสริมการผลิตขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้วเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด ประกอบดว้ย แผนงานการสร้างตราและเอกลกัษณ์
ของขา้วจงัหวดัและผลิตภณัฑจ์ากขา้ว 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาดและการ
บริหารจดัการสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากขา้ว โดยมุ่งเนน้การด าเนินงานเพ่ือเพ่ิม

 
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาด การรักษาระดบัอุปทานสินคา้ขา้ว และการ
บริหารจดัการขนส่งผลิตภณัฑจ์ากขา้ว ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
   กลยทุธ์ท่ี 1 กลยทุธ์การพฒันาการประชาสมัพนัธ์และการท าการตลาดเชิงรุก 
ประกอบดว้ย แผนงานการประชาสมัพนัธ์และพฒันาขอ้มูลสารสนเทศ และแผนงาน
การขยายการตลาดเชิงรุก 
  กลยทุธ์ท่ี 2 กลยทุธ์การรักษาระดบัอุปทานสินคา้ ประกอบดว้ย แผนงานการ
ชะลอการจ าหน่ายขา้วออกสู่ตลาดเพ่ือรักษาระดบัอุปทาน 
  กลยทุธ์ท่ี 3 กลยทุธ์การพฒันาระบบขนส่งอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 
แผนงานการบริหารจดัการการขนส่งสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากขา้ว 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะกล่าวถึงในประเด็นท่ีส าคญัและน่าสนใจ 
โดยน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. จากผลการศึกษาสภาพการบริหารจดัการการผลิตขา้วของเกษตรกรจงัหวดั
อ านาจเจริญ ภาพรวมการบริหารจดัการการผลิตขา้วทั้งจงัหวดัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X = 3.33, S.D. = .62) เน่ืองจากมีเกษตรกรท่ียงัไม่ทราบถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้น
การเกษตรจากภาครัฐ ขาดองคค์วามรู้และเครือข่ายในการเพ่ิมมูลคา่ผลผลิตขา้ว การ
ขาดแคลนท่ีดินท ากิน จ าเป็นตอ้งเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือท าการเกษตร ในบางพ้ืนท่ียงัไม่มีเอกสาร
สิทธ์ิในท่ีดินท ากิน ค่าจา้ง ค่าแรงงานสูงเกินความเหมาะสม สภาพดินส่วนใหญ่ขาด
ธาตุอาหารและขาดการปรับปรุงดินท่ีเหมาะสม ขาดแคลนน ้ าในการปลูกพืชหมุนเวยีน 
ปุ๋ยเคมีราคาแพงและมีแนวโนม้แพงข้ึนทุกปี พบโรคในขา้วและเกิดปัญหาวชัพืช ท าให้
พืชไม่เจริญงอกงาม ผลผลิตตอ่ไร่มีแนวโนม้ตกต ่าลงทุกปี และราคาผลผลิตขา้วมี
แนวโนม้ตกต ่าลงทุกปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ Amnat Charoen Provincial 



248 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562มนุษยสังคมสาร (มสส.)

 
Agriculture and Cooperatives Extension Office (2015) ส่วนขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการ
พฒันาการผลิตขา้ว ไดแ้ก่ การส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรีย ์สนบัสนุนการรวมกลุ่ม 
เงินทุนปลอดดอกเบ้ีย การลดตน้ทุนการผลิต การปรับปรุงบ ารุงดิน พฒันาแหล่งน ้ าทาง
การเกษตร การท าเกษตรผสมผสาน การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมกบัการผลิต
ขา้ว และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑข์า้ว พฒันาผลิตภณัฑข์า้วใหห้ลากหลายตาม
ความตอ้งการของตลาด  สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ Amnat Charoen Farmers 
Council Office (2014) ท่ีกล่าววา่ การผลิตขา้วนั้นตอ้งพฒันาใหไ้ดท้ั้งระบบ ดงันั้น 
แนวทางการแกไ้ชปัญหาจึงควรมีการก าหนดแนวทางพฒันาหรือยทุธศาสตร์ในดา้น
การผลิตขา้วของจงัหวดั ท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร 
ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ หาทางออกร่วมกนัเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายสุดทา้ยร่วมกนั ตาม
หลกัวชิาการของ Rice Department (2015) โดยแนวทางการพฒันาการเกษตรแบบ
ยัง่ยนืของ Chitsanguan (2000) และ Weerapattananirun (1993) และตามหลกัการ
พฒันาอยา่งมีวสิยัทศัน์ของ Chiangkhun (2001)  
  2. จากผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการผลิตขา้วของเกษตรกรจงัหวดั
อ านาจเจริญ ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) และ
การจดัท าแผนกลยทุธ์ดว้ยเคร่ืองมือ TOWS Matrix น าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นประเด็นใน
การสนทนากลุ่ม ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ นกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็น
ผูดู้แลนโยบาย ผูป้ฏิบติั และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัการผลิตขา้วของเกษตรกร 
จ านวน 15 คน พบวา่ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรการ
ผลิต ท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตขา้วและองคก์รเกษตรกร มี
ความเขม้แขง็และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบัแนวทางในการ
พฒันาการเกษตรกรของ Somboonsan (2011) ท่ีไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันา
ศกัยภาพเกษตรกร ในการสร้างองคค์วามรู้และเห็นความส าคญัของการรวมกลุ่ม 
นอกจากน้ี Yurachai et al. (2013) ใชแ้นวทางการจดัตั้งเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนและ

 
สร้างความร่วมมือระหวา่งกลุ่มการผลิตท่ีมีศกัยภาพอยูใ่นพ้ืนท่ีใกลเ้คียง และพร้อมท่ี
จะเป็นหุน้ส่วน (Partnership) เพ่ือการท าธุรกิจขา้วแบบครบวงจร ทั้งในดา้นการผลิต 
การแปรรูปผลผลิต การบรรจุภณัฑ ์การประชาสมัพนัธ์ และการตลาด ในจงัหวดั
อุบลราชธานี ในส่วนยทุธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วและผลิตภณัฑ์
จากขา้ว ท่ีมุ่งเนน้การเสริมสร้างความยัง่ยนืโดยผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยสีมยัใหม่
กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
และมีมาตรฐานปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัแนวทางของ Phuangmani et al. 
(2014) ท่ีพบวา่ เกษตรกรท่ีปลูกขา้วระบบปลอดสารเคมีมีตน้ทุนการผลิตทั้งหมดต ่า
กวา่การผลิตโดยใชส้ารเคมี รวมทั้งไดผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงกวา่ และยงัจ าหน่ายผลผลิต
ไดใ้นราคาเฉล่ียสูงกวา่ Ruangchai et al. (2013) ไดป้รับวถีิการผลิตขา้วเพ่ือความมัน่คง
ในชีวติชุมชนจงัหวดัยโสธร โดยปรับเปล่ียนแนวคิดในการผลิตขา้วของเกษตรกร
เป้าหมายไปสู่การผลิตขา้วปลอดภยั สร้างความมัน่คงในดา้นอาหารใหก้บัเกษตรกร
เป้าหมายโดยใหมี้ขา้วปลอดภยัท่ีเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนลดตน้ทุนในการ
ผลิตและฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม และ Thongpreecha (2010) ใหข้อ้เสนอแนะวา่รัฐบาล
ควรมีนโยบายท่ีจูงใจเกษตรกรผูป้ลูกขา้วใหห้นัมาผลิตขา้วอินทรียเ์พ่ิมมากข้ึน โดยมี
การสนบัสนุนช่วยเหลือดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ในการผลิตปุ๋ยอินทรียภ์ายในชุมชน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวจิยั ผูว้จิยัขอเสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้เสนอแนะเพ่ือน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ 
  1. ภาครัฐควรน ายทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ใชเ้ป็นนโยบายด าเนินงานเชิง   
บูรณาการทุกภาคส่วนอยา่งจริงจงั ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ เอกชน และภาคเกษตรกร 
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Agriculture and Cooperatives Extension Office (2015) ส่วนขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการ
พฒันาการผลิตขา้ว ไดแ้ก่ การส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรีย ์สนบัสนุนการรวมกลุ่ม 
เงินทุนปลอดดอกเบ้ีย การลดตน้ทุนการผลิต การปรับปรุงบ ารุงดิน พฒันาแหล่งน ้ าทาง
การเกษตร การท าเกษตรผสมผสาน การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมกบัการผลิต
ขา้ว และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑข์า้ว พฒันาผลิตภณัฑข์า้วใหห้ลากหลายตาม
ความตอ้งการของตลาด  สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ Amnat Charoen Farmers 
Council Office (2014) ท่ีกล่าววา่ การผลิตขา้วนั้นตอ้งพฒันาใหไ้ดท้ั้งระบบ ดงันั้น 
แนวทางการแกไ้ชปัญหาจึงควรมีการก าหนดแนวทางพฒันาหรือยทุธศาสตร์ในดา้น
การผลิตขา้วของจงัหวดั ท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร 
ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ หาทางออกร่วมกนัเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายสุดทา้ยร่วมกนั ตาม
หลกัวชิาการของ Rice Department (2015) โดยแนวทางการพฒันาการเกษตรแบบ
ยัง่ยนืของ Chitsanguan (2000) และ Weerapattananirun (1993) และตามหลกัการ
พฒันาอยา่งมีวสิยัทศัน์ของ Chiangkhun (2001)  
  2. จากผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการผลิตขา้วของเกษตรกรจงัหวดั
อ านาจเจริญ ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) และ
การจดัท าแผนกลยทุธ์ดว้ยเคร่ืองมือ TOWS Matrix น าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นประเด็นใน
การสนทนากลุ่ม ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ นกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็น
ผูดู้แลนโยบาย ผูป้ฏิบติั และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัการผลิตขา้วของเกษตรกร 
จ านวน 15 คน พบวา่ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรการ
ผลิต ท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตขา้วและองคก์รเกษตรกร มี
ความเขม้แขง็และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบัแนวทางในการ
พฒันาการเกษตรกรของ Somboonsan (2011) ท่ีไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันา
ศกัยภาพเกษตรกร ในการสร้างองคค์วามรู้และเห็นความส าคญัของการรวมกลุ่ม 
นอกจากน้ี Yurachai et al. (2013) ใชแ้นวทางการจดัตั้งเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนและ

 
สร้างความร่วมมือระหวา่งกลุ่มการผลิตท่ีมีศกัยภาพอยูใ่นพ้ืนท่ีใกลเ้คียง และพร้อมท่ี
จะเป็นหุน้ส่วน (Partnership) เพ่ือการท าธุรกิจขา้วแบบครบวงจร ทั้งในดา้นการผลิต 
การแปรรูปผลผลิต การบรรจุภณัฑ ์การประชาสมัพนัธ์ และการตลาด ในจงัหวดั
อุบลราชธานี ในส่วนยทุธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วและผลิตภณัฑ์
จากขา้ว ท่ีมุ่งเนน้การเสริมสร้างความยัง่ยนืโดยผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยสีมยัใหม่
กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
และมีมาตรฐานปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัแนวทางของ Phuangmani et al. 
(2014) ท่ีพบวา่ เกษตรกรท่ีปลูกขา้วระบบปลอดสารเคมีมีตน้ทุนการผลิตทั้งหมดต ่า
กวา่การผลิตโดยใชส้ารเคมี รวมทั้งไดผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงกวา่ และยงัจ าหน่ายผลผลิต
ไดใ้นราคาเฉล่ียสูงกวา่ Ruangchai et al. (2013) ไดป้รับวถีิการผลิตขา้วเพ่ือความมัน่คง
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ดว้ยขอ้มูลทางวชิาการ เพ่ือการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาและพฒันาการผลิตขา้วของ
เกษตรกร 
 2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ี เป็นขอ้เทจ็จริงเชิง
ประจกัษถึ์งสาเหตปัุญหาท่ีแทจ้ริงของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาคเกษตรสามารถน าขอ้มูลนั้นมาขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาการเกษตรดา้นอ่ืนๆ ได ้
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการท าวจิยัในคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการสนบัสนุนงานวจิยัในดา้นยทุธศาสตร์ขา้วโดยขยายพ้ืนท่ีงานวจิยั
ใหค้รอบคลุมเช่ือมโยงนโยบายขา้วในระดบักลุ่มจงัหวดั 
  2. ควรมีการสนบัสนุนงานวจิยัเชิงลึกในประเดน็เฉพาะดา้นขา้ว เช่น  
การสนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ การปรับปรุงบ ารุงดิน การลดตน้ทุน การพฒันาระบบ
การผลิตขา้วปลอดภยัและขา้วอินทรีย ์การแปรูปผลิตภณัฑจ์ากขา้ว และการสร้าง
เอกลกัษณ์ตรามาตรฐานสินคา้ขา้ว เป็นตน้ เพ่ือการเช่ือมโยงน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  3. ควรมีการสนบัสนุนงานวจิยัในมิติดา้นคุณภาพชีวติ ความยากจน และ
ปัญหาหน้ีของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว ควบคู่ไปกบัการวจิยัในประเดน็เร่ืองขา้วโดยเฉพาะ 
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บทคดัย่อ 
 ในดา้นเกษตรกรรมขา้วถือเป็นสินคา้ส่งออกของประเทศไทยท่ีมีคุณภาพ 
และเป็นท่ียอมรับในตลาดสากล นโยบายรัฐบาลทุกยคุสมยัลว้นแลว้แต่เป็นโยบาย
สนบัสนุนสินคา้เกษตรกรรมประเภทขา้วทั้งส้ิน แตน่โยบายดา้นปุ๋ยเพ่ือการเกษตร
ใหก้บัเกษตรกรยงัไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าท่ีควรจะเป็นเพราะปัจจยัทางดา้นตน้ทุนปุ๋ยท่ีมี
ราคาแพงและส่งผลต่อสารเคมีสะสมในดินและสินคา้เกษตร ภาครัฐจึงมีแนวทาง
ก าหนดนโยบายส่งเสริมความยัง่ยนืโดยเนน้ทางดา้นเกษตรอินทรียเ์ชิงอนุรักษ ์เพื่อให้
เกษตรกรไดมี้ทางเลือกในการใชปุ๋้ยท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่ท าลายดิน และไม่มีสาร
ตกคา้งในสินคา้เกษตร โดยส่งเสริมการพฒันาปุ๋ยอินทรียใ์หเ้กษตรกร เพื่อเตรียมการ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต และมีความมุ่ง
หมายใหเ้กิดการขบัเคล่ือนภาคเกษตรกรรมเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะ
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ต่อเน่ือง และระยะยัง่ยนื เป้าหมายคือเกษตรกรเป็นศูนยก์ลางและการท างานทุกระดบั
จะตอ้งมีผูรั้บผิดชอบชดัเจน รวมทั้งใหค้วามส าคญัต่อการขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบติั เร่งส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์4 ประเภท ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด ไถกลบตอ
ซงัขา้ว และพืชไร่ และน ้ าหมกัชีวภาพ  

ค าส าคญั: นโยบายปุ๋ยภาครัฐ, ระบบวธีิการ, นาขา้วเชิงอนุรักษ ์ 
 
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 bio-
fermented water.  
 
Keywords: fertilizer policy, system method, rice field conservation 

บทน า 
 “เกษตรอินทรียเ์พื่อชีวติท่ีดีของมนุษยชาติ” ประโยคทองจากกรมส่งเสริม

การเกษตรท่ีก าหนดตามยทุธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตอบสนอง
นโยบายเกษตรอินทรียน์บัเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีไดป้ระกาศนโยบายดา้นเกษตร
อินทรียต์่อสภาผูแ้ทนราษฎร จุดเร่ิมตน้ในดา้นนโยบายทางดา้นการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรและประชาชน และด าเนินงานต่อเน่ืองชดัเจนจนท าใหแ้นวโนม้ของเกษตร
อินทรียมี์ความสดใสเติบโตข้ึนอยา่งมาก รัฐบาลไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัใน
ประเด็นผลกระทบจากการใชส้ารเคมีท่ีท าใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัและชีวติ
ของเกษตรกรและผูบ้ริโภค ระบบนิเวศถูกท าลาย ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
ขาดดุลการคา้ในการน าเขา้สารเคมี ยารักษาโรค รวมทั้งไทยในฐานะเป็นผูผ้ลิตและ
ส่งออกสินคา้เกษตรและอาหารท่ีส าคญัระดบัตน้ๆ ของโลก จึงตอ้งปรับตวัเพื่อใหส้อด
รับกบัความตอ้งการของตลาดในต่างประเทศ จึงไดก้ าหนดใหเ้กษตรอินทรียเ์ป็นวาระ
แห่งชาติ ท าใหแ้นวโนม้ของผลผลิตจากการเกษตรอินทรียเ์ร่ิมมีบทบาทสู่ตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีรัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายการส่งเสริมเกษตร
อินทรียเ์พ่ือใหเ้กิดผลหลายดา้น คือ มีอาหารปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคภายในประเทศ มี
สดัส่วนเพ่ิมสูงข้ึน ประหยดัค่าใชจ่้ายในการน าเขา้ปุ๋ยเคมี สารก าจดัวชัพืชและแมลง
ศตัรูพืช ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ ส่งเสริมใหผู้ผ้ลิตเกิดส านึกรับผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภคโดย
ภาพรวม ในปัจจุบนันโยบายภาคเกษตรของประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญัต่อการ
พฒันาภาคเกษตรไร้สารพิษมากข้ึนเร่ือยๆ เกิดจากผลกระทบของสารเคมีตกคา้งและ
สะสมในผลิตภณัฑอ์าหารทางการเกษตร เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชน 
การค านึงถึงความปลอดภยัดว้ยเกษตรอินทรียก็์คงไม่ก าเนิดข้ึน และขณะเดียวกนั
เกษตรอินทรียก็์ถูกลากจูงเขา้สู่กระบวนการสร้างมูลค่าสินคา้เพ่ือเพ่ิมราคาของ
ผลิตภณัฑ ์ตลาดเกษตรอินทรียจ์ดัวา่เป็นตลาดใหม่ส าหรับเกษตรไทย แต่ดว้ยแนวโนม้
ของตลาดท่ีเติบโตข้ึนเป็นล าดบัจากการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้มากข้ึน เน่ืองจาก
ความใส่ใจในดา้นสุขภาพขณะท่ีผูผ้ลิตมีจ านวนจ ากดั การผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์
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ต่อเน่ือง และระยะยัง่ยนื เป้าหมายคือเกษตรกรเป็นศูนยก์ลางและการท างานทุกระดบั
จะตอ้งมีผูรั้บผิดชอบชดัเจน รวมทั้งใหค้วามส าคญัต่อการขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบติั เร่งส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์4 ประเภท ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด ไถกลบตอ
ซงัขา้ว และพืชไร่ และน ้ าหมกัชีวภาพ  

ค าส าคญั: นโยบายปุ๋ยภาครัฐ, ระบบวธีิการ, นาขา้วเชิงอนุรักษ ์ 
 
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 bio-
fermented water.  
 
Keywords: fertilizer policy, system method, rice field conservation 
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การเกษตรท่ีก าหนดตามยทุธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตอบสนอง
นโยบายเกษตรอินทรียน์บัเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีไดป้ระกาศนโยบายดา้นเกษตร
อินทรียต์่อสภาผูแ้ทนราษฎร จุดเร่ิมตน้ในดา้นนโยบายทางดา้นการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรและประชาชน และด าเนินงานต่อเน่ืองชดัเจนจนท าใหแ้นวโนม้ของเกษตร
อินทรียมี์ความสดใสเติบโตข้ึนอยา่งมาก รัฐบาลไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัใน
ประเด็นผลกระทบจากการใชส้ารเคมีท่ีท าใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัและชีวติ
ของเกษตรกรและผูบ้ริโภค ระบบนิเวศถูกท าลาย ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
ขาดดุลการคา้ในการน าเขา้สารเคมี ยารักษาโรค รวมทั้งไทยในฐานะเป็นผูผ้ลิตและ
ส่งออกสินคา้เกษตรและอาหารท่ีส าคญัระดบัตน้ๆ ของโลก จึงตอ้งปรับตวัเพื่อใหส้อด
รับกบัความตอ้งการของตลาดในต่างประเทศ จึงไดก้ าหนดใหเ้กษตรอินทรียเ์ป็นวาระ
แห่งชาติ ท าใหแ้นวโนม้ของผลผลิตจากการเกษตรอินทรียเ์ร่ิมมีบทบาทสู่ตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีรัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายการส่งเสริมเกษตร
อินทรียเ์พ่ือใหเ้กิดผลหลายดา้น คือ มีอาหารปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคภายในประเทศ มี
สดัส่วนเพ่ิมสูงข้ึน ประหยดัค่าใชจ่้ายในการน าเขา้ปุ๋ยเคมี สารก าจดัวชัพืชและแมลง
ศตัรูพืช ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ ส่งเสริมใหผู้ผ้ลิตเกิดส านึกรับผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภคโดย
ภาพรวม ในปัจจุบนันโยบายภาคเกษตรของประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญัต่อการ
พฒันาภาคเกษตรไร้สารพิษมากข้ึนเร่ือยๆ เกิดจากผลกระทบของสารเคมีตกคา้งและ
สะสมในผลิตภณัฑอ์าหารทางการเกษตร เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชน 
การค านึงถึงความปลอดภยัดว้ยเกษตรอินทรียก็์คงไม่ก าเนิดข้ึน และขณะเดียวกนั
เกษตรอินทรียก็์ถูกลากจูงเขา้สู่กระบวนการสร้างมูลค่าสินคา้เพ่ือเพ่ิมราคาของ
ผลิตภณัฑ ์ตลาดเกษตรอินทรียจ์ดัวา่เป็นตลาดใหม่ส าหรับเกษตรไทย แต่ดว้ยแนวโนม้
ของตลาดท่ีเติบโตข้ึนเป็นล าดบัจากการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้มากข้ึน เน่ืองจาก
ความใส่ใจในดา้นสุขภาพขณะท่ีผูผ้ลิตมีจ านวนจ ากดั การผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์
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ออกสู่ตลาดของเกษตรกรไทย จึงเป็นหนทางท่ีสดใสกวา่ท่ีไทยจะยงัคงผลิตสินคา้
เกษตรทัว่ไปแข่งขนักบัประเทศตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นจีน อินเดีย และเวยีดนาม ท่ีมีตน้ทุน
การผลิตต ่ากวา่ไทยมาก การปรับเปล่ียนมาผลิตสินคา้เกษตรอินทรียย์อ่มจะท าใหไ้ทยมี
โอกาสส่งออกไดเ้พ่ิมข้ึน ประกอบกบัไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีความไดเ้ปรียบ
ทั้งทางดา้นภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ อีกทั้งยงัเป็นประเทศผูผ้ลิตและส่งออกอาหารท่ี
ส าคญัจึงยอ่มมีโอกาสท่ีจะพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นผูผ้ลิตสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ส าคญั
แห่งหน่ึงของโลกได ้แต่ความส าเร็จจะเกิดข้ึนไดเ้พียงใดนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีรัฐบาล
จะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั เช่น การสร้างความเขา้ใจและความรู้ใหแ้ก่
เกษตรกร การใหบ้ริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับจากต่างประเทศ 
เป็นตน้ จึงนบัไดว้า่เกษตรอินทรียเ์ป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่สินคา้เกษตรและอาหารของประเทศ ในขณะเดียวกนัจะช่วยเสริมให้
โครงการความปลอดภยัทางดา้นอาหาร (food safety) และมีผลต่อเน่ืองในดา้นคุณภาพ
ชีวติของเกษตรกรจากรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน รูปแบบการเกษตรของประเทศไทยใหเ้ป็นใน
ทิศทางตามแผนงานได ้การศึกษาถึงนโยบายเกษตรอินทรียต์อ้งอาศยัแผนงานต่างๆ 
เพื่อไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเกษตรอินทรีย ์(Klaydand, 2006) 

กรมส่งเสริมการเกษตรไดห้นุนใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียเ์พื่อช่วยลดตน้ทุน
เกษตรต าบล ส่งเสริมการผลิตใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ขณะท่ีเกษตรกรสามารถใชปุ๋้ย
อินทรียแ์ละใชร่้วมกบัปุ๋ยเคมีเพ่ิมประสิทธิภาพและช่วยประหยดัคา่ปุ๋ยไดถึ้ง 20 % 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดส่้งเสริมการเกษตรใหมี้การผลิตและใชปุ๋้ยอินทรียเ์พ่ิม
มากข้ึน เพื่อลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี และเพื่อลดตน้ทุนการผลิตใหต้ ่าลง ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส านกังานเกษตรจงัหวดัทัว่ประเทศ 
ด าเนินการพร้อมถ่ายทอดความรู้เร่ืองดินและปุ๋ยใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ี มีการจดัท าแปลง
เรียนรู้จุดสาธิตเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรท่ีสนใจ ตลอดจนจดัหาแม่ปุ๋ยมา
จ าหน่ายใหเ้กษตรกรสมาชิกไดซ่ึ้งคาดวา่จะเป็นกลไกส าคญัช่วยส่งเสริมใหมี้การใชปุ๋้ย
อินทรียร่์วมกบัการใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน าอยา่งมีประสิทธิภาพ ยงัช่วยกระตุน้ให้

เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้อง และน าไปใชใ้นไร่นาเพ่ิมมากข้ึน และขยายผล
อยา่งกวา้งขวางและยัง่ยนื แนวทางส่งเสริมการผลิตและใชปุ๋้ยอินทรียใ์นอนาคตวา่
กระทรวงเกษตรฯ ไดมี้แผนส่งเสริมการใชปุ๋้ยเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต โดยมุ่งส่งเสริมให้
มีการผลิตและใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกนัเน่ืองจากปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยเคมีช่วยเพ่ิมปริมาณ
อินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินท าใหส้มบติัทางกายภาพของดินดีข้ึน ทั้งยงัท าใหต้น้พืชสามารถ
น าปุ๋ยเคมีท่ีใส่ลงในดินไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน ขณะเดียวกนัยงัมุ่งส่งเสริมให้
เกษตรกรใชปุ๋้ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยปุ๋ียสัง่ตดัและใชปุ๋้ยตามค่า
วเิคราะห์ดิน ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยทุกชนิดในปริมาณท่ีเหมาะสม 
ตรงตามความตอ้งการธาตุอาหารของพืช สามารถช่วยลดตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีลงอยา่งนอ้ย 
20 % และท าใหต้น้พืชแขง็แรง ส่งผลใหมี้การใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชลดลงและได้
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ท่ีส าคญัยงัลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและส่ิงแวดลอ้ม  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดร้ณรงคส่์งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ไวใ้ชเ้องในไร่นา หวงัลดตน้ทุนการผลิตและพฒันาผลผลิตใหเ้พ่ิมข้ึน พร้อมจดัตั้ง 
“ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน” เพ่ือใหเ้กษตรกรลดตน้ทุนการใชปุ๋้ยเคมีไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 
20 ของตน้ทุนปุ๋ยทั้งหมด การเกษตรลดตน้ทุนการผลิต และพฒันาผลผลิตใหเ้พ่ิมข้ึน
จากเดิม โดยใหเ้นน้การใชปุ๋้ยอินทรียเ์พ่ิมข้ึน และลดการใชปุ๋้ยเคมีใหน้อ้ยลงซ่ึงการใช้
ปุ๋ยอินทรียน์อกจากจะท าใหต้น้ทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงแลว้ ช่วยปรับปรุงบ ารุง
ดินใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้อง ซ่ึงปุ๋ยอินทรียน้ี์หมายรวมถึง ปุ๋ยหมกั ปุ๋ย
คอก น ้าหมกัชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด มีเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 250,000 ตนั การส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยอินทรียใ์น 77 จงัหวดั รวม 239,607 ตนั คิดเป็น 95.84 ประกอบดว้ยปุ๋ยหมกั 97,705 
ตนั  ไถกลบตอซงัขา้ว 55,420 ตนั 110,840 ไร่ ไถกลบตอซงัขา้วโพด 15,824 ตนั 
19,779 ไร่ ไถกลบตอซงัสบัปะรด 1,302 ตนั 1,627 ไร่ ไถกลบตอซงัออ้ยท่ี 429 ตนั 214 
ไร่ น ้าหมกัชีวภาพ 28,803 ตนั และปุ๋ยพืชสด 40,124 ตนั การด าเนินการจดัท าปุ๋ยหมกั
ไวเ้พ่ือเป็นการส่ือสารและจุดถ่ายทอดเทคโนโลย ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าลงั
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ออกสู่ตลาดของเกษตรกรไทย จึงเป็นหนทางท่ีสดใสกวา่ท่ีไทยจะยงัคงผลิตสินคา้
เกษตรทัว่ไปแข่งขนักบัประเทศตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นจีน อินเดีย และเวยีดนาม ท่ีมีตน้ทุน
การผลิตต ่ากวา่ไทยมาก การปรับเปล่ียนมาผลิตสินคา้เกษตรอินทรียย์อ่มจะท าใหไ้ทยมี
โอกาสส่งออกไดเ้พ่ิมข้ึน ประกอบกบัไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีความไดเ้ปรียบ
ทั้งทางดา้นภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ อีกทั้งยงัเป็นประเทศผูผ้ลิตและส่งออกอาหารท่ี
ส าคญัจึงยอ่มมีโอกาสท่ีจะพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นผูผ้ลิตสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ส าคญั
แห่งหน่ึงของโลกได ้แต่ความส าเร็จจะเกิดข้ึนไดเ้พียงใดนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีรัฐบาล
จะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั เช่น การสร้างความเขา้ใจและความรู้ใหแ้ก่
เกษตรกร การใหบ้ริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับจากต่างประเทศ 
เป็นตน้ จึงนบัไดว้า่เกษตรอินทรียเ์ป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่สินคา้เกษตรและอาหารของประเทศ ในขณะเดียวกนัจะช่วยเสริมให้
โครงการความปลอดภยัทางดา้นอาหาร (food safety) และมีผลต่อเน่ืองในดา้นคุณภาพ
ชีวติของเกษตรกรจากรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน รูปแบบการเกษตรของประเทศไทยใหเ้ป็นใน
ทิศทางตามแผนงานได ้การศึกษาถึงนโยบายเกษตรอินทรียต์อ้งอาศยัแผนงานต่างๆ 
เพื่อไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเกษตรอินทรีย ์(Klaydand, 2006) 

กรมส่งเสริมการเกษตรไดห้นุนใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียเ์พื่อช่วยลดตน้ทุน
เกษตรต าบล ส่งเสริมการผลิตใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ขณะท่ีเกษตรกรสามารถใชปุ๋้ย
อินทรียแ์ละใชร่้วมกบัปุ๋ยเคมีเพ่ิมประสิทธิภาพและช่วยประหยดัคา่ปุ๋ยไดถึ้ง 20 % 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดส่้งเสริมการเกษตรใหมี้การผลิตและใชปุ๋้ยอินทรียเ์พ่ิม
มากข้ึน เพื่อลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี และเพื่อลดตน้ทุนการผลิตใหต้ ่าลง ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส านกังานเกษตรจงัหวดัทัว่ประเทศ 
ด าเนินการพร้อมถ่ายทอดความรู้เร่ืองดินและปุ๋ยใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ี มีการจดัท าแปลง
เรียนรู้จุดสาธิตเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรท่ีสนใจ ตลอดจนจดัหาแม่ปุ๋ยมา
จ าหน่ายใหเ้กษตรกรสมาชิกไดซ่ึ้งคาดวา่จะเป็นกลไกส าคญัช่วยส่งเสริมใหมี้การใชปุ๋้ย
อินทรียร่์วมกบัการใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน าอยา่งมีประสิทธิภาพ ยงัช่วยกระตุน้ให้

เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้อง และน าไปใชใ้นไร่นาเพ่ิมมากข้ึน และขยายผล
อยา่งกวา้งขวางและยัง่ยนื แนวทางส่งเสริมการผลิตและใชปุ๋้ยอินทรียใ์นอนาคตวา่
กระทรวงเกษตรฯ ไดมี้แผนส่งเสริมการใชปุ๋้ยเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต โดยมุ่งส่งเสริมให้
มีการผลิตและใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกนัเน่ืองจากปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยเคมีช่วยเพ่ิมปริมาณ
อินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินท าใหส้มบติัทางกายภาพของดินดีข้ึน ทั้งยงัท าใหต้น้พืชสามารถ
น าปุ๋ยเคมีท่ีใส่ลงในดินไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน ขณะเดียวกนัยงัมุ่งส่งเสริมให้
เกษตรกรใชปุ๋้ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยปุ๋ียสัง่ตดัและใชปุ๋้ยตามค่า
วเิคราะห์ดิน ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยทุกชนิดในปริมาณท่ีเหมาะสม 
ตรงตามความตอ้งการธาตุอาหารของพืช สามารถช่วยลดตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีลงอยา่งนอ้ย 
20 % และท าใหต้น้พืชแขง็แรง ส่งผลใหมี้การใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชลดลงและได้
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ท่ีส าคญัยงัลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและส่ิงแวดลอ้ม  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดร้ณรงคส่์งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ไวใ้ชเ้องในไร่นา หวงัลดตน้ทุนการผลิตและพฒันาผลผลิตใหเ้พ่ิมข้ึน พร้อมจดัตั้ง 
“ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน” เพ่ือใหเ้กษตรกรลดตน้ทุนการใชปุ๋้ยเคมีไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 
20 ของตน้ทุนปุ๋ยทั้งหมด การเกษตรลดตน้ทุนการผลิต และพฒันาผลผลิตใหเ้พ่ิมข้ึน
จากเดิม โดยใหเ้นน้การใชปุ๋้ยอินทรียเ์พ่ิมข้ึน และลดการใชปุ๋้ยเคมีใหน้อ้ยลงซ่ึงการใช้
ปุ๋ยอินทรียน์อกจากจะท าใหต้น้ทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงแลว้ ช่วยปรับปรุงบ ารุง
ดินใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้อง ซ่ึงปุ๋ยอินทรียน้ี์หมายรวมถึง ปุ๋ยหมกั ปุ๋ย
คอก น ้าหมกัชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด มีเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 250,000 ตนั การส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยอินทรียใ์น 77 จงัหวดั รวม 239,607 ตนั คิดเป็น 95.84 ประกอบดว้ยปุ๋ยหมกั 97,705 
ตนั  ไถกลบตอซงัขา้ว 55,420 ตนั 110,840 ไร่ ไถกลบตอซงัขา้วโพด 15,824 ตนั 
19,779 ไร่ ไถกลบตอซงัสบัปะรด 1,302 ตนั 1,627 ไร่ ไถกลบตอซงัออ้ยท่ี 429 ตนั 214 
ไร่ น ้าหมกัชีวภาพ 28,803 ตนั และปุ๋ยพืชสด 40,124 ตนั การด าเนินการจดัท าปุ๋ยหมกั
ไวเ้พ่ือเป็นการส่ือสารและจุดถ่ายทอดเทคโนโลย ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าลงั
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รณรงคส่์งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียแ์บบบูรณาการร่วมกบัสถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดั กรม
พฒันาท่ีดิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมชลประทาน สถานีควบคุมไฟป่า ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาล และหน่วยงานทหาร ในการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ก่เกษตรกรอีกดว้ย นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการ
ส่งเสริมการใชปุ๋้ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต จึงไดมี้นโยบายให้
จดัตั้งศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน ในพืชหลกั 4 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา ปาลม์น ้ ามนั ไม้
ผล มนัส าปะหลงั และผกั มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้กษตรกรท่ีไดรั้บความรู้เร่ืองดินและ
การใชปุ๋้ยเพื่อลดตน้ทุนการผลิต และสามารถลดตน้ทุนการใชปุ๋้ยเคมีไดอ้ยา่งนอ้ยร้อย
ละ 20 ของตน้ทุนปุ๋ยทั้งหมด  

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษานโยบายปุ๋ยกบัระบบวธีิการท านาขา้วเชิง
อนุรักษ ์และน าเสนอรูปแบบนโยบายวธีิการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัเกษตรกรท่ีปลูกขา้ว
ผา่นกระบวนการนโยบายการใชปุ๋้ยของไทยได ้โดยก าหนดขอบเขตของการศึกษาไปท่ี
วธีิการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภณัฑปุ๋์ยใหเ้ป็นท่ีแพร่หลายและยอมรับถึงคุณภาพใน
มุมมองและมิติตางๆ เพื่อใหเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วไดส้ามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาปุ๋ยเพ่ือเกษตรกรต่อไปไดใ้นอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตใุนการพฒันานโยบายปุ๋ยเพื่อตอบสนองวิธีการ
ท านาขา้วเชิงอนุรักษ ์ 

2. เพื่อรวบรวมรูปแบบการเสริมสร้างนโยบายปุ๋ยท่ีตรงตามความตอ้งการของ
กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้ว  

3. เพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีสนใจเป็นแนวทางใน
การพฒันานโยบายปุ๋ยเพื่อเกษตรกรปลูกขา้ว 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
บทความน้ีผูเ้ขียนไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบันโยบายปุ๋ยของภาครัฐท่ี

น ามาใชก้บัเกษตรกรท านาขา้วและการพฒันานโยบายเพื่อความตอ้งการของเกษตรกร 
โดยเนน้เชิงการอนุรักษแ์ละลดตน้ทุนเกษตรกรในการใชปุ๋้ยเพื่ออนาคต โดยเร่ิมจาก
การศึกษาจากปรากฏการณ์ต่างๆ (Phenomena) จากนั้นท าการกรองดา้นเน้ือหาสาระ
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ วิธีการคิดเชิงเหตุผล การศึกษาน าร่อง (Pilot study) ใน
บริบทนโยบายปุ๋ยของภาครัฐดว้ยแนวคิดจากทฤษฎีฐานรากท าการทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาความลงตวัของเน้ือหาสาระและบูรณาการระเบียบตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของเน้ือหาสาระโดยวธีิท่ีหลากหลาย จากการด าเนินการดงักล่าวผูเ้ขียนจึงขอ
น าเสนอผลการศึกษาจากกระบวนการขา้งตน้โดยวธีิการเชิงพรรณนาความ ดงัต่อไปน้ี 
 
ลกัษณะนโยบายปุ๋ ยของรัฐบาล 

ปุ๋ยเคมีมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ต่อการเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็น
แหล่งอาหารของประเทศ และยงัเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศในการส่งออกสินคา้
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร อยา่งไรก็ตามปุ๋ยเคมีเป็นหน่ึงในปัจจยัการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีการผลิตในประเทศไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่ง
เพียงพอ โดยอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยเป็นเพียงการน าเขา้วตัถุดิบ คือ แม่ปุ๋ย
และปุ๋ยผสม เพ่ือน าไปผสมและบรรจุจ าหน่าย กล่าวไดว้า่อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีใน
ประเทศไทยเป็นเพียงอุตสาหกรรมขั้นสุดทา้ย ปัจจุบนัการผลิตในประเทศมีสดัส่วน
เพียงร้อยละ 30 ของปริมาณความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีทั้งหมด ตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 7 เป็นตน้มา รัฐบาลจะหนัมาสนบัสนุนใหมี้การใชปุ๋้ย
ชีวภาพหรือปุ๋ยธรรมชาติมากข้ึน ท าใหอ้ตัราการขยายตวัของการใชปุ๋้ยเคมีลดลงจากท่ี
เคยมีอตัราเฉล่ียร้อยละ 10.6 ต่อปี เหลือเพียงร้อยละ 6.0 ก็ตาม ปุ๋ยเคมีก็ยงัเป็นท่ีนิยมใช้
มากกวา่เน่ืองจากใชง่้ายและมีประสิทธิภาพในการใชดี้กวา่ 
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รณรงคส่์งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียแ์บบบูรณาการร่วมกบัสถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดั กรม
พฒันาท่ีดิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมชลประทาน สถานีควบคุมไฟป่า ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาล และหน่วยงานทหาร ในการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ก่เกษตรกรอีกดว้ย นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการ
ส่งเสริมการใชปุ๋้ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต จึงไดมี้นโยบายให้
จดัตั้งศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน ในพืชหลกั 4 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา ปาลม์น ้ ามนั ไม้
ผล มนัส าปะหลงั และผกั มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้กษตรกรท่ีไดรั้บความรู้เร่ืองดินและ
การใชปุ๋้ยเพื่อลดตน้ทุนการผลิต และสามารถลดตน้ทุนการใชปุ๋้ยเคมีไดอ้ยา่งนอ้ยร้อย
ละ 20 ของตน้ทุนปุ๋ยทั้งหมด  

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษานโยบายปุ๋ยกบัระบบวธีิการท านาขา้วเชิง
อนุรักษ ์และน าเสนอรูปแบบนโยบายวธีิการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัเกษตรกรท่ีปลูกขา้ว
ผา่นกระบวนการนโยบายการใชปุ๋้ยของไทยได ้โดยก าหนดขอบเขตของการศึกษาไปท่ี
วธีิการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภณัฑปุ๋์ยใหเ้ป็นท่ีแพร่หลายและยอมรับถึงคุณภาพใน
มุมมองและมิติตางๆ เพื่อใหเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วไดส้ามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาปุ๋ยเพ่ือเกษตรกรต่อไปไดใ้นอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตใุนการพฒันานโยบายปุ๋ยเพื่อตอบสนองวิธีการ
ท านาขา้วเชิงอนุรักษ ์ 

2. เพื่อรวบรวมรูปแบบการเสริมสร้างนโยบายปุ๋ยท่ีตรงตามความตอ้งการของ
กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้ว  

3. เพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีสนใจเป็นแนวทางใน
การพฒันานโยบายปุ๋ยเพื่อเกษตรกรปลูกขา้ว 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
บทความน้ีผูเ้ขียนไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบันโยบายปุ๋ยของภาครัฐท่ี

น ามาใชก้บัเกษตรกรท านาขา้วและการพฒันานโยบายเพื่อความตอ้งการของเกษตรกร 
โดยเนน้เชิงการอนุรักษแ์ละลดตน้ทุนเกษตรกรในการใชปุ๋้ยเพื่ออนาคต โดยเร่ิมจาก
การศึกษาจากปรากฏการณ์ต่างๆ (Phenomena) จากนั้นท าการกรองดา้นเน้ือหาสาระ
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ วิธีการคิดเชิงเหตุผล การศึกษาน าร่อง (Pilot study) ใน
บริบทนโยบายปุ๋ยของภาครัฐดว้ยแนวคิดจากทฤษฎีฐานรากท าการทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาความลงตวัของเน้ือหาสาระและบูรณาการระเบียบตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของเน้ือหาสาระโดยวธีิท่ีหลากหลาย จากการด าเนินการดงักล่าวผูเ้ขียนจึงขอ
น าเสนอผลการศึกษาจากกระบวนการขา้งตน้โดยวธีิการเชิงพรรณนาความ ดงัต่อไปน้ี 
 
ลกัษณะนโยบายปุ๋ ยของรัฐบาล 

ปุ๋ยเคมีมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ต่อการเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็น
แหล่งอาหารของประเทศ และยงัเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศในการส่งออกสินคา้
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร อยา่งไรก็ตามปุ๋ยเคมีเป็นหน่ึงในปัจจยัการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีการผลิตในประเทศไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่ง
เพียงพอ โดยอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยเป็นเพียงการน าเขา้วตัถุดิบ คือ แม่ปุ๋ย
และปุ๋ยผสม เพ่ือน าไปผสมและบรรจุจ าหน่าย กล่าวไดว้า่อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีใน
ประเทศไทยเป็นเพียงอุตสาหกรรมขั้นสุดทา้ย ปัจจุบนัการผลิตในประเทศมีสดัส่วน
เพียงร้อยละ 30 ของปริมาณความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีทั้งหมด ตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 7 เป็นตน้มา รัฐบาลจะหนัมาสนบัสนุนใหมี้การใชปุ๋้ย
ชีวภาพหรือปุ๋ยธรรมชาติมากข้ึน ท าใหอ้ตัราการขยายตวัของการใชปุ๋้ยเคมีลดลงจากท่ี
เคยมีอตัราเฉล่ียร้อยละ 10.6 ต่อปี เหลือเพียงร้อยละ 6.0 ก็ตาม ปุ๋ยเคมีก็ยงัเป็นท่ีนิยมใช้
มากกวา่เน่ืองจากใชง่้ายและมีประสิทธิภาพในการใชดี้กวา่ 
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นโยบายของรัฐบาลในเร่ืองปุ๋ยเคมีมีการเปล่ียนแปลง โดยใหอ้งคก์ารตลาด
เพ่ือการเกษตรตอ้งประมูลปุ๋ยเพ่ือรอจ าหน่ายเช่นเดียวกบับริษทัเอกชนรายอ่ืนๆ แต่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยงัคงเป็นผูก้  าหนดราคาขั้นสูง ส่วนทางดา้นการน าเขา้นั้น
เปิดใหผู้น้ าเขา้หรือผูค้า้ทุกรายท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูค้า้ปุ๋ยเคมีสามารถน าเขา้ปุ๋ยโดยตรง
ไม่ตอ้งผา่นบริษทัปุ๋ยแห่งชาติอีกต่อไป และไม่เก็บภาษีขาเขา้ปุ๋ยเคมีท่ีใชเ้พ่ือเกษตรกร
นอกจากนั้น รัฐบาลไดป้ระกาศยกเวน้การเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีขาเขา้ส าหรับ
วตัถุดิบท่ีน าเขา้มาเพื่อใชใ้นการผลิตปุ๋ยซ่ึงท่ีเดิมเก็บในอตัราร้อยละ 30 ของราคาน าเขา้ 
โดยจะยกเวน้เฉพาะวตัถุดิบหลกัในการผลิตปุ๋ย ไดแ้ก่ แอมโมเนียชนิดปราศจากน ้ า ปุ๋ย
หินฟอสเฟต กรดซลัฟริูก และกรดฟอสฟอริก ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี
ใหมี้การเขา้มาตั้งโรงงานในประเทศมากข้ึน และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเน่ืองจาก
ราคาปุ๋ยจะลดลง จากนโยบายรัฐบาลดงักล่าว นบัวา่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรใหไ้ดซ้ื้อ
ปุ๋ยในราคาถูกลง อยา่งไรก็ตามเกษตรกรในประเทศไทยบางส่วนยงัมีปัญหาในเร่ืองไม่
มีความรู้ท่ีถูกตอ้งในการใชปุ๋้ย ท าใหเ้กิดปัญหาดินเส่ือมสภาพ ดินเปร้ียว ซ่ึงผิด
วตัถุประสงคห์ลกัของการใชปุ๋้ยท่ีตอ้งการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัดิน ดงันั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอนโยบายใหมี้การปรับปรุงดินดว้ยวธีิทางชีววทิยา
และธรรมชาติแทนการใชปุ๋้ยเคมี และในส่วนท่ียงัจ าเป็นตอ้งใชปุ๋้ยเคมีอยูก็่จดัใหมี้การ
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชปุ๋้ยเคมีท่ีถูกตอ้งแก่เกษตรกร เพ่ือใหก้ารใส่ปุ๋ยก่อใหเ้กิด
ประโยชน์มากท่ีสุด คุม้ค่ากบัการลงทุนของเกษตรกร ปริมาณความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมี
เท่ากบั 3.99-4.06 ลา้นตนั และมีอตัราการขยายตวัของปริมาณความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมี
ประมาณร้อยละ 6.0 ต่อปี แยกเป็นปริมาณความตอ้งการปุ๋ยไนโตรเจน 891,900 ตนั ปุ๋ย
ฟอสเฟต 482,000 ตนั ปุ๋ยโปแตส 383,400 ตนั และท่ีเหลือเป็นความตอ้งการปุ๋ยผสม 
นอกจากน้ีถา้จะพิจารณาปริมาณความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีแยกตามพืชท่ีส าคญั ปรากฏวา่ 
ขา้วยงัคงเป็นพืชท่ีมีความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีมากท่ีสุด โดยมีปริมาณความตอ้งการร้อย
ละ 40 ของปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีทั้งหมดรองลงมา คือ ไมผ้ลและไมย้นืตน้ พืชไร่ ผกั 
ไมด้อกและไมป้ระดบั อยา่งไรก็ตามปัญหาของอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยท่ี

ตอ้งเร่งแกไ้ขนั้นมีทั้งปัญหาทางดา้นการผลิต โดยการพิจารณาตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี
ในประเทศตอ้งพจิารณาท่ีเม่ือผลิตแลว้ปุ๋ยตอ้งมีราคาถูกกวา่ปุ๋ยท่ีน าเขา้ จึงนบัวา่จะเป็น
การช่วยเกษตรกรในประเทศใหมี้ปุ๋ยราคาถูกใช ้ส่วนทางดา้นการตลาดปัญหาใหญ่ใน
ปัจจุบนั คือ ปัญหาปุ๋ยปลอม ซ่ึงทางรัฐบาลเร่งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ช่วยเหลือ
เกษตรกร และประชาสมัพนัธ์ใหเ้กษตรกรมีความรอบคอบมากข้ึนในการซ้ือปุ๋ย 
รวมทั้งใหค้วามรู้กบัเกษตรกรในการใชปุ๋้ยใหถู้กตอ้ง และมีประสิทธิภาพคุม้ค่ากบัการ
ลงทุนมากท่ีสุด (Foundation for Sustainable Agriculture, 2015) 
 
นโยบายเกษตรของรัฐบาล 

นโยบายแนวทางการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประกาศเป็นปีแห่งการลดตน้ทุนการผลิตทางการเกษตร มุ่งเพ่ิมผลผลิต
สอดคลอ้งความตอ้งการตลาด โดยสนบัสนุนใหเ้กษตรจงัหวดัเป็นกลไกส าคญัในการ
เช่ือมโยงนโยบายรัฐสู่การปฏิบติัในพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชน์เกษตรกร ปัจจุบนัภาค
เกษตรกรรมไทยยงัคงประสบปัญหาทางดา้นเชิงโครงสร้างการตลาด ราคาสินคา้
เกษตรตกต ่า สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน การแข่งขนัทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรง โดยการ
เปล่ียนแปลงในทุกมิติท่ีเกิดข้ึน การเร่งรัดแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหก้บัเกษตรกร และ
เตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต โดย
มุ่งหวงัใหเ้กิดการขบัเคล่ือนภาคเกษตรกรรมเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะต่อเน่ือง 
และระยะยัง่ยนื โดยเป้าหมายการท างานคือเกษตรกรเป็นศูนยก์ลางและการท างานทุก
ระดบัจะตอ้งมีผูรั้บผิดชอบ ชดัเจน รวมทั้งใหค้วามส าคญัต่อการขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่
การปฏิบติัโดยยดึถือนโยบายของรัฐบาลท่ีดา้นการเกษตรในปีงบประมาณ 2559 จ านวน
6 ดา้น เป็นกรอบการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 1) ดูแลเกษตรกรใหมี้รายไดท่ี้เหมาะสมดว้ย
วธีิการต่าง ๆ 2) ปรับโครงสร้างการผลิตสินคา้เกษตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 3) 
บริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของประเทศใหเ้ป็นเอกภาพในทุกมิติ 4) เพ่ิมบทบาท
สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตสินคา้เกษตรในฐานะผูซ้ื้อพืชแปรรูปส่งออกได ้        
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นโยบายของรัฐบาลในเร่ืองปุ๋ยเคมีมีการเปล่ียนแปลง โดยใหอ้งคก์ารตลาด
เพ่ือการเกษตรตอ้งประมูลปุ๋ยเพ่ือรอจ าหน่ายเช่นเดียวกบับริษทัเอกชนรายอ่ืนๆ แต่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยงัคงเป็นผูก้  าหนดราคาขั้นสูง ส่วนทางดา้นการน าเขา้นั้น
เปิดใหผู้น้ าเขา้หรือผูค้า้ทุกรายท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูค้า้ปุ๋ยเคมีสามารถน าเขา้ปุ๋ยโดยตรง
ไม่ตอ้งผา่นบริษทัปุ๋ยแห่งชาติอีกต่อไป และไม่เก็บภาษีขาเขา้ปุ๋ยเคมีท่ีใชเ้พ่ือเกษตรกร
นอกจากนั้น รัฐบาลไดป้ระกาศยกเวน้การเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีขาเขา้ส าหรับ
วตัถุดิบท่ีน าเขา้มาเพื่อใชใ้นการผลิตปุ๋ยซ่ึงท่ีเดิมเก็บในอตัราร้อยละ 30 ของราคาน าเขา้ 
โดยจะยกเวน้เฉพาะวตัถุดิบหลกัในการผลิตปุ๋ย ไดแ้ก่ แอมโมเนียชนิดปราศจากน ้ า ปุ๋ย
หินฟอสเฟต กรดซลัฟริูก และกรดฟอสฟอริก ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี
ใหมี้การเขา้มาตั้งโรงงานในประเทศมากข้ึน และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเน่ืองจาก
ราคาปุ๋ยจะลดลง จากนโยบายรัฐบาลดงักล่าว นบัวา่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรใหไ้ดซ้ื้อ
ปุ๋ยในราคาถูกลง อยา่งไรก็ตามเกษตรกรในประเทศไทยบางส่วนยงัมีปัญหาในเร่ืองไม่
มีความรู้ท่ีถูกตอ้งในการใชปุ๋้ย ท าใหเ้กิดปัญหาดินเส่ือมสภาพ ดินเปร้ียว ซ่ึงผิด
วตัถุประสงคห์ลกัของการใชปุ๋้ยท่ีตอ้งการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัดิน ดงันั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอนโยบายใหมี้การปรับปรุงดินดว้ยวธีิทางชีววทิยา
และธรรมชาติแทนการใชปุ๋้ยเคมี และในส่วนท่ียงัจ าเป็นตอ้งใชปุ๋้ยเคมีอยูก็่จดัใหมี้การ
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชปุ๋้ยเคมีท่ีถูกตอ้งแก่เกษตรกร เพ่ือใหก้ารใส่ปุ๋ยก่อใหเ้กิด
ประโยชน์มากท่ีสุด คุม้ค่ากบัการลงทุนของเกษตรกร ปริมาณความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมี
เท่ากบั 3.99-4.06 ลา้นตนั และมีอตัราการขยายตวัของปริมาณความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมี
ประมาณร้อยละ 6.0 ต่อปี แยกเป็นปริมาณความตอ้งการปุ๋ยไนโตรเจน 891,900 ตนั ปุ๋ย
ฟอสเฟต 482,000 ตนั ปุ๋ยโปแตส 383,400 ตนั และท่ีเหลือเป็นความตอ้งการปุ๋ยผสม 
นอกจากน้ีถา้จะพิจารณาปริมาณความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีแยกตามพืชท่ีส าคญั ปรากฏวา่ 
ขา้วยงัคงเป็นพืชท่ีมีความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีมากท่ีสุด โดยมีปริมาณความตอ้งการร้อย
ละ 40 ของปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีทั้งหมดรองลงมา คือ ไมผ้ลและไมย้นืตน้ พืชไร่ ผกั 
ไมด้อกและไมป้ระดบั อยา่งไรก็ตามปัญหาของอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยท่ี

ตอ้งเร่งแกไ้ขนั้นมีทั้งปัญหาทางดา้นการผลิต โดยการพิจารณาตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี
ในประเทศตอ้งพจิารณาท่ีเม่ือผลิตแลว้ปุ๋ยตอ้งมีราคาถูกกวา่ปุ๋ยท่ีน าเขา้ จึงนบัวา่จะเป็น
การช่วยเกษตรกรในประเทศใหมี้ปุ๋ยราคาถูกใช ้ส่วนทางดา้นการตลาดปัญหาใหญ่ใน
ปัจจุบนั คือ ปัญหาปุ๋ยปลอม ซ่ึงทางรัฐบาลเร่งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ช่วยเหลือ
เกษตรกร และประชาสมัพนัธ์ใหเ้กษตรกรมีความรอบคอบมากข้ึนในการซ้ือปุ๋ย 
รวมทั้งใหค้วามรู้กบัเกษตรกรในการใชปุ๋้ยใหถู้กตอ้ง และมีประสิทธิภาพคุม้ค่ากบัการ
ลงทุนมากท่ีสุด (Foundation for Sustainable Agriculture, 2015) 
 
นโยบายเกษตรของรัฐบาล 

นโยบายแนวทางการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประกาศเป็นปีแห่งการลดตน้ทุนการผลิตทางการเกษตร มุ่งเพ่ิมผลผลิต
สอดคลอ้งความตอ้งการตลาด โดยสนบัสนุนใหเ้กษตรจงัหวดัเป็นกลไกส าคญัในการ
เช่ือมโยงนโยบายรัฐสู่การปฏิบติัในพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชน์เกษตรกร ปัจจุบนัภาค
เกษตรกรรมไทยยงัคงประสบปัญหาทางดา้นเชิงโครงสร้างการตลาด ราคาสินคา้
เกษตรตกต ่า สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน การแข่งขนัทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรง โดยการ
เปล่ียนแปลงในทุกมิติท่ีเกิดข้ึน การเร่งรัดแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหก้บัเกษตรกร และ
เตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต โดย
มุ่งหวงัใหเ้กิดการขบัเคล่ือนภาคเกษตรกรรมเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะต่อเน่ือง 
และระยะยัง่ยนื โดยเป้าหมายการท างานคือเกษตรกรเป็นศูนยก์ลางและการท างานทุก
ระดบัจะตอ้งมีผูรั้บผิดชอบ ชดัเจน รวมทั้งใหค้วามส าคญัต่อการขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่
การปฏิบติัโดยยดึถือนโยบายของรัฐบาลท่ีดา้นการเกษตรในปีงบประมาณ 2559 จ านวน
6 ดา้น เป็นกรอบการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 1) ดูแลเกษตรกรใหมี้รายไดท่ี้เหมาะสมดว้ย
วธีิการต่าง ๆ 2) ปรับโครงสร้างการผลิตสินคา้เกษตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 3) 
บริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของประเทศใหเ้ป็นเอกภาพในทุกมิติ 4) เพ่ิมบทบาท
สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตสินคา้เกษตรในฐานะผูซ้ื้อพืชแปรรูปส่งออกได ้        
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5) ป้องกนั ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ 6) ปรับปรุงระบบ
บริหารจดัการของรัฐวสิาหกิจใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้พร้อมทั้ง
เร่งรัดด าเนินการในเร่ืองเร่งด่วน ดงัน้ี 

1. การแกไ้ขปัญหาการท าประมงท่ีผิดกฎหมายตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ข
กฎหมายและบทลงโทษท่ีเหมาะสม รวมทั้งการก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ และเร่ืองปัญหาแรงงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  

2. ลดตน้ทุนการผลิต กระทรวงเกษตรไดด้ าเนินการมาแลว้ และตอ้งให้
ความส าคญัในการด าเนินงานต่อโดยกระทรวงเกษตรฯ ประกาศใหปี้ 2559 เป็นปีแห่ง
การลดตน้ทุนการผลิตทางการเกษตร โดยการด าเนินงานจะไม่เป็นเร่ืองของกรมใดกรม
หน่ึง แตจ่ะเป็นการบูรณาการร่วมกนั ก่อใหเ้กิดกิจกรรมการลดตน้ทุนการผลิตใหแ้ก่
เกษตรกรโดยวดัผลไดภ้ายใน 3 เดือน  

3. จดัท าฐานขอ้มูลเกษตรกรท่ีครอบคลุม สามารถน าไปแกปั้ญหาและการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีต่างๆ ได ้เช่น ดา้นหน้ีสินเกษตรกร ดา้นอาชีพ ดา้นสถิติ
ต่างๆ ของภาคเกษตรกรรมเช่ือมโยงกบัภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจดัการตามนโยบาย ซ่ึงไดม้อบหมายใหห้น่วยงานท่ีมีระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบั
เกษตรกรเร่งหารือในการบูรณาการรากฐานขอ้มูลใหเ้กิดเป็นเอกภาพ และสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

4. การจดัหาแหล่งน ้ าเพ่ือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 2558/2559 หน่วยงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตอ้งรู้สถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งชดัเจนและคาดการณ์
แนวโนม้ท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมทั้งเตรียมหามาตรการรองรับสภาพปัญหาต่างๆ ได้
ทนัท่วงที รวมทั้งตอ้งมีการวางแผนแกไ้ขปัญหาในระยะยาว ซ่ึงท่ีผา่นมากระทรวงได้
ท าอยูแ่ลว้ รวมทั้งการท าฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน ้ าและในฤดูแลง้ท่ีจะมาถึงน้ี จะตอ้ง
มีการหาแหล่งน ้ าใหเ้กษตรกรเพ่ิมเติม และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ ตอ้ง
ด าเนินการอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ส่ือสารใหเ้กษตรกรเขา้ใจ รู้จกัการใชน้ ้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

5. การส่งเสริมเกษตรอินทรียเ์ป็นโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตใหก้บั
เกษตรกร และผูบ้ริโภคจะไดบ้ริโภคสินคา้ท่ีมีความปลอดภยั ซ่ึงมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนและขบัเคล่ือนการพฒันาเกษตรอินทรียใ์หเ้กิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว 

มิติเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งในการพฒันา
เพ่ือความยัง่ยนื คือตอ้งเร่งผลกัดนังานวจิยัสนบัสนุนเพ่ือลดตน้ทุน เพ่ิมผลผลิต ตรง
ตามความตอ้งการของตลาด การจดัโซนน่ิงการปลูกพืชใหมี้ผลผลิตท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ ทั้งปริมาณและคุณภาพ จดัหาแหล่งน ้ าท่ีเพียงพอ พฒันาสหกรณ์ใหมี้ความ
เขม้แขง็ รวมกลุ่มสมาชิกดูแลช่วยเหลือดา้นปัจจยัการผลิต ขณะท่ีภาคราชการตอ้งไม่
ตกเป็นเคร่ืองมือในการทุจริตคอรัปชัน่ของนกัการเมือง รวมทั้งการฟ้ืนฟโูครงการตาม
แนวพระราชด าริ ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ทั้งน้ี ส านกังานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัจะเป็นกลไกส าคญัในการน านโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบติัในพ้ืนท่ี น า
ผลประโยชน์สู่เกษตรกรอยา่งทัว่ถึง โดยเป็นแกนหลกัในการบูรณาการหน่วยงานของ
กระทรวงในระดบัจงัหวดั ภายใตค้ณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของ
จงัหวดั ท่ีมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน เพื่อน าไปปฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรมต่อไป 
(Lumjai, 2014) ซ่ึงมีผลการศึกษาใน 4 มิติ ดงัน้ี 

1. มติด้ิานการผลกัดนัยุทธศาสตร์เกษตรปุ๋ ยอนิทรีย์   
ในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 เป็น

ยทุธศาสตร์หลกัหวงัเพ่ิมพ้ืนท่ีปริมาณและมูลค่าของผลิตผล ผลิตภณัฑสิ์นคา้ และ
บริการดา้นเกษตรอินทรีย ์ชูวสิยัทศัน์สู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิต การบริโภค การคา้ 
และการบริการเกษตรอินทรียใ์หเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รัฐบาลไดก้ าหนดให้
เกษตรอินทรียเ์ป็นวาระแห่งชาติขบัเคล่ือนโดยคณะกรรมการพฒันาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนร่วมในการด าเนินการจดัท ายทุธศาสตร์
การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ ด าเนินการสร้างและสนบัสนุนงานวจิยัพฒันาความรู้
ดา้นนวตักรรมเกษตรอินทรีย ์จดัสร้างเครือข่ายองคค์วามรู้ในระดบัภูมิภาคร่วมกบั
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5) ป้องกนั ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ 6) ปรับปรุงระบบ
บริหารจดัการของรัฐวสิาหกิจใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้พร้อมทั้ง
เร่งรัดด าเนินการในเร่ืองเร่งด่วน ดงัน้ี 

1. การแกไ้ขปัญหาการท าประมงท่ีผิดกฎหมายตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ข
กฎหมายและบทลงโทษท่ีเหมาะสม รวมทั้งการก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ และเร่ืองปัญหาแรงงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  

2. ลดตน้ทุนการผลิต กระทรวงเกษตรไดด้ าเนินการมาแลว้ และตอ้งให้
ความส าคญัในการด าเนินงานต่อโดยกระทรวงเกษตรฯ ประกาศใหปี้ 2559 เป็นปีแห่ง
การลดตน้ทุนการผลิตทางการเกษตร โดยการด าเนินงานจะไม่เป็นเร่ืองของกรมใดกรม
หน่ึง แตจ่ะเป็นการบูรณาการร่วมกนั ก่อใหเ้กิดกิจกรรมการลดตน้ทุนการผลิตใหแ้ก่
เกษตรกรโดยวดัผลไดภ้ายใน 3 เดือน  

3. จดัท าฐานขอ้มูลเกษตรกรท่ีครอบคลุม สามารถน าไปแกปั้ญหาและการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีต่างๆ ได ้เช่น ดา้นหน้ีสินเกษตรกร ดา้นอาชีพ ดา้นสถิติ
ต่างๆ ของภาคเกษตรกรรมเช่ือมโยงกบัภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจดัการตามนโยบาย ซ่ึงไดม้อบหมายใหห้น่วยงานท่ีมีระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบั
เกษตรกรเร่งหารือในการบูรณาการรากฐานขอ้มูลใหเ้กิดเป็นเอกภาพ และสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

4. การจดัหาแหล่งน ้ าเพ่ือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 2558/2559 หน่วยงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตอ้งรู้สถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งชดัเจนและคาดการณ์
แนวโนม้ท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมทั้งเตรียมหามาตรการรองรับสภาพปัญหาต่างๆ ได้
ทนัท่วงที รวมทั้งตอ้งมีการวางแผนแกไ้ขปัญหาในระยะยาว ซ่ึงท่ีผา่นมากระทรวงได้
ท าอยูแ่ลว้ รวมทั้งการท าฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน ้ าและในฤดูแลง้ท่ีจะมาถึงน้ี จะตอ้ง
มีการหาแหล่งน ้ าใหเ้กษตรกรเพ่ิมเติม และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ ตอ้ง
ด าเนินการอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ส่ือสารใหเ้กษตรกรเขา้ใจ รู้จกัการใชน้ ้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

5. การส่งเสริมเกษตรอินทรียเ์ป็นโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตใหก้บั
เกษตรกร และผูบ้ริโภคจะไดบ้ริโภคสินคา้ท่ีมีความปลอดภยั ซ่ึงมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนและขบัเคล่ือนการพฒันาเกษตรอินทรียใ์หเ้กิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว 

มิติเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งในการพฒันา
เพ่ือความยัง่ยนื คือตอ้งเร่งผลกัดนังานวจิยัสนบัสนุนเพ่ือลดตน้ทุน เพ่ิมผลผลิต ตรง
ตามความตอ้งการของตลาด การจดัโซนน่ิงการปลูกพืชใหมี้ผลผลิตท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ ทั้งปริมาณและคุณภาพ จดัหาแหล่งน ้ าท่ีเพียงพอ พฒันาสหกรณ์ใหมี้ความ
เขม้แขง็ รวมกลุ่มสมาชิกดูแลช่วยเหลือดา้นปัจจยัการผลิต ขณะท่ีภาคราชการตอ้งไม่
ตกเป็นเคร่ืองมือในการทุจริตคอรัปชัน่ของนกัการเมือง รวมทั้งการฟ้ืนฟโูครงการตาม
แนวพระราชด าริ ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ทั้งน้ี ส านกังานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัจะเป็นกลไกส าคญัในการน านโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบติัในพ้ืนท่ี น า
ผลประโยชน์สู่เกษตรกรอยา่งทัว่ถึง โดยเป็นแกนหลกัในการบูรณาการหน่วยงานของ
กระทรวงในระดบัจงัหวดั ภายใตค้ณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของ
จงัหวดั ท่ีมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน เพื่อน าไปปฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรมต่อไป 
(Lumjai, 2014) ซ่ึงมีผลการศึกษาใน 4 มิติ ดงัน้ี 

1. มติด้ิานการผลกัดนัยุทธศาสตร์เกษตรปุ๋ ยอนิทรีย์   
ในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 เป็น

ยทุธศาสตร์หลกัหวงัเพ่ิมพ้ืนท่ีปริมาณและมูลค่าของผลิตผล ผลิตภณัฑสิ์นคา้ และ
บริการดา้นเกษตรอินทรีย ์ชูวสิยัทศัน์สู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิต การบริโภค การคา้ 
และการบริการเกษตรอินทรียใ์หเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รัฐบาลไดก้ าหนดให้
เกษตรอินทรียเ์ป็นวาระแห่งชาติขบัเคล่ือนโดยคณะกรรมการพฒันาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนร่วมในการด าเนินการจดัท ายทุธศาสตร์
การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ ด าเนินการสร้างและสนบัสนุนงานวจิยัพฒันาความรู้
ดา้นนวตักรรมเกษตรอินทรีย ์จดัสร้างเครือข่ายองคค์วามรู้ในระดบัภูมิภาคร่วมกบั
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มหาวทิยาลยั มีการก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียค์รอบคลุมสินคา้พืช ปศุสตัว ์
ประมง คดัเลือกเกษตรกรท่ีมีความพร้อมและสมคัรใจขอรับรองมาตรฐานอินทรีย ์
ส่งเสริมการจดัหมู่บา้นเกษตรอินทรีย ์(Organic Village) ด าเนินการผลกัดนัโครงการ
น าร่องขบัเคล่ือนการบูรณาการในระดบัพ้ืนท่ีในโครงการบูรณาการพฒันาการผลิต
และการตลาดเกษตรอินทรีย ์เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกรและผูบ้ริโภค
แกปั้ญหาความยากจนของเกษตรกร 

วสิยัทศัน์การบริการเกษตรอินทรียใ์หป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิต 
การบริโภค การคา้ และเป็นท่ียอมรับระดบัสากลเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีและปริมาณการผลิต
เกษตรอินทรีย ์เพ่ิมมูลค่าของผลิตผล ผลิตภณัฑสิ์นคา้ และบริการดา้นเกษตรอินทรีย ์
เพ่ิมการคา้และการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียใ์นประเทศ รวมทั้งใหม้าตรฐานและ
ระบบการรับรองสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทย เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศไปสู่การเป็นศูนยก์ลาง (Hub) ของสินคา้และบริการดา้นเกษตรอินทรียใ์น
ระดบัสากล อีกทั้งเป็นการพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมเกษตรอินทรียใ์หเ้ป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล 

พนัธกจิ  1) สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม
เกษตรอินทรียใ์หเ้ป็นระบบ 2) เสริมสร้างสภาพแวดลอ้ม สนบัสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปัจจยัการผลิต และการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียใ์นประเทศใหม้ากข้ึน 3) ส่งเสริม
การใชร้ะบบสารสนเทศ การประชาสมัพนัธ์ และพฒันาเครือข่ายเกษตรอินทรียท์างการ
ผลิตการแปรรูป การตลาด และการบริการใหเ้ขม้แขง็ พ่ึงพากนัอยา่งย ัง่ยนื 4) ส่งเสริม
การตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย และระบบโลจิสติกส์ 5) พฒันามาตรฐานระบบการ
ตรวจสอบ รับรองเกษตรอินทรียไ์ทยใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าหมาย เพ่ิมพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรียเ์พ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ต่อปี 
โดยปริมาณสินคา้เกษตรอินทรียเ์พ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 71 นอกจากน้ี ยงัมีเป้าหมาย
ในการยกระดบัการพฒันาใหมี้ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ทย
ใหเ้ทียบเท่ากบัมาตรฐานในระดบัภูมิภาคหรือระดบัสากลใหมี้กลุ่มเกษตรอินทรีย์

พ้ืนบา้นหรือกลุ่มเกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน จึงควรมียทุธศาสตร์
ส าคญั ๆ อยา่งนอ้ย 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสนบัสนุนการวจิยั พฒันาการสร้าง และเผยแพร่
ขอ้มูลองคค์วามรู้และนวตักรรมเกษตรอินทรีย ์

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาการผลิตเกษตรอินทรีย ์ความรู้ภาคการผลิตเกษตร
อินทรียไ์ปสู่เกษตรกร บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชนทัว่ไป โดยเร่งการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อการผลิตเกษตรอินทรีย ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาและส่งเสริมการตลาด สินคา้และบริการ เกษตร
อินทรีย ์ผลกัดนัมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย ์

ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจดัการและการขบัเคล่ือนเกษตรอินทรีย ์จดัตั้ง
กองทุนพฒันาเกษตรอินทรีย ์แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ขบัเคล่ือนเกษตรอินทรีย ์กระบวนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัและสร้าง
กลไกพฒันาเกษตรอินทรียแ์บบบูรณาการ (Ministry of Agriculture and Cooperatives, 
2015) 

2. มติด้ิานโครงการปุ๋ ยลดต้นทุน  
ในบรรดาปัจจยัท่ีใชใ้นการเพาะปลูกพืช เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จกัดินรู้จกัปุ๋ย

นอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของดิน ไดแ้ก่ อินทรียวตัถุ แร่
ธาต ุน ้า และอากาศ มีความสลบัซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นดินและบนดิน รวมทั้งปุ๋ยเคมีท่ีข้ึนทะเบียนเพ่ือผลิตขายใน
ทอ้งตลาดมีเกือบ 800 สูตร ถึงแมว้า่ความรู้ทางวชิาการดา้นดินและปุ๋ยจะมีอยูเ่ป็น
จ านวนมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้เร่ืองดินและปุ๋ยดิน 

ในพ้ืนท่ีการเกษตรแบ่งออกเป็นดินนาและดินไร่ การจ าแนกดินใชส้มบติัของ
ดินท่ีเปล่ียนแปลงยาก เช่น เน้ือดิน ดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว ประเทศไทยใชปุ๋้ยเคมี
ปีละ 5 ลา้นตนั เกือบคร่ึงหน่ึงใชใ้นการปลูกขา้ว ในเขตชลประทานภาคกลาง 15 ลา้น
ไร่ เกษตรกรปลูกขา้วปีละ 2-3 คร้ัง จากการวจิยัพบวา่ ชาวนาเหล่านั้นใชปุ๋้ยเคมีเฉล่ีย 
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มหาวทิยาลยั มีการก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียค์รอบคลุมสินคา้พืช ปศุสตัว ์
ประมง คดัเลือกเกษตรกรท่ีมีความพร้อมและสมคัรใจขอรับรองมาตรฐานอินทรีย ์
ส่งเสริมการจดัหมู่บา้นเกษตรอินทรีย ์(Organic Village) ด าเนินการผลกัดนัโครงการ
น าร่องขบัเคล่ือนการบูรณาการในระดบัพ้ืนท่ีในโครงการบูรณาการพฒันาการผลิต
และการตลาดเกษตรอินทรีย ์เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกรและผูบ้ริโภค
แกปั้ญหาความยากจนของเกษตรกร 

วสิยัทศัน์การบริการเกษตรอินทรียใ์หป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิต 
การบริโภค การคา้ และเป็นท่ียอมรับระดบัสากลเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีและปริมาณการผลิต
เกษตรอินทรีย ์เพ่ิมมูลค่าของผลิตผล ผลิตภณัฑสิ์นคา้ และบริการดา้นเกษตรอินทรีย ์
เพ่ิมการคา้และการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียใ์นประเทศ รวมทั้งใหม้าตรฐานและ
ระบบการรับรองสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทย เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศไปสู่การเป็นศูนยก์ลาง (Hub) ของสินคา้และบริการดา้นเกษตรอินทรียใ์น
ระดบัสากล อีกทั้งเป็นการพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมเกษตรอินทรียใ์หเ้ป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล 

พนัธกจิ  1) สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม
เกษตรอินทรียใ์หเ้ป็นระบบ 2) เสริมสร้างสภาพแวดลอ้ม สนบัสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปัจจยัการผลิต และการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียใ์นประเทศใหม้ากข้ึน 3) ส่งเสริม
การใชร้ะบบสารสนเทศ การประชาสมัพนัธ์ และพฒันาเครือข่ายเกษตรอินทรียท์างการ
ผลิตการแปรรูป การตลาด และการบริการใหเ้ขม้แขง็ พ่ึงพากนัอยา่งย ัง่ยนื 4) ส่งเสริม
การตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย และระบบโลจิสติกส์ 5) พฒันามาตรฐานระบบการ
ตรวจสอบ รับรองเกษตรอินทรียไ์ทยใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าหมาย เพ่ิมพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรียเ์พ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ต่อปี 
โดยปริมาณสินคา้เกษตรอินทรียเ์พ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 71 นอกจากน้ี ยงัมีเป้าหมาย
ในการยกระดบัการพฒันาใหมี้ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ทย
ใหเ้ทียบเท่ากบัมาตรฐานในระดบัภูมิภาคหรือระดบัสากลใหมี้กลุ่มเกษตรอินทรีย์

พ้ืนบา้นหรือกลุ่มเกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน จึงควรมียทุธศาสตร์
ส าคญั ๆ อยา่งนอ้ย 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสนบัสนุนการวจิยั พฒันาการสร้าง และเผยแพร่
ขอ้มูลองคค์วามรู้และนวตักรรมเกษตรอินทรีย ์

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาการผลิตเกษตรอินทรีย ์ความรู้ภาคการผลิตเกษตร
อินทรียไ์ปสู่เกษตรกร บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชนทัว่ไป โดยเร่งการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อการผลิตเกษตรอินทรีย ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาและส่งเสริมการตลาด สินคา้และบริการ เกษตร
อินทรีย ์ผลกัดนัมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย ์

ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจดัการและการขบัเคล่ือนเกษตรอินทรีย ์จดัตั้ง
กองทุนพฒันาเกษตรอินทรีย ์แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ขบัเคล่ือนเกษตรอินทรีย ์กระบวนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัและสร้าง
กลไกพฒันาเกษตรอินทรียแ์บบบูรณาการ (Ministry of Agriculture and Cooperatives, 
2015) 

2. มติด้ิานโครงการปุ๋ ยลดต้นทุน  
ในบรรดาปัจจยัท่ีใชใ้นการเพาะปลูกพืช เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จกัดินรู้จกัปุ๋ย

นอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของดิน ไดแ้ก่ อินทรียวตัถุ แร่
ธาต ุน ้า และอากาศ มีความสลบัซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นดินและบนดิน รวมทั้งปุ๋ยเคมีท่ีข้ึนทะเบียนเพ่ือผลิตขายใน
ทอ้งตลาดมีเกือบ 800 สูตร ถึงแมว้า่ความรู้ทางวชิาการดา้นดินและปุ๋ยจะมีอยูเ่ป็น
จ านวนมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้เร่ืองดินและปุ๋ยดิน 

ในพ้ืนท่ีการเกษตรแบ่งออกเป็นดินนาและดินไร่ การจ าแนกดินใชส้มบติัของ
ดินท่ีเปล่ียนแปลงยาก เช่น เน้ือดิน ดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว ประเทศไทยใชปุ๋้ยเคมี
ปีละ 5 ลา้นตนั เกือบคร่ึงหน่ึงใชใ้นการปลูกขา้ว ในเขตชลประทานภาคกลาง 15 ลา้น
ไร่ เกษตรกรปลูกขา้วปีละ 2-3 คร้ัง จากการวจิยัพบวา่ ชาวนาเหล่านั้นใชปุ๋้ยเคมีเฉล่ีย 
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66 กิโล ปริมาณ “ปุ๋ยสัง่ตดั” ฤดูปลูก แต่เม่ือใชค้  าแนะน า/ไร่/ ปุ๋ยเคมีลดลงร้อยละ 47 
ขณะท่ีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 ท าใหล้ดปุ๋ยขา้วไดถึ้งปีละ 1 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่า
มากกวา่ 1 หม่ืนลา้นบาท  

3. มติกิารลดต้นทุนเกษตรกรของนโยบายรัฐบาล  
กรมส่งเสริมการเกษตรของนโยบายรัฐบาล หนุนใชปุ๋้ยอินทรียเ์พื่อช่วยลด

ตน้ทุน เกษตรต าบลส่งเสริมผลิตเป้าหมาย 2.5 แสนตนั ขณะท่ีเกษตรกรต่ืนผลิตแลว้
กวา่ 5.34 แสนตนั แนะใชร่้วมกบัปุ๋ยเคมีเพ่ิมประสิทธิภาพประหยดัค่าปุ๋ยไดถึ้ง 20 % 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเร่งส่งเสริมใหมี้
การผลิตและใชปุ๋้ยอินทรียเ์พ่ิมมากข้ึน เพื่อลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีและเพื่อลดตน้ทุน
การผลิตใหต้ ่าลง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส านกังาน
เกษตรจงัหวดัทัว่ประเทศส่งเสริมเร่งการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์882 อ าเภอ 7 จงัหวดั โดยให้
เกษตรต าบลบูรณาการร่วมกบักรมพฒันาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี เร่ง
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์4 ประเภท ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด ไถกลบตอซงัขา้ว และ
พืชไร่ และน ้ าหมกัชีวภาพอยา่งนอ้ยต าบลละ 50 ตนั มีเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 250,000 
ตนั ซ่ึงท าใหเ้กษตรกรมีความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการใชปุ๋้ยอินทรีย ์และหนั
มาผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องเพ่ิมมากข้ึน ภาคการเกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์534,419.56 
ตนั แยกเป็นปุ๋ยหมกั 159,863.56 ตนั พ้ืนท่ีน าไปใช ้53,287.85ไร่ ไถกลบตอซงัขา้วและ
พืชไร่ 241,404.68 ตนั พ้ืนท่ีน าไปใช ้423,728.12 ไร่ ปุ๋ยพืชสด 78,622.20 ตนั พ้ืนท่ี
น าไปใช ้43,679 ไร่ และยงัมีการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพกวา่ 54,529.12 ตนั กรมส่งเสริม
การเกษตรโดยศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อขบัเคล่ือนขยายผลการใชปุ๋้ยเพื่อลดตน้ทุน
การผลิต โดยศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนจะท าหนา้ท่ีใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์ดิน แปลผล 
ใหค้  าแนะน าการจดัการดินและปุ๋ยเบ้ืองตน้ พร้อมถ่ายทอดความรู้ เร่ืองดินและปุ๋ยให้
เกษตรกรในพ้ืนท่ี นอกจากนั้น ยงัมีการจดัท าแปลงเรียนรู้จุดสาธิตเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้/ แม่ปุ๋ยมาจ าหน่ายใหเ้กษตรกรสมาชิกไดใ้ชปุ๋้ยตามค าแนะน าส าหรับเกษตรกรท่ี
สนใจ ตลอดจนจดัหวยจะเป็นคนไกลส าคญั ช่วยส่งเสริมใหมี้การใชปุ๋้ยอินทรียร่์วม

ปุ๋ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งยงัช่วยกระตุน้ใหเ้กษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้อง
และน าไปใชใ้นไร่นาเพ่ิมมากข้ึนและขยายผลอยา่งกวา้งขวางและยัง่ยนื กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไดส่้งเสริมการใชปุ๋้ยเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตโดยมุ่งส่งเสริมใหมี้การ
ผลิตและใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีเน่ืองจากปุ๋ยอินทรียช่์วยเพ่ิมปริมาณอินทรียวตัถุ
ใหแ้ก่ดินท าใหส้มบติัทางกายภาพของดินท่ีดีข้ึนทั้งยงัท าใหต้น้พืชสามารถน าปุ๋ยเคมีท่ี
ใส่ลงในดินไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึนขณะเดียวกนัอยา่งมุ่งส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้
ปุ๋ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพโดยใชเ้ทคโนโลยปุ๋ียสัง่ตดัและใชปุ๋้ยตาม ค่าวเิคราะห์ดิน
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยทุกชนิดในปริมาณท่ีเหมาะสมตรงตามความ
ตอ้งการธาตุอาหารของพืชสามารถช่วยลดตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีลงอยา่งนอ้ย 20 %และท าให้
ตน้พืชแขง็แรงส่งผลใหมี้การใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชลดลงและไดผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึนท่ี
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66 กิโล ปริมาณ “ปุ๋ยสัง่ตดั” ฤดูปลูก แต่เม่ือใชค้  าแนะน า/ไร่/ ปุ๋ยเคมีลดลงร้อยละ 47 
ขณะท่ีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 ท าใหล้ดปุ๋ยขา้วไดถึ้งปีละ 1 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่า
มากกวา่ 1 หม่ืนลา้นบาท  

3. มติกิารลดต้นทุนเกษตรกรของนโยบายรัฐบาล  
กรมส่งเสริมการเกษตรของนโยบายรัฐบาล หนุนใชปุ๋้ยอินทรียเ์พื่อช่วยลด

ตน้ทุน เกษตรต าบลส่งเสริมผลิตเป้าหมาย 2.5 แสนตนั ขณะท่ีเกษตรกรต่ืนผลิตแลว้
กวา่ 5.34 แสนตนั แนะใชร่้วมกบัปุ๋ยเคมีเพ่ิมประสิทธิภาพประหยดัค่าปุ๋ยไดถึ้ง 20 % 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเร่งส่งเสริมใหมี้
การผลิตและใชปุ๋้ยอินทรียเ์พ่ิมมากข้ึน เพื่อลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีและเพื่อลดตน้ทุน
การผลิตใหต้ ่าลง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส านกังาน
เกษตรจงัหวดัทัว่ประเทศส่งเสริมเร่งการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์882 อ าเภอ 7 จงัหวดั โดยให้
เกษตรต าบลบูรณาการร่วมกบักรมพฒันาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี เร่ง
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์4 ประเภท ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด ไถกลบตอซงัขา้ว และ
พืชไร่ และน ้ าหมกัชีวภาพอยา่งนอ้ยต าบลละ 50 ตนั มีเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 250,000 
ตนั ซ่ึงท าใหเ้กษตรกรมีความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการใชปุ๋้ยอินทรีย ์และหนั
มาผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องเพ่ิมมากข้ึน ภาคการเกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์534,419.56 
ตนั แยกเป็นปุ๋ยหมกั 159,863.56 ตนั พ้ืนท่ีน าไปใช ้53,287.85ไร่ ไถกลบตอซงัขา้วและ
พืชไร่ 241,404.68 ตนั พ้ืนท่ีน าไปใช ้423,728.12 ไร่ ปุ๋ยพืชสด 78,622.20 ตนั พ้ืนท่ี
น าไปใช ้43,679 ไร่ และยงัมีการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพกวา่ 54,529.12 ตนั กรมส่งเสริม
การเกษตรโดยศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อขบัเคล่ือนขยายผลการใชปุ๋้ยเพื่อลดตน้ทุน
การผลิต โดยศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนจะท าหนา้ท่ีใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์ดิน แปลผล 
ใหค้  าแนะน าการจดัการดินและปุ๋ยเบ้ืองตน้ พร้อมถ่ายทอดความรู้ เร่ืองดินและปุ๋ยให้
เกษตรกรในพ้ืนท่ี นอกจากนั้น ยงัมีการจดัท าแปลงเรียนรู้จุดสาธิตเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้/ แม่ปุ๋ยมาจ าหน่ายใหเ้กษตรกรสมาชิกไดใ้ชปุ๋้ยตามค าแนะน าส าหรับเกษตรกรท่ี
สนใจ ตลอดจนจดัหวยจะเป็นคนไกลส าคญั ช่วยส่งเสริมใหมี้การใชปุ๋้ยอินทรียร่์วม

ปุ๋ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งยงัช่วยกระตุน้ใหเ้กษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้อง
และน าไปใชใ้นไร่นาเพ่ิมมากข้ึนและขยายผลอยา่งกวา้งขวางและยัง่ยนื กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไดส่้งเสริมการใชปุ๋้ยเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตโดยมุ่งส่งเสริมใหมี้การ
ผลิตและใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีเน่ืองจากปุ๋ยอินทรียช่์วยเพ่ิมปริมาณอินทรียวตัถุ
ใหแ้ก่ดินท าใหส้มบติัทางกายภาพของดินท่ีดีข้ึนทั้งยงัท าใหต้น้พืชสามารถน าปุ๋ยเคมีท่ี
ใส่ลงในดินไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึนขณะเดียวกนัอยา่งมุ่งส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้
ปุ๋ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพโดยใชเ้ทคโนโลยปุ๋ียสัง่ตดัและใชปุ๋้ยตาม ค่าวเิคราะห์ดิน
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยทุกชนิดในปริมาณท่ีเหมาะสมตรงตามความ
ตอ้งการธาตุอาหารของพืชสามารถช่วยลดตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีลงอยา่งนอ้ย 20 %และท าให้
ตน้พืชแขง็แรงส่งผลใหมี้การใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชลดลงและไดผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึนท่ี
ส าคญัยงัลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและส่ิงแวดลอ้มดว้ยเกษตรกรและ
ชุมชนในโครงการสร้างรายไดแ้ละพฒันาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภยั
แลง้ใหค้วามสนใจด าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์  านวนมากมีทั้งการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือใช้
เองในไร่นาและผลิตเพ่ือจ าหน่ายใหเ้กษตรกรผูป้ลูกพืชทัว่ไปพร้อม ตอบโจทยผ์ูผ้ลิต
เกษตรอินทรียน์อกจากเกิด การจา้งแรงงานในชุมชนแลว้ยงัมีการใชท้รัพยากรใน
ชุมชนและทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์และช่วยสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์
และเป็นแนวทางเกษตรกรช่วยลดตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (Tharavanij, 1998) 
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ชลประทาน ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยในปริมาณเกินกวา่ท่ีพืชตอ้งการน านวตักรรม
ดงักล่าวไปใชป้ระโยชนจ์ะช่วยใหเ้กษตรกรไดต้รวจสอบธาตุอาหารในดินในท่ีนาของ
ตนเองก่อนแลว้จึงค่อยใชปุ๋้ยเพ่ิมเติมตามจ านวนท่ีพืชตอ้งการ (site specific nutrient 
management) นวตักรรมดงักล่าว นอกจากจะช่วยใหเ้กษตรกรประหยดัจ านวนปุ๋ยเคมีท่ี
จะใชแ้ละค่าใชจ่้ายแลว้ ยงัช่วยใหเ้กษตรกรไดผ้ลผลิตเท่าเดิมหรือในบางกรณีอาจได้
ผลผลิตท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเท่ากบัก่อใหเ้กิดการประหยดัตน้ทุนในการผลิตขา้วของเกษตรกร
ตามมา รัฐควรสนบัสนุนใหล้ดการใชป้ริมาณเมลด็พนัธ์ุขา้วต่อไร่ดว้ยการเพ่ิมปริมาณ
เมลด็พนัธ์ุขา้วคุณภาพดี ไดม้าตรฐาน ซ่ึงปัจจุบนัความตอ้งการเมลด็พนัธ์ุขา้วคุณภาพดี
มีสูงถึง 1 ลา้นตนัต่อปี แตป่ริมาณการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีไดม้าตรฐานของทางราชการ
มีไม่ถึง 1 แสนตนัต่อปี และเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีจ าหน่ายอยูท่ัว่ไปก็ยงัไม่มีระบบการรับรอง
มาตรฐานมารองรับจุดเร่ิมตน้ของการเพ่ิมปริมาณเมลด็พนัธ์ุขา้วคุณภาพดีไดม้าตรฐาน 
คือ  การพฒันาระบบมาตรฐานเมลด็พนัธ์ุขา้วเชิงธุรกิจโดยปรับเปล่ียนการตรวจสอบ
มาตรฐานเมลด็พนัธ์ุขา้ว จากระบบมาตรฐานผลิตภณัฑ ์(product certification) ไปสู่
ระบบมาตรฐานกระบวนการ (process certification) รัฐบาลควรจดัตั้งศูนยข์า้วชุมชน
เพ่ือแกปั้ญหาการขาดแคลนเมลด็พนัธ์ุโดยการจดัตั้งศูนยข์า้วชุมชนน้ีควรใหเ้ช่าหนา้
เป็นผูผ้ลิตเมลด็พนัธ์ุเองบริหารจดัการเมลด็พนัธ์ุดว้ยตนเองโดยภาครัฐในระบบกลุ่ม
จดัหาเมลด็พนัธ์ุชั้นพนัธ์ุขยายใหช้าวนาในศูนยข์า้วชุมชนใชเ้ป็นหวัเช้ือน าไปจ าหน่าย
ในราคาท่ีเป็นธรรมเพ่ือจ าหน่ายจ่ายแจกใหช้าวนาในชุมชนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (พนัธ์ุ
ท่ีใชป้ลูก) ชั้นพนัธ์ุจ าหน่ายขยายพนัธ์ุเป็นควรเป็นผูถ่้ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
และใหบ้ริการในการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมลด็พนัธ์ุใหเ้กษตรกรในศูนยข์า้ว
ชุมชน ซ่ึงจะท าใหช้าวนาผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุมีรายไดสู้งกวา่การขายขา้วปกติและชาวนา
ในชุมชนมีเมลด็พนัธ์ุคุณภาพดีใชใ้นราคาท่ีเป็นธรรม รัฐบาลควรส่งเสริมการวจิยัและ
พฒันาเคร่ืองจกัรกล การเกษตรราคาถูกใหช้าวนาใชใ้นการลดตน้ทุนรวมไปถึงการ
พฒันาเคร่ืองจกัรกลท่ีสามารถใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อลดการแบกรับภาระตน้ทุนอนั
เน่ืองมาจากความผนัแปรของราคาน ้ ามนัโลกรัฐบาลควรจดัตั้งศูนยบ์ริการชาวนาให้

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเม่ือมีเทคโนโลยใีหม่ท่ีสามารถลดตน้ทุนการผลิตก็จะท าใหช้าวนา
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นโยบายปุ๋ยกบัระบบวธีิการท านาขา้วเชิงอนุรักษมี์บทบาทส าคญัอยา่งยิง่ต่อ
การเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารของประเทศและยงัเป็นแหล่ง
เงินตราต่างประเทศในการส่งออกสินคา้เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร โดย
อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย รัฐบาลไดห้นัมาสนบัสนุนใหมี้การใชปุ๋้ยชีวภาพ
หรือปุ๋ยธรรมชาติมากข้ึน ท าใหอ้ตัราการขยายตวัของการใชปุ๋้ยเคมีลดลงจากท่ีเคยมี
อตัราเฉล่ียร้อยละ 10.6 ต่อปี เหลือเพียงร้อยละ 6.0 ก็ตาม ปุ๋ยเคมีก็ยงัเป็นท่ีนิยมใช้
มากกวา่เน่ืองจากใชง่้ายและมีประสิทธิภาพในการใชดี้กวา่เกษตรกรในประเทศไทย
บางส่วนยงัมีปัญหาในเร่ืองไม่มีความรู้ท่ีถูกตอ้งในการใชปุ๋้ยท าใหเ้กิดปัญหาดินเส่ือม 
สภาพดินเปร้ียว ซ่ึงผิดวตัถุประสงคห์ลกัของการใชปุ๋้ยท่ีตอ้งการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์
ใหก้บัดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอนโยบายใหมี้การปรับปรุงดินดว้ย
วธีิการทางชีววทิยาและธรรมชาติแทนการใชปุ๋้ยเคมี ในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลได้
ใหน้โยบายประกาศเป็นปีแห่งการลดตน้ทุนการผลิตทางการเกษตร มุ่งเพ่ิมผลผลิต
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาดดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีมอบใหดู้แลกระทรวง
เกษตรในปีงบประมาณ 2559 การแกไ้ขปัญหาการท าประมงท่ีผิดกฎหมายตอ้งเร่ง
ด าเนินการแกไ้ขกฎหมายและบทลงโทษท่ีเหมาะสม รวมทั้งการก ากบัดูแลใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ และเร่ืองปัญหาแรงงานใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ลดตน้ทุนการผลิตโดยการด าเนินงานจะไม่เป็นเร่ืองของกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึงแตจ่ะเป็นการบูรณาการร่วมกนัก่อใหเ้กิดกิจกรรมการลดตน้ทุนการผลิตใหแ้ก่
เกษตรกร โดยวดัผลไดภ้ายใน 3 เดือน จดัท าฐานขอ้มูลเกษตรกรท่ีครอบคลุมสามารถ
น าไปแกปั้ญหาและการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีต่างๆ ได ้เช่น ดา้นหน้ีสินเกษตรกร 
ดา้นอาชีพดา้นสถิติต่างๆ ของภาคเกษตรกรรมเช่ือมโยงกบัภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ชลประทาน ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยในปริมาณเกินกวา่ท่ีพืชตอ้งการน านวตักรรม
ดงักล่าวไปใชป้ระโยชนจ์ะช่วยใหเ้กษตรกรไดต้รวจสอบธาตุอาหารในดินในท่ีนาของ
ตนเองก่อนแลว้จึงค่อยใชปุ๋้ยเพ่ิมเติมตามจ านวนท่ีพืชตอ้งการ (site specific nutrient 
management) นวตักรรมดงักล่าว นอกจากจะช่วยใหเ้กษตรกรประหยดัจ านวนปุ๋ยเคมีท่ี
จะใชแ้ละค่าใชจ่้ายแลว้ ยงัช่วยใหเ้กษตรกรไดผ้ลผลิตเท่าเดิมหรือในบางกรณีอาจได้
ผลผลิตท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเท่ากบัก่อใหเ้กิดการประหยดัตน้ทุนในการผลิตขา้วของเกษตรกร
ตามมา รัฐควรสนบัสนุนใหล้ดการใชป้ริมาณเมลด็พนัธ์ุขา้วต่อไร่ดว้ยการเพ่ิมปริมาณ
เมลด็พนัธ์ุขา้วคุณภาพดี ไดม้าตรฐาน ซ่ึงปัจจุบนัความตอ้งการเมลด็พนัธ์ุขา้วคุณภาพดี
มีสูงถึง 1 ลา้นตนัต่อปี แตป่ริมาณการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีไดม้าตรฐานของทางราชการ
มีไม่ถึง 1 แสนตนัต่อปี และเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีจ าหน่ายอยูท่ัว่ไปก็ยงัไม่มีระบบการรับรอง
มาตรฐานมารองรับจุดเร่ิมตน้ของการเพ่ิมปริมาณเมลด็พนัธ์ุขา้วคุณภาพดีไดม้าตรฐาน 
คือ  การพฒันาระบบมาตรฐานเมลด็พนัธ์ุขา้วเชิงธุรกิจโดยปรับเปล่ียนการตรวจสอบ
มาตรฐานเมลด็พนัธ์ุขา้ว จากระบบมาตรฐานผลิตภณัฑ ์(product certification) ไปสู่
ระบบมาตรฐานกระบวนการ (process certification) รัฐบาลควรจดัตั้งศูนยข์า้วชุมชน
เพ่ือแกปั้ญหาการขาดแคลนเมลด็พนัธ์ุโดยการจดัตั้งศูนยข์า้วชุมชนน้ีควรใหเ้ช่าหนา้
เป็นผูผ้ลิตเมลด็พนัธ์ุเองบริหารจดัการเมลด็พนัธ์ุดว้ยตนเองโดยภาครัฐในระบบกลุ่ม
จดัหาเมลด็พนัธ์ุชั้นพนัธ์ุขยายใหช้าวนาในศูนยข์า้วชุมชนใชเ้ป็นหวัเช้ือน าไปจ าหน่าย
ในราคาท่ีเป็นธรรมเพ่ือจ าหน่ายจ่ายแจกใหช้าวนาในชุมชนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (พนัธ์ุ
ท่ีใชป้ลูก) ชั้นพนัธ์ุจ าหน่ายขยายพนัธ์ุเป็นควรเป็นผูถ่้ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
และใหบ้ริการในการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมลด็พนัธ์ุใหเ้กษตรกรในศูนยข์า้ว
ชุมชน ซ่ึงจะท าใหช้าวนาผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุมีรายไดสู้งกวา่การขายขา้วปกติและชาวนา
ในชุมชนมีเมลด็พนัธ์ุคุณภาพดีใชใ้นราคาท่ีเป็นธรรม รัฐบาลควรส่งเสริมการวจิยัและ
พฒันาเคร่ืองจกัรกล การเกษตรราคาถูกใหช้าวนาใชใ้นการลดตน้ทุนรวมไปถึงการ
พฒันาเคร่ืองจกัรกลท่ีสามารถใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อลดการแบกรับภาระตน้ทุนอนั
เน่ืองมาจากความผนัแปรของราคาน ้ ามนัโลกรัฐบาลควรจดัตั้งศูนยบ์ริการชาวนาให้
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ดา้นอาชีพดา้นสถิติต่างๆ ของภาคเกษตรกรรมเช่ือมโยงกบัภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 



270 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562มนุษยสังคมสาร (มสส.)

เพื่อประโยชนใ์นการบริหารจดัการตามนโยบายซ่ึงไดม้อบหมายให้หน่วยงานท่ีมี
ระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตรกร พร้อมทั้งเตรียมหามาตรการรองรับสภาพปัญหา
ต่างๆ ไดท้นัท่วงที รวมทั้งตอ้งมีการวางแผนแกไ้ขปัญหาในระยะยาว ซ่ึงท่ีผา่นมา 
กระทรวงไดท้ าอยูแ่ลว้ รวมทั้งการท าฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน ้ าและในฤดูแลง้ท่ีจะ
มาถึงน้ี จะตอ้งมีการหาแหล่งน ้ าใหเ้กษตรกรเพ่ิมเติม และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ต่างๆ ตอ้งด าเนินการอยา่งโปร่งใสตรวจสอบได ้ส่ือสารใหเ้กษตรกรเขา้ใจรู้จกัการใช้
น ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมเกษตรอินทรียเ์ป็นโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ใหก้บัเกษตรกร และผูบ้ริโภคจะไดบ้ริโภคสินคา้ท่ีมีความปลอดภยัซ่ึงมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนและขบัเคล่ือนการพฒันาเกษตรอินทรียใ์หเ้กิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว 
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หลกัเกณฑ์การเขียนบทความวชิาการหรือ 
บทความวจัิยเพ่ือตีพมิพ์ในมนุษยสังคมสาร (มสส.) 

 
1. ส่งบทความวจิยัฉบบัเตม็ในรูปแบบของ Word File จ านวน 1 ชุด เป็น

แฟ้มขอ้มูลอิเลก็ทรอนิคส์โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Word 2010 เป็นตน้ไป ท่ี
เวบ็ไซต ์http://jhusoc.bru.ac.th หรือ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์เลขท่ี 439 ถนนจิระ อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31000 โทรศพัท ์044-
611-221 ต่อ 4001/โทรสาร 044-6128-585 

2. เ ป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ี เ ก่ียวกับภาษา 
วรรณกรรม ชาติพนัธ์ุ คติชนวทิยา บรรณารักษแ์ละสารสนเทศศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กฎหมาย การพฒันาสงัคม การศึกษา สงัคมศึกษา การเมืองการปกครอง วฒันธรรมและ
ประเพณี ประวติัศาสตร์ และ ศิลปกรรม  
 3. ความยาวของบทความโดยนบัรวมรูปภาพ  ตาราง เอกสารอา้งอิง  และ
ประวติัผูเ้ขียน จ านวน 15-20 หนา้กระดาษ A5  
 4. แบบอกัษร (Font) บทความ 

 4.1 ใหพ้ิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 14 และพิมพเ์น้ือหา
ในลกัษณะคอลมัน์เดียว (One column) ก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดัเป็นแบบระยะ
พิมพเ์ด่ียว (Single space) ระยะขอบบน-ล่าง 2 เซนติเมตร และระยะขอบซา้ย-ขวา 1.8 
เซ็นติเมตร 

 4.2 ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ยตวัหนา
โดยใชข้นาดอกัษร 16 ก่ึงกลางหนา้กระดาษ กรณีเป็นภาษาองักฤษ ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรก
เป็นตวัใหญ่ส าหรับค าหลกัต่างๆ  
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 4.3 ช่ือ-นามสกลุผูเ้ขียน (และอาจารยท่ี์ปรึกษา) ใหมี้ทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ และใหใ้ชห้มายเลขก ากบัช่ือผูเ้ขียนหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาเฉพาะท่ีเป็น
ภาษาไทยเท่านั้น พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาดอกัษร 14 ก่ึงกลางหนา้กระดาษ  

4.4 ช่ือสาขาวชิา คณะ และสถาบนัการศึกษาตน้สงักดั  ใหพิ้มพท่ี์บรรทดัล่าง
ต่อจากช่ือผูว้จิยั ชิดขอบซา้ย พิมพอ์กัษรเป็นตวับางขนาด 12 ใชเ้ขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ แต่ใหใ้ชห้มายเลขก ากบัเฉพาะท่ีภาษาไทยเท่านั้น 

5. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ในกรณีท่ีเป็นบทความ
ภาษาองักฤษตอ้งผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งและลงนามรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ภาษาองักฤษก่อนส่งใหบ้รรณาธิการ  

6. ตอ้งเป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพห์รือเผยแพร่ท่ีใดมาก่อนหรืออยูร่ะหว่าง
การพิจารณาจากผูท้รงคุณวฒิุเพื่อตีพิมพใ์นวารสารอ่ืน 
 7. บทความตอ้งมีสาระสงัเขป (บทคดัยอ่) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่
เกิน 1 หนา้กระดาษ A5 หรือระหวา่ง 150-200 ค า ในกรณีท่ีบทความเป็นภาษาองักฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ใหเ้ขียนบทคดัยอ่เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

8. ผูเ้ขียนบทความจะตอ้งปฏิบติัตามระบบการอา้งอิงเอกสารและหลกัเกณฑ์
การเสนอบทความวชิาการหรือบทความวจิยัเพื่อตีพิมพใ์นมนุษยสงัคมสาร อยา่ง
เคร่งครัด  

9. บทความท่ีส่งมาตีพิมพจ์ะไดรั้บการกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งอย่างน้อย 2 ท่าน ถา้ผูท้รงคุณวุฒิ 1 ใน 2 ท่านไม่เห็นควรให้ตีพิมพ ์ก็จะส่ง
บทความนั้นไปให้ผูท้รงคุณวฒิุท่านท่ี 3 พิจารณา ทั้งน้ี บทความท่ีจะไดรั้บการตีพิมพ์
ในมนุษยสังคมสาร ตอ้งผ่านการพิจารณาเห็นควรใหตี้พิมพโ์ดยผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ย 
2 ท่าน 

 
 

10. ผลการพิจารณาใหตี้พิมพบ์ทความในมนุษยสงัคมสาร ใหถื้อมติของกอง
บรรณาธิการเป็นท่ีสุด  

 11. บทความท่ีไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้
ทราบ แต่จะไม่ส่งตน้ฉบบัคืนใหผู้เ้ขียน 

12. ผูเ้ขียน/คณะผูเ้ขียน (ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั) ตอ้งเขียนขอ้มูลส่วนตวัโดยยอ่เป็น
ภาษาอังกฤษไวใ้นส่วนท้ายสุดของบทความต่อจากเอกสารอ้างอิง โดยให้ระบุค า
น าหน้าช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์ (ถา้มี) คุณวฒิุปริญญาเอก (ดร.) (ถา้มี) พร้อมใส่ขอ้มูลท่ีอยู่
ให้ครบถว้นสมบูรณ์ รวมทั้งรหัสไปรษณีย ์โทรสาร โทรสาร และอีเมลดว้ย ในกรณีท่ี
เป็นนกัศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ให้เขียนเฉพาะขอ้มูลนกัศึกษาเท่านั้นโดยไม่
ตอ้งใส่ขอ้มูลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ตวัอยา่งเช่น 
Author 
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⁎ ส่วนประกอบของบทความ ⁎ 
⁎ บทความวชิาการ  

ในการเขียนบทความวชิาการ ควรช้ีประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอให้ชดัเจนและ
มีล าดบัเน้ือหาท่ีเหมาะสม บทความวชิาการควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 1. ช่ือเร่ือง (Title) ใชค้  าท่ีสั้น กระชบั และมีความหมายชดัเจน ใหเ้ขียนเป็น
ระดบักลุ่มค าไม่ใช่ระดบัประโยค และตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยพิมพ์
ช่ือเร่ืองเป็นภาษาไทยก่อนและตามดว้ยช่ือเร่ืองภาษาองักฤษในบรรทดัต่อมา แต่ให้
เขียนช่ือเร่ืองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นในกรณีท่ีบทความเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ความยาวระหวา่ง 8-15 ค า 
 2. บทคดัย่อ (Abstract) สรุปเน้ือหาของบทความใหไ้ดใ้จความชดัเจน ให้
เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 
หนา้กระดาษ หรือระหวา่ง 150-200 ค า ใหเ้ขียนบทคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ในกรณี
ท่ีบทความเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  
 3. ค าส าคญั (Keyword) ระบุค าส าคญัของเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปใช้
เป็นค าสืบคน้ในระบบฐานขอ้มูลใตบ้ทคดัยอ่ ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
จ านวน 3-5 ค า ใหเ้ขียนค าส าคญัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ในกรณีท่ีบทความเขียนเป็น
ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

4. บทน า (Introduction) น าเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเน้ือหา รวมทั้งระบุถึง
ขอบเขตเน้ือหาของบทความ 

5. เน้ือหา (Body of text) ระบุเน้ือหาหลกัของบทความ โดยแบ่งออกเป็น
ประเด็นยอ่ยๆ และมีการจดัเรียงล าดบัหวัขอ้ตามรายละเอียดของเน้ือหา 

 
 

6. เอกสารอ้างอิง (References) อา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหา (In-text citation) 
โดยใช้ระบบนาม - ปี  (Author-Year) ตามรูปแบบ APA (American Psychological 
Association) ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6 (6th edition) และเอกสารอา้งอิงทุกรายการท่ีปรากฏใน
บทความตอ้งมีรายช่ือปรากฏอยู่ในรายการเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ (References) 
ดว้ย 

 
⁎ บทความวจัิย  

ให้น า เสนอผลการวิจัย ท่ีค้นพบอย่างเป็นระบบ โดยบทความวิจัยมี
องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  
 1.  ช่ือเร่ือง (Title) ใชค้  าท่ีสั้น กระชบั และมีความหมายชดัเจน ใหเ้ขียนเป็น
ระดบักลุ่มค าไม่ใช่ระดบัประโยค และตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยพิมพ์
ช่ือเร่ืองเป็นภาษาไทยก่อนและตามดว้ยช่ือเร่ืองภาษาองักฤษในบรรทดัต่อมา แต่ให้
เขียนช่ือเร่ืองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นในกรณีท่ีบทความเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ความยาวระหวา่ง 8-15 ค า 
 2.  บทคดัย่อ (Abstract) สรุปสาระส าคญัของงานวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือวจิยั สถิติท่ีใชใ้นการเคราะห์
ขอ้มูล และผลการวจิยั ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 
1 หนา้ หรือระหวา่ง 150-200 ค า ใหเ้ขียนบทคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ในกรณีท่ี
บทความเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
 3.  ค าส าคญั (Keywords) ระบุค าส าคญัของเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับ
น าไปใชเ้ป็นค าสืบคน้ในระบบฐานขอ้มูลใตบ้ทคดัยอ่ ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและ
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ภาษาองักฤษ จ านวน 3-5 ค า ใหเ้ขียนค าส าคญัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ในกรณีท่ี
บทความเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
 4.  บทน า (Introduction) ระบุถึงความส าคญัของปัญหาท่ีศึกษา วรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งและประโยชน์โดยรวมท่ีจะเกิดข้ึนจากผลวจิยั 
 5.  วตัถุประสงค์ของการวจิยั (Objective) ระบุวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยัให้
ชดัเจนและสะทอ้นถึงภาพรวมทั้งหมดของงานวจิยั 
 6.  วธีิด าเนินการวจิยั (Methodology) ระบุวธีิวจิยัท่ีครอบคลุมถึงประชากร 
กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือวจิยั ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 7.  ผลการวจิยั (Results) ระบุผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงตอ้ง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 8.  อภิปรายผล (Discussion) น าเสนอผลการวจิยัโดยอา้งโยงถึงทฤษฎีต่างๆ 
เพื่อสนบัสนุนผลการวจิยัท่ีคน้พบหรือเห็นแยง้ท่ีสมเหตุสมผล 
 9.  ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์และเสนอแนะเพ่ือการท าวจิยัในคร้ังต่อไป 

10.  การอ้างองิ (References) ใชก้ารอา้งอิงตามรูปแบบ APA (American 
Psychological Association)  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6 (6th edition) 

 
 
 
 
 

 
 

* การเขียนเอกสารอ้างองิ * 
1. การอา้งอิงเอกสารในเน้ือหา (In-text citation) ใหใ้ชภ้าษาองักฤษเท่านั้น

ส าหรับผูเ้ขียนทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกลุแลว้ตาม
ดว้ยปี ค.ศ. ท่ีเผยแพร่เอกสาร และ/หรือเลขหนา้ เช่น Nuemaihom (2014) หรือ 
(Nuemaihom, 2014: 23)   

2. การเรียงล าดบัเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ (References) ให้เรียงตามล าดบั
อกัษรของช่ือผูเ้ขียน โดยไม่ตอ้งมีตวัเลขก ากบั ใหอ้า้งนามสกลุก่อนแลว้ตามดว้ยอกัษร
ยอ่ของช่ือแรก  

3. ในกรณีอ้างอิงเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย ให้แปลเอกสารอ้างอิงนั้ นเป็น
ภาษาองักฤษ และให้วงเล็บค าวา่ [in Thai] ไวส่้วนทา้ยของเอกสารอา้งอิงนั้น ให้เขียน
ตามรูปแบบเดียวกนักบัการอา้งอิงเอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษคือให้อา้งนามสกุลก่อน
แล้วตามด้วยอักษรย่อของช่ือแรก  และให้เขียนรวมไปกับรายการอ้างอิงท่ีเป็น
ภาษาองักฤษเลย 

ตวัอยา่งเช่น 
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⁎ Components of Articles ⁎ 
 To write an academic article, clear points should be identified and 
appropriate sequences of the content should be considered. The article should consist 
of the following parts: 

1. Title: The title should possesses the short, concise and meaningful words. 
It should be written in a word level, not a sentence level. The title with 8-15 words 
must be written in both Thai and English. Moreover, the Thai title is typed first, 
followed by the English one on the next line. However, only English title is required 
for the article written in English or other foreign languages.  
 2. Abstract: The article contents are clearly summarized. Both Thai and 
English abstracts are required. A one-page Thai abstract with 150-200 words is 
written first, followed by the English one with the same number of words.  
It is noted that only English abstract is required for the article written in English or 
other foreign languages.  
 3. Keyword: The keywords appropriate for retrieving information from the 
database are identified. Both Thai and English 3-5 keywords are required and must 
be placed below the abstract. It is noted that only English keywords are required for 
the article written in English or other foreign languages.  

4. Introduction: The article background is presented. The article scope is 
also specified.   

5. Body of Text: The main contents and sub-topics of the article are 
identified. Moreover, the topics are sorted by the contents.  

	
	

� Components of Articles � 

 To write an academic article, clear points should be identified and 

appropriate sequences of the content should be considered. The article should consist 

of the following parts: 

1. Title: The title should possess the short, concise and meaningful words. It 

should be written in a word level, not a sentence level. The title with 8-15 words must 

be written in both Thai and English. Moreover, the Thai title is typed first, followed by 

the English one on the next line. However, only English title is required for the article 

written in English or other foreign languages.  

 2. Abstract: The article contents are clearly summarized. Both Thai and 

English abstracts are required. A one-page Thai abstract with 150-200 words is 

written first, followed by the English one with the same number of words.  

It is noted that only English abstract is required for the article written in English or 

other foreign languages.  

 3. Keyword: The keywords appropriate for retrieving information from the 

database are identified. Both Thai and English 3-5 keywords are required and must 

be placed below the abstract. It is noted that only English keywords are required for 

the article written in English or other foreign languages.  

4. Introduction: The article background is presented. The article scope is 

also specified.   

5. Body of Text: The main contents and sub-topics of the article are 

identified. Moreover, the topics are sorted by the contents.  

 
 

6. References: In-text citation is based on the author-year system of the APA 
(American Psychological Association) style (6th edition). It is noted that all entries in 
the text should be listed in the references. 

 
⁎ Components of Research Articles ⁎ 

The research results should be presented systematically. The research article 
should be composed of the following parts:   

1. Title: The title should possesses the short, concise and meaningful words. 
It should be written in a word level, not a sentence level. The title with 8-15 words 
must be written in both Thai and English. Moreover, the Thai title is typed first, 
followed by the English one on the next line. However, only English title is required 
for the article written in English or other foreign languages.  
 2.  Abstract: The important research components, including objectives, 
population, sample group, instruments, statistics for data analysis, and research 
results. Both Thai and English abstracts must be written. The length of each language 
is not more than 1 page or between 150-200 words. It is noted that only English 
abstract is required for the article written in English or other foreign languages.  

3. Keyword: The keywords appropriate for retrieving information from the 
database are identified. Both Thai and English 3-5 keywords are required and must be 
placed below the abstract. It is noted that only English abstract is required for the article 
written in English or other foreign languages. 
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(American Psychological Association) style (6th edition). It is noted that all entries in 

the text should be listed in the references. 
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the English one on the next line. However, only English title is required for the article 

written in English or other foreign languages.  
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written in English or other foreign languages. 
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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). 

 

 

 

 

 
 

* 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.  
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