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3 กลุม ไดแก 1) ผูบริหารระดับหัวหนางานในพื้นที่ 2) หัวหนาฝายปฏิบัติการในพื้นที่ 3) ประชาชนและนักทอ งเที่ยวในแต
ละพื้นที่ รวมผูใหขอมูลทั้ง 4 แหลงทองเที่ยว จํานวน 48 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบ สังเกต
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ใชวิธีเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจงซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการและแกไขปญหาขยะในพื้นที่แหลงทองเที่ยวเปนสําคัญ ในพื้นที่ทั้ง 4 แหลง ซึ่งเปนเสนทางการทองเที่ยวหลักที่มี
พระใหญชัยภูมิ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ความโดดเดนและสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 4 แหง คือ
3) อุทยานแหงชาติตาดโตน และ 4) เขื่อนลําปะทาว วิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา และสรางขอสรุป ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพปญหาขยะที่จะเกิดขึ้นกับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ มีประเด็นปญหาที่
สําคัญจําแนกไดดังนี้ 1) ประชาชนขาดความตระหนักในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและไมมีการแยกประเภทขยะกอนทิ้ง
“คงมีเจาหนาที่เขามาจัดการขยะอยูแลว” 2) หนวยงานในแตละพื้นที่ขาดการประชาสัมพันธที่ดี “ไมมีการรณรงคในการ
จัดเก็บขยะ” 3) ชุมชนขาดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย 4) หลุมฝงกลบมีอายุการใชงานนอยกวาที่ออกแบบไว
เนื่องจาก มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงมาใชบริการกํา จัดขยะเพิ่มขึ้น “หลุมขยะมีไมเพียงพอ” 2. แนวทางการ
บริหารจัดการปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญไดดังนี้
1) ควรสรางจิตสํานึกใหประชาชนในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยวไดตระหนักถึงผลกระทบตอปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในทุก
วัน “ควรใหความรูในเรื่องผลกระทบของขยะ” 2) ควรใหหนวยงานปกครองทองถิ่นแตละพื้นที่กําหนดแผนบริหารจัดการ
เพิ่มขึ้น 3) การรณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะ การเก็บหรือทิ้งขยะในพื้นที่กําหนด “ควรใหมีการคัดแยกขยะที่ดี”
4) การควบคุมการปริมาณในแหลงกําจัดขยะใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 3. แนวทางการแกไขปญหาขยะที่จะเกิดขึ้น
ตอการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ไดแก การสงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการ
จัดการขยะในพื้นที่แหลงกําหนดในรูปแบบตาง ๆ เชน การลด การใชซ้ํา และการแปรรูปกลับมาใชใหม “นาจะมีธนาคาร
ขยะเพื่อใหคนในชุมชนมีรายได และเปนการกระตุนเรื่องของการคัดแยกขยะ”
คําสําคัญ : การบริหารจัดการขยะ, แนวทางการแกไขปญหาขยะ, การบริหารจัดการเสนทางการทองเที่ยว
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นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารยประจําวิทยาลัยปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 | Vol3,No.3 September-December 2017: ISSN 2465-3578



วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social

ACTUSBDU
This research aimed (1) to study occurred waste problem statement with expansion of the
community nearby tourist area of Chaiyaphum province, (2) to study the more waste volume
management approach in nearby tourist area of Chaiyaphum province and (3) to study the solve
garbage problem that occurred to community expansion nearby tourist area of Chaiyaphum province.
Using the approach and qualitative data collection with three target group was chief administrator in
the area, head of operation in area and people and tourist in each area that were 4 groups and 48
people. The data collected tools were observation form and structured interview. Using targets groups
by specific which was involved guideline in management and solve garbage problem in principle
tourist area of four area which were the four main and outstanding travel route of Chaiyaphum
province were 1) Watphrayai of Chaiyaphum, Chaiyaphum Rajabhat University, Tat Tone National Park
and Lampatow dam. The research used analysis content and conclusions. The research result found
that; 1. The occurred waste problem statement with expansion of the community nearby tourist area
of Chaiyaphum province were main problem issue such as 1) the community lacked awareness in
waste collection and non-waste separation before leaving,"There are officials in the garbage"
2) the department in area lacked good advertising, "No campaign for garbage collection"
3) the community lacked budgets in waste management and 4) the waste landfill was longer lifespan
than designed because the most local government organization used more services"Junk hole is not
enough". 2. The more waste volume management approach in nearby tourist area of Chaiyaphum
province were main problem issue such as 1) to should create consciousness for people to has
awareness effect to the more waste volume every day, "Educate the impact of garbage" 2) to should
defined the more plan of management by each local government, 3) to campaigned to advertising
the waste separation, collection or leaving in defined area"Good waste should be sorted out."
and 4) the waste eliminated area volume control was quality by defined standard. 3. The solve
garbage problem that occurred to community expansion nearby tourist area of Chaiyaphum province
was the support people to participated in waste management in defined area by various format such
as reduce, reuse and recycle. "There should be a junk bank for people in the community to earn.
And it stimulates the sorting of waste. "
Keywords: Waste management, Solve garbage problem, Travel route management,
Chaiyaphum Province

บทนํา
ปจจุบันขยะเปนปญหาสําคัญในระดับโลกที่หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ตองประสบปญหา
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีจึงมีการประดิษฐ
และพัฒนาเทคโนโลยีมาใชอํานวยประโยชนตอมนุษยมากขึ้น เปนสาเหตุใหมีจํานวนขยะเพิ่มขึ้น และมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งมีทั้งขยะจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ครัวเรือน และสารเคมีอันตราย เปนเหตุใหเกิดขยะ
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เศษสิ่งของเหลือใชมีปริมาณมากขึ้น ปรากฏวาไดเกิดปญหาขยะรุนแรงขึ้น และปญหาจากของเหลือทิ้ง เปนตนเหตุ
สําคัญที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและมีผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และที่ผานมาประเทศไทย
ประสบกับปญหาวิกฤติขยะ ที่ยังไมสามารถกําจัดไดหมด และมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่กระบวนการ
กําจัดขยะตกคางยังไมไดรับการแกไข และการบริหารจัดการยังไมถูกหลักวิชาการเทาที่ควร ปญหาขยะมูล
ฝอยเปนปญหาดานสิ่งแวดลอมที่ทุกฝายที่เกี่ยวของไดเล็งเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการแกไข
ปญหากั นอย างเต็ มความสามารถ เพราะปญหาที่ เกิ ดขึ้นในระดั บชุมชนทุ กระดับตั้ งแตสุ ขาภิ บาล เทศบาล
และเมื องใหญ ปญ หานี้นั บ วัน ทวีความรุนแรงมากยิ่ งขึ้น อั นเปน ผลสื บเนื่ องมาจากความเจริ ญ เติบ โต
ทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีการรับเอาผลผลิ ตเทคโนโลยี
ใหม ๆ เขามาใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นทํา
ใหเกิดวัสดุเหลือใชหรือขยะที่มีปริมาณสูงขึ้น และไมสามารถกําจัด/ทําลายไดหมด ทําใหเกิดการตกคางอยู
ในสิ่ ง แวดล อ มและก อ ให เ กิ ดป ญ หาตามมา ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ สภาพแวดล อ มในพื้ น ที่เ ป น อย า งมาก
โดยเฉพาะดา นการท องเที่ย ว จากป ญหาที่ เกิดขึ้น จํ าเปน ตองได รั บการบริห ารจัดการขยะและยังตอ ง
พึ่งเทคโนโลยีเพื่อกําจัดขยะโดยสามารถทําไดหลายวิธี เชน การฝงกลบ การนําไปถมที่ การเผา การหมักทําปุย เปนตน
การจัดการขยะมูลฝอยจึงเปนสิ่งจําเปนอยางมากในชุมชนปจจุบัน เพราะความหนาแนนของประชากร
ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น และที่ดินวางเปลาที่มีนอยลงประกอบกับระดับปริมาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มขึ้น ประชาชน
ฝอย
จึงเปนปญหาเรงดวนที่หนวยงานภาครัฐหรือผูมีสวนเกี่ยวของตองเรงดําเนินการแกไขใหมีการจัดการอยางมี ระบบ
ถูกสุขลักษณะและไมกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาโดยในอดีตการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนจะเปน
หนาที่หนวยงานภาครัฐขนาดใหญ เชน จังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาลขนาดใหญ แตภายหลังเมื่อ
การเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผนดินตามนโยบายการกระจายอํานาจสูหนวยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล
จึงสงผลใหภารกิจและอํานาจหนาที่ในการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเปน
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ
มลพิษ จากขยะมูล ฝอย เป น หนึ่ ง ในป ญ หาสิ่ งแวดล อมที่ ทวีค วามรุนแรงขึ้ น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
ในสังคมเมืองที่มีการขยายตัวของเมืองสูงตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในแตละพื้นที่ รวมไปถึงการขยายตัว
และพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดกําหนด
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอย ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายตาง ๆ
ที่เกี่ยวของโดยกําหนดให มีการจั ดการในรู ปแบบของการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสู งสุ ด
(Resource conservation and recovery) โดยมุงเนนใหมีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แบบครบวงจร ตั้งแตจุดเริ่มตนของการเกิดขยะมูลฝอย จนถึงการกําจัดขั้นสุดทาย และใหความสําคัญตอ
การนําขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพกลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด รวมทั้งลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะตองนําไป
กําจัดใหเหลือนอยที่สุด โดยมีเปาหมายภายใตแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559 คือ อัตราการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน ของเสี ยอั นตรายชุมชน และมู ลฝอยติดเชื้อ อย างถูกหลั กวิชาการทั่วประเทศเพิ่ มขึ้ น ไมน อยกว า
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รอยละ 50 และอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 30 (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10,
2556: 1)
จากปริมาณขยะสะสมในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 73 แหง มีปริมาณขยะสะสมรวมทั้งสิ้น
30,101 ตัน มีการฝงกลบไปแลว จํานวน 14,393 ตัน คิดเปนรอยละ 48 คงเหลือขยะสะสมที่ยังไมได
ฝงกลบ จํานวน 15,708 ตัน คิดเปนรอยละ 52 จากจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดชัยภูมิที่ทองเที่ยว
ตามเสนทางดังกลาว มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ เพราะแหลงทองเที่ยวของเมืองชัยภูมิไดมีเพิ่มขึ้นในไมนานมานี้
คือ อุทยานแหงชาติตาดโตนก็ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวในชวงฤดูรอน นักทองเที่ยวใหความสนใจเขาเที่ยวชม
และเลนน้ําตกกันอยางสนุกสนานตลอดปเชนกัน สวนในพื้นที่อําเภอแกงครอที่มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
คืออางเก็บน้ําขนาดเล็กลําปะทาว เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีแพรานคา รานอาหารและเครื่องดื่ม
ตลอดจนแพรองไปตามเสนทางของเขือ่ นใหความสนุกสนานทั้งเสียงเพลงและคาราโอเกะ ซึ่งสามารถรองรับ
นักทองเที่ยวไดจํานวน 2 แพ เปนวิส าหกิจชุมชนที่รว มกัน จัดทําเพื่อสรางรายไดในพื้นที่ตําบลเกายาดี
และตําบลทามะไฟหวาน โดยในพื้นที่ดังกลาวยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายที่นักทองเที่ ยว
ให ความสนใจไมวาจะเป นสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒ นธรรม โดยนักทองเที่ยวเดินทางเที่ยวไดทั้งความ
สนุกสนานทางธรรมชาติและไดสัมผัสแหลงวัฒนธรรมในพื้นที่อีกมากมาย ทําใหมีลูกคานักทองเที่ยวให ความสนใจ
ตลอดทั้งปเชนกัน ชาวชัยภูมิตองวางแผนการจัดการเกี่ยวกับขยะมลฝอยที่ตามมาจากนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
เที่ยวตลอดทั้งป การทองเที่ยวในพื้นที่ (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดชัยภูมิ, 2559: 1)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงความสนใจศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะบนเสนทางการทองเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ
(ชัยภูม-ิ ตาดโตน-ลําปะทาว) ซึ่งเปนเสนทางการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมของประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติ มีการเดินทางเขาเมืองชัยภูมิทองเที่ยวไดทุกฤดู ทําใหเมืองชัยภูมิมีรายไดจากทองเที่ยว
เพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ๆ ป จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ความตระหนั ก ว า การจั ด การขยะนั้ น เป น ภาระหน า ที่ แ ละกิ จ กรรมที่
ประชาชนตองมีสว นรวมและตองมีจิตไดสํานึก และตองปฏิบัติรวมกันในการลดการกอขยะมูลฝอยบน
เสนทางการมทองเที่ยวใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไป ดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและการมีสวนรวม
ของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย เพราะการกําจัดขยะมูลฝอยมีความสําคัญมากในปจจุบันหากขาดการจัดการ
ที่ดีอาจเปนสาเหตุของปญหาอื่นๆ เชน ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาดานสังคม ปญหาดานสิ่งแวดลอม และปญหาดาน
สุขภาพอนามัยตามมาอีกเปนจํานวนมากเพิ่มขึ้นตามลําดับหากขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาขยะที่จะเกิดขึ้นกับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยวของจังหวัด
ชัยภูมิ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาขยะที่จะเกิดขึ้นตอการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ใกลแหลง
ทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
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ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย
ผูวิจัยไดเลือกใชระเบียบวิธีในการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหผูวิจัยได
เขาถึงแหลงขอมูลเชิงลึกในการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหา แนวทาง และวิธีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่
ใกลเคียงแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดชัยภูมิ มีวิธีดําเนินการดังนี้
กลุมเปาหมาย
ผูวิจัยไดแบงกลุมเปาหมายออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย 1) ผูบริหารระดับหัวหนางานในพื้นที่ 2) หัวหนา
ฝ ายปฏิ บั ติ การในพื้ นที่ 3) ประชาชนและนั กท องเที่ ยวในแต ละพื้นที่ รวมผู ให ข อมูลทั้ ง 4 แหล งทองเที่ ยว
จํานวน 48 คน ไดกําหนดพื้นที่ศึกษาเปนเสนทางการทองเที่ยวหลักที่มีความโดดเดน และสําคัญ จํานวน 4 แหง
คือ 1) วัดพระใหญชัยภูมิ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 3) อุทยานแหงชาติตาดโตน และ 4) เขื่อนลําปะทาว
ซึ่งถือเปนเสนทางหลักนําไปสูแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดชัยภูมิ มีความโดดเดนในแตละฐานแตกตางกัน
ตามพื้นที่
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก (1) แบบสังเกต ใชบันทึกขอมูลจากสังเกต และ
(2) แบบสัมภาษณ เปนแบบมีโครงสรางเพื่อใชเก็บขอมูลสําคัญในการสัมภาษณ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก คือ 1) การวิเคราะหเอกสาร
รวบรวมขอมูล (Documentary analysis) และ 2) การรวบรวมขอมูลในสนาม ไดแก การสัมภาษณ (Interview)
และการสังเกต (Observation)
ผลการศึกษา
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
1. สภาพปญหาขยะที่จะเกิดขึ้นกับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
ผลการวิจัยพบวา แหลงทองเที่ยวทั้ง 4 แหง มีพื้นที่และการบริหารจัดการขยะกับปริมาณที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
จึงทําใหมีปญหาขยะที่เกิดในแตละพื้นที่มีการดําเนินการในดานพื้นที่มีความแตกตางกัน ไดแก 1) วัดพระใหญชัยภูมิ
เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยูในตําบล นาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วัดพระใหญชัยภูมิเปนเขต
ชุมชนที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนนจึงมักมีปญหาขยะที่หลากหลายสวนมากจะเปนขยะที่เกิดจากเศษอาหาร
ใหยานใกลตลาดชุมชน ทําใหเกิดมีกลิ่นเหม็นตามมาดวย และขยะที่ยอยสลายยาก ไดแก ประเภทโลหะ อลูมิเนียม
พลาสติก และแกว ทําใหตองเพิ่มกระบวนการกําจัดขยะใหมีมาตรฐานและมีเศษขยะที่เหลือนอยที่สุ ด
2) มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ตั้งอยูบนที่ดินสาธารณประโยชน บนเขาสระหงส ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนาฝาย
หมูบานนาฝายและหมูบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มอบใหเปนที่ตั้งมหาวิทยาลัย
จํานวน 1,482 ไรเศษ อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12.5 กิโลเมตร ดานหนาติดกับถนนหลวงสาย
ชัยภูมิ-ตาดโตน ดานขางติดกับถนน รพช. สายหวยชัน-หวยตอนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไดเริ่มดําเนินการกอตั้ง
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เมื่ อ ป พ.ศ. 2537 และได รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2540
โดยนายสุขวิช รังสิตพลรั ฐมนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยรั ฐบาลของ ฯพณฯ พลเอกชวลิ ต ยงใจยุทธ
เปนนายกรัฐมนตรี โดยจัด สรรงบประมาณแผนดินมาใหดําเนินการในป พ.ศ. 2540 จํานวน 30 ลานบาทในป
พ.ศ. 2544 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเปน “สถาบันราชภัฏชัยภูมิ” ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 12 กรกฎาคม
2544 จึงถือวาวันดังกล าวคือ วันคลายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย และไดจัดใหมีพิธีทําบุญตักบาตร
ในวันคลายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยทุกป และตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ถือเปนแหลงชุมชนที่มีนักศึกษา และมักจะมีขยะมูลฝอยในปริมาณที่มากขึ้นตามสัดสวนของจํานวนนักศึกษา
จึงตองมีกระบวนการจัดการใหเปนระเบียบในการกําจัดในมีระบบ มิฉะนั้นจะสงผลตอสภาพแวดลอมในอนาคตได
3) อุ ทยานแห งชาติตาดโตน ตั้ งอยู ในตําบลนาฝาย ตํ าบลท า หิ น โหม ตํา บลห ว ยตอ น และตํา บลนาเสี ย ว
ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของเทือกเขาภูแลนคา มีเนื้อที่รวมประมาณ 217 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ตนน้ํา
ลําธารที่สํ าคัญ คือ ลําปะทาว และจะไหลรวมกับแมน้ําชี มีน้ําตกที่ ส วยงามหลายแหง ไดแก น้ําตกตาดโตน
น้ําตกตาดฟา และน้ําตกผาเอียง น้ําตกตาดโตน เปนน้ําตกที่สวยงามใกล ที่ทําการอุทยานฯ มีน้ําไหลตลอดป
โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเปนพิเศษ มีความสูงประมาณ 6 เมตร และกวาง 50 เมตร ดานบนเปนธารน้ําไหล
ผานลานหินสองฝงธารรมรื่นดวยตนไมใหญ เหมาะที่จะนั่งพักผอนชมธรรมชาติและเลนน้ํา อุทยานแหงชาติ
ตาดโตน ในแหลงทองเที่ยวถือเปนพื้นที่สําคัญของจังหวัดที่จําเปนตองมีการรณรงคสงเสริมการดูแลรักษา
ความสะอาดอยูตลอดเวลา
โดยเฉพาะการนําเศษวัสดุที่ยอยสลายยากเขามาในพื้นที่แหลงทองเที่ยว จึงเปนปญหาตอการ
จัดการที่ไมสามารถดูแลไดทั่วถึง ซึ่งในปจจุบันทางเจาหนาที่ก็ไดมีการหามน้ําวัสดุใหอาหารที่ยอยสลายยาก
เขาไปในพื้นที่ทองเที่ยว จึงทําให ปริมาณขยะลดลงและทําใหสภาพแวดลอมเปนธรรมชาติไดมากขึ้น และ
4) เขื่อนลําประทาวตั้งอยูที่บานหลุบชางพลาย ต.เกายาดี อ.แกงครอ เปนเขื่อนดินกั้นลําประทาว ประกอบดวยเขื่อน
2 แห งคือ เขื่อนบน ขนาดความจุน้ํ า 44 ล านลู กบาศกเมตรและ เขื่อนล าง ขนาดความจุน้ํา 14 ล าน
ลูกบาศกเมตร ใช ผลิตกระแสไฟฟาจายใหกับพื้นที่ อ.แกงครอ และ อ.คอนสวรรค นอกจากนี้ยังจายน้ําที่
กักเก็บไวใหกับพื้นที่การเกษตร อ.แกงครอ และ อ.เมื องชัยภูมิ รวมทั้ง ยังจายน้ําไปยังเขตน้ําตกตาดโตน
และสงไปผลิตน้ําประปาของการประปาจังหวัดชัยภูมิ เขื่อนลําประทาว เปนเขื่อนดินขนาดเล็กตั้งอยูบน
เทือกเขาดงพญาเย็น สามารถเดินทางขึ้นไปได 2 ทางคือ จาก ตัวเมืองชัยภูมิ ขึ้นไปทางน้ําตกตาดโตน
และเมื่อถึงทางแยก ตาดโตน-บานทามะไฟหวานใหขึ้นไปทาง บ.ทามะไฟหวาน อีกทางหนึ่งคือขึ้นจาก อ.แกงครอ
ผานไปทาง ต.โคกกุง สู ต.ทามะไฟหวาน ทางนี้ไกลหนอย แตเหมาะสําหรับ คนที่มาจากทางขอนแกน
ไมวาจะไปทางไหนก็จะเจอภูมิทัศนที่สวยงาม แปลกตา เหมือน ไปเที่ยวภาคเหนือ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งป
เพราะตั้งอยูบ นภูเขาสูงชาวบ านแถบนั้น ทําอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม เชน สวนลําใย สวนสัปปะรด
สวนยางพารา ไรมันสําปะหลัง และไมผลพืชไรตาง ๆ ลดหลั่นกันไปตามเนินเขาหลาย ๆ ลูก สวยงามแปลกตา
เขื่อนลําปะทาว การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในแหลงธรรมชาติจําเปนตองสงเสริมหรือกระตุนจิตสํานึกของนักทองเที่ยว
ให มี ส ว นในการดู แลรั ก ษาความสะอาดในพื้น ที่ โ ดยเฉพาะในชว งเทศกาลที่สํ า คั ญ ของจัง หวั ดมั ก จะมี
นักทองเที่ยวเขาไปและนําขยะจากรานคาในพื้นที่บาง จากการหลบซอนเจาหนาที่บาง ทําใหไมสามารถ
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ควบคุมไดทั้งหมด จึงเปนปญหาในดานการบริหารจัดการในแตละพื้นที่มีปญหาแตกตางกัน แตสิ่งที่เห็น
เดนชัดนั้นคือ ขยะที่ยอยสลายไดยาก จะตองมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการกําจัด ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตองของบประมาณเพิ่มมากขึ้นตามมาดวย
2. แนวทางการบริ หารจั ดการปริ มาณขยะที่ เพิ่ มขึ้นในพื้นที่ ใกล แหล งท องเที่ ยวของจังหวั ดชั ย ภู มิ
ผลการวิจัยพบวา ในแหลงทองเที่ยวแตละพื้นที่จะมีหนวยงานภาครัฐที่เปนหนวยงานหลักในการดูแล แตก็จะ
ไมสามารถจํากัดขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสงผลตอ
การกําจัดที่ยากขึ้นตามมาดวย ทําใหพบในหลายประเด็นที่สําคัญ ไดแก 1) ชุมชนในพื้นที่ตระหนักในการสราง
จิตสํานึกรักในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยว 2) ควรใหหนวยงานปกครองทองถิ่นแตละพื้นที่
กําหนดแผนบริ หารจัดการเพิ่มขึ้น 3) การรณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะ การเก็บหรือทิ้งขยะในพื้นที่
กําหนด 4) การควบคุมการปริมาณในแหลงกําจัดขยะใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 3. แนวทางการแกไข
ปญหาขยะที่จะเกิดขึ้นตอการขยายตั วของชุมชนในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย
พบวา แนวทางการแกไขปญหาขยะที่จะเกิดขึ้นตอการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูมิ ไดแก การสงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการจัดการขยะในพื้นที่แหลงกําหนดในรูปแบบตาง ๆ
เชน การลด การใชซ้ํา และการแปรรูปกลับมาใชใหม
อภิปรายผล
ผลการศึกษาสภาพปญหาขยะที่จะเกิดขึ้นกับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา จากสภาพปญหาขยะที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนจึงสงผลทําใหเกิด
ขยะมูลฝอยซึ่งทําใหแหลงพื้นที่ตองรับสภาพปญหาขยะ สงผลตอสภาพแวดลอมตามปริมาณขยะที่ เพิ่มขึ้นใน
แตละพื้นที่ทําใหเกิดผลกระทบในหลายดานทั้งภาพลักษณเสีย เปนแหลงเพาะพันธุพาหะ นําโรคตาง ๆ เกิดขึ้นได
ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี (2555: 9) ไดชี้แจงวาทําใหเกิดทัศนะ
อุจาด (Visual Pollution) เปนแหลงเพาะพันธุและแพรกระจายของเชื้อโรค ทําใหดินเสื่อม และเกิดมลพิษ มูลฝอย
ที่เทกองทิ้งไว ทําลายแหล งน้ํา มูลฝอยที่ตกในแหลงน้ําหรื อทอระบายน้ํา และทําให เกิด มลพิษทางอากาศ
ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนปญหาที่ตองใหทุกฝายตองชวยกันแกไข และตองมีการวางแผนในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ย วให มีคุณภาพพร อมกันการรองรับนักทองเที่ย วเพื่อสรางรายไดให กับ ชุม ชนในพื้น ที่ และสราง
เศรษฐกิจในทองถิ่นดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกมลพร อัศวมงคลสวาง (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยพื้นฐานทางการทองเที่ยวที่สําคัญ
ไดแก ระบบการสื่อสาร การคมนาคมและสาธารณูปโภค เปนตน โดยรานขายของที่ระลึกควรเพิ่มจํานวนสินคาให
หลากหลาย ศูนยบริการนักทองเที่ยวควรจัดใหมีเจาหนาที่ประจําอยูตลอดเวลาสุขารวม หรือหองอาบน้ํา
ควรสรางใหกระจายไปตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ๆ
ดั งนั้ น ในสภาพป ญหาขยะที่ เกิ ดขึ้ นจากการขยายตั วของชุ มชนที่ จะส งผลทํ าให เกิ ดขยะเป นพิ ษต อ
สิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการวางแผนในการบริหารจัดการคนหาแนวทางการพัฒนาเพื่อการกําจัดขยะใหมี
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ประสิทธิภาพพรอมกันการสรางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใหชุมชนและนักทองเที่ยวไดเกิดการตระหนัก
รวมกันรักษาปองกันไมทําใหสภาพแวดลอมตองถูกทําลายเพิ่มมากขึ้น
แนวทางการบริ ห ารจั ด การปริ มาณขยะที่ เพิ่ มขึ้ น ในพื้ น ที่ ใ กล แหล ง ทอ งเที่ย วของจั งหวัด ชัย ภู มิ
ผลการวิจัยพบวา การคนหาแนวทางการบริหารจัดการปริมาณขยะ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนรู
มาตรฐานหรือการกําหนดเกณฑในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อสรางการมีสวนรวมของทุกฝาย
ทั้งชุมชนในพื้นที่ เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ และนักทองเที่ยวจึง ตองมีมาตรฐานการบริหารจัดการ
แหล งท องเที่ ยวเพื่ อกํ าหนดแนวปฏิ บั ติ ให เป นไปในทิ ศทางเหมื อนกั น ซึ่ งสอดคล องกั บกรมการท องเที่ ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2558: 2) ไดอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
หมายถึง ขอกําหนดเบื้องตนของแหลงทองเที่ยวที่ใชใน การดําเนินการจัดการอยางมีกระบวนการ ไดแก การวางแผน
การจัดการพื้นที่ การจัดการสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของทองถิ่น การจัดการบุคลากรทางการทองเที่ยว การจัดการ
ดานรายได ดานการประชาสัมพันธ ดานการสรางความสัมพันธกับนักทองเที่ยวและชุมชน เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค เมื่อทุกฝายไดกําหนดบทบาทและมาตรฐานในการปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
แลวจึงทําใหการพัฒนาในดานการบริหารจัดการสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะแหลง
ทองเที่ยวในแตละแหงจะมีศักยภาพในการบริหารจัดการขยะที่แตกตางกัน จําเปนที่ทุกหนวยงานตองเขา
มามี ส ว นร ว มในการสร า งมาตรฐานในเท า เที ย มกั น ในทุ ก ระบบของการดู แลขยะที่ มี ปริ มาณเพิ่ มมากขึ้ น
ซึ่งสอดคล องกับงานวิจัยของ
ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพดานการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบวา ผลการประเมินมาตรฐานแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมพบแนวทางในการพัฒนาแบงออกเปน 3 ดานคือ ดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ดานการบริการ
และดานการบริหารจัดการ เพื่อใชเปนสวนหนึ่งในการกําหนดแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ดังนั้น การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น จึงจําเปนที่ตองมีระบบบริหารจัดการขยะ
ที่มีมาตรฐานรองรับ จึงจะสามารถดูแลความสะอาด และการกําหนดบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดอยางชัดเจน ดวยการแบงหนาที่กันทํางานตามสัดสวนที่รับผิดชอบในทุกภาคสวน จึงทําใหระบบนั้น
สามารถผลักดันและขับเคลื่อนได
แนวทางการแกไขปญหาขยะที่จะเกิดขึ้นตอการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา แนวทางการแกไขปญหาขยะที่เกิดขึ้นตอการขยายตัวของชุมชนในทุกพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยวซึ่งเปนยุทธศาสตรสําคัญของจังหวัดในการสงเสริมการทองเที่ยวที่หลากหลาย
เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว ทําใหเศรษฐกิจในพื้นที่เกิดการไหลเวียน จึงควรกําหนดมาตรฐานการทองเที่ยวในครอบคลุม
สถานที่ทองเที่ยวในทุกดาน เริ่มตั้งแตการวางแผนงานปฏิบัติ การบริหารงานตามแผน การจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวกในพื้นทีท่ ําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจแลวกลับมาเที่ยวซ้ําอีก ซึ่งสอดคลองกับกรมการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2558: 2-4) ไดกําหนดเกณฑตัวชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการในสถานประกอบการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเปนมาตรฐานขั้นตน มีเกณฑตัวชี้วัด ประกอบดวย
7 องคประกอบ ไดแก 1) การวางแผนของผูรับผิดชอบแหลงทองเที่ยว 2) ดานการบริหารจัดการพื้นที่แหลงทองเที่ยว
3) การบริหารจัดการดานความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 4) การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
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5) การบริหารจัดการใหเกิดคุณภาพบริการในแหลงทองเที่ยว 6) การจัดการกิจกรรมทางการทองเที่ยว 7) การบริหาร
จัดการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และธรรมชาติ สิ่งเหลาทําใหทั้งผูปฏิบัติ และผูใชบริการสามารถเขาถึง
มาตรฐานที่กําหนดไวได ทําใหทุกฝายไดมีสวนรวมในทุกภาคสวนของการกําจัดขยะในพื้นที่ดวยการมีสวนรวม
การสรางจิตสํานึกในชุมชน เปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณิชมน เพิ่มกสิการ (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจํากัดขยะในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอกวางทอง อําเภอบอทอง
จังหวัดชลบุรี พบวา 1) ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอกวางทองมีสวนรวมในการกําจัดขยะใน
ภาพรวมทุกดานอยูในระดับนอย
ดังนั้น แนวทางในการแกไขปญหาขยะที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขยายตัวของชุมชน จึงทําใหทุกฝายตองหันมา
รวมมือกันในการสงเสริมประชาสัมพันธในแตละพื้นที่ในการกําจัดขยะแบบมีสวนรวมในพื้นที่อยางจริงจังการสราง
กิจกรรมรณรงคการรักษาความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะเพื่อสรางมาตรฐานการทองเที่ยวแบบยั่งยืนตอไปได
สรุปผล
สรุปผลการวิจัยที่ไดจากประเด็นสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ เกี่ยวกับการสรางความรวมมือในชุมชนใหเกิดความ
ตระหนักในการจัดเก็บขยะมูลฝอย การประชาสัมพันธของหนวยงานในแตละพื้นที่ การทําหลุมฝงกลบในมีมาตรฐาน
รองรับการกําจัดขยะเพิ่มมากขึ้น ในดานแนวทางการบริหารจัดการปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ใกลแหลง
ทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ควรควบคุมการปริมาณในแหลงกําจัดขยะใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และ
แนวทางการแกไขปญหาขยะที่จะเกิดขึ้นตอการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
ควรการสงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการจัดการขยะในพื้นที่แหลงกําหนดในรูปแบบตาง ๆ เชน การลด การใช ซ้ํา
และการแปรรูปกลับมาใชใหม
ขอเสนอแนะ
1) ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลจากการวิจั ยพบวา การนํากระบวนการบริหารจัดการแบบมีส วนเขาไปแกไขปญหาการกําจัดขยะ
ในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยว เพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชนและเปนการสรางจิตสํานึกในที่อยูอาศัยของชุมชน
ให มากขึ้น ส งผลตอการบริ หารจัดการของชุมชนทําให เกิดความเขมแขง เกิดความสามัคคีในพื้นที่และงายตอ
การขับเคลื่อนในทุกปญหาทําใหเกิดการพัฒนาไดอยางเปนระบบ
2) ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ผลจากการวิจัยพบวา การบริหารจัดการที่ควรมีมาตรฐานในแตละสวนเขาไปประเมินในแตละ
ดานทําใหเปนตัวชี้วัดในดานการบริหารจัดการขยะ สามารถสรางเปนรูปแบบการพัฒนาการกําจัดขยะได
อยางมีประสิทธิภาพโดยไมมีของเสียเหลือนอยที่สุด จึงเปนแนวทางที่นาศึกษาตอยอด และการสรางประโยชน
ที่ไดจากขยะเพื่อสรางอาชีพใหกับชุมชนอยางทําไร มีรูปแบบที่สงผลตอชุมชนสวนรวมไดอยางไร
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การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตรเรื่องของเลนแสนรักของใชนารู
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
A DEVELOPMENT OF SCIENCE ACTIVITY PACKAGE ON BELOVED TOYS AND
KNOWLEDGE APPLIANCE FOR GRADE 1 STUDENTS
จุติรัก ขํานิล1 รวงทอง ถาพันธุ2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม กลุมสาระวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรัก ของใชนารู
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรัก ของใชนารู สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 กอนเรียน
และหลังเรียนดวยแบบทดสอบ กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล
บานกลวย จังหวัดชัยนาท จํานวน 40 คน สุมตัวอยางโดยวิธีการจับฉลาก เครื่ องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรัก ของใชนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 4 ชุดกิจกรรม
5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน
2.
30
t-test
แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบวา 1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
เรื่องของเลนแสนรัก ของใชนารู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.20/85.00 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑ 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ชุดกิจกรรม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิชาวิทยาศาสตร

ACTDSBDU
The objective of this study were to (1) create and determine the efficiency of the creative
writing skills exercises on thai language for Prathomsuksa 5 to meet the catena 80/80 criteria.
(2) to compare the achievement of creative writing skills using creative writing skills exercises on thai
language for Prathomsuksa 5. (3) to study the students’ satisfactions Prathomsuksa 5 towards the
creative writing skills exercises on thai language for Prathomsuksa 5. The sample group in this study
was 36 Prathomsuksa 5 of Banbungaijiam School in the academic year 2015 by employing simple
random sampling method. The study instruments consisted of. (1) creative writing skills exercises.
(2) The learning plans for the creative writing skills exercises, 20 plans. (3) achievement test of creative
writing skills. (4) a students’sastisfactions questionnaire. Statistics use in and analyzing data were
percentage, mean, standard deviation and t-test Dependent Sample. The results of the study were
1
2

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเจาพระยา
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(1) the efficiency’s score of the creative writing skills exercises on thai language for Prathomsuksa 5 was
80.28/80.39 which was higher than in accordant with the criteria of 80/80. (2) the students who were
taught with the creative writing skills exercises had significantly higher scores in writing creative than
those before teaching with the exercises at the level 0.01 (3) the students’ satisfactions towards the
creative writing skills exercises on thai language for Prathomsuksa 5, was at the high level.
Keywords: Exercises, learning achievement, Science

บทนํา
การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใชตลอดจน
ผลผลิตตางๆ เพื่อใชอํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสาน
กับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมากพรอม
กันนั้นเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่จะใหการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง
วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห มีทักษะสําคัญ
ในการคน ควาหาความรูมีความสามารถในการแกปญหาอย างเปนระบบสามารถตัดสิน ใจโดยใชขอมูล
หลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบไดวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหง
ความรูทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้นและนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล
วิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการใชประโยชน การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล
และยั่งยืนและที่สําคัญยิ่งคือ ความรูวิทยาศาสตรชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุขโดยวิสัยทัศนเปนมุมมองภาพ
ในอนาคตที่มุงหวังวาจะมีการพัฒนาอะไร อยางไร ซึ่งจะสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนของสังคมวิสัยทัศน
การเรียนรูวิทยาศาสตรกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา ผูสอน บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน
และชุมชนรว มกันพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร และปฏิบัติรวมกัน สูความสํ าเร็ จการกําหนดวิสัยทัศน
การเรียนรูวิทยาศาสตรใชกรอบความคิดในเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมคนในสังคมแหงความรู
และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 23(2)) เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณา
การตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่
เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2555: 10) การจัดการเรียนรูหรือวิธี
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สอนจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดเพราะเปนขั้นตอนที่ครูดําเนินการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคดวย
วิธีการตางๆที่ตามองคประกอบและขั้นตอนสําคัญของวิธีสอนนั้นๆ (ทิศนา แขมมณี,2552:47)
การสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันไดรับอิท ธิพลจากทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองซึ่งเชื่อวา ผูเรียน
สามารถสรางความรูของตนเองผูเรียนมีความรูเดิมมากอนและสามารถเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธกับผูอื่นซึ่งในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรมีวิธีจัดการเรี ยนรูมากมายที่อยูบนพื้นฐานทฤษฎีการสรางความรูดวย
ตนเองรวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยนักวิทยาศาสตรศึกษาสวนใหญเชื่อวาวิธี
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ดีคือ “ ควรสอนวิทยาศาสตรอยางที่วิทยาศาสตรเปน” นั่นหมายถึง การสอนใหผูเรียน
ไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อแสวงหาหรือใหไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร เชนเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร
ไดทําซึ่งอาจมีวิธีการที่หลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2552:ออนไลน) การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของไทยเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมประเทศชาติเปนการเตรียม
กําลั งคนในชาติให มีวิถีชีวิตที่เปนวิทยาศาสตร มากขึ้นเพื่อรอบรั บโลกแห งวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ซึ่งจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความเปน
เหตุและเป นผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห วิจารณอยางมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาหาความรู
มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ (สํานักงานมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู, 2551:2)
เพื่อความรูความเขาใจธรรมชาติและเทคโนโลยีและนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคและมีคุณธรรม
จากความสํ า คั ญ ดั ง กล า วข า งต น หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
จึงกําหนดให ผู เรี ยนไดเรี ยนรู วิชาวิ ทยาศาสตรตั้ งแตชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 1 เป นตนไป ทั้งนี้เพราะนั กเรี ยน
ชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 1 เป นวั ยที่ อยากรู อยากเห็ นและมั กมี ข อสงสั ยในเนื้ อหาการเรี ยน มี การเริ่ มสั งเกต
และตั้งคําถาม เริ่มที่จะคิดและมีเหตุผล จึงจําเปนตองไดรับการปลูกฝงดวยวิชาวิทยาศาสตร ดังนั้นจึงจําเปน
ที่จะตองจัดหลักสูตรที่เรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาสาระในแตละระดับชั้น โดยเชื่อมโยงความรูกับ
กระบวนการ การจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรูที่ จ ะให ผู เ รียนพัฒนาความคิ ดทั้ง ความคิด เปน เหตุ เปน ผลคิ ด
สรางสรรค คิดวิเคราะห มีทักษะที่สําคัญในการคนควาและสรางองคความรูดวยกระบวนการสํารวจตรวจสอบ
สามารถแกปญหาอยางเปนระบบ (สํานักงานมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู 2550:7) ตามนโยบายการ
พั ฒ นาด า นการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 2551
มุงเนนสมรรถนะสําคัญทีต่ องการใหเกิดแกผูเรียนโดยมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ 1. ความสามารถ
ในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแกปญหา 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ,2551:48) นอกจากสมรรถนะสําคัญที่ตองการให
เกิ ด แก ผู เ รี ย นแล ว ยั ง ต อ งมี ทั ก ษะสมรรถนะของผู เ รี ย นวิ ท ยาศาสตร ข องโลกซึ่ ง มี ค วาม สอดคล องกั บ
ยุทธศาสตรของ สสวท ที่กลาวไววาแผนยุทธศาสตร 5 ป มีเปาหมาย คือ “ ขับเคลื่อนนักเรียนไทยทุกชวงชั้นใหมี
ความรูความสามารถสูงขึ้นเปนลําดับและทัดเทียมกับนานาชาติภายในป พ.ศ. 2570” เพื่อแสดงใหเห็นวา
นั ก เรี ย นไทยทุก ช ว งชั้ นมี ค วามรู ค วามสามารถทั ด เที ย มกั บ นานาชาติ อย า งเป น รู ป ธรรมเพื่ อก า วเข า สู
มาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีโดยไดจัดทําขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนและนโยบายสําคัญ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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(พรพรรณ ไวทยางกูร , 2551:47) ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของทักษะผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ตองมีทักษะดานขอมูลขาวสารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารรวมถึงทักษะ
การคิดและการแกปญหาเนนตระหนักใหผูเรียนมีความคิดในการออกแบบสรางสรรคชิ้นงานคิดวิเคราะห
และสามารถแกปญหามีการทํางานอยางเปนระบบมีแนวทางในการสรางสรรคชิ้นงานไดอยางมีขั้นตอน
มีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและทัศนะของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพเปนนักวิเคราะห
เปนนักแกปญหาเปนนักสรางสรรคเปนนักประสานความรวมมือรูจักใชขอมูลและขาวสารเปนผูเรียนรูดวย
ตนเองเป น นั ก สื่ อ สารครู พู ด น อ ยแต เ ด็ ก พู ด มากตะหนั ก รั บ รู ส ภาวะของโลกเป น พลเมื อ งทรงคุ ณ ค า
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่ครูผูสอนในปจจุบันตองเรียนรูเพื่อใชในการสอนรวมถึง
การสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ ที่มากกวาหนังสือเรียนและการบรรยายในชั้นเรียน (ดวงสมร คลองสารา,
2556 : 36)
แตปจจุบันจากผลการประเมินการเรียนรูของผู เรียนที่ผ านมาพบวาผู เรี ยนมีผลการเรี ยนในวิช า
วิทยาศาสตรต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน สาเหตุที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเนื่องจากการจัดสภาพ
หองเรียนตามปกติและจัดใหนักเรียนคละกันทั้งเด็กเกงละเด็กออน โดยที่ไมไดม องถึงภูมิหลังของนักเรียน
แตละคนที่มีความแตกตางทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสติปญญาหรือไม จะมองเพียงวานักเรียน
มีพื้นความรูเหมือนกันทุกคนมีความสามารถระดับสมองตองเทากัน จึงใชวิธีการเดียวกันในกระบวนการ
เรียนการสอนนักเรียนที่เรียนดีก็สามารถเรียนและรับรูไดดีกวานักเรียนที่เรียนออน จึงทําใหนักเรียนที่เรียน
ออนมีปญหาในการเรียนมากขึ้น (สํานักงานการประถมศึกษา, 2550:35) ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่จะชวยเหลือ
นักเรียนที่ประสบปญหาในการเรียนหรือนักเรียนที่สอบไมผานจุดประสงคการเรียนรู คือ การสอนโดยใชชุด
กิจกรรมในการเรียนการสอน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ขาดนวัตกรรมโดยการสอน
ในหองเรียนมุงเนนการสอนใหผูเรียนไดทองจําเนื้อหาสอนโดยการบรรยายการวัดประเมินผลมุงการสอบ
ที่เปนเนื้อหาลวนๆ (กรุงเทพธุรกิจ, 2555: ออนไลน) จากอดีต ถึง ปจจุบั น การจัด การเรีย นการสอน
วิทยาศาสตรยังไมเอื้อตอการพัฒนาคนให มีคุณลักษณะดังกล าวขางตนเนื่ องจากวิธีสอนยังมุงเน นการถายทอด
เนื้อหาวิชามากกวาการเรียนรูจากสภาพที่เปนจริงและไมเนนกระบวนการใหนักเรียนไดพัฒนาความคิดวิเคราะห
สังเคราะห การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรูดวยตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2545) ซึ่งขัดแยงกับธรรมชาติวิชาของการจัดการเรียนการสอนวิทยาสาสตรที่ตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนได
คนพบและสรางความรูดวยตนเองบนพื้นบานของการไดลงมือฝกปฏิบัติจริง ดวยการจั ดกิจกรรมการเรียนรู
ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับ พีรพงษ พรมโคตร (2554) ที่คนพบวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีดวยการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเปนทางเลือกหนึ่งที่ไดรับการยอมรับวาสามารถพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรไดอยางแทจริง ทั้งนี้เนื่องจากเปนชุดสื่อประสมซึ่งผลิตขึ้นมา
อย า งมี ร ะบบมี ค วามสมบู ร ณ เ บ็ ด เสร็ จ ในตั ว เองโดยมี ค วามสั ม พั น ธ แ ละสอดคล อ งกั บ เนื้ อ หาวิ ช า
ประสบการณที่ ส ามารถนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อให เกิดการเรียนรู ไดอ ยางมีป ระสิ ทธิภ าพชุ ด
ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 | Vol3,No.3 September-December 2017: ISSN 2465-3578


วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social

กิจกรรมจะเปนแนวทางใหมที่จะชวยแกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะชุดการสอนเปนระบบของ
การวางแผนการสอนที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของเนื้อหาวิชานั้นๆ จึงทําใหเกิดประโยชน และคุณคาใน
การเรียนการสอนอยางมาก (ชัยยงค พรหมวงศ (2552),ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552: หนา 435) ครูผูสอนเปน
ผูที่มีบทบาทสําคัญในการนําเอานวัตกรรมมาใชแกปญหาการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหา
เกิดความคิดที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของในระยะเวลาอันสั้นใหประสบผลสําเร็จในการเรียนรู
ไดเร็วทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อครูจะมีสื่อนวัตกรรมการสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรู
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม กลุมสาระวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารูสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารู
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารูมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
การการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารู สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล
บานกลวย จังหวัดชัยนาท ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 200 คน 5 หองเรียน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 ปการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลบานกลวย จังหวัดชัยนาท จํานวนนักเรียน 40 คน โดยการสุมตัวอยางอยางงายดวยวิธีการ
จับสลาก โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารู สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยดังนี้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระวิทยาศาสตรตาม 551 (กระทรวงศึกษาธิการ
:2551)โดยใชเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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1) มาตรฐานการเรียนรู ที่ ว 3. 1 เขาใจสมบัติของสารความสั มพันธระหวางสมบัติของสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคมีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรูนําความรูไปใชประโยชน
2) สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร หนวยที่ 3 ของเลนของใช เรื่องของเลนแสนรักของใชนารู
ประกอบไปดวยเนื้อหาสําคัญๆที่ศึกษา ไดแก ของเลน ของใชวัสดุที่นํามาทําของเลนของเลนของใชและ
เกณฑในการจําแนกของเลนของใช
3. ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดกิจกรรม
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องของเลนแสนรักของใชนารู
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
4. ขอบเขตดานระยะเวลา
การวิจัยในครั้งนี้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ใชเวลาทดลอง รวม 10 ชั่วโมง
จํานวน 10 สัปดาห
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง ของเลนแสนรัก ของใชนารู

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองตาม
แบบแผนการทดลองกลุมเดียวสอบกอนสอบหลัง (One group pretest – posttest design) โดยทดสอบ
กับกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่สัมพันธกัน (t-test Dependent Sample)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. ชุดกิจกรรม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารูสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 4 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 ของเลนแสนรัก ชุดที่ 2 ของใชนารู
ชุดที่ 3 วัสดุที่นํามาทําของเลนของใช และ ชุดที่ 4 เกณฑในการจําแนกกลุมของเลนของใช
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางและพัฒนาชุดกิจกรรม วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนเทศบาลบานกลวย จังหวัดชัยนาท ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการรวบรวมขอมูล
ตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พุทธศักราช 2551 เพื่อใหเขาใจหลักการจุดหมาย
โครงสราง เนื้อหาและเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผลผลการเรียนรูที่คาดหวัง
2. ศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ทักษะกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2.2 การสรางชุดกิจกรรม
3. ศึกษาเทคนิควิธีการสรางชุดกิจกรรมการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมจากเอกสาร และผูเชี่ยวชาญ
4. วิเคราะหกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารูจากคําอธิบายรายวิชาเพื่อเปน
แนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อใหกิจกรรมการเรียน
การสอนไดพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรตองการ
5. กําหนดผลตัวชี้วัดของเนื้อหา เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารู
6. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบฝกหัดประจําชุดการสอนโดยอาศัยการวิเคราะห
ผลการเรียนรูท่คี าดหวังของแตละเนื้อหา
7. ดําเนินการพัฒนาชุดกิจกรรมตามขั้นตอนที่ไดศึกษา จํานวน 4 ชุด ไดแก ชุดที่ 1ของเลนแสนรัก
ชุดที่ 2 ของใชนารู ชุดที่ 3 วัสดุที่นํามาทําของเลนของใช ชุดที่ 4 เกณฑในการจําแนกกลุมของเลนของใช
โดยกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใชเวลาเรียนชุดการสอนละ 1 ชั่วโมง มาประกอบเปนชุดกิจกรรมในแตละชุด มีองคประกอบ ที่สอดคลองกับแนวคิด
การสรางชุดกิจกรรมของ ดังนี้
7.1 ชื่อเรื่อง
7.2 สาระสําคัญ
7.3 ตัวชี้วัด
7.4 คูมือการใชชุดกิจกรรม
7.5 สื่อ เชน เทป โทรทัศน CD-ROM บทเรียนสําเร็จรูป รูปภาพ บั ตรคําและอุปกรณ อื่นๆ
ที่จําเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
8. สรางแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหา
9. การตรวจสอบการสรางชุดกิจกรรม
9.1 นําชุดกิจกรรมเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบคุณภาพ และนําไปปรับปรุง
แกไข
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9.2 นําชุ ดกิจกรรมที่ไดรั บการปรั บปรุ งแกไขแล วไปให ผู เชี่ ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 5 ทา น
เพื่อตรวจสอบความถูกตองในดานเนื้อหาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนและอุปกรณตางๆ
ในชุดการสอนตลอดจนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การตรวจสอบคุณภาพชุดกิจกรรม
10.
และนําไป
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 2. นําชุดกิจกรรมที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองในดานเนื้อหา เวลา ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนการสอนในแตละชุดกิจกรรมและทําการปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมตามข อเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งผู เชี่ ยวชาญประกอบด วย 1. นายชาญชั ย ดําคํ า (อดีต) ศึ กษานิเทศก ชํ านาญการพิ เศษ สํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 2. นายบุญเลิศ บานเย็น (อดีต)
ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท ผูเชี่ยวชาญ
ดานหลักสูตรและการสอน 3. นายอํานาจ ศรีอินทร (อดีต) ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษา จั งหวั ดชั ยนาท ผู ชํ านาญการด านหลั กสู ตรและการสอน 4. นางอุ รั ย พรรณพุ มพฤกษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 5. นายสมศึกษา จิตรเอื้อตระกูล ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผูเชี่ยวชาญ
ดานการบริหารการศึกษา ดานการวิจัย และสถิติทางการศึกษาซึ่งประเด็นในการตรวจสอบความถูกตอง
และความเหมาะสมของชุดกิกรรม
แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบ
แผนการทดลองกลุมเดียวสอบกอนสอบหลัง (One group pretest – posttest design) โดยทดสอบกับ
กลุมตัวอยาง 2 กลุมที่สัมพันธกัน (t-test Dependent Sample)
ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการวิจัย
กลุม

การทดสอบกอนเรียน

E

T1

การจัดการเรียนรูโดยใชแบบชุด
กิจกรรม
X

การทดสอบหลังเรียน
T2

ที่มา : ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538: 249
เมื่อ E
แทน
กลุมทดลอง
T1
แทน
การทดสอบกอนการจัดการเรียนรู
X
แทน
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
T2
แทน
การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู
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แบบแผนการทดลอง เปนทดลองแบบกลุ มเดียวโดยทําการทดสอบกอนเรียน (T1) ดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 50 ขอ แลวทําการสอนดวยชุดกิจกรรม (X)จํานวน 4 เลม เมื่อดําเนินการ
สอนเสร็จทําการสอบหลังเรียน (T2) ดวยแบบทดสอบชุดเดิมอีกครั้ง
การวิเคราะหขอมูล
1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่องของเลนแสนรักของใชนารู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบ
คาที (t - test Dependent Sample)
3. การวิเคราะห ขอมูลโดยใชชุดกิจกรรม กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร สํ าหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคคือเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรัก
ของใชนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และ
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารู สําหรับชั้น
ประถมศึกษาป ที่ 1/5 กอนเรียนและหลั งเรียนดวยชุดกิจกรรม กลุ มตัว อย างที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 40 คน ของโรงเรียน
เทศบาลบานกลวย จังหวัดชัยนาท ที่เรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือชุดกิจกรรมกลุมสาระวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารู
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรัก
ของใชนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
ตาราง 1 การทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรัก ของใชนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 โดยการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การทดสอบ
กระบวนการชุดกิจกรรม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

คะแนนเต็ม

รอยละ

X

40
40
E1 / E2 = 82.20/85.00

12.53
23.60
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จากตาราง 1 พบวา ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพของกระบวนการดทากับ 82.20 และมีประสิทธิภาพผลลัพธ
เทากับ 85.00 แสดงวาชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเทากับ 82.20/85.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรม เรื่ อง ของเลนแสนรัก
ของใชนารู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรม เรื่อง ของเลน
แสนรักของใชนารูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 ( N = 40)
การทดลอง
กอนเรียน
หลังเรียน

จํานวน
นักเรียน
40
40

คะแนน
เต็ม
30
30

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
S.D.
ݔҧ
19.75
4.92
23.70
2.78

t

P-value

6.16*

0.0000

p < .05
จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษา
ปที่ 1/5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.75 คะแนน และ 23.70 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนน
กอนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารู
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบานกลวย จังหวัดชัยนาท พบวา 1. การหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ทั้ง 4 ชุด พบวาชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรัก ของใชนารู สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 82.20/85.00 ซึ่งผานเกณฑมาตรฐาน 80/80
แสดงใหเห็นวาชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรักของใช นารู สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพชวยใหนักเรียนไดรับความรูมีความเขาใจในดาน
เนื้อหาการเรียนการสอนในเรื่อง ของเล นแสนรัก ของใชนารู โดยในชุดกิจกรรม ทั้ง 4 ชุดที่จัดทําขึ้นนั้น
โดยมีเนื้อหาอยู 4 หัวขอเรื่อง แยกออกเปนรูปเลม การจัดทําภาพประกอบ เนื้อหา ใบงาน ใบความรู กิจกรรมการ
ทดลองตางๆ ใหมีความสอดคลองเขากับเนื้อหารายวิชา ปรากฏวาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิท ยาศาสตร
เรื่อง ของเลนแสนรัก ของใชนารู มีความเหมาะสมมากที่สุด เปนชุดกิจกรรมที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนรูในเรื่องของเลนแสนรักของใชนารู นักเรียนไดรับความรู และความสามารถตาม
จุดประสงคการเรียนรูทั้งในภาพรวมและในสวนยอยเปนไปตามจุดมุงหมายการวิจัย 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 1/5 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถสรุป
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ไดวานักเรี ยนมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเรียนดว ยชุดกิจกรรม เรื่อง ของเล นแสนรักของใชนารู
ทั้ง 4 ชุดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาพ ศิลปะวาที (2547 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการพัฒนาชุดกิจกรรม
เรื่อง สิ่งมีชีวิตที่อยูรอบๆตัวเราของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
ดังนี้คือ 93.79 92.10 และ 92.35 ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา ฉายะเจริญ (2548 : บทคัดยอ)
ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการสรางชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการ 9 ประการในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
หนวยที่ 5 การทํามาหากิน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80 และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาติ อั ตตะสาระ (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เรื่ อ ง การสร า งชุ ด กิ จ กรรมรายวิ ช าย อ ยกลุ ม การงานและพื้ น ฐานอาชี พ เรื่ อ ง การขยายพั น ธุ พื ช
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมรายวิชายอยกลุมการงานและพื้นฐาน
อาชี พ เรื่ อ ง การขยายพั น ธุ พื ช มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 81.74/83.87 งานวิ จั ย ของนุ ช ลดา ส อ งแสง (2549 :
บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาเรื่ องการสร างชุดการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนดวยชุด
กิจกรรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของฐิติพร ทองสุข
(2548 : 66) ไดศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ไดทดลองหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมกับนักเรียน 4 กลุม กลุมที่ 1 จํานวน 3 คน กลุมที่ 2 จํานวน 10 คน
และกลุ มที่ 3 จํ านวน 30 คน กลุ มที่ 4 จํ านวน 40 คน ใชศึ กษาผลความกาวหน าในการเรี ยนจากชุ ดกิ จ กรรม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยนําผลการวิเคราะหหาความแตกตาง หลังจากนักเรียนเรียนจากชุดกิจกรรมแลว มี
ผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่เรียนจากแผนการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุทธิศักดิ์ ศิริคง (2549 : 47) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ
เรื่อง การถนอมอาหาร กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2549 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน ผลการศึกษาคนควาพบวา
ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนจากชุดกิจกรรม
และการสอนปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ของเลนแสนรักของใช นารูสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 82.20/85.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไวและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมสูงกวาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถนําชุดกิจกรรม เรื่อง ของเลนแสนรักของใชนารู
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปใชในการสอนได
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1.2 ครูผูสอน ศึกษานิเทศก ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของการจัดการเรียนการสอนทุกฝายควรสนับสนุน
ให มีการผลิ ต และการใชสื่ อการสอนที่เป นชุดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะชวยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพตอไป
1.3 ครูผูสอน ควรสรางชุดกิจกรรมและนําชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพไปใชในการเรียนการสอน
นอกเหนือจากสอนปกติเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเปนการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ
ในการเรียนการสอน
1.4 ควรจัดโครงการอบรมสัมมนาการผลิตชุดกิจกรรมแกครูผูสอนที่สนใจเพื่อจะไดจัดสรางเผยแพร
และนําไปใชเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นสอดคลองกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. ขอเสนอแนะในการวิจัย
2.1 ควรมีการนํ ารูปแบบการสร างชุดกิจกรรม มาประยุ กตสร างชุดกิจกรรมกลุ มสาระอื่นๆ หรื อ
ระดับชั้นอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูงายขึ้นและเรียนรูอยางมีความสุขเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ในการทดลองใชชุดกิจกรรม ควรพิจารณาองคประกอบอื่นๆ เชน เจตคติที่มีตอการเรียนของ
นักเรียนแรงจูงใจ เพื่อจะไดทราบผลการสอนที่มีตอการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
2.3 ควรมีการศึกษาทดลองพฤติกรรมการเรียนรู หรือการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในชุดกิจกรรมที่มี
รูปแบบที่เหมาะสมในแตสถานการณ
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การจัดการหวงโซคุณคาที่สงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมกลุมผลไมแปรรูปภาคตะวันออกของไทย
Value Chain Management affects to Increasing the Competitive Competence
of Small and Medium Enterprises in Fruits Product Processing
at the Eastern Region of Thailand
1

2

3

ธารากร วุฒิสถิรกูล ชัยวุฒิ จันทรมา สานิต ศิริวิศิษฐกุล

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขีดความสามารถการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมผลไม
แปรรูปเขตจังหวัดภาคตะวันออกของไทย 2) เพื่อศึกษาการจัดการหวงโซคุณคาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุม
ผลไมแปรรูปเขตจังหวัดภาคตะวันออกของไทย 3) เพื่อศึกษาการจัดการหวงโซคุณคาที่สงผลตอ ขีดความสามารถในการแขงขัน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมผลไมแปรรูปเขตจังหวัดภาคตะวันออกของไทย กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนผูประกอบการผลไมแปรรูปในเขตจังหวัดภาคตะวันออกจํานวน 400 ตัวอยาง ทําการสุมตัวอยางแบบโควตา เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ แบบ All Enter ผลการศึกษา พบวาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลไม
แปรรูปในเขตจังหวัดภาคตะวันออกทั้งในภาพรวม และรายดานอยูในระดับนอย โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.16
ปจจัยการจัดการหวงโซคุณคา ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับนอย โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.18 จากผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ปจจัยการนําเขาปจจัยการผลิต การกระจายสินคาไปยังลูกคา การตลาดและการขาย การบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี
และการบริหารทรัพยากรมนุษย สามารถรวมกันอธิบายขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
กลุมผลไมแปรรูปภาคตะวันออกของไทยไดรอยละ 93.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: ขีดความสามารถการแขงขัน, การจัดการหวงโซคุณคา, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม,ผลไมแปรรูป

Abstract
The objectives of this research were: (1) to survey public opinion on increasing the competitive
competence of small and medium enterprises in fruits product processing at the eastern region of
Thailand, (2) to survey value chain management of small and medium enterprises in fruits product
processing at the eastern region of Thailand. (3) to study the value chain management affects to
Increasing the competitive competence of small and medium enterprises in fruits product Processing at
the Eastern Region of Thailand. The sample was 400 the eastern fruit processing enterprises at the eastern
region of Thailand, selected by Quota random sampling. The tool used in this study was a questionnaire.
The statistics used to analyze data including the percentage, mean, standard deviation, All Enter
1

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอรกรุงเทพ
อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอรกรุงเทพ
3
อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอรกรุงเทพ
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regression analysis.The results of this study showed that opinions on increasing the competitive
competence of small medium enterprises in fruits product processing at the eastern region of Thailand
were low with an average of 2.16, opinions on value chain management of small medium enterprises in
fruits product processing at the eastern region of Thailand were low with an average of 2.18 According to
the assumption testing, It was found that the factors of inbound logistics, outbound logistics, marketing
and sales, service, technology development and human resources management could be cooperatively
predictable to the level of increasing the competitive competence of small and medium enterprises in
fruits product processing at the eastern region of Thailand with the average of 93.7% with the statistical
significance at .01
Keywords : Competitive Competence, Value Chain Management, Small and Medium Enterprises,
Fruits Product Processing

บทนํา
การจัดการหวงโซคุณคา (Value Chain) เปนแนวคิดที่นํามาใชในการวิเคราะหกิจกรรมสรางความเข็มแข็ง
ในการดําเนินงานของกิจกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานของกิจกรรมในอุตสาหกรรม ดังนั้นถากิจการ
มีการจัดการโซคุณคา (Value Chain Management) ที่ดีจะสงผลใหกิจการมีศักยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ้น
ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวกับโซคุณคา และการจัดการโซคุณคาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
กลุ มอาหารเกษตรแปรรูปประเภทผลไมในเขตจั งหวัดภาคตะวันออกของไทย เพราะสอดคล องกั บยุ ทธศาสตร
ของภาครัฐในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดังที่กลาวมาขางตน การศึกษาครั้งนี้จึงเนนศึกษา
การจัดการหวงโซคุณคาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมอาหาร
เกษตรแปรรูปของไทย เปนแนวคิดหลัก เพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก และพัฒนาความสามรถในการแขงขัน
ของวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในด านเทคโนโลยี การตลาด การบริ หารจั ดการ และทรั พยากรบุ คคล
การมุงพัฒนาดานการบริหารจัดการก็เพื่อใหผูประกอบการ สามารถบริหารธุรกิจใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น และเกิดเปน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของธุรกิจ และนํามาขยายผลเพื่อประยุกตใชในธุรกิจตาง ๆ โดยมุงหวังจะได กระบวนการ
ทํางานแบบใหม ที่ชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันขององคกรธุรกิจ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2557)
ในบรรดาธุร กิ จ ขนาดกลางและขนาดยอ มในกลุ ม ผลไมแ ปรรู ป ในภาคตะวั น ออกของประเทศไทย
นับวาเปนกลยุทธที่สําคัญในชวยสงเสริมมูลคาของสินคาเกษตรประเภทผลไม ทั้งนี้เพราะในภาคตะวันออก
ของไทยเปนกลุมจังหวัดที่มีการผลิตพื้นผลทางการเกษตรประเภทผลไมแหลงใหญของประเทศ ประกอบกับที่ผานมา
เกษตรกรชาวสวนผลไมในเขตจังหวัดดังกลาวตองประสบปญหาตางๆ มากมายทั้ งปญหาราคาพืชผลตกต่ํา
อันเนื่องมาจากผลผลิตลนตลาด ปญหาความเสียหายของผลผลิตอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติตางๆ ทั้งอุทกภัย
ปญหาภัยแลง ซึ่งลวนแตสงผลตอสถานะของเกษตรกรชาวสวนในภาคตะวันออก การแปรรูปสินคาเกษตร
จึงเปนทางออกที่สามารถแกปญหาราคาพื้นผลทางการเกษตรได อยางไรก็ตามแมวาที่ผานภาครัฐจะสงเสริมให
มีการประกอบธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจนสามารถสรางผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ในจังหวัดภาคตะวันออกมากมายแตก็ยังประสบปญหาในดานผลประกอบการอันเนื่องมาจากการจัดการที่ขาด
ประสิทธิภาพการนําแนวคิดในการจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงเปนประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาอยางเรงดวน
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การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูประกอบการธุรกิจผลไมแปรรูปใหไดมาตรฐานสูระบบตลาดผูบริโภค
ภายในประเทศ และสามารถเชื่อมโยงไปยังตลาดสงออกตางประเทศในอนาคต จําเปนอยางยิ่งที่ตองทําความเขาใจ
การเชื่อมโยงกันระหวางการผลิตและการตลาดของผูประกอบการธุรกิจผลไมแปรรูปและเกษตรกรอยางเปน
ระบบ เนื่องจากการกระทําของหนวยหนึ่งหนวยใดหรือหลายๆ หนวยในระบบ ย อมสงผลกระทบถึงหนวยอื่นๆ
ที่เชื่อมโยงกันในระบบอยางหลีกเลี่ยงไมได ยกตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบริโภคยอมสงผลตอ
ผูคาปลีก ผูคาสง ผูแปรรูปเกษตรกร รวมถึงผูจัดหาปจจัยการผลิตอยางเปนพลวัตร และเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใชในการ
พัฒนาการผลิตและการตลาดทางการเกษตรอยางเปนระบบเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในระบบ และพัฒนาศักยภาพ
ของผูที่สวนไดสวนเสียในระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกร คือ หวงโซคุณคา (Value Chain) (Dekker,
2003; Apaiah et al., 2005; Fromm and Dubon, 2006; Francis et al., 2008; UNIDO, 2009a;
Trienekens, 2011)
ดังนั้ น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดนําเอาหว งโซคุณคามาประยุกตใชเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันระหวางการผลิตและการตลาดของผูประกอบการธุรกิจผลไมแปรรูปและปจจัยที่มี
ผลตอการดําเนินงานของหวงโซคุณคา รวมถึงความเป นไปไดในการสรางมูลคาเพิ่มของผูประกอบการธุรกิจ
ผลไมแปรรู ปเพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒ นาศักยภาพเกษตรกรผู ประกอบการธุร กิจผลไมแปรรู ปอิน ทรี ย
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขีดความสามารถการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมผลไมแปรรูปเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกของไทย
2. เพื่อศึกษาการจัดการหวงโซคุณคาที่ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมประเภทผลไมแปรรูปเขต
จังหวัดภาคตะวันออกของไทย
3. เพื่อศึกษาการจัดการหวงโซคุณคาที่สงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมกลุมผลไมแปรรูปเขตจังหวัดภาคตะวันออกของไทย
ขอบเขตในการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาขีดความสามารถในการแขงขันโดยใชแนวคิดของพอรเตอร (Porter, 1985) แบงออกเปน 7 ดาน ไดแก
1. ดานศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. ศักยภาพดานการจัดการวัตถุดิบ
3. ศักยภาพดานเทคโนโลยีและการผลิต
4. ศักยภาพดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
5. ศักยภาพดานการจัดการธุรกิจและการตลาด
6. ศักยภาพดานระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรมวิจัยและการพัฒนา
7. ศักยภาพของการสนับจากภาครัฐและหนวยงาน
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ขอบเขตดานประชากร ศึกษาเฉพาะผูประกอบการผลไมแปรรูปในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 9 จังหวัด ไดแก
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุ รี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุ รี จังหวัดสระแกว
จังหวัดนครนายก จังหวัดสมุทรปราการ
กลุมตัวอยาง
กําหนดตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง
ทําการสุมแบบโควตา (Quata random sampling)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการหวงโซคุณคา
1.กิจกรรมหลัก แบงเปน 5 กิจกรรมคือ
1.1 การนําเขาปจจัยการผลิต
1.2 การผลิต
1.3 การกระจายสินคาไปยังลูกคา
1.4 การตลาดและการขาย
1.5 การบริการ
2. กิจกรรมสนับสนุน
2.1 การจัดหา / การจัดซื้อ
2.2 การพัฒนาเทคโนโลยี
2.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย
2.4 โครงสรางพื้นฐานขององคกร

ขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของกลุมผลไมแปรรูป
ในภาคตะวันออกไทย
1.ดานศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2.ศักยภาพดานการจัดการวัตถุดิบ
3.ศักยภาพดานเทคโนโลยีและการผลิต
4.ศักยภาพดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
5.ศักยภาพดานการจัดการธุรกิจและการตลาด
6.ศักยภาพดานระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรมวิจยั
และการพัฒนา
7.ศักยภาพของการสนับจากภาครัฐและหนวยงาน
สาธารณะ

นิยามศัพทเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises-SMEs) ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2545 กําหนดขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยใชจํานวนการจางงาน
หรือมูลคาสินทรัพยถาวร ไมรวมที่ดินของวิสาหกิจ และใหถือจํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรที่ นอยกวา
เปนเกณฑกําหนด
ขีดความสามารถในการแขงขัน หมายถึง ความสามารถเพิ่มคุณคา และตอบสนองความตองการของลูกคา
นอกจากนั้ นยังทําให กิจการมีฐานะทางอุตสาหกรรมเหนือกวา คูแขงขัน อยางไรก็ตาม เมื่อกิจการพยายามสราง
ขอไดเปรียบทางการแขงขันดวยการผลิต ณ ตนทุน ควรจะมุงประสิ ทธิภาพของการผลิตและปริมาณที่สู ง
และหากกิจการเลือกการสรางความแตกตางนั่นความหมายวา กิจการตองสรางความแตกตางบนรากฐานความตองการ
ของลูกคา ซึ่งไมวาจะเลือกกลยุทธใดสิ่งที่กินการตองคํานึงถึง คือรากฐานความไดเปรียบในการแขงขัน
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การจัดการหวงโซคุณคา (Value Chain Management) หมายถึง กระบวนการจัดการความตอเนื่องของ
กิจกรรมการผลิตสินคาเกษตรแปรรูปประเภทผลไมในเขตจังหวัดภาคตะวันออกที่ผสมผสานอยูในหวงโซ คุณคา
ของกิจการตลอดสายหวงโซใหบรรลุเปาหมาย คือ ความพอใจสูงสุดสําหรับลูกคา ซึ่งความตอเนื่องของกิจกรรมทั้งหมด
ที่ดําเนินไปนั้นเปนไปอยางเปนระบบไมซับซอนในทุกขั้นตอนของการเพิ่มคุณคา ตามแนวความคิดของ Porter
ที่ไดแบงกิจกรรมภายในหวงโซคุณคาเปนสองประเภท คือ 1) กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และ 2) กิจกรรม
สนับสนุน (Support Activities)
สมมติฐานในการวิจัย
การจัดการหวงโซคุณคาที่สงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมกลุมผลไมแปรรูปภาคตะวันออกของไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูประกอบการผลไมแปรรูปในเขตภาคตะวันออก
9 จังหวัด จํานวน 1,472 ราย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยที่คาความเชื่อมั่นรอยละ 95 ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดตัวยาง
ไวที่ 400 ตัวอยางตามสูตรของยามาเน ทําการสุมตัวอยางโดยวิธีแบบโควตา (Quata Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอนดังนี้ ไดแก
ตอนที่ 1 เปนขอมูลลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนง ตลาดสงออก
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 7 ดาน
โดยมีเกณฑดังนี้
1 หมายถึง มีขีดความสามารถระดับต่ํา
2 หมายถึง มีขีดความสามารถระดับคอนขางต่ํา
3 หมายถึง มีขีดความสามารถระดับปานกลาง
4 หมายถึง มีขีดความสามารถระดับคอนขางสูง
5 หมายถึง มีขีดความสามารถระดับสูง
ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการจัดการหวงโซคุณคาโดยมีเกณฑดังนี้
1 หมายถึง
มีการจัดการ ระดับต่ํา
2 หมายถึง
มีการจัดการ ระดับคอนขางต่ํา
3 หมายถึง
มีการจัดการ ระดับปานกลาง
4 หมายถึง
มีการจัดการ ระดับคอนขางสูง
5 หมายถึง
มีการจัดการ ระดับสูง
เกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ยใชเกณฑของเบส (Best, 1977) ดังนี้
4.50 - 5.00
มากที่สุด
3.50 - 4.49
มาก
2.50 - 3.49
ปานกลาง
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1.50 - 2.49
นอย
1.00 - 1.49
นอยที่สุด
ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ reliability coefficient alpha ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.965
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ได แก คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย และค าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ แบบ All Enter
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดใน 3 ประเด็นดังนี้
1. ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลไมแปรรูปในเขตภาคตะวันออกของไทย
ผลการวิเ คราะห ทั้ง ในภาพรวมและรายดาน มีผลการวิเคราะห อยู ในระดับ น อยทั้งในระดั บ
ภาพรวมและรายดาน โดยในภาพรวมมีความคิดเห็นระดับนอยมีคาเฉลี่ย เทากับ 2.165 เมื่อพิจารณารายดาน
มีความคิดเห็ นอยู ในระดับ น อยทุกดา นโดยดานที่มีขีดความสามารถมากที่สุ ดคือดานศักยภาพดานระบบ
ฐานขอมูลอุตสาหกรรมวิจัยและการพัฒนา รองลงมาคือ ศักยภาพดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ศักยภาพดานเทคโนโลยี
และการผลิต ศักยภาพดานการจัดการธุรกิจและการตลาด ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ ศักยภาพดานการจัดการ
วัตถุดิบ นอยที่สุดตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขีดความสามารถการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมผลไมแปรรูป
ระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
1.ดานศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2.ศักยภาพดานการจัดการวัตถุดิบ
3.ศักยภาพดานเทคโนโลยีและการผลิต
4.ศักยภาพดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
5.ศักยภาพดานการจัดการธุรกิจและการตลาด
6.ศักยภาพดานระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรมวิจยั และการพัฒนา
7.ศักยภาพของการสนับจากภาครัฐและหนวยงานสาธารณะ
รวม

&

2.1826
2.1661
2.3000
2.3583
2.1978
2.3600
2.0433
2.1651

SD.
.62879
.61942
.61796
.58189
.61150
.50335
.50269
.44300

แปลผล
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย

2. การจัดการหวงโซคุณคา
การจัดการหวงโซคุณคาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมผลไมแปรรูป พบวาในภาพรวมอยู
ในระดับนอย มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.17 เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือการกระจายสินคาไปยังลูกคา รองลงมาโครงสรางพื้นฐานขององคการ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ การนําเขาปจจัยการผลิต รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การจัดการหวงโซมูลคาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมผลไมแปรรูป
ระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
1.กิจกรรมหลัก
1.1 การนําเขาปจจัยการผลิต
1.2 การผลิต
1.3 การกระจายสินคาไปยังลูกคา
1.4 การตลาดและการขาย
1.5 การบริการ
2.กิจกรรมสนับสนุน
2.1 การจัดหา / จัดซื้อ
2.2 การพัฒนาเทคโนโลยี
2.3. 2.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย
2.4. 2.4 โครงสรางพื้นฐานขององคการ
รวม

2.0898

SD.
.61091

แปลผล
นอย

2.1836
2.2951
2.1151
2.1178
2.2182

.65064
.55425
52771
.53401
.50293

นอย
นอย
นอย
นอย
นอย

2.2213
2.1378
2.2369
2.1795

.43447
.65572
.49942
.41176

นอย
นอย
นอย
นอย

&

3. การจัดการหวงโซคุณคาที่สงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมกลุมผลไมแปรรูปภาคตะวันออกของไทย
พบว าปจ จั ย การจั ดการห ว งโซ คุณค ามีค วามสั ม พัน ธ กับ ขี ดความสามารถในการแข งขัน ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมผลไมแปรรูปภาคตะวันออกของไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยมีระดับความสัมพันธรอยละ 96.8 โดยปจจัยการนําเขาปจจัยการผลิต การกระจายสินคาไปยังลูกคา การตลาด
และการขาย การบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการบริหารทรัพยากรมนุษย สามารถรวมกันอธิบายขีดความสามารถ
ในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมผลไมแปรรูปภาคตะวันออกของไทยไดรอยละ 93.7
รายละเอียดดังขอมูลตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การจัดการหวงโซคุณคาที่สงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมกลุมผลไมแปรรูปภาคตะวันออกของไทย
ขีดความสามารถในการแขงขัน

ตัวแบบ
(Model)

B

SE(b)

(Constant)

.015

.035

การนําเขาปจจัยการผลิต

.175

.022

การผลิต

.142

การกระจายสินคาไปยังลูกคา

Beta

t

Sig.

.415

.678

.244

8.010**

.000

.018

.187

7.681**

.000

.278

.018

.384

15.282**

.000

การตลาดและการขาย

.061

.017

.073

3.723**

.000

การบริการ

.090

.020

.108

4.563**

.000

การจัดหา / จัดซื้อ

.028

.016

.031

1.716

.087

การพัฒนาเทคโนโลยี

.229

.018

.225

13.080**

.000

การบริหารทรัพยากรมนุษย

-.037

.018

-.055

-2.112*

.035

โครงสรางพื้นฐานขององคการ

-.005

.020

-.005

-.231

.818

r

R2

Adjusted R2

SE(est.)

F

Sig.

.968

0.938

0.937

0.114

736.90**

0.000

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการอุตสาหกรรมผลไมแปรรูปในเขต
ภาคตะวันออกอยูในระดับนอยทุกดานโดยดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ศักยภาพของการสนับสนุนจากภาครัฐ
และหนวยงานสาธารณะ ศักยภาพดานการจัดการวัตถุดิบและศักยภาพดานการจัดการธุรกิจ และการตลาดสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ (ณัฐวัฒน สุขะศิริวัฒน, 2557) ที่กลาววาปจจัยที่ทําใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในประเทศไทยไมประสบความสําเร็จเพราะ (1) การสนับสนุนของรัฐบาลที่ไมเพียงพอ (2) ตนทุนของการพัฒนา
นวัตกรรมและ R&D ที่สูง และ (3) ความยากในการแสวงหาแหลงเงินทุน ทั้งนี้เพราะรัฐบาลขาดการสนับสนุน
เรื่องเงินทุนในการพัฒนานวัตกรรมของ SMEs อยางทั่วถึง ตลอดจนขาดการสงเสริมทีมผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยพัฒนา
นวัตกรรมอยางเพียงพอ เชนเดียวกับผลการวิจัยของ (รุงนภา ตออุดม, 2550) ที่พบวา ผลการวิจัยปญหา และอุปสรรคของ
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการคาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
พบวาสวนใหญเปนปญหาดานการจัดการเงินทุนหมุนเวียน และงานวิจัยของ (เสนีย พวงยาณี และมัณฑนา ไตรสิทธิ์,
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2551) ที่ชี้ใหเห็นวาความสําเร็จและความอยูรอดของผูประกอบการสินคาเกษตรขนาดกลางและขนาดยอมขึ้นอยู
กับนโยบาย และการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับการเจรจาความตกลงการคาเสรีในยุคปจจุบันมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
กรอบแห งกฎเกณฑใหมๆ เป นกฎเกณฑใหมที่ยังไมอาจคาดคะเนไดวาจะเกิดผลในทางปฏิบัติระยะยาวอยางไรบาง
และจะตองมีการเตรียม ความพรอมอยางไรทั้งในสวนของภาครัฐ และภาคเอกชน การแกไขกฎระเบียบภายในประเทศ
เพื่อใหสอดคลองกับกฎเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ที่ทําความตกลงไวจะเปนสวนหนึ่งในการลดอุปสรรคทางการคา
ในดานกฎระเบียบ และจะเปนสวนหนึ่งในการขจัดอุปสรรคหรือลดความเสียเปรียบใหกับภาคเอกชนอีกทั้ง
จะมีสวนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชนไทยในการคาระหวางประเทศดวย
ในขณะที่ประเด็น การจัดการหวงโซคุณคาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมผลไมแปรรู ป
พบวาในภาพรวมอยูในระดับ โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการกระจายสินคาไปยังลูกคา รองลงมาโครงสรางพื้นฐาน
ขององคการ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การนําเขาปจจัยการผลิต สอดคลองกับผลการวิจัยของ (ชนิตา พันธมณี
และอัมรินทร คีรีแกว, 2557) ทั้งนี้จะเห็นไดวาผูประกอบการอุตสาหกรรมผลไมแปรรูปในเขตภาคตะวันออกนั้น
ยังขาดการจัดการโซคุณคาในการจัดผลไมแปรรูปในหลายดาน ไดแกขาดแคลนเงินทุนที่ใชในการดําเนินงาน
แรงงานในการปลูกหายากและแรงงานไมมีความรูในการผลิตสมัยใหมเกษตรกรมีความรูในปจจัยหวงโซคุณคา
ยังไมครบถวน (ปจจัยทางการผลิตและการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการปลูกและการแปรรูปเพื่อลดตนทุน
การผลิต) สภาพแวดลอมภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได (ฤดูการผลิต ความแหงแลง ราคาวัตถุดิบในการผลิ ต)
และปจจัยทางการผลิต เปนตน จะเห็นไดวาจากผลกระทบดังกลาวสงผลทําใหเกษตรกรมีกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑที่ไมมีประสิทธิภาพและสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนในการดําเนินการที่สูงขึ้นและทําใหเกษตรกร
มีผลตอบแทนสุทธิที่ต่ําสาเหตุเนื่องจากการขาดการจัดการโซคุณคาในการทําผลิตภัณฑผลไมแปรรูป
ขอเสนอแนะ
1. การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเขาสูระบบเกษตรอินทรียและการสรางความยังยืนทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดลอมไปควบคูกัน จะชวยเพิ่มมีโอกาสทางการตลาด และยกระดับรายไดใหแกเกษตรกรไดอยางยังยืน
นอกจากนี้การพึ่งพาปจจัยบางอยางจากภายนอกอาจลดความเขมแข็งของเกษตรกรลงได อาทิ การกูยืมเงินจากภายนอก
และการซื้อปจจั ยการผลิตจากภายนอก ซึ่งวิธี การทีชวยสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได ดี
คือ การรวมกลุมเกษตรกร โดยวัตถุประสงคเพื่อจัดหาปจจัยการผลิต การแบงปนความรู และการจัดจําหนายผลผลิต
2. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานการผลิตผลิตภัณฑผลไมแปรรูปที่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
และการวิจัยและพัฒนาดานการตลาดเพืขยายฐานการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลไมแปรรูป
ทีต่ อบสนองความตองการของตลาด เปนประเด็นที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนควรใหความสนใจในการสนับสนุนเงินทุน
และควรดึงนักวิชาการทีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเขามารวม นอกจากนี้ในการวิจัยและพัฒนาดานการผลิต
และการตลาดผลไมแปรรูปควรสรางนักวิจัยในทองถิ่นซึ่งก็คือผูประกอบการการแปรรูปผลไม และตัวเกษตรกร
เพื่อใหเกิดการบูรณาการรวมกันระหวางความรูทางทฤษฎีจากนักวิชาการและความรูจากประสบการณของตัวเกษตรกร
ซึ่งจะทําใหการพัฒนาผลิตภัณฑผลไมแปรรูปไดบรรลุผลสําเร็จอยางแทจริง
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3. การแบงปนขอมูลขาวสารถือวาเปนปจจัยที่สําคัญซึ่งสงผลตอการดําเนินงานในหวงโซคุณคา และสงผลตอ
ศักยภาพการผลิตและการตลาดของผูประกอบการผลไมแปรรูปและเกษตรกรผูเพาะปลูกในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
เอกสารอางอิง
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. (2559). ระบบฐานขอมูลกลุมคลัสเตอรผลไมภาคตะวันออก. คนเมื่อ 19 เมษายน
2560, จาก http://www.easternfruitcluster.com.
ชนิตา พันธมณี และ อัมรินทร คีรีแกว. (2557). แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูปลูกกาแฟอารา
บิกาอินทรียในภาคเหนือของประเทศไทยการประยุกตใชแนวคิดหวงโซคุณคา. รายงานวิจัย
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม.
ณัฐวัฒน สุขะศิริวัฒน. (2557). ความทาทายและขอจํากัดของการขับเคลื่อนนวัตกรรมสําหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในประเทศไทย.วารสารวิจัยและพัฒนา. 37(1). 119-130.
รุงนภา ตออุดม. (2550). ปจจัยความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมSMEs
ในอุตสาหกรรมเกษตรภาคการคาในจังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
เสนีย พวงยาณี และมัณฑนา ไตรสิทธิ์. (2551). การพัฒนาความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
Best, J. W. (1977). Research in Education. (3 rd ed). New Jersey: Prentice hall Inc.
Dekker, H.C. (2003). “Value Chain Analysis in Interfirm Relationships: a Field Study”.
Management Accounting Research, 14: 1 –23. Retrieved June 16 2016,
from http:// www.scienced irect.com.
Porter, M.E. (1985). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and
Competitors. New York: The Free Press.
Trienekens, J.H. (2011). Agricultural Value Chain in Developing Countries: A Framework
for Analysis. International Food and Agribusiness Management Review. 14(2). 51-82.
UNIDO. (2009). Agro-value Chain Analysis and Development: The UNIDO Approach.
A staff working paper.
Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. Newyork : Harper
and Row Publication.

ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 | Vol3,No.3 September-December 2017: ISSN 2465-3578


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social

อัตราสวนทางการเงินกับการจัดการความเสี่ยงดานการเงินของโรงพยาบาลเอกชน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Financial ratio and Financial risk Management for Private Hospital
in The Stock Exchange of Thailand
1

2

ธีรวัฒน กับปา วิยะดา วรานนทวนิช

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาอัตราสวนทางการเงิน และแนวโนมความเสี่ยงดานการเงินของโรงพยาบาล
เอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2) เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความเสี่ยงดานการเงินของธุรกิจ โรงพยาบาล
เอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูล รายงานประจําปของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลา 5 ป ตั้งแตป 2555 – 2559 โดยไดขอมูลจากฐานขอมูล SETSMART
(SET Market Analysis and Report Tool) ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลตลาดหลักทรั พยแหงประเทศไทยออนไลน
และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมดวยวิธีการการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการ
ความเสี่ยงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผลการวิจัยพบวา 1) อัตราสวนทาง
การเงิน และแนวโนมความเสี่ยงดานการเงินของโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวย (1) อัตราสวนสภาพ
คล องทางการเงิน (2) อัตราสวนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการทํ างาน (3) อั ตราส วนความสามารถในการชํ า ระหนี้ (4) อั ต ราส ว น
ความสามารถในการทํา กําไร พบว าการการเปลี่ยนแปลงนโนบายของรั ฐบาล การเพิ่มขึ้นของตนทุนการรั กษาพยาบาล
การเพิ่มขึ้นของการลงทุนในสินทรัพยซึ่งจะเปนการลงทุนที่คาดการวาจะสามารถเพิ่มกระแสเงินสดได ในอนาคต ปจจัยเหลานี้
เปนปจจัยที่สงผลตอการเปลีย่ นแปลงอัตราสวนทางการเงินและแนวโนมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 2) กระบวนการ
การจัดการความเสี่ยงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทยมีการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในโดยการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน สอดคลองกับความคิดเห็น ผูบริหารฝายบัญชีการเงิน
มีความเห็นเกี่ยวความสามารถในการจัดการความเสี่ยงอยูในระดับดี
คําสําคัญ : อัตราสวนทางการเงิน, การจัดการความเสี่ยงดานการเงิน, โรงพยาบาลเอกชน

Abstract
This research aimed 1) to study the financial ratio and financial risk tendency of the private hospital
in the Stock Exchange of Thailand 2) to study financial risk management process of the private hospital
business in the Stock Exchange of Thailand by using secondary data as the annual report of the private
hospitals business in the Stock Exchange of Thailand during the 5 years from 2012 to 2019. The secondary
data was given by the SETSMART database (SET Market Analysis and Report Tool) which was the Stock
Exchange of Thailand's online database. The primary data was an in-depth interview of the financial risk
management process of the private hospital business in the Stock Exchange of Thailand. The results
showed that 1) the financial ratio and the financial risk tendency of private hospitals in the Stock
Exchange of Thailand were as follows: 1) Financial liquidity ratio 2) Performance ratio 3) Debt service ratio
1
2
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4) Profitability ratio which was found that the change in government policy, the increase in medical costs,
the increase in investment in assets, which was expected to increase cash flows in the future. These
factors affected the change in financial ratios and risk tendency in the future and 2) the financial risk
management process of the private hospital business in the Stock Exchange of Thailand had internal
control and audit. The Internal audit department was set by according with financial management
executives reviews with having a view on the ability to manage risk at a good level.
Keywords: Financial ratio, Financial risk Management, Private hospital

บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุงเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต
ของรายไดประชาชาติหรือผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP) ซึ่งเปนดัชนีสําคัญ
ที่ใชวัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ความกาวหนาในการพัฒนาประเทศ ความเจริญทางเศรษฐกิจสังคม
และผลงานการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางเปนสากลวา การวัดความเจริญเติบโต
ของประเทศนิยมวัดโดยใชความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) ซึ่งเปนการวัดการ
พัฒนาประเทศที่ไมไดเนนตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตเนน "ความสุข" ที่แทจริงของคนในสังคมแสดงใหเห็น
ถึงความกินดีอยูดี สุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรงของคนในประเทศ ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของการพัฒนา
ประเทศ การทําใหประชาชนในประเทศมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บจึงเปนเปาหมายหลักของรัฐบาล
โดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน ควบคุมและประสานกิจกรรมทุกประเภท
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพทางกายและจิต ตลอดจนความเปนอยูของประชาชนและการจัดใหมีบริการสาธารณสุข
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกระทรวงสาธารณสุข 4 ประการ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2555 : 1) คือ
1. เพื่อใหประชาชนชาวไทยมีสุขภาพสมบูรณทั้งกาย และจิตตลอดจนอยูในสังคมไดดวยความสุข
2. เพื่อใหประชาชนชาวไทยปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ อันอาจทําใหทุกขยากและทําใหสูญเสีย
แรงงานหรือความพิการแกรางกาย
3. เพื่อใหประชาชนชาวไทยมีอายุยืนนาน ไมเสียชีวิตกอนวัยอันควร ********
4. เพื่ออารักขาสวัสดิภาพของประชาชนใหพนจากอุบัติอันตรายตางๆ (ภัยจากสิ่งแวดลอมเปนพิษ
จากอาหารหรือยาเปนพิษ)
และตั้งแต ป 2558 ที่ผานมาประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการระบบการคาการลงทุน
ระหวางประเทศสมาชิกจะมีอุปสรรคลดลง ตลาดมีขนาดใหญขึ้นเปนตลาดระดับประชาคม นักลงทุนจาก
ตางชาติสามารถเขามาลงทุนในประเทศไทยไดงาย และการใหบริการดานสุขภาพก็เปนอีกภาคธุรกิจที่มีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับนโยบายรั ฐบาลที่จะผลักดัน ใหไ ทย เปน ศูนยกลางบริ การทางการแพทย
(Medical Hub of Asia) ของภูมิภาคทําใหผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนตองปรับตัว และเรงสรางความแข็งแกรง
ใหกับธุรกิจเพื่อรองรับการแขงขันสูงขึ้น (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2555 : 1) และทั้งนี้บริการ
ดานสุขภาพถือเปนอุตสาหกรรมบริการที่มีความสําคัญกับภาคบริการเปนอยางมาก มีศักยภาพ มีการเจริญเติบโต
และสามารถสรางเศรษฐกิจโดยรวมใหกับหลายประเทศในทุกภูมิภาค เนื่องจากแนวโนมจํานวนประชากร
ของประเทศและของโลกมีอัตราสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2556 : 19)
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ภายใตโอกาสนี้ยังมีปจจัยที่มีความเสี่ยงตอการขยายตัวทางธุรกิจโรงพยาบาลดานภาวะเศรษฐกิจ
ที่ฟนตัวไดชามีผลกระทบตอโรงพยาบาลเอกชนสงผลใหคนไทยบางสวนมีความระมัดระวังในการใชจายมากขึ้น
ทั้งนี้โรงพยาบาลเอกชนก็ยังมีรายไดจากการให บริการแกผู รับบริการชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศของผูรับบริการชาวตางชาติ จึงมีผลตอจํานวนผูรับบริการชาวตางชาติที่เขามาใช
บริการในโรงพยาบาลในลั กษณะเดียวกันกับปจจั ยทางเศรษฐกิจในประเทศที่ มีผลกระทบตอจํ านวนผู รั บบริ การ
ในประเทศ ดังนั้น ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ของผูรับบริการชาวตางชาตินอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศกับสกุลเงินบาท ซึ่งเปนตัวกําหนดความสามารถในการแขงขันดานราคาของโรงพยาบาลเทียบกับ
ผูใหบริ การทางดานการรั กษาพยาบาลในประเทศอื่นเปนปจจั ยหนึ่งที่อาจมีผลกระทบตอรายไดของโรงพยาบาล
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทแข็งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลเหรียญสหรัฐ จึงทําใหคาบริการของโรงพยาบาล
ทีก่ ําหนดเปนสกุลเงินบาท มีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และเงินสกุลอื่นๆ ของผูรับบริการ
ชาวตางชาติ โรงพยาบาลจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเปนปจจัย
ภายนอกที่อยูนอกเหนือความควบคุมของโรงพยาบาล โดยในกรณีนี้ โรงพยาบาลพยายามที่จะรักษาสัดสวน
ของผูรับบริการในประเทศและผูรับบริการชาวตางชาติใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
(ศูนยวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2559 :1-5)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐการเขารวมโครงการประกันสังคม และโครงการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ มีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ในการตอบสนองการเกิดโรค และความตองการของประชาชนคนไทย
สงผลใหภาครัฐตองมาแบกรับคาใชจายดานรักษาพยาบาลของประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นอยางมากมาย สาเหตุหนึ่ง
อาจเนื่องมาจากการที่ประชาชนไมตองมีสวนรวมรับผิดชอบคาใชจาย ทําใหเปนภาระในดานงบประมาณของภาครั ฐ
และในโครงการประกันสังคมไดมีการปรับแนวทางการจายเงินคาบริการทางการแพทยแกโรงพยาบาลที่เขา
รวมโครงการ ซึ่งมีความซ้ําซอนกันและเปลี่ ยนแปลงวิธีคิดคํานวณคาใชจายของแตละโรคมีขอจํากัดมากขึ้น
ทําให โรงพยาบาลไดรับเงินชดเชยไมเต็มจํ านวน จึงเปนความเสี่ยงของโรงพยาบาลภาคเอกชนที่ไมส ามารถจะ
ประมาณการคาใชจ าย และรายรับที่ชัดเจนได ดังนั้น ภาครัฐ ควรมีระบบที่แนนอนในการวิเคราะห ศึกษา
จํานวนประชากร และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ รวมถึงประชากรแรงงานตางชาติที่จะเขามารวมใชสิทธิ
ในโครงการประกันสังคม ซึ่งจะมีผลทําใหคาใชจายเรื่องสวัสดิการคารักษาพยาบาลของประเทศเพิ่มขึ้นอีกมาก
และจะเปนความเสี่ยงของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หากไมมีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบไดอยางโปรงใส
(สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2559)
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน
กับความเสี่ยงดานการเงินของโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ
จากงบการเงินซึ่งเปนรายงานที่แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการซึ่งเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินกลุมตางๆ นอกจากนี้งบการเงินยังแสดงถึงผลการ
บริหารงานของฝายบริหาร และเปนขอมูลที่สามารถสะทอนความเสี่ยงในการดําเนินงานของกิจการไดอยาง
นาเชื่อถือโดยผานการวิเคราะหขอมูลทางการเงินโดยใชอัตราสวนทางการเงิน ประกอบดวย 1) อัตราสวนสภาพคลอง
ทางการเงิน 2) อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน 3) อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ และ 4) อัตราสวน
ความสามารถในการทํากําไร
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตราสวนทางการเงิน และแนวโนมความเสี่ยงดานการเงินของโรงพยาบาลเอกชนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความเสี่ยงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เพื่ อศึ กษาความสั มพั นธ ระหว างตั วแปลอิ สระ คื อ อั ตราส วนทางการเงิ น ประกอบด วย
1) อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน 2) อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน 3) อัตราสวนความสามารถ
ในการชําระหนี้ และ 4) อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร เพื่อสะทอนกระบวณการการจัดการความเสี่ยง
ดานการเงินของโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แสดงดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

อัตราสวนทางการเงิน
1) อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน
2) อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน
3) อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้
4) อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร

กระบวณการจัดการความเสีย่ งดาน
การเงินของโรงพยาบาลเอกชนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

วิธีการการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยในครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลจาก 2 ลักษณะขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูล รายงานประจําปของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลา 5 ป ตั้งแตป 2555 – 2559 โดยไดขอมูลจากฐานขอมูล
SETSMART (SET Market Analysis and Report Tool) ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยออนไลน
2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมดวยวิธีการการสัมภาษณ เชิงลึกเกี่ยวกับ
กระบวนการการจัดการความเสี่ยงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยผูวิจัยดําเนินการโดยการแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน และแนวโนมความเสี่ยงดานการเงินการวิเคราะหอัตราสวน
ทางการเงินและหาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมของโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ส ว นที่ 2 วิ เคราะห ความสั ม พัน ธร ะหวา งอั ตราส ว นทางการเงิน กับ ความเสี่ ยงดา นการเงิ น ของ
โรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่องความเสี่ยงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผูวิจัยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน และแนวโนมความเสี่ยงดานการเงิน
ผลการวิเคราะห อัตราสวนทางการเงิน และแนวโนมความเสี่ยงดานการเงินของโรงพยาบาล
เอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตาราง 1 อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity atio)
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(Current Ratio)
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
(Quick Ratio)
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนของลูกหนี้
(Account Receivable Ratio)
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนของสินคาคง
คลัง (Inventory Turnover Ratio)

หนวย 2555

2556

2557

2558

2559

เฉลี่ย

เทา

1.49

1.62

1.34

1.39

1.40

1.45

เทา

1.25

1.20

1.07

1.20

1.17

1.18

เทา

12.77 12.68 12.02 11.71 12.08 12.25

เทา

29.06 32.87 36.16 41.62 40.81 36.11

การวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้ น แสดงวา บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนที่ประกอบไปดว ย
เงินสด ลูกหนี้ และสินคาคงเหลือมากกวาหนี้ระยะสั้น ทําใหคลองตัวในการชําระหนี้ระยะสั้นมีคอนขางมาก
และจากการวิเคราะห แนวโนม แตละประเภทได ดังนี้ 1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และ
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) พบวาอัตราสวน มีอัตราสวนที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะระหวาง
ป 2556 และ ป 2557 มีความผันผวนทางดานอัตราสวนคอนขางสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
จายเงินประกันสังคม มีการจายเงินชดเชยของกองทุนประกันสังคมจากป 2555 ในป 2556 และสําหรับ
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Ratio) ในป 2556 มีคาเฉลี่ยสูงกวาปกติทําใหเกิด
ความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้สูญไดสูงขึ้นกวาปกติ และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนของสินคาคงคลัง (Inventory
Turnover Ratio) ในป 2558 – 2559 มีการสํารองสินคาคงเหลือสูงกวาปกติ ทําใหกิจการมีสภาพคลองที่ลดลง
และอาจสงผลใหเกิดการดอยคาของสินคาคงเหลือได
ตาราง 2 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน (Efficiency Ratio)
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม
(Total Asset Turnover)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยไม
หมุนเวียน (Fix Asset Turnover)

หนวย 2555

2556

2557

2558

2559

เฉลี่ย

เทา

0.88

0.79

0.76

0.74

0.72

0.78

เทา

1.12

0.97

0.97

0.98

0.94

1.00

ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 | Vol3,No.3 September-December 2017: ISSN 2465-3578


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social

เปนอัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยของหนวยธุรกิจ โดยเปรียบเทียบยอดขายกับ
ทรัพยสินประเภทตาง ๆ ที่ลงทุนไป ซึ่งระดับการลงทุนทรัพยสินขึ้นกับปจจัยหลายประการ อาทิ จํานวนสินคาคงคลัง
ตอนปลายปขึ้นอยูกับสินคาคงคลังที่มีตอนตนป ระดับที่เหมาะสมของการลงทุนในทรัพยสิน พิจารณาจากยอดขาย
ผลผลิตอันเกิดจากใชทรัพยสินที่ลงทุนจัดหามาใชในโครงการ ผลลัพธของอัตราสวนที่คํานวณไดจะอยู ในรูปความเร็ว
ของอัตราการหมุนของการใชทรัพยสิน อัตราการหมุนของสินคา อัตราการหมุนของลูกคา อัตราการหมุนของทรัพยสินถาวร
ซึ่งจะวัดประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยสินประเภทนั้น ๆ ที่โครงการลงทุนไป ดังนั้นจะเห็นไดวาตั้งแตป 2556
โรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยมีขยายการลงทุนในสินทรัพยเพิ่มขึ้น ทําให ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย
ของหนวยธุรกิจลดลงซึ่งสอดคลองกับอัตราเงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนหนีส้ ินตอสินทรัพยรวม
(Debt to Total Asset Ratio)
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถือหุน
(Debt to Equity ratio : D/E)
ดานอัตราสวนความสามารถในการจาย
ดอกเบี้ย(Interest Coverage Ratio)

หนวย

2555

2556

2557

2558

2559

เฉลี่ย

เทา

0.33

0.33

0.32

0.31

0.32

0.32

เทา

0.48

0.53

0.55

0.51

0.51

0.52

เทา

0.48

0.53

0.55

0.51

0.51

0.52

อัตราสวนนี้สามารถวัดความแข็งแกรงทางการเงินและความสามารถในการบริหารการเงิน และถาพิจารณา
จากงบแสดงฐานการเงิน แลวจะเห็นไดวา หนวยธุรกิจที่มีสวนของผูถือหุนมากกวาหนี้สิน ยอมมีฐานะทางการเงินดีกวา
หน ว ยธุ ร กิ จ ที่ มี ส ว นของผู ถื อ หุ น ต่ํ า กว า กว า หนี้ สิ น จะเห็ น ได ว า โรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลั ก ทรั พ ย
มีความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับที่ไมสูงกวาเกณฑคาเฉลี่ย
ตาราง 4 อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability ratio)
อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไรขั้นตน (Gross profit margin)
อัตรากําไรสุทธิ (Profit after tax)
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม
(Return on assets : ROA)
อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถอื หุน
(Return on equity : ROE)

หนวย 2555

2556

2557

2558

2559

เฉลี่ย

%

32.36 31.89 30.16 30.50 30.91 31.16

%

13.38 11.91 12.27 12.63 13.17 12.67

%

12.30

%

17.05 14.42 14.30 13.59 13.46 14.56

9.54 10.25 10.38 10.38 10.57

อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร แสดงใหเห็นวาอัตรากําไรขั้นตน (Gross profit margin)
มีอัตราสวนที่ลดลงสงผลจากอัตราตนทุนคาบุคคลากรทางการแพทยที่สูงขึ้น จึงสงผลใหอัตราสวนกําไรขั้นตนลดลง
แตมีการลดคาใชจายในการขายและบริหารทําให อัตรากําไรสุทธิ (Profit after tax) อัตราผลตอบแทนสุทธิตอ
ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 | Vol3,No.3 September-December 2017: ISSN 2465-3578


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social

ระบบการควบคุมภายในที่ ดี ทั้ งทางดานระบบบัญชีการเงิน ระบบการจั ดซื้อจั ดจ าง ระบบการเบิ กจ ายชดเชย
เงินกองทุนระบบการตรวจสอบภายในภายใตมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และระบบการตรวจสอบระบบการเบิกจายเปน
ลําดับขันตามสายการบังคับบัญชาของฝายงานบัญชี และการเงินจนถึงผูบริหารระดับสูงคอยตรวจสอบ และควบคุมการทุจริต
นโยบายการจายเงินชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และกองทุนสวัสดิการ
ภาครัฐมีการจายลาชา และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจาย และจึงควรเนนกลุมลูกคารายใหม มูลคาการลงทุน
ในสินทรัพยทั้งในรูปของอาคาร และเครื่องมือทางการแพทย ดวยมูลคาที่สูง และตองนําเขาจากตางประเทศทําใหเกิด
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนตามราคายุติธรรมสําหรับโรงพยาบาลที่มีแผน
ขยายธุรกิจและขยายศักยภาพชั้นสูงในการรักษาพยาบาลโดยเครื่องมือเฉพาะทาง โดยการใชเครื่องมือทาง
การเงินในการลดความเสี่ยง และผูบริหารฝายบัญชีการเงิน มีความเห็นเกี่ยวความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
อยูในระดับมาก สอดคลองกับ ศิริพร พึ่งพรพรหม (2557) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงินที่มีผลตอประสิทธิภาพองคกรซึ่งพบวา ผูบริหารฝายการเงินธุรกิจสงออกมีความเห็นเกี่ยวกับการมีการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงินโดยโดยรวมและรายไดอยูระดับมาก ไดแกการระบุความเสี่ยง ดานการประเมินความเสียง
ดานการควบคุมความเสี่ยง และดานการติดตามทบทวนความเสี่ยง และผูบริหารฝายการเงิน มีความเห็นเกี่ยวกับการ
มีประสิทธิภาพองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก
โดยภาพรวมของการวิจัยการกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรมีระบบการจัดการทางการเงินโดยการใชกระบวนการทํางานที่ มี
ขั้นตอนที่เปนมาตรฐานและใชเครื่องเมือทางการเงินในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
มีการสรางระบบการจัดการความเสี่ยงดานการเงินใหมีความนาเชื่อถือและเปนมาตรฐานและเหมาะ
กับสภาพ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองในประเทศไทย
ขอเสนอแนะในการวิจัย
วิจัยเพื่อคนหาแนวทางจัดการความเสี่ยงดานการเงิน ในองคกรประเภทอื่น
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ปญหากฎหมายในการสงเสริมการทองเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
: กรณีศึกษาแมสาย
Problems of Laws for Promotion Tourism in Chiang Rai
Special Economic Zone : A Case Study Mae Sai
นิติ ผดุงชัย1 สมหมาย จันทรเรือง2 นฤนาท รัตนโชติวงศกุล3

บทคัดยอ
โครงการวิจัยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษา นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 72/2557 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อ 19 มิถุนายน 2557และคําสั่งที่เกี่ยวของตาง ๆ เกี่ยวกับกลไก
ในการสงเสริมกฎหมายการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนกรณีศึกษาในพื้นที่เทศบาลแมสาย จังหวัดเชียงราย
ซึ่งเปนพื้นที่ติดตอกับประเทศเมียนมาร โดยศึกษาความตองการการของผูประกอบการการทองเที่ยวและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูประกอบการทองเที่ยว สํานักงานการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย นายดานศุลกากร
แมสาย และสํานักงานตํารวจการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบวาคําสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบรอย
ทุกฉบับ มุงเนนการสงเสริมการคา และลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยไมมีกลไกการสงเสริมดานการทองเที่ยว
แตประการใด และมีปญหาดานการเขาเมืองนักทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียนที่สามารถใชสิทธิตามขอตกลงอาเซียน
วาดวยการทองเที่ยว ( ASEAN Tourism Agreement หรือ ATA ) ป พ.ศ. 2545 มีสิทธิเขาเมืองไดโดยไมตองตรวจ
ลงตรา (visa) แตประการใด ทําใหเกิดปญหาดานแรงงานที่ไมชอบดวยกฎหมาย ในสวนที่เกี่ยวกับ การสงการทองเที่ยว
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐควรสรางกลไกสงเสริมดวยการมีสวนรวมของประชาชน ผูประกอบการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และองคกรภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: กฎหมายการทองเทียวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ปญหากฎหมาย, การทองเที่ยว

Abstract
The objective of this research is to study the policy of The National Council for Peace and
Order (NCPO) 17/2557 effective on 19 June B.E.2557 with appointing a policy committee for
development in special economic zone and the other related orders concerning promotion the
tourism laws in economic zone. A case study in Mae Sai, Chiang Rai provice that border to
Myanmar. Including to study the benefit of the industrial tourism companies, and the related
agencies. This research carried out by in-depth interviews the industrial tourism companies, Chiang
Rai tourism office, Mae Sai Tourism Police and Mae Sai Customer Agency. It founded that The
National Council for Peace Orders promote only trading and investments. Those of orders there
were no special mechanisms for promotion the tourism laws in special economic zone.The
significance problem was the AEAN Tourists who have the rights of ASEAN Tourism Agreement (ATA)
B.E.2545 for entering Thailand with no visa then they worked in Thailand with no rights. Thai
Government should issue the special measures to control these problems, including mechanism to
1
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promote tourism law in special economic zone with the participation of people, the industrial
tourism companies and the state sections efficiently.
Keywords : Tourism Law in Special Economic Zone, Problems of Laws, Tourism

บทนํา
ตามที่รัฐบาลภายใตการปกครองของคณะรักษาความสงบแหงชาติไดกําหนดนโยบายเรงดวนเพื่อจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตองอาศัยกลไกของรัฐเขามาสงเสริม และสนับสนุน
กิจกรรมทั้งดานการคาและบริการโดยสรางกลไกพิเศษเพื่อความคลองตัวในลักษณะ ONE STOP
SERVICE ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่เขตใดเขตหนึ่งจะตองอยูภายใตหลักเกณฑตองกระจายการพัฒนาให ทั่วถึง
ทั้งประเทศ ไมอาจที่จะระดมงบประมาณมาลงทุนในเขตใดเขตหนึ่งโดยเฉพาะ การพัฒนาตองอยูภายใต
ขอบเขตและกรอบตามที่กฎหมายกําหนดในเรื่องตางๆ รวมถึงพื้นที่ตางๆมีศักยภาพ เงื่อนไขการพัฒนาที่ตางกัน
เชน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ที่เหมาะตอการทองเที่ยว การพัฒนาในแตละพื้นที่มีปญหา
และอุปสรรคแตกตางกัน แตเดิมประเทศไทยมีเพียงเฉพาะมาตรการทางกฎหมายเพื่อสงเสริมการลงทุน
ในประเทศเทานั้น สวนการพัฒนาในเรื่องอื่นอยูในบังคับของกฎหมายฉบับตางกัน
การพัฒนาทองที่หนึ่งอาจเกิดปญหากับทองที่อื่นทั้งในเรื่องงบประมาณ และผลกระทบจากการพัฒนา
มีหนวยงานที่จะดําเนินการหลายหนวยงานขึ้นอยูกับตางกระทรวงกัน เกิดปญหาหลักเกณฑในการพิจารณา
ที่ลักลั่น มิไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดปญหาและอุปสรรค มีขอขัดของไมอาจที่จะสงเสริม พัฒนาในทุกเรื่อง
ใหเบ็ดเสร็จอยางบูรณาการได จึงเกิดแนวคิดที่จะกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเกิดขึ้น ซึ่งพัฒนามาจาก
เขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อแกปญหาและอุปสรรคที่เฉพาะเจาะจง โดยไมกระทบกระเทือนทองที่อื่น
รวมทั้งเปนการแกไขปญหาที่เกี่ยวของไดตรงประเด็น และสามารถดําเนินการโดยมีมาตรการกฎหมาย
รองรับทั้งในการกําหนดแหลงที่ตั้ง ขอบเขตพื้นที่ และลักษณะของกิจการ รวมทั้งประชากรในพื้นที่ ใหสอดคลอง
กับโครงสรางการคาและการบริการพื้นฐานและปจจัยตาง ๆ ตามวัตถุประสงคและความตองการของแตละ
เขตอยางชัดเจน อําเภอแมสายอยูเขตชายแดนของไทยมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเมียนมาร ลาว และพื้นที่แถบ
อินโดจีน และยังสามารถเดินทางติดตอกับตอนใตของประเทศจีนไดอยางสะดวก เปนอาณาเขตที่เปนแหลงการคา
การลงทุน รวมถึงการทองเที่ยวที่สามารถนํารายไดเขาสูประเทศไดอยางมหาศาล ซึ่งรายไดเหลานี้จะชวยกระตุน
พัฒนาเศรษฐกิจของไทยใหเจริญกาวหนาไดอยางมั่นคง อําเภอแมสาย บริเวณจุดผานแดน มี สถานะเปนพื้นที่
หนึ่งในเขตจังหวัดเชียงราย แตมีขอจํากัดที่การพัฒนาจะตองอยูภายใตหลักเกณฑดังกลาว
คณะผู วิจั ยเห็ นว า จากการศึกษาของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารายงานวา อุ ตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเปนแหลงรายไดที่สําคัญในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของการคมนาคมขนสง รวมถึงการคา
และการลงทุน สามารถสร างรายไดให กับประเทศและทําใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตไดอยาง
รวดเร็วและมีเสถียรภาพมากกวาการผลิตและบริการอื่นๆการแขงขันจึงมีความรุนแรงและออนไหวอยางรวดเร็ว
ทั้งปจจัยภายในและภายนอกประเทศ และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสาย ยังไมมีการศึกษาปญหาและ
อุปสรรคเชิงลึกในธุรกิจการคาและบริการในแตละดานการสงเสริมเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงราย เฉพาะแมสาย เพื่อสรางแนวทางที่สามารถนําไปใชในการจัดตั้งพัฒนา
สนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษพิเศษอื่นๆตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสาย
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติของผูประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
ภาครัฐจังหวัดเชียงราย
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
สมมติฐานการวิจัย
กฎหมายที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวในเขตแมสายซึ่งเปนเขตกรณีศึกษาดานการเขาเมือง
การอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การสงเสริมการทองเที่ยว และคําสั่ งคณะรั กษาความสงบแหงชาติ
อาจขาดกลไกอยางมีประสิทธิภาพในการสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จึงตองศึกษาวิจัย
เพื่อแสวงหากลไกที่เหมาะสมในการวิจัยตามโครงการนี้
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วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษา ปญหากฎหมายการสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน :
กรณีศึกษาแมสาย จากโจทย การวิจัยดังกลาวนําไปสู การวิเคราะห ปญหาและอุปสรรคของกฎหมายเกี่ยวกับ
การประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสาย ทําใหการวิจัยทางนิติศาสตรในครั้งนี้
ไมอาจนําระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณที่จะใชตัวเลขในการวัดปรากฏการณมาใชในการวิจัยได ซึ่งระเบียบวิธีการวิจัย
ตามวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรที่มีความเหมาะสมในการนํามาใชศึกษาประเด็นของการวิจัยที่กลาวมาขางตน คือ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีศึกษาเอกสาร (Documentary Research)
วิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสาร รายงาน บทความ
บทวิเคราะห ทั้งจากสื่ อมวลชน รายงานวิชาการ วิทยานิ พนธ กฎหมาย สื่ ออิเล็ กทรอนิกส และผลงานวิจั ยที่
เกี่ยวของ
วิธีการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการ 3 สวนคือ
1. นํางานวิจัยที่มีผู ศึกษาไวแล วในสวนที่เกี่ยวกับโจทยวิจัย มาวิเคราะหเพื่อทดสอบโจทยวิจัย
กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย
2. ทบทวนวรรณกรรมในสวนกรอบแนวคิด ทฤษฎีการทองเที่ยว การสงเสริ มการทองเที่ยวเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. การวิจัยภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-dept interview) ผูประกอบอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว และหนวยราชการที่เกี่ยวของ แลว นํามาประกอบขอมูลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อ
วิเคราะหตามกรอบวัตถุประสงคในการวิจัยวาสามารถตอบคําถามโจทยวิจัย สามารถนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนตอไป
การวิเคราะหขอมูลจะตีความในลักษณะวิเคราะหตามหลักเหตุผล ทั้งนี้ เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค
ของการวิจัยที่กําหนดไว
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคของกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงรายในเขตแมสาย
2. ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติของผูประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งของไทย
และหนวยราชการที่เกี่ยวของ
3. ทําใหสามารถเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
สรุปผลการวิจัย
การสงเสริมการทองเทียวหลั กการดานกฎหมายที่บังคับใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษควรประกอบดว ย
หลักการรักษาอธิปไตยของชาติ หลักความเสมอภาค และหลักประโยชนซึ่งกันและกัน หลักการคุมครองสิทธิ
ประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของนักลงทุน หลักการสอดคลองกับระเบียบประเพณีการคาระหวางประเทศ
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โดยรัฐตองมีมาตรการจูงใจ อํานวยความสะดวกและมาตรการหลักประกันและคุมครองผูประกอบการ
ที่จะมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กลาวคือ มาตรการจูงใจ เชน สิทธิประโยชนดนภาษีเงินไดนิติ บุคคล
สิทธิคาธรรมเนียมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสรรพสามิต สิทธิพิเศษดานภาษีบํารุงทองที่หรือภาษีทองถิ่น
สิทธิพิเศษและประโยชนดานอื่น โดยเฉพาะของคนตางดาว มาตรการอํานวยความสะดวก เชน ศูนยรวมอํานาจ
เกี่ยวกับการจดทะเบียน การตรวจสอบมาตรฐาน หรือกฎเกณฑเกี่ยวกับกิจการ การลดขั้นตอนและรนเวลา
การอนุญาต อนุมัติ มีการอํานวยความสะดวกดานการปรึกษากฎหมาย ความสะดวกดานเงินทุน การกูยืมเงิน
ระยะยาวและดอกเบี้ยต่ํา การโอนเงินระหวางประเทศ การออกหนังสือค้ําประกัน สถานพยาบาล การศึกษา
ถึงระดับอุดมศึกษา ระบบการกําจัดน้ําเสีย ของเสีย ระบบรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การลดหยอนภาษี
และคาธรรมเนียมตาง ๆ สวนมาตรการใหหลักประกันและคุมครอง เชน รัฐไมควรโอนกิจการเปนของรัฐ
ไมผูกขาดจําหนายสินคาแขงขัน ไมควบคุมการผลิต ไมหามการสงผลิตภัณฑหรือสินคาออกขายตางประเทศ
ไมนําผลิตภัณฑหรือสินคาชนิดเดียวมาขายในประเทศไทย นอกจากนี้รัฐควรคํานึงความสัมพันธระหวาง
ผูประกอบการดวยกัน ใหคาขายอยางเสรี ปองกันการแขงขันที่ไมเปนธรรมทุกดาน ( unfair competition,
unfair trade practice) รวมทั้งความสัมพันธระหวางผูประกอบการกับผูบริโภคดวย เชน ดานการปองกันการ
ผูกขาด (antitrust) การเอาเปรียบ (restraint of trade) การจํากัดสิทธิ (restrictive trade practice)
(เรวดี แกวมณี, 2556 : 39 – 48)
สวนผลการศึกษาดานกฎหมาย ปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการคาและการลงทุนของ
ประเทศตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการออกคําสั่ง คณะรักษาความสงบแหงชาติ
มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 72 / 2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อ 19 มิถุนายน 2557 เปนตนไป
เจตนารมณของคําสั่งนี้ตองการสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศตามนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยใชประโยชนจากความเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสงของภูมิภาคอาเซียนและ
ขอตกลง การคาเสรีภายใตกรอบอาเซียน โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ใหมีอํานาจหนาที่ เชน เสนอรางหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ กําหนดแนวทางใหหนวยงานถือปฏิบัติให กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนแมบท ตลอดจนใหคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนแมบท
แผนงานหรือโครงการหรือแผนปฏิบั ติการ และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะรั กษาความสงบ
แหงชาติ เปนตน
2. คํา สั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห งชาติ ที่ 17/2558 เรื่ อ ง การจั ด หาที่ ดิน เพื่ อใช
ประโยชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เจตนารมณของคําสั่งนี้ ตองการเรงรัดกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งพื้นที่ที่จําเปนตองใช
ในการดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใหมีการกระจายความเจริญสู ทองถิ่นในพื้นที่ที่มี ศักยภาพ
อันจะทําใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาวสัมฤทธิ์ผลโดยเร็วมีสาระสําคัญ ดังนี้
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1) กําหนดใหที่ดินตกเปนที่ราชพัสดุ โดยใหมีผลเปนการเพิกถอนสภาพที่ดินตางๆ เชน
ที่ดินในทองที่ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่ดินในทองที่ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร เปนตน
2) ใหที่ดินที่ตกเปนที่ราชพัสดุตามคําสั่งนี้ และที่ดินอื่น ที่คณะกรรมการกําหนดใหใช
ประโยชนในการใชเปนพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไมอยูภายใตบังคับขอกําหนดเกี่ยวกับ
การใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
3) ในกรณีที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงใดที่อยูภายในแนวเขตที่ดิน
อัน เป น เหตุใ ห ที่ดิ น ที่ต กเป นที่ ร าชพัส ดุ ตามข อ 2 มี พื้ น ที่ ไ มต อเนื่ องเป น ผื น เดีย วกั น หรื อมี ลั กษณะ
ไมสามารถใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการนํา
ที่ดินอันเปนที่ราชพัสดุดังกลาวแลกเปลี่ยนกับที่ดินของเอกชนรายนั้นไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด และในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการจะสั่งใหชดใชเงินใหแทนการ
แลกเปลี่ยนที่ดินทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
4) การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่พัฒนา ใหกรมธนารักษจัดใหหนวยงานของรัฐใช ประโยชน
หรือจัดใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเชาเพื่อใชเปนพื้นที่ พัฒนา
ตามระยะเวลา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งอัตราคาเชาที่คณะกรรมการกําหนดระยะเวลาการเชา
ตามวรรคหนึ่งตองไมนอยกวาคราวละหาสิบป และอาจตอสัญญาอีกไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
3. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 3 /2559 เรื่อง การยกเวนการใชบังคับกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองและกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เจตนารมณของคําสั่งนี้ เนื่องจากขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่กําหนดในกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองและกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารบางประการที่ใชบังคับอยูไมสอดคลองกับแนวทางใน
การพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สงผลใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ และบริหารจัดการ
พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงตองออกคําสั่งใหการดําเนินการและการบริหารจัดการพื้นที่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมและรวดเร็ว อันจะเปนประโยชนในการปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศ มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) ใหยกเว นการใช บังคับกฎกระทรวงผั งเมืองรวม กฎกระทรวงหรื อขอบัญญัติ ทองถิ่น
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ในบางพื้นที่
เชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ 2/2558 เรื่อง กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ลงวันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2558
2) ใหประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองตามขอ 1
มีผลใชบังคับจนกวาจะมีการออกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นเพื่อใชบังคับในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นๆ
3) ใหกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม และกฎกระทรวงหรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
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ใหสอดคลองกับแนวทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศของคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเร็ว
4. ระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว าดวยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. 2558
เจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้สื บเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการคาและการลงทุน
โดยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงจําเปนตองมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับทั้งในเรื่องการเชื่อมโยง
ดานการคมนาคมขนสง การจัดการใชประโยชนของพื้นที่ ตลอดจนการจัดใหมีระบบสาธารณูปโภครองรับ
และสนับสนุนการดําเนินการอยางบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลติดตาม
และประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินการเกิดผลอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การจัดตั้งองคกรและอํานาจหนาที่
1.1) จั ดตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให มี
อํานาจหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลอนุมัติแผนงานหรือโครงการของ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ คบพ.เสนอแนะหลักเกณฑ
และวิธีการตอคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้ง การดําเนินการ และการบริหารงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และปฏิบัติการอื่นใด
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
5. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2546
โดยมีเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได
และกระจายรายไดไปสูชุมชนทองถิ่น โดยใหมีการบริหาร และพัฒนาพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวในเชิงบูรณาการ
มีองคการกลางทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร และประสานงานกับทองถิ่นหรือพื้นที่ที่
เปนแหลงทองเที่ยวหรือสงเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทองเที่ยวใหมีการบริหารจัดการพื้นที่
เพื่อการทองเที่ยวในเชิงคุณภาพรวมทั้งสามารถระดมบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือเครื่องใชมาใชในการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวอยางมีเอกภาพและแกไขปญหาโดยรวดเร็ว ตลอดจนสงเสริมให มีการนําความรู
ดานการบริหารจัดการสมัยใหมมาใชเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว มีสาระสําคัญ ดังนี้
1.จัดตั้งองคกรและกําหนดอํานาจหนาที่
1.1 จั ดตั้ ง “องค การบริ หารการพั ฒนาพื้ นที่ พิ เศษเพื่ อการท องเที่ ยวอย างยั่ งยื น
(องคการมหาชน)” มีวัตถุประสงค เชน
1) ประสานงานการบริหารจัดการการทองเที่ยวในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ
ทองถิ่น
2) ประสานงานการใชอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ที่มีอํานาจพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดลอม การทองเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบรอย เพื่อบูรณาการการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
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3) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นาและรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มจั ด ให มี ก าร
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนใชศักยภาพของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาตลาดการทองเที่ยว
4) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นของตน
5) สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในดานการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการจางงาน
และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูแหงทองถิ่นใหดีขึ้น
1.2 จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท องเที่ยวอยาง
ยั่งยืน” มีอํานาจหนาที่ เชน
1) จัดทําและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
2) กําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อใหนโยบายและแผนยุทธศาสตรบรรลุผล
3) ใหคําแนะนํา เสนอแนะ และรวมแกไขปญหาหรืออุปสรรคการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษแตละแหง
4) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษแตละแหง
5) เสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับการประสานงานการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ
2. กําหนดหลักเกณฑการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยตองคํานึงถึงหลักการผังเมืองและสิ่งแวดลอม และอยางนอยจะตองมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1) จําแนกเขตการใชประโยชนที่ดิน การควบคุมการกอสรางใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
การวางแผนผังเมือง การจัดทําพิมพเขียว และการบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเขตการใชประโยชนที่ดิน
2) การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในลักษณะสมดุลมีการกําหนด
ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม สมรรถนะในการรองรับนักทองเที่ยวไมใหกระทบกระเทือนตอสิ่งแวดลอม และมีการ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และจัดทํารายงานสถานการณทุก ๆ ป
3) การสนั บสนุ นอุ ตสาหกรรมในครั วเรื อนโดยใช วั สดุ ท องถิ่ น พั ฒนาสิ นค าหั ตถกรรม
และชวยเหลือชุมชนทองถิ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ รวมทั้งการสรางตลาดและอุปสงคของผลิตภัณฑ
ทองถิ่นดวย
4) การมีส วนรวมของประชาชนและชุมชน มาตรการควบคุมความแออัดของประชากร
ในเขตพื้นที่พิเศษ และมาตรการดานสุขอนามัย ดานสิ่งแวดลอม ดานการควบคุมมลภาวะ และดานการกําจัดของเสีย
5) การพัฒนาโครงขายของโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาการทองเที่ยว ไดแก
การคมนาคม การขนสง สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรม
สินคา บริการและบุคลากรการทองเที่ยว
6) การสงเสริมการทองเที่ยวและตลาดการทองเที่ยวอยางครบวงจร
ผลการศึกษาภาคสนาม ในสวนราชการ ไดแกการทองเที่ยวสํานักงานจังหวัดเชียงรายสํานักงานดาน
ศุ ลกากรแม สาย สํ านั กงานตํ ารวจการท องเที่ ยงจั งหวั ดเชี ยงราย และภาคเอกชนผู ประกอบการท อ งเที่ ย ว
ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 | Vol3,No.3 September-December 2017: ISSN 2465-3578


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social

โดยสํานักงานการทองเที่ยวฯ เสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมคือ การจัดที่พักแบบโฮมสเตย ดานศุลกากรแมสาย
มีการเตรียมพรอมรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้น ในฐานที่เปนดานหนาการคาระหวางประเทศไทยกับเพื่อนบาน
โดยมีการเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณ 100 ลานบาท เพื่อเรงปรับปรุงดานแมสาย เพราะถือวาเปน
การคาชายแดนที่สําคัญในการสงสินคาไปยังประเทศเมียนมาร ลาว และจีนตอนใต เฉพาะบริเวณทาขี้เหล็ก
(หรือสะพาน) ที่มีการเปดใชงานมานานกวา 80 ป ยังมีนักทองเที่ยว ในสวนสํานักงานตํารวจทองเที่ยว
จังหวัดเชียงราย ปญหาการควบคุมแรงงานตางดาวที่เขามาในคราบนักทองเที่ยว ปญหาปจจุบัน คือดานงบประมาณ
ไมเพียงพอในการจัดกําลังคนในรูปเครือขาย
สําหรับขอมูลภาคเอกชน ขอมูลดานประเภทของนักทองเที่ยวเมียนมาร 3 ลําดับ คือ ลําดับที่ 1
ครอบครัว ลําดับที่ 2 เยาวชน ลําดับที่ 3 ผูสูงอายุการจัดตั้งศูนย One Stop Service ยังไมทราบขอมูล
ละเอียดควรจัดสงเจาหนาที่มาใหความรู ขอมูลดานการเขาเมือง พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 ปรากฏวา
กฎหมายระบุวิธีปฏิบัติยุงยากเขาใจยาก ไมเขาใจวิธีปฏิบัติเมื่อตั้งศูนย One Stop service แลวควรมีจุด
บริการดานกฎหมายแกผูประกอบการ โดยไมตองเดินทางไปที่สํานักงานจังหวัด นอกจากนี้หนวยงานของรัฐ
ขาดเจาหนาที่ตรวจสอบกลุมที่เขามาในราชอาณาจักร ดานการจัดเก็บภาษีประเภทตางๆ ปรากฎวา ผูประกอบการ
รองเรียนวา รัฐจัดเก็บภาษีหลายประเภทมากไป เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีนิติบุคคล ภาษีรานคา ภาษีธุรกิจนําเที่ยว
การหักภาษี ณ ที่จาย และทางราชการไมมีการแนะนําใหชัดเจน ในดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยวปรากฏวา
มีการจัดทําประกันภัยสําหรับนักทองเที่ยว และรัฐควรกําหนดมาตรการใหมีประสิทธิภาพ มีสถานที่สําหรับกลุม
ทัวร เชน ลานจอดรถ นอกจากนี้รัฐควรจัดบริการประกันภัยใหนั กทองเที่ยวโดยตรง ดานคมนาคม ปรากฏวา
การเดินทางยากลําบากรัฐขาดงบประมาณในการพัฒนา ถนนหนทางไมดี ทางแคบ ถนนไมมีการปรับปรุงไมมี
ทางเดินเทาสําหรับนักทัวรหรือชองทางพิเศษ มีขอเสนอแนะใหรัฐจัดงบประมาณใหเพียงพอ เพราะเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวโดยตรง
ขอเสนอแนะ การดําเนินการตามยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวที่ควรดําเนินการตามลําดับ
ความเรงดวนในดานตางๆ เชน โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ลําดับที่ 1 คือ โครงสรางขายเสนทาง
คมนาคมและระบบเชื่ อมโยงการเดินทางเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ านและภู มิภาค ลํ าดับ 2 คือ การพัฒ นา
และปรับปรุงระบบโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว การพัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
ลําดับที่ 1 การยกรวมระดับมาตรฐานการทองเที่ยว ลําดับที่ 2 พัฒนายกระดับคุณภาพแหลงทองเที่ยวใหม
ในเชิงกลุมพื้นที่มีศักยภาพ ลําดับที่ 3 คือ ฟนฟูแหลงทองเที่ยว การพัฒนาสินคา บริการและปจจัยสนับสนุน
การทองเที่ยว ลํ าดับที่ 1 คือ การป องกันและรั กษาความปลอดภั ยแกนั กทองเที่ยว ลํ าดับที่ 2 คือ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน ลําดับที่ 3 คือ การสรางโอกาส
และแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการคา การลงทุนดานการทองเที่ยว การสรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทองเที่ยว
ลําดับที่ 1 คือ การสรางกระแสการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวไทย ลําดับที่ 2 คือ การสรางและเผยแพร
ภาพลักษณการทองเที่ยว ลําดับที่ 3 คือ การสรางสภาพแวดลอมและพัฒนาระบบสนับสนุนการทองเที่ยว
การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรการทองเที่ยว ลําดับที่ 1 คือ การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ลําดับที่ 2 คือ การสราง
และพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการทองเที่ยว ลําดับที่ 3 อื่นๆ เพิ่มเม็ดเงินและบุคลากรในทองถิ่น
สวนปญหากฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยรวมระหวางของไทยและประเทศเมียนมาร กฎหมายไทยดีอยูแลว
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แตมีปญหายุงยากที่มีหลายหนวยงานในการบังคับใช แตเมียนมาร มีหนวยงานเดียวและมีโทษสูงมีโจรกรรม
ทรัพยสินของนักทองเที่ยว มาตรการของไทยควรมีประสิทธิภาพ ประเทศเมียนมาร ไมมีความแนนอนเรื่อง
ประกาศหามเขา -ออกนอกประเทศ และมีป ญหาดานการแลกเปลี่ยน และสั ญญาการซื้อขายสินคา
และบริการระหวางไทยและเมียนมาร ตองการใหประเทศเมียนมาร รับรองความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยนี้ปรากฏวา กฎหมายทุกฉบับที่กลาวมามองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเนนไป
ที่การคาและการลงทุน มิไดใหน้ําหนักความสําคัญไปที่การสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คงมีแตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคกรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการทองสงเสริมการเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (องคกรมหาชน) พ.ศ.2514 ซึ่งใชเปนการทั่วไปไมไดมีกลไกพิเศษตอบโจทยการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไมสงผลแกประชากรการวิจัยครั้งนี้โดยเฉพาะผูประกอบการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวในพื้นที่แมสายไมทราบกลไกของทางราชการ รวมทั้งนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว ตั้งแตฉบับ
2555-2559 เปนตนมา รวมตลอดกระทั่งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผูประกอบการอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวใหสัมภาษณวาไมสามารถเขาใจได ตองการใหสวนราชการประชาสัมพันธกฎเกณฑ สิทธิและหนาที่
ที่จะตองดําเนินการเมื่อตั้งเปนเขตเศรษฐกิจแลว ทั้งนี้ เพราะการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจกิจพิเศษ จําเปนตอง
ดําเนินการโดยมีสวนรวมของภาคประชาชน ผูประกอบการ และภาคราชการ โดยเฉพาะการทองเที่ยวที่จะ
กระจายรายไดสูประชาชน ซึ่งจะตองมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
ในเขตทองเที่ยว รวมทั้งสิทธิประโยชนของผูประกอบการตาง ๆ ที่ทางราชการจะตองใชกลไกพิเศษเพื่อ
สรางมาตรการจูงใจ การอํานวยความสะดวก การใหหลักประกันและการคุมครองในดานกฎมายเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวโดนตรง (สอดคลองกับ เรวดี แกวมณี . 2556;39-48) ทางราชการควรกําหนดกฎหมาย
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจในเขตทองเที่ยวโดยตรงใหมีผลบังคับครอบคลุมทั้งการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม การควบสุมคุณภาพสิ่งแวดลอมความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิทัศนในแหล ง
ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ.
ในดานการเขาเมือง สมาชิกประชาคมอาเซียน สามรถเขาประเทศไทยไดโดยไมตรวจลงตรา (visa)
ตามขอตกลง ASEAN วาดวยการทองเที่ยว ( ASEAN Tourism Agreement : (ATA) การประชุมสุดยอดเมื่อ
พ.ศ.2514) เปนชองทางใหมีการหนีเขามาทํางานในประเทศ (สอดคลองกับความเห็นของสํานักงาน
ตํารวจทองเที่ยงเชียงราย ดังนั้นทางราชการควรกําหนดกลไกพิเศษดานกฎหมายเพื่อควบคุมการเขา
เมืองของนักทองเที่ยวดังกลาวอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เพราะเปนเหตุใหมีปญหาดานการคามนุษย
ทําใหมีปญหาดานการสงออกสินคาเกษตรของไทย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ทางราชการควรกําหนดกฎหมายเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษอยาง
ครบวงจรและดําเนินการประชาสัมพันธใหผูประกอบการ และประชาชนทราบอยางทั่วถึง
2. ทางราชการควรกําหนดกลไกพิเศษเพื่อควบคุมการเขาเมืองของประเทศสมาชิก ประชาคม
อาเซียนที่เขาประเทศไทยไดโดยอาศัยสิทธิตามขอตกลง ASEAN แลวหนีเขาทํางานในประเทศไทย
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3. กฎเกณฑหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะทั้ง 2 ขอ ทางราชการควรกําหนดโดยมีสวน
รวมของประชาชนใน ผูมีสวนไดเสียและผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมทั้งภาคราชการ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
4. ควรศึกษาวิจัยบทบาทของศูนย ONE STOP SERVICES ของจังหวัดเชียงรายวามีปญหาดานการ
สงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายอยางไร และควรเสนอแนะอยางไร
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสาย
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติของผูประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
ภาครัฐจังหวัดเชียงราย
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
สมมติฐานการวิจัย
กฎหมายที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวในเขตแมสายซึ่งเปนเขตกรณีศึกษาดานการเขาเมือง
การอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การสงเสริ มการทองเที่ยว และคําสั่ งคณะรักษาความสงบแหงชาติ
อาจขาดกลไกอยางมีประสิทธิภาพในการสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จึงตองศึกษาวิจัย
เพื่อแสวงหากลไกที่เหมาะสมในการวิจัยตามโครงการนี้
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หนวยงานภาครัฐ
1. การทองเที่ยวสํานักงานจังหวัด
เชียงราย
2. สํานักงานดานศุลกากรแมสาย
3. สํานักงานตํารวจการทองเที่ยง
จังหวัดเชียงราย

ผูที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
1. สมาชิกของการคาจังหวัด
เชียงราย
2. ผูประกอบการทองเที่ยว
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ปญหากฎหมายในการสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน : กรณีศึกษาแมสาย

กฎหมายที่ใชกับการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. พ.ร.บ. สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2544
2. พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย พ.ศ.2551
3. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522
4. คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ขอมูลทางกฎหมายในการสงเสริม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1. บทบาทของหนวยงานภาคราชการ
2. ความตองการของผูประกอบการ
การทองเที่ยว

กลุมองคกรหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
กลุมที่หนึ่ง คือ กลุม หนวยงานภาครัฐ แยกออกเปน 1. การทองเที่ยวสํานักงานจังหวัดเชียงราย 2. สํานักงานดานศุลกากรแมสาย3. สํานักงานตํารวจการทองเที่ยงจังหวัดเชียงราย
กลุมทีส่ อง ผูที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว1. สมาชิกหอการคาจังหวัดเชียงราย 2. ผูประกอบการทองเที่ยว

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
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วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษา ปญหากฎหมายการสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน :
กรณีศึกษาแมสาย จากโจทย การวิจั ยดังกลาวนําไปสู การวิเคราะห ปญหาและอุปสรรคของกฎหมายเกี่ยวกับ
การประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสาย ทําใหการวิจัยทางนิติศาสตรในครั้งนี้
ไมอาจนําระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณที่จะใชตัวเลขในการวัดปรากฏการณมาใชในการวิจัยได ซึ่งระเบียบวิธีการวิจัย
ตามวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรที่มีความเหมาะสมในการนํามาใชศึกษาประเด็นของการวิจัยที่กลาวมาขางตน คือ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีศึกษาเอกสาร (Documentary Research)
วิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสาร รายงาน บทความ
บทวิเคราะห ทั้งจากสื่ อมวลชน รายงานวิชาการ วิทยานิ พนธ กฎหมาย สื่ ออิเล็ กทรอนิกส และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
วิธีการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการ 3 สวนคือ
1. นํางานวิจัยที่มีผู ศึกษาไวแล วในสวนที่เกี่ยวกับโจทยวิจัย มาวิเคราะหเพื่อทดสอบโจทยวิจัย
กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย
2. ทบทวนวรรณกรรมในสวนกรอบแนวคิด ทฤษฎีการทองเที่ยว การสงเสริ มการทองเที่ยวเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. การวิจัยภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-dept interview) ผูประกอบอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว และหนวยราชการที่เกี่ยวของ แลว นํามาประกอบขอมูลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อ
วิเคราะหตามกรอบวัตถุประสงคในการวิจัยวาสามารถตอบคําถามโจทยวิจัย สามารถนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนตอไป
การวิเคราะหขอมูลจะตีความในลักษณะวิเคราะหตามหลักเหตุผล ทั้งนี้ เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค
ของการวิจัยที่กําหนดไว
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคของกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงรายในเขตแมสาย
2. ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติของผูประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งของไทย
และหนวยราชการที่เกี่ยวของ
3. ทําใหสามารถเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
สรุปผลการวิจัย
การสงเสริมการทองเทียวหลั กการดานกฎหมายที่บังคับใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษควรประกอบดว ย
หลักการรักษาอธิปไตยของชาติ หลักความเสมอภาค และหลักประโยชนซึ่งกันและกัน หลักการคุมครองสิทธิ
ประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของนักลงทุน หลักการสอดคลองกับระเบียบประเพณีการคาระหวางประเทศ
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โดยรัฐตองมีมาตรการจูงใจ อํานวยความสะดวกและมาตรการหลักประกันและคุมครองผูประกอบการ
ที่จะมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กลาวคือ มาตรการจูงใจ เชน สิทธิประโยชนดนภาษีเงินไดนิติ บุคคล
สิทธิคาธรรมเนียมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสรรพสามิต สิทธิพิเศษดานภาษีบํารุงทองที่หรือภาษีทองถิ่น
สิทธิพิเศษและประโยชนดานอื่น โดยเฉพาะของคนตางดาว มาตรการอํานวยความสะดวก เชน ศูนยรวมอํานาจ
เกี่ยวกับการจดทะเบียน การตรวจสอบมาตรฐาน หรือกฎเกณฑเกี่ยวกับกิจการ การลดขั้นตอนและรนเวลา
การอนุญาต อนุมัติ มีการอํานวยความสะดวกดานการปรึกษากฎหมาย ความสะดวกดานเงินทุน การกูยืมเงิน
ระยะยาวและดอกเบี้ยต่ํา การโอนเงินระหวางประเทศ การออกหนังสือค้ําประกัน สถานพยาบาล การศึกษา
ถึงระดับอุดมศึกษา ระบบการกําจัดน้ําเสีย ของเสีย ระบบรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การลดหยอนภาษี
และคาธรรมเนียมตาง ๆ สวนมาตรการใหหลักประกันและคุมครอง เชน รัฐไมควรโอนกิจการเปนของรัฐ
ไมผูกขาดจําหนายสินคาแขงขัน ไมควบคุมการผลิต ไมหามการสงผลิตภัณฑหรือสินคาออกขายตางประเทศ
ไมนําผลิตภัณฑหรือสินคาชนิดเดียวมาขายในประเทศไทย นอกจากนี้รัฐควรคํานึงความสัมพันธระหวาง
ผูประกอบการดวยกัน ใหคาขายอยางเสรี ปองกันการแขงขันที่ไมเปนธรรมทุกดาน ( unfair competition,
unfair trade practice) รวมทั้งความสัมพันธระหวางผูประกอบการกับผูบริโภคดวย เชน ดานการปองกันการ
ผูกขาด (antitrust) การเอาเปรียบ (restraint of trade) การจํากัดสิทธิ (restrictive trade practice)
(เรวดี แกวมณี, 2556 : 39 – 48)
สวนผลการศึกษาดานกฎหมาย ปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการคาและการลงทุนของ
ประเทศตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการออกคําสั่ง คณะรักษาความสงบแหงชาติ
มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 72 / 2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อ 19 มิถุนายน 2557 เปนตนไป
เจตนารมณของคําสั่งนี้ตองการสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศตามนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยใชประโยชนจากความเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสงของภูมิภาคอาเซียนและ
ขอตกลง การคาเสรีภายใตกรอบอาเซียน โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ใหมีอํานาจหนาที่ เชน เสนอรางหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ กําหนดแนวทางใหหนวยงานถือปฏิบัติให กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนแมบท ตลอดจนใหคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนแมบท
แผนงานหรื อโครงการหรื อแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดําเนิ นงานตอคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ เปนตน
2. คํา สั่ ง หั ว หน า คณะรัก ษาความสงบแห งชาติ ที่ 17/2558 เรื่ อ ง การจัด หาที่ ดิน เพื่ อใช
ประโยชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เจตนารมณของคําสั่งนี้ ตองการเรงรัดกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งพื้นที่ที่จําเปนตองใช
ในการดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใหมีการกระจายความเจริญสู ทองถิ่นในพื้นที่ที่มี ศักยภาพ
อันจะทําใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาวสัมฤทธิ์ผลโดยเร็วมีสาระสําคัญ ดังนี้
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1) กําหนดใหที่ดินตกเปนที่ราชพัสดุ โดยใหมีผลเปนการเพิกถอนสภาพที่ดินตางๆ เชน
ที่ดินในทองที่ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่ดินในทองที่ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร เปนตน
2) ใหที่ดินที่ตกเปนที่ราชพัสดุตามคําสั่งนี้ และที่ดินอื่น ที่คณะกรรมการกําหนดใหใช
ประโยชนในการใชเปนพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไมอยูภายใตบังคับขอกําหนดเกี่ยวกับ
การใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
3) ในกรณีที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงใดที่อยูภายในแนวเขตที่ดิน
อัน เป น เหตุใ ห ที่ดิ น ที่ต กเป นที่ ร าชพัส ดุ ตามข อ 2 มี พื้ น ที่ ไ มต อเนื่ องเป น ผื น เดีย วกั น หรื อมี ลั กษณะ
ไมสามารถใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการนํา
ที่ดินอันเปนที่ราชพัสดุดังกลาวแลกเปลี่ยนกับที่ดินของเอกชนรายนั้นไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด และในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการจะสั่งใหชดใชเงินใหแทนการ
แลกเปลี่ยนที่ดินทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
4) การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่พัฒนา ใหกรมธนารักษจัดใหหนวยงานของรัฐใช ประโยชน
หรือจัดใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเชาเพื่อใชเปนพื้นที่ พัฒนา
ตามระยะเวลา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งอัตราคาเชาที่คณะกรรมการกําหนดระยะเวลาการเชา
ตามวรรคหนึ่งตองไมนอยกวาคราวละหาสิบป และอาจตอสัญญาอีกไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
3. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 3 /2559 เรื่อง การยกเวนการใชบังคับกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองและกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เจตนารมณของคําสั่งนี้ เนื่องจากขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่กําหนดในกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองและกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารบางประการที่ใชบังคับอยูไมสอดคลองกับแนวทางใน
การพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สงผลใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ และบริหารจัดการ
พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงตองออกคําสั่งใหการดําเนินการและการบริหารจัดการพื้นที่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมและรวดเร็ว อันจะเปนประโยชนในการปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศ มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) ใหยกเว นการใช บังคับกฎกระทรวงผั งเมืองรวม กฎกระทรวงหรื อขอบัญญัติ ทองถิ่น
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ในบางพื้นที่
เชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ 2/2558 เรื่อง กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ลงวันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2558
2) ใหประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองตามขอ 1
มีผลใชบังคับจนกวาจะมีการออกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นเพื่อใชบังคับในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นๆ
3) ใหกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม และกฎกระทรวงหรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
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ใหสอดคลองกับแนวทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศของคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเร็ว
4. ระเบียบสํ านั กนายกรัฐมนตรี ว าดวยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. 2558
เจตนารมณของกฎหมายฉบั บนี้สื บเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการคาและการลงทุน
โดยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงจําเปนตองมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับทั้งในเรื่องการเชื่อมโยง
ดานการคมนาคมขนสง การจัดการใชประโยชนของพื้นที่ ตลอดจนการจัดใหมีระบบสาธารณูปโภครองรับ
และสนับสนุนการดําเนินการอยางบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลติดตาม
และประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินการเกิดผลอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การจัดตั้งองคกรและอํานาจหนาที่
1.1) จั ดตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให มี
อํานาจหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลอนุมัติแผนงานหรือโครงการของ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ คบพ.เสนอแนะหลักเกณฑ
และวิธีการตอคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้ง การดําเนินการ และการบริหารงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และปฏิบัติการอื่นใด
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
5. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2546
โดยมีเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได
และกระจายรายไดไปสูชุมชนทองถิ่น โดยใหมีการบริหาร และพัฒนาพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวในเชิงบูรณาการ
มีองคการกลางทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร และประสานงานกับทองถิ่นหรือพื้นที่ที่
เปนแหลงทองเที่ยวหรือสงเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทองเที่ยวใหมีการบริหารจัดการพื้นที่
เพื่อการทองเที่ยวในเชิงคุณภาพรวมทั้งสามารถระดมบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือเครื่องใชมาใชในการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวอยางมีเอกภาพและแกไขปญหาโดยรวดเร็ว ตลอดจนสงเสริมให มีการนําความรู
ดานการบริหารจัดการสมัยใหมมาใชเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว มีสาระสําคัญ ดังนี้
1.จัดตั้งองคกรและกําหนดอํานาจหนาที่
1.1 จั ดตั้ ง “องค การบริ หารการพั ฒนาพื้ นที่ พิ เศษเพื่ อการท องเที่ ยวอย างยั่ งยื น
(องคการมหาชน)” มีวัตถุประสงค เชน
1) ประสานงานการบริหารจัดการการทองเที่ยวในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ
ทองถิ่น
2) ประสานงานการใชอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ที่มีอํานาจพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดลอม การทองเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบรอย เพื่อบูรณาการการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
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3) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นาและรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มจั ด ให มี ก าร
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนใชศักยภาพของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาตลาดการทองเที่ยว
4) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นของตน
5) สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในดานการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการจางงาน
และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูแหงทองถิ่นใหดีขึ้น
1.2 จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท องเที่ยวอยาง
ยั่งยืน” มีอํานาจหนาที่ เชน
1) จัดทําและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
2) กําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อใหนโยบายและแผนยุทธศาสตรบรรลุผล
3) ใหคําแนะนํา เสนอแนะ และรวมแกไขปญหาหรืออุปสรรคการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษแตละแหง
4) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษแตละแหง
5) เสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับการประสานงานการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ
2. กําหนดหลักเกณฑการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยตองคํานึงถึงหลักการผังเมืองและสิ่งแวดลอม และอยางนอยจะตองมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1) จําแนกเขตการใชประโยชนที่ดิน การควบคุมการกอสรางใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
การวางแผนผังเมือง การจัดทําพิมพเขียว และการบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเขตการใชประโยชนที่ดิน
2) การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในลักษณะสมดุลมีการกําหนด
ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม สมรรถนะในการรองรับนักทองเที่ยวไมใหกระทบกระเทือนตอสิ่งแวดลอม และมีการ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และจัดทํารายงานสถานการณทุก ๆ ป
3) การสนั บสนุ นอุ ตสาหกรรมในครั วเรื อนโดยใช วั สดุ ท องถิ่ น พั ฒนาสิ นค าหั ตถกรรม
และชวยเหลือชุมชนทองถิ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ รวมทั้งการสรางตลาดและอุปสงคของผลิตภัณฑ
ทองถิ่นดวย
4) การมีส วนรวมของประชาชนและชุมชน มาตรการควบคุมความแออัดของประชากร
ในเขตพื้นที่พิเศษ และมาตรการดานสุขอนามัย ดานสิ่งแวดลอม ดานการควบคุมมลภาวะ และดานการกําจัดของเสีย
5) การพัฒนาโครงขายของโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาการทองเที่ยว ไดแก
การคมนาคม การขนสง สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรม
สินคา บริการและบุคลากรการทองเที่ยว
6) การสงเสริมการทองเที่ยวและตลาดการทองเที่ยวอยางครบวงจร
ผลการศึกษาภาคสนาม ในสวนราชการ ไดแกการทองเที่ยวสํานักงานจังหวัดเชียงรายสํานักงานดาน
ศุ ลกากรแม สาย สํ านั กงานตํ ารวจการท องเที่ ยงจั งหวั ดเชี ยงราย และภาคเอกชนผู ประกอบการท อ งเที่ ย ว
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โดยสํานักงานการทองเที่ยวฯ เสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมคือ การจัดที่พักแบบโฮมสเตย ดานศุลกากรแมสาย
มีการเตรียมพรอมรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้น ในฐานที่เปนดานหนาการคาระหวางประเทศไทยกับเพื่อนบาน
โดยมีการเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณ 100 ลานบาท เพื่อเรงปรับปรุงดานแมสาย เพราะถือวาเปน
การคาชายแดนที่สําคัญในการสงสินคาไปยังประเทศเมียนมาร ลาว และจีนตอนใต เฉพาะบริเวณทาขี้เหล็ก
(หรือสะพาน) ที่มีการเปดใชงานมานานกวา 80 ป ยังมีนักทองเที่ยว ในสวนสํานักงานตํารวจทองเที่ยว
จังหวัดเชียงราย ปญหาการควบคุมแรงงานตางดาวที่เขามาในคราบนักทองเที่ยว ปญหาปจจุบัน คือดานงบประมาณ
ไมเพียงพอในการจัดกําลังคนในรูปเครือขาย
สําหรับขอมูลภาคเอกชน ขอมูลดานประเภทของนักทองเที่ยวเมียนมาร 3 ลําดับ คือ ลําดับที่ 1
ครอบครัว ลําดับที่ 2 เยาวชน ลําดับที่ 3 ผูสูงอายุการจัดตั้งศูนย One Stop Service ยังไมทราบขอมูล
ละเอียดควรจัดสงเจาหนาที่มาใหความรู ขอมูลดานการเขาเมือง พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 ปรากฏวา
กฎหมายระบุวิธีปฏิบัติยุงยากเขาใจยาก ไมเขาใจวิธีปฏิบัติเมื่อตั้งศูนย One Stop service แลวควรมีจุด
บริการดานกฎหมายแกผูประกอบการ โดยไมตองเดินทางไปที่สํานักงานจังหวัด นอกจากนี้หนวยงานของรัฐ
ขาดเจาหนาที่ตรวจสอบกลุมที่เขามาในราชอาณาจักร ดานการจัดเก็บภาษีประเภทตางๆ ปรากฎวา ผูประกอบการ
รองเรียนวา รัฐจัดเก็บภาษีหลายประเภทมากไป เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีนิติบุคคล ภาษีรานคา ภาษีธุรกิจนําเที่ยว
การหักภาษี ณ ที่จาย และทางราชการไมมีการแนะนําใหชัดเจน ในดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยวปรากฏวา
มีการจัดทําประกันภัยสําหรับนักทองเที่ยว และรัฐควรกําหนดมาตรการใหมีประสิทธิภาพ มีสถานที่สําหรับกลุม
ทัวร เชน ลานจอดรถ นอกจากนี้รัฐควรจัดบริการประกันภัยใหนั กทองเที่ยวโดยตรง ดานคมนาคม ปรากฏวา
การเดินทางยากลําบากรัฐขาดงบประมาณในการพัฒนา ถนนหนทางไมดี ทางแคบ ถนนไมมีการปรับปรุงไมมี
ทางเดินเทาสําหรับนักทัวรหรือชองทางพิเศษ มีขอเสนอแนะใหรัฐจัดงบประมาณใหเพียงพอ เพราะเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวโดยตรง
ขอเสนอแนะ การดําเนินการตามยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวที่ควรดําเนินการตามลําดับ
ความเรงดวนในดานตางๆ เชน โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ลําดับที่ 1 คือ โครงสรางขายเสนทาง
คมนาคมและระบบเชื่ อมโยงการเดินทางเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ านและภู มิภาค ลํ าดับ 2 คือ การพัฒ นา
และปรับปรุงระบบโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว การพัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
ลําดับที่ 1 การยกรวมระดับมาตรฐานการทองเที่ยว ลําดับที่ 2 พัฒนายกระดับคุณภาพแหลงทองเที่ยวใหม
ในเชิงกลุมพื้นที่มีศักยภาพ ลําดับที่ 3 คือ ฟนฟูแหลงทองเที่ยว การพัฒนาสินคา บริการและปจจัยสนับสนุน
การทองเที่ยว ลํ าดับที่ 1 คือ การปองกันและรั กษาความปลอดภั ยแกนั กทองเที่ยว ลํ าดับที่ 2 คือ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน ลําดับที่ 3 คือ การสรางโอกาส
และแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการคา การลงทุนดานการทองเที่ยว การสรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทองเที่ยว
ลําดับที่ 1 คือ การสรางกระแสการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวไทย ลําดับที่ 2 คือ การสรางและเผยแพร
ภาพลักษณการทองเที่ยว ลําดับที่ 3 คือ การสรางสภาพแวดลอมและพัฒนาระบบสนับสนุนการทองเที่ยว
การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรการทองเที่ยว ลําดับที่ 1 คือ การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ลําดับที่ 2 คือ การสราง
และพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการทองเที่ยว ลําดับที่ 3 อื่นๆ เพิ่มเม็ดเงินและบุคลากรในทองถิ่น
สวนปญหากฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยรวมระหวางของไทยและประเทศเมียนมาร กฎหมายไทยดีอยูแลว
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แตมีปญหายุงยากที่มีหลายหนวยงานในการบังคับใช แตเมียนมาร มีหนวยงานเดียวและมีโทษสูงมีโจรกรรม
ทรัพยสินของนักทองเที่ยว มาตรการของไทยควรมีประสิทธิภาพ ประเทศเมียนมาร ไมมีความแนนอนเรื่อง
ประกาศหามเขา -ออกนอกประเทศ และมีป ญหาดานการแลกเปลี่ยน และสั ญญาการซื้อขายสิน คา
และบริการระหวางไทยและเมียนมาร ตองการใหประเทศเมียนมาร รับรองความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยนี้ปรากฏวา กฎหมายทุกฉบับที่กลาวมามองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเนนไป
ที่การคาและการลงทุน มิไดใหน้ําหนักความสําคัญไปที่การสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คงมีแตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคกรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการทองสงเสริมการเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (องคกรมหาชน) พ.ศ.2514 ซึ่งใชเปนการทั่วไปไมไดมีกลไกพิเศษตอบโจทยการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไมสงผลแกประชากรการวิจัยครั้งนี้โดยเฉพาะผูประกอบการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวในพื้นที่แมสายไมทราบกลไกของทางราชการ รวมทั้งนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว ตั้งแตฉบับ
2555-2559 เปนตนมา รวมตลอดกระทั่งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผูประกอบการอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวใหสัมภาษณวาไมสามารถเขาใจได ตองการใหสวนราชการประชาสัมพันธกฎเกณฑ สิทธิและหนาที่
ที่จะตองดําเนินการเมื่อตั้งเปนเขตเศรษฐกิจแลว ทั้งนี้ เพราะการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจกิจพิเศษ จําเปนตอง
ดําเนินการโดยมีสวนรวมของภาคประชาชน ผูประกอบการ และภาคราชการ โดยเฉพาะการทองเที่ยวที่จะ
กระจายรายไดสูประชาชน ซึ่งจะตองมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
ในเขตทองเที่ยว รวมทั้งสิทธิประโยชนของผูประกอบการตาง ๆ ที่ทางราชการจะตองใชกลไกพิเศษเพื่อ
สรางมาตรการจูงใจ การอํานวยความสะดวก การใหหลักประกันและการคุมครองในดานกฎมายเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวโดนตรง (สอดคลองกับ เรวดี แกวมณี . 2556;39-48) ทางราชการควรกําหนดกฎหมาย
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจในเขตทองเที่ยวโดยตรงใหมีผลบังคับครอบคลุมทั้งการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม การควบสุมคุณภาพสิ่งแวดลอมความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิทัศนในแหล ง
ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ.
ในดานการเขาเมือง สมาชิกประชาคมอาเซียน สามรถเขาประเทศไทยไดโดยไมตรวจลงตรา (visa)
ตามขอตกลง ASEAN วาดวยการทองเที่ยว ( ASEAN Tourism Agreement : (ATA) การประชุมสุดยอดเมื่อ
พ.ศ.2514) เปนชองทางใหมีการหนีเขามาทํางานในประเทศ (สอดคลองกับความเห็นของสํานักงาน
ตํารวจทองเที่ยงเชียงราย ดังนั้นทางราชการควรกําหนดกลไกพิเศษดานกฎหมายเพื่อควบคุมการเขา
เมืองของนักทองเที่ยวดังกลาวอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เพราะเปนเหตุใหมีปญหาดานการคามนุษย
ทําใหมีปญหาดานการสงออกสินคาเกษตรของไทย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ทางราชการควรกําหนดกฎหมายเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษอยาง
ครบวงจรและดําเนินการประชาสัมพันธใหผูประกอบการ และประชาชนทราบอยางทั่วถึง
2. ทางราชการควรกําหนดกลไกพิเศษเพื่อควบคุมการเขาเมืองของประเทศสมาชิก ประชาคม
อาเซียนที่เขาประเทศไทยไดโดยอาศัยสิทธิตามขอตกลง ASEAN แลวหนีเขาทํางานในประเทศไทย
ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 | Vol3,No.3 September-December 2017: ISSN 2465-3578


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social

3. กฎเกณฑหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะทั้ง 2 ขอ ทางราชการควรกําหนดโดยมีสวน
รวมของประชาชนใน ผูมีสวนไดเสียและผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมทั้งภาคราชการ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
4. ควรศึกษาวิจัยบทบาทของศูนย ONE STOP SERVICES ของจังหวัดเชียงรายวามีปญหาดานการ
สงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายอยางไร และควรเสนอแนะอยางไร
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แนวทางธรรมาภิบาลกับการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
The Good Governance Approach and Management
for Primary School Students in Pathum Thani Province
ประกาสิต การุญญะวีร1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคศึกษา 1) สภาพและปญหาการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 2) ธรรมาภิบาลการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี 3) การจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
และ 4) แนวทางหลักธรรมาภิบาลกับการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย การวิจัยเชิงคุณภาพดวยแบบสัมภาษณ และการวิจัยเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย 1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จํานวน 2 คน และเขต 2 จํานวน 2 คน 2) ผูอํานวยการสถานศึกษา
และรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประกอบดวย โรงเรียน
ขนาดใหญ จํานวน 3 คน โรงเรียนขนาดกลาง 3 คน โรงเรียนขนาดเล็ก 3 คน และเขต 2 โรงเรียนขนาดใหญจํานวน 3 คน
โรงเรียนขนาดกลาง 3 คน โรงเรียนขนาดเล็ก 3 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดวย ผูอํานวยการ
สถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ขาราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 จํานวน 328 คน วิเคราะหดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบคาสหสัมพันธของเพียรสัน และวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
วิเคราะหหลักธรรมาภิบาล ที่มีตอการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพและปญหาการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ธรรมาภิบาลการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก 3) การจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก 4) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางหลัก ธรรมาภิบาล โดยรวมที่มี
ตอ การจั ดการรั บ นัก เรี ยนระดั บ ประถมศึ กษา สังกั ดสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ มธานี โดยภาพรวม
มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) แนวทางการแกปญหาการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ไดแก ประชาสัมพันธทําความเขาใจกับผูปกครองถึงนโยบายการรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียน, ตรวจเอกสารใหครบถวนสมบูรณ, อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษากับผูปกครอง
เกี่ยวกั บการรับนักเรียนระดับประถมศึ กษาอย างทั่วถึง, รั บนักเรียนทุ กคนที่มี เกณฑ อายุตามกําหนด, ปฏิบัติหนาที่การรับนั กเรีย น
ระดับประถมศึกษาดวยหลักเกณฑเดียวกัน และปรับคาบํารุงการศึกษารายหัวของผูใหสูงขึ้นที่โรงเรียนจะสามารถนําเงินได
รับไปบริหารจัดการพัฒนาตามบริบทของโรงเรียน
คําสําคัญ: หลักธรรมาภิบาล , การจัดการรับนักเรียน, ประถมศึกษา
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ACTUSBDU
This research aims to study, 1) State and Problems of Management for Primary School Students in
Pathum Thani Province, 2) Good Governance for Primary School Students in Pathum Thani Province,
3) Primary Elementary School Management for Primary School Students in Pathum Thani Province and
4) Principles of Good Governance and Elementary School Management for Primary School Students in
Pathum Thani Province. This research tool consists of qualitative research with interviews and quantitative
research with questionnaires, the sample used in qualitative research consisted of 1) Director of Education
for Primary School Students in Pathum Thani Province 1 and 2, 2) Director of collage and the deputy
director of the school 2. and the deputy director of the school for Primary School Students in Pathum
Thani Province 1, three large schools, three middle schools, three small schools and two large schools.
the three large schools, three medium schools, three small schools, and the samples used in quantitative
research consisted of school directors. Deputy director of educational institution, teacher commission,
school board for Primary School Students in Pathum Thani Province 1 and 2, 328 an analysis
by frequency, percentage, mean, standard deviation. Pearson's correlation test and Analysis by frequency,
percentage, mean, standard deviation. Pearson's correlation test and Stepwise Multiple Regression
Analysis, Analyze good governance On the management of primary school students for Primary School
Students in Pathum Thani Province. The findings were as follows 1) The condition and problems of
managing primary school students at Pathum Thani Primary Education Office 2) Good Governance of
Primary School Admission for Primary School Students in Pathum Thani Province 3) Primary school
admission management for Primary School Students in Pathum Thani Province 4) Correlational
Coefficients of overall good governance on primary school admission management for Primary School
Students in Pathum Thani Province, the overall situation was positively correlated at the .01 level. 5) The
problem solving approach for primary school students for Primary School Students in Pathum Thani
Province, including public relations, understanding parents about the school's primary school admissions
policy, complete documentation inspection, facilitating Consult with parents about getting elementary
school students in full, get all students who meet the prescribed age criteria, and perform primary school
admission, and adjusting the higher education provider's headcount. The school will be able to take
money to manage the development of the school context.
Keywords: Good governance, Student management, Primary School

บทนํา
การบริหารงานขององคกรในดานตางๆไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนจําเปนตองบริหารใหทันตอกระแส
การเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะนําพาประเทศใหมีการพัฒนากาวหนา โดยเนนระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูไปสูการปฏิบัติมีการกําหนดเปาหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
กําหนดใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและสามารถเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพไมนอยกวา 15 ปอยางเทาเทียมกัน
และมีโอกาสและสามารถเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต อยางมีคุณภาพ สําหรับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียน
ที่มีอัตราการแขงขันสูงหรือโรงเรียนยอดนิยมซึ่งมักจะมีผูปกครองของนักเรียนใหความสนใจและจะนําเด็กที่อยูใน
ความปกครองมาสมัครเรียนเปนจํานวนมากเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวในแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน
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อยางตอเนื่องทุกป ในแตละปการศึกษามีพอแมผูปกครองตองดิ้นรนหาบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อฝากบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลใหได หรือบางคนก็จะใชวิธีการฝากกับผูบริหารโรงเรียน หรือครูในโรงเรียน หรือใชวิธีการให
เงินบริจาคเพื่อการพัฒนาโรงเรียน เงินบริจาคดังกลาวโรงเรียนบางแหงไมออกใบเสร็จรับเงิน จึงยากตอการตรวจสอบ
วานําเงินไปใชตามวัตถุประสงคของผูบริจาคหรือไม จะเห็นวาโรงเรียนที่มีการรับเด็กเขาเรียนทําใหเกิดความไมเสมอภาค
ความไมโปรงใส และความไมเปนธรรมขึ้น
จากผลการศึกษากลยุทธการจัดการรับเด็กฝากเขาเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนยอดนิยม
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปญหาการรับเด็กฝากทําใหจํานวนเด็กฝากมากเกินกวา ที่โรงเรียนจะรับได
ทําใหเกิดการรองเรียนและฟองดําเนินคดี ซึ่งแตโรงเรียนจะไมมีรูปแบบที่ชัดเจน สิ่งเหลานี้จึงทําใหผูวิจัยสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางธรรมาภิบาลจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ขอคนพบของการวิจัยจะเปนประโยชนตอการนํามาสรางเสริมธรรมาภิบาลของโรงเรียนตางๆ
ใหเกิดขึ้น โดยเฉพาะการจัดการรับนักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียนที่มีความเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรมกับทุกคนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาการจัดการรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมาภิบาลกับการจัดการรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
5. เพื่อศึกษาแนวทางหลักธรรมาภิบาลกับการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
สภาพและปญหาการจัดการ
รับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี
1.การรับนักเรียนที่ไม
โปรงใสขาดความเปน
ธรรมและความเสมอภาค
2.นักเรียนในเขตพื้นที่
บริการไมไดเรียนใน
โรงเรียนใกลบาน
3.การประชาสัมพันธการรับ
นักเรียนยังไมทั่วถึง
4.โรงเรียนมีคุณภาพไมเทา
เทียมกัน

การจัดการรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี
1. การรับนักเรียนในเขตพื้นที่
บริการ
2. การรับนักเรียนทั่วไป
3. การรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
4. การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไข
พิเศษ
5. การรับนักเรียนของโรงเรียน
ที่มีการแขงขันสูง

ธรรมาภิบาลการรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี
1.หลักนิติธรรม
2.หลักคุณธรรม
3.หลักความโปรงใส
4.หลักการมีสวนรวม
5.หลักความรับผิดชอบ
6.หลักความคุม คา

แนวทางการจัดการรับนักเรียน
ประถมศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
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วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางธรรมาภิบาลกับการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยกําหนดรูปแบบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) มีวิธีดําเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากร ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา คณะกรรมการรับนักเรียน
และขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
เขต 1และเขต 2 จํานวน 3,585 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558)
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา คณะกรรมการรับนักเรียน
และขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
เขต 1 และเขต 2 จํานวน 359 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน
(TaroYamane.1997:886) ที่ ร ะดั บ ความคาดเคลื่ อ น 0.05 และใช ห าการสุ ม แบบแบ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified
Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ (1) สภาพและปญหา
การจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
(2) การจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
และ (3) ธรรมาภิบาลการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
1.การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก (1) คาความถี่ (Frequency)
(2) คารอยละ (Percentage) (3) คาเฉลี่ย (Mean) และ (4) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธตัวแปร
พยากรณแนวทางธรรมาภิบาลกับการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
3.การวิเคราะหขอมูลสําหรับแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open–ended) ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอดวยการบรรยาย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง แบบเจาะจง
(Purposive Sampling Random) ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1 จํานวน 2คน และเขต 2 จํานวน 2 คน
2. ผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 โรงเรียนขนาดใหญจํานวน 3 คน โรงเรียนขนาดกลาง 3 คน โรงเรียนขนาดเล็ก 3 คน และ
เขต 2 โรงเรียนขนาดใหญจํานวน 3 คน โรงเรียนขนาดกลาง 3 คน โรงเรียนขนาดเล็ก 3 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) สําหรับการศึกษาวิจัยมีประเด็น
คําถามที่เกี่ยวของกับสภาพ และปญหาการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ธรรมาภิบาลการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี และการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา ในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาเหตุ
และปญหาการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
ธรรมาภิบาลการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
และการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเพื่อยืนยันขอมูลเชิงปริมาณ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
1. ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเพศหญิง อายุระหวาง 31- 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหนงงาน
ขาราชการครู และประสบการณในการทํางาน 15 ปขึ้นไปจํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 41.16
2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามลําดับ
คาเฉลี่ยลําดับแรก ดานการรับนักเรียนที่ไมโปรงใสขาดความเปนธรรม และความเสมอภาค รองลงมา คือ ดานนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการไมไดเรียนในโรงเรียนใกลบาน ดานโรงเรียนมีคุณภาพไมเทาเทียมกัน และดานการประชาสัมพันธ
การรับนักเรียนยังไมทั่วถึง ตามลําดับ
3. ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ ความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานตามลําดับคาเฉลี่ย
ลําดับแรก คือ หลั กนิ ติธรรม รองลงมา หลักคุณธรรม หลั กความรับผิ ดชอบ หลักการมีส วนรวม หลั กความโปรงใส
และการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตามลําดับ
4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามลําดับ
คาเฉลี่ยลําดับแรก คือ การรับนักเรียนทั่วไป อยูในระดับมาก รองลงมา การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง
การรั บนั กเรียนในเขตพื้นที่บริ การ การรั บนั กเรี ยนที่มี เงื่ อนไขพิเศษ) และการรั บนั กเรี ยนที่มี ความสามารถพิเ ศษ
อยูในระดับมาก ตามลําดับ
5. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางหลักธรรมาภิบาล โดยรวมที่มีตอการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวม มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางหลักธรรมาภิบาลดานหลักคุณธรรม มีความสัมพันธกับ
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การจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี (r = .654) รองลงมา
คือ ดานหลักความคุมคา (r = .542) ดานหลักนิติธรรม (r = .529) ดานหลักความรับผิดชอบ (r = .489) ดานหลักการ
มีสวนรวม (r = .382) และดานหลักความโปรงใส (r = .262) ตามลําดับ และยังพบวา หลักธรรมาภิบาล
ดานหลักการมีสวนรวม หลักคุณธรรม และหลักความโปรงใส สามารถรวมกันทํานายการจัดการรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวมรอยละ 64.80
6. แนวทางการแกปญหาการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี ไดแก ประชาสัมพันธทําความเขาใจกับผูปกครองถึงนโยบายการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
,ตรวจเอกสารให ครบถวนสมบูรณ,อํานวยความสะดวก ให คําปรึ กษากับผู ปกครองเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาอยางทั่วถึง,รับ นั กเรียนทุกคนที่มีเกณฑอายุตามกําหนด,ปฏิบัติห นาที่ การรับ นักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาดวยหลักเกณฑเดียวกัน และปรับคาบํารุงการศึกษารายหัวของผูใหสูงขึ้น ที่โรงเรียนจะสามารถ
นําเงินไดรับไปบริหารจัดการพัฒนาตามบริบทของโรงเรียน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. สภาพการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบวา
สภาพและปญหาการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
(1) โรงเรียนมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนตามสายชั้น เพื่อรวมกันกําหนดเกณฑและออกเอกสาร
หลักฐานที่ตองใชรับสมัคร โดยมีการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนอยางชัดเจน
อีกทั้งมีการทดสอบความรูพื้นฐานกอนรับเขาเรียน (2) ผูปกครองใหความสนใจนําบุตรหลานมาสมัครเขาเรียน
และกังวลกลัวบุตรหลานจะไมมีที่เรียน (3) จัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ดําเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2559
2. ปญหาการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
พบวา (1) นักเรียนที่มาสมัครเรียน ขาดหลักฐานสําคัญ (2) นักเรียนบางกลุมยายเขา ออก บอย บางครั้งยายตาม
ผูปกครองซึ่งไมไดอยูกับพอ และแม ไมไดรับการเอาดูแลเอาใจใส ทําใหการเรียนไมสม่ําเสมอ (3) ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผูปกครองยากจน อาชีพรับจางคาตอบไมสม่ําเสมอ จึงไมไดใหความสําคัญกับการติดตามการรับนักเรียน
ของในโรงเรียน มีสวนทําใหเด็กเสียโอกาสการไดรับการศึกษา และ (4) มีการใชระบบอุปถัมภเขามาแทรกการรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของหนวยงานภาครัฐ ควรมีหนวยงานประชาสัมพันธใหความรูและ
รับทราบนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา วิธีการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา รวมถึงเอกสาร
ที่เกี่ยวของ ผานสื่อตางๆ เพื่อประชาชนรับทราบและเตรียมเอกสารสําคัญที่สําคัญใหพรอมและไมเกิดปญหา
ทั้งตอโรงเรียน/ผูปกครองที่นําบุตรหลานมาสมัครเขาเรียน
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2. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ควรมีการประชาสัมพันธกําหนดวันรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของผานสื่อตางๆ ใหเหมือนกัน และวันเดียวกัน เพื่อประชาชนรับทราบ และสามารถตัดสินใจเลือกโรงเรียนให
บุตรหลานใหตรงกับกับความตองการ และเปนการปองกันไมใหเกิดปญหาการการสมัครเขาเรียนกับทางโรงเรียนหลายแหง
3. หนวยงานภาครัฐดานการศึกษาในพื้นที่ ควรจัดงบประมาณสนับสนุนในการประชุมชี้แจงผูปกครองเพื่อรับทราบ
นโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา วิธีการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตามรายหัวของ
ผูปกครองใหกับทางโรงเรียน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1.ควรศึกษาเปรียบเทียบเชิงนโยบายการบริหารการรับ นักเรียน ถึงผลดี ผลเสียของรูปแบบการรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดานการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบการรับนักเรียนใหเปนไปตามหลักเกณฑการจัดการรับนักเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ควรศึกษาการดําเนินงานการรับนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
และสามารถปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายการรับนักเรียน ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ไดอยางมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลความสอดคลองของขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ
ไดดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ ข า ราชการครู ซึ่ ง เป น กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ
มีความเห็นวา การรับนักเรียนที่ไมโปรงใสขาดความเปนธรรมและความเสมอภาค นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ไมไดเรียนในโรงเรียนใกลบาน และโรงเรียนยังมีคุณภาพ ไมเทาเทียมกัน อีกทั้งการประชาสัมพันธการรับ
นักเรียนยังไมทั่ว ถึงซึ่งสอดคลองกับผลการใหสั มภาษณผูบ ริหาร ไดใหขอมูล ปญหาการจัดการรั บนักเรีย น
ในโรงเรียนวา มีการใชระบบอุปถัมภเขามาแทรกการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี อาจเพราะผูปกครองใหความสนใจนําบุตรหลานมาสมัครเขาเรียน และกังวลกลัวบุตร
หลานจะไมมีที่เรียน ซึ่งเปนการปฏิบัติที่ตรงขามกับหลักธรรมาภิบาลตามหลักนิติธรรม คุณธรรมความโปรงใส
และความรับผิดชอบ สอดคลองกับแนวคิดของ อาราม สุวรรณชัยรบ (2552) ที่กลาวถึงหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลที่สําคัญ คือ การปฏิบัติตามกติกา ทางสังคมดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบได และกลาที่จะยอมรับผลดีผลเสียจากการกระทําของตนเอง นอกจากนี้ไดสอดคลองกับผลการ
วิจั ยของ อัญ ชสา ชากรวงศ (2554) ที่พบวา การบริ หารสถานศึกษา สังกัดสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ศรีพัชรา สิทธิกําธรแกวพิจิตร (2551) ที่พบวา สถาบันอุดมศึกษา นําหลักธรรมาภิบาล 8 ประกอบหลัก
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ไดแก 1)หลักความรับผิดชอบ 2)หลักนิติธรรมและความเสมอภาค 3)หลักความโปรงใส 4) หลักความคุมคา
5)หลักความมั่นคง 6)หลักความมีสวนรวม 7)หลักคุณธรรม และ 8)หลักการใชอํานาจหนาที่
2. ผลการศึกษาธรรมาภิบาลการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายดานจากมากไปนอยยังพบวา ดานนิติธรรม โรงเรียนมีการ
ออกขอบังคับกฎระเบียบตางๆที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับนักเรียนที่ชัดเจน ดานคุณธรรมคณะกรรมการรับนักเรียนมีการเนน
ดานบริการประชาชนตองมากอน และทําหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมบนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบ โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการรับนักเรียนโดยรายงานผลถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี และกําหนดทิศทางและแผนการปฏิบัติการรับนักเรียนโดยคํา นึงถึงประโยชน
ของนั ก เรี ย นเป น หลั ก ด า นการมี ส ว นร ว ม โรงเรี ย นเป ด โอกาสให ผู ป กครองนัก เรี ย น สมาคมผู ป กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นในการรับนักเรียน และตัดสินใจการรับนักเรียนโดยใชเสียงสวนใหญ
ดานความโปรงใส โรงเรียนมีการประกาศการรับนักเรียนอยางเปดเผยใหผูปกครอง ชุมชนทราบอยางทั่วถึง
และแจงขั้นตอนการรับสมัครอยางชัดเจน ตามลําดับ สอคลองกับขอมูลการใหสัมภาษณหลักธรรมาภิบาลในการรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เพื่อให (1) กําหนดนโยบายให
ผูเกี่ยวของสามารถขออนุญาต เพื่อทําการตรวจสอบความโปรงใสจากผลการสอบเขาเรียนของนักเรียนได
หากรณี มี ขอ ร อ งเรี ย นความไม เ ป น ธรรม (2) สร า งจิ ต สํ านึ ก ของบุค ลลากร ต อ ป ญ หาสั ง คม และมี ค วาม
รับผิดชอบในการดําเนินงานรวมกัน (3) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑของระเบียบขอบังคับการรับนัก เรียนระดับ
ประถมศึกษาที่กําหนด ดวยความเสมอภาค ชอบธรรม และยุติธรรมตอนักเรียนทุกคน (4) ดําเนินการรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา โดยเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครองมี สวนรวม
ในการกําหนดเปาหมายการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และ (5) มุงบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมาย
ของแผนการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ดวยการกํากับติดตามใหเกิดประสิทธิภาพตามความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติ อันจะนําไปสูการบริหารจัดการการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ซึ่งการดําเนินการรับนักเรียนดังกลาวนี้จะทําใหเกิดประสิทธิภาพกับระบบการศึกษาของประเทศนําไปสูเปา
หมายความเปนธรรมและสันติสุขได ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดกลาววา การบริหารจัดการศึกษาวา
นอกจากการบริหารและจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนของผูเรียนแลวรัฐบาลไดมี
การปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนใหมีความพึงพอใจในการบริการภาครัฐมากขึ้นเพื่อใหเปนไปตาม
เจตนารมณดังกลาวสํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้นเพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการถือปฏิบัติการ
บริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษาซึ่ ง มี ห น า ที่ ใ ห บ ริ ก ารการศึ ก ษาแก ป ระชาชนและเป น สถานศึ ก ษาของรั ฐ
จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล”
มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคล
ดวย หลักการดังกลาว ไดแก 1) หลักนิติธรรม2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม
5) หลักความรับผิดชอบ6) หลักความคุมคา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 : 90)
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3. ผลการศึกษาการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
พบวา การจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายดานจากมากไปนอยยังพบวา ดานการรับนักเรียนทั่วไป โรงเรียนมีการรับนักเรียน
ทั้งในพื้นที่บริการ และนอกพื้นที่บริการ ในสัดสวนจํานวนนักเรียนที่เปดรับไมนอยกวารอยละ 60 ดานการรับนักเรียน
ของโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง โรงเรียนเปดโอกาสใหมีการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ
ไดต รวจสอบวาผลการดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตองจากสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
ดานการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนมีการรับนักเรียนตามสัดสวนจํานวนนักเรียนที่เปดรับไมนอย
กวารอยละ 40 แลวถาไมเต็มตามจํานวนที่เปดรับเขาเรียนใหรับเด็กนอกพื้นที่บริการจนกวาจะครบ ดานการรับ
นักเรีย นที่มีเงื่อนไขพิเศษ และด านการรั บ นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษากํากับและดูแลโรงเรียนเพื่อตรวจสอบวาผลการดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง และเปดโอกาสใหมีการ
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ สอดคลองกับขอมูลการใหสัมภาษณ
พบวา สถานศึกษาใหสิ ทธิความเสมอภาคในการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ทําให ผูปกครองมี ความพึงพอใจ
จึงไมมีไมมีขอรองเรียนเกี่ยวกับการรับนักเรียน ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงการบริหารจัดการศึกษา
วา นอกจากการบริ ห ารและจั ด การศึ กษาตามอํ า นาจหน า ที่ เ พื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นของผู เ รี ย นแล ว
ประชาชนในฐานะผูมีสวนสวนเสียควรมีความพึงพอใจในการบริการดวยเชนกัน ซึ่งเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) สอดคลองกับผลการวิจัยของ
ปรีชา เจริญกิจขจร (2554) ที่ศึกษากลยุทธการจัดการรับเด็กฝากเขาเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
ยอดนิยมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลยุทธการจัดการรับเด็กฝากเขาเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
ยอดนิยมในเขตกรุงเทพมหานคร แบงเปน4 กลยุทธ ประกอบดวย 1) กลยุทธการเตรียมความพรอม และ
การวางแผนระดับโรงเรียนมี 3 มาตรการ ประกอบดวย การศึกษาสภาพความพรอมของโรงเรียน การขอความเห็นชอบ
แผน การรับนักเรียนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและยึดถือกฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการรับนักเรียน
เปนแนวทางปฏิบัติ 2)กลยุทธการเตรีมการรับเด็กเขาเรียนกอนเริ่มกระบวนการรับเด็กนักเรียนมี 4 มาตรการ
ประกอบไปดวย การบริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน การแสดงความโปรงใสในการพิจารณารับนักเรียน
การเตรีมการรับเด็กฝากเขาเรียนและการใหความสําคัญกับเด็กในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 3)กลยุทธการจัดการรับ
เด็กฝากเขาเรียนระหวางกระบวนการรับนักเรียนมี 2 มาตรการ ประกอบดวย การรับเด็กฝากโดยตรงกับโรงเรีย น
และการรับเด็กฝากโดยทางออมผานบุคคลอื่นและ 4)กลยุทธการจัดการรับเด็กเขาเรียนเมื่อสิ้นสุด กระบวนการ
รับนักเรียนมี 2 มาตรการ ประกอบดวย การสํารองที่เรียนไวเวลาจําเปนหรือมีเหตุฉุกเฉินที่ตองรับนักเรียนเพิ่ม
และการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนยอดนิยม
4. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมาภิบาลกับการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางหลักธรรมาภิบาล
โดยรวมที่มีตอการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
โดยภาพรวม มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางหลักธรรมาภิบาลหลักคุณธรรม มีความสัมพันธกับการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวม สูงสุด รองลงมาคือ หลักความคุมคา หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ
หลักการมีสวนรวม และหลักความโปรงใสตามลําดับและยังพบวาหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับหลักการมีสวนรวม
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หลักคุณธรรม และหลักความโปรงใส สามารถรวมกันทํานายการจัดการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวม รอยละ 64.80 แสดงใหเห็นวา โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ใหความสําคัญกับการรับนักเรียนดวยระบบคุณธรรม
ใหทุกฝายมีสวนรวม และมีความโปรงใสในการทุกขั้นตอนของกระบวนการรับนักเรียน โดยจะเห็นไดวาในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาของจังหวัดปทุมธานีนั้น ไมมีเรื่องรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียของการรับนักเรียน จึงสอดคลองกับแนวคิด
ในการพัฒ นาการศึ กษาของ ภารดี อนั นต น าวี (2551:288-289) ที่ก ล า วว า ในการจั ดทํ าแผนการพั ฒ นา
การศึกษานั้น ผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และชุมชน
มีสวนรวมดําเนินการโดยในการกําหนดขั้นตอน กลาวคือ ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย
ซึ่งเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2558) ที่มีการกําหนดนโยบายสงเสริมใหทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม
และเสมอภาค สนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สรางภาคีเครือขายการรับนักเรียนและประสานการรับนักเรียนระหวางหนวยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และสนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรอื่นมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง ทั้งนี้ ในการกําหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐใหคํานึงถึงผลกระทบตอสถานศึกษา
เอกชนหรือสถานศึกษาของหนวยงานอื่นดวย และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจงเด็ก เยาวชน
และผูปกครองที่นักเรียนจะเขาเรียนในระดับประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจงเด็ก เยาวชน และ
ผูปกครองที่นักเรียนจะเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนทราบลวงหนาเกี่ยวกับสถานที่เรียน
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แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ
GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF CULTRUAL TOURISM
OF CHAIYAPHUM
1

พิชิตชัย พันธุสงา ศิวัช ศรีโภคางกุล

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ
(2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิและ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พั ฒ นาแหล งท อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรม จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ โดยใช วิ ธี ก ารศึ ก ษาและการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพกั บ
กลุ ม เปา หมายในการศึ ก ษา 3 กลุ ม ได แ ก 1) ผู บริ ห ารระดั บ หัว หน างานในพื้ น ที่ 2) หั วหน า ฝา ยปฏิ บัติ ก ารในพื้ น ที่
3) ประชาชนและนักทองเที่ยวในแตละพื้นที่ รวมผูใหขอมูลทั้ง 4 แหลงทองเที่ยว จํานวน 48 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก แบบสังเกต แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ใชวิธีเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจงซึ่งมีสวนเกี่ยวของ
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับอารยธรรม สถานโบราณ และสถาน
วัตถุภายในจังหวัดชัยภูมิ มีจํานวน 4 แหง คือ (1) ปรางคกู บานหนองบัว ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
(2) อนุสาวรียเจาพอพญาแล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (3) ผาไหมบานเขวา ตําบลบานเขวา อําเภอบานเขวา
จังหวัดชัยภูมิ (4) วัดศิลาอาสน ภูพระ บานนาไกเซา ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะห
เนื้อหาและสรางขอสรุป ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพปจจุบันของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ มีประเด็น
ปญหาที่สําคัญจําแนกไดดังนี้ 1) การกําหนดสินคาจําหนายในแตละพื้นที่มีความแตกตางกันมาก “โดยชาวบานบอกวาการ
กําหนดราคานั้นกําหนดตามสภาพเศรษฐกิจ ” 2) การประชาสัมพันธผานเว็บไซด ของแหลงทองเที่ยวขาดขอมูลที่ทันสมัย
“การประชาสัมพันธลาชาและไมคอยทันสมัย” 3) ขาดมัคคุเทศกในแตละพื้นที่ในการประชาสัมพันธใหขอมูลเชิงวัฒนธรรม
ที่เหมาะสม “นาจะมีมัคคุเทศกเพื่อแนะนําสถานที่ใหกับนักทองเที่ยว” 4) ขาดการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการเปน
เจาของสถานที่ “คนในพื้นที่ยังคิดวาเปนความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ” 2. ปญหาและอุปสรรคการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ มีประเด็นที่สําคัญจําแนกไดดังนี้ 1) การจัดระเบียบรานคาที่มีความเปนเจาของ
มาแตเดิม 2) การสื่อสารประชาสัมพันธในแตละพื้นที่ยังไมมีประสิทธิภาพ 3) การสรางความโดดเดนและกิจกรรมเรียนรู
ใหกับนักทองเที่ยว “ไมมีสิ่งดึงดูดใจใหกับนักทองเที่ยวเขามาเที่ยว” 4) หนวยงานที่รับผิดชอบขาดการดูแลที่ตอเนื่องใน
ดานการบํารุงรักษาสถานที่ใหมีความสวยงานอยูเสมอ 3. แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ
มีประเด็นสําคัญจําแนกไดดังนี้ 1) การสรางกิจกรรมการพัฒนาจุดชมวิวหรือถายภาพ “นาจะมีจุดดึงดูดใจในการถายภาพ”
2) การปรับปรุงภูมิทัศนรานจําหนายสินคาในแตละพื้นที่ใหมีปายราคาสินคาอยางชัดเจน 3) การกําหนดแผนที่สราง
กิจกรรมในการเรียนรู เชิ งวั ฒนธรรมให กับนั กทองเที่ยวไดเรี ยนรู 4) การส งเสริ มใหชุมชนในพื้ นที่ มี ส วนร วมในการจั ดกิจ กรรม
ในดานการบริการนักทองเที่ยว 5) การสรางรายไดใหชุมชนจากสินคาในทองถิ่นและของที่ระลึกของกลุม
คําสําคัญ : การพัฒนาแหลงทองเที่ยว,การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม,จังหวัดชัยภูมิ

1

นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยประจําวิทยาลัยปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ACTUSBDU
This research aimed (1) to study the present statement of cultural tourism of Chaiyaphum
province, (2) to study the problems and obstacles of development of cultural tourism of Chaiyaphum
province and (3) to study the guidelines of the development of cultural tourism of Chaiyaphum
province. Using the approach and qualitative data collection with three target group was chief
administrator in the area, head of operation in area and people and tourist in each area that were
4 groups and 48 people. The data collected tools were observation form and structured interview.
Using targets groups by specific which was involved guideline in the development cultural tourism of
Chaiyaphum which concerned with civilization, ancient place and internal object location
of Chaiyaphum which were the four place where were 1) Prang Ku, Ban Nong Bua, Nai Meuang District,
Amphoe Meuang, Chaiyaphum province, 2) Phraya Lae Monunent, Nai Meuang District, Amphoe
Meuang, Chaiyaphum province, 3) Pamai Bankhoa, Bankhoa District, Amphoe Bankhoa, Chaiyaphum
province and 4) Watsilaars Phuphra, Ban Nakaisoa, Nasial District, Amphoe Meuang, Chaiyaphum
province. The research used analysis content and conclusions. The research result found that; 1. The present
statement of cultural tourism of Chaiyaphum province were main problem issue such as 1) the distribution of
products in each area was very different, “By villagers say that the pricing is determined by the
economic conditions” 2) The lack of up-to-date information on public relations through tourist sites,
“Publicity is delayed and rarely updated” 3) to lack of guides in each area to promote appropriate
cultural information and “There should be a guide to introduce the place to tourists” 4) to lack of
community involvement in ownership “People in the area also think that it is the responsibility of
government officials”. 2. The problems and obstacles of development of cultural tourism of
Chaiyaphum province were main issue such as 1) to organize stores that have original ownership,
2) the communication in each area was not effective, 3) the creating outstanding and learning activities
for tourists and “There is no attraction for tourists to visit” 4) the responsible agency lacked the
ongoing care in maintaining a fair site. 3. The guidelines of the development of cultural tourism of
Chaiyaphum province were main issue such as 1) the creating activities for development scenic spots
or photography, "There should be an attraction in photography" 2) the improving the landscape of
stores in each area to had a price tag clearly, 3) the determining map for creating activities in cultural
learning for tourist, 4) the promotion local communities to participated in activities in the field of tourist
services and 5) the making money for the community from local products and souvenirs of the group.
Keywords: Development of tourism, Cultural tourism, Development of cultural tourism,
Chaiyaphum Province

บทนํา
ประเทศไทยเป นประเทศที่ มี ทรั พยากรการท องเที่ ยวทางวั ฒนธรรมที่ หลากหลายและโดดเด นไป
ตามภูมิภาคตาง ๆ ซึ่งแตกตางจากชนชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมพื้นบานที่มีรูปแบบวิถีชีวิตความเปนอยู
ศาสนา ความเชื่อ และพฤติกรรมของแตละภาคที่แตกตางกันแตสามารถอยูรวมกันได จากความแตกตางดังกลาวนี้
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การทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมการจัดแสดงศิลปะ โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
(สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2559)
จังหวัดชัยภูมิเปนอีก พื้นที่หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวให
ความสําคัญกับสถานโบราณศักดิ์สิ ทธิ์ซึ่งเป นแหล งอารยธรรมแห งหนึ่งของประเทศไทย โดยพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
มีแหลงทองเที่ยวมากมายทั้งทางดานธรรมชาติสรางขึ้นและจากฝมือคนสราง ไมวาจะเปนทุงดอกกระเจียว
อุทยานแหงชาติปาหินงาม อุทยานแหงชาติตาดโตน ซึ่งลวนเกิดจากธรรมชาติสรางขึ้นที่แสนจะสวยและงดงามตาม
ฤดูกาลที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนอยางมากในแตละป และสวนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมก็มีหลากหลาย
เชนกันที่มีความโดดเดนและสําคัญ เชน ปรางคกู ภูพระ ภูแฝก ใบเสมา อนุสาวรียเจาพอพญาแล เปนตน อีกทั้งยังมี
ผลิตภัณฑพื้นเมืองที่เปนภูมิปญญาที่นาสนใจหลากหลายที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชนเดียวกัน คือ ผาไหม
ผาฝาย มัดหมี่ หมอนขิด ผาขิด และสินคาพื้นเมืองที่ทําจากผาทอมือ (สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ, 2559)
ภาพรวมการเดินทางทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ จากดัชนีของนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในจังหวัด
ชัยภูมิที่ผานมามีอัตราการเติบโตในทิศทางที่ดีทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เพิ่มขึ้นรอยละ 29.17 โดยแบงเปน
นักทองเที่ยวมีอัตราเพิ่มขึ้นคอนขางสูงถึงรอยละ 39.59 ปจจัยที่คาดวานาจะสงผลดีตอการเดินทางทองเที่ยว
ของจังหวัดชัยภูมิ (สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ, 2559) อาจเปนผลมาจากมีแหลงทองเที่ยวหลัก ๆ หลายแหง
เปนที่รูจักและไดรับความนิยม การพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดชัยภูมิใหมีรายไดและนําความเจริญ
มาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับภาครัฐและเอกชนใหความรวมมือมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวในพื้นที่อยางตอเนื่องเพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวมีจํานวนเพิ่มขึ้น อาทิ งานประเพณีเจาพอพญาแล
และงานกาชาดจังหวัด งานประเพณีสงกรานต งานเทศกาลดอกกระเจียวบานระหวางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
ของทุกป งานประจําปปรางคกู จากปจจัยดังกลาวขางตนยังมีการจัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และทัศนะศึกษา
ของทั้งภาครัฐ/เอกชน ในพื้นที่อยางตอเนื่อง
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเสนทางของจังหวัดชัยภูมิ เปนการเดินทางจากสถานที่ที่อยูประจําไป
ยั งทองถิ่นอื่ น เพื่ อชมเอกลั กษณ ความงดงามทางวัฒนธรรม ทั้งนี้จะต องเคารพในวัฒนธรรม ของกันและกั น
เพื่อกอใหเกิดมิตรภาพ ความรูความเขาใจ และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ ตอง คํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดตอบุคคลและวัฒนธรรม และ สิ่งแวดลอมในชุมชนนั้นใหนอยที่สุด ชุมชนทองถิ่นผูเปน
เจาของวัฒนธรรมก็ไดประโยชนจากการทองเที่ยวในดานการ สรางรายไดและการจางงาน อันนํามาซึ่งการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงเปนวิธีการศึกษา ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมผานการ
เดินทางทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่เนนการพัฒนาดานภูมิปญญา สรางสรรค เคารพตอสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ศักดิ์ศรี และวิถีชีวิตผูคน หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา เปนการ ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูผูอื่นและยอนกลับมามอง
ตนเองอยางเขาใจความเกี่ยวพันของสิ่งตาง ๆ ในโลกที่มีความ เกี่ยวโยง พึ่งพา ไมสามารถแยกออกจากกันได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ
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ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย
ผูวิจัยไดเลือกใชระเบียบวิธีในการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหผูวิจัยได
เขาถึงแหลงขอมูลเชิงลึกในการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ มีวิธีดําเนินการดังนี้
กลุมเปาหมาย
ผูวิจัยไดแบงกลุมเปาหมายออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย 1) ผูบริหารระดับหัวหนางานในพื้นที่ 2) หัวหนา
ฝ ายปฏิ บั ติ การในพื้ นที่ 3) ประชาชนและนั กท องเที่ ยวในแต ละพื้ นที่ รวมผู ให ข อมู ลทั้ ง 4 แหล งท อ งเที่ ย ว
จํานวน 48 คน พื้นที่เปาหมายไดกําหนดแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญเกี่ยวกับอารยธรรมสถานโบราณ
และสถานวัตถุภายในจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 4 แหง คือ (1) ปรางคกู บานหนองบัว ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
(2) อนุสาวรียเจาพอพญาแล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (3) ผาไหมบานเขวา ตําบลบานเขวา อําเภอบานเขวา
จังหวัดชัยภูมิ (4) วัดศิลาอาสน ภูพระ บานนาไกเซา ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก (1) แบบสังเกต ใชบันทึกขอมูลจากสังเกต
และ (2) แบบสัมภาษณ เปนแบบมีโครงสรางเพื่อใชเก็บขอมูลสําคัญในการสัมภาษณ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก คือ 1) การวิเคราะห เอกสาร
รวบรวมขอมูล (Documentary analysis) และ 2) การรวบรวมขอมูลในสนาม ไดแก การสัมภาษณ (Interview) และ
การสังเกต (Observation)
ผลการศึกษา
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
1. สภาพปจจุบันของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา สภาพของแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยภูมิ เมื่อจําแนกประเด็นการวิเคราะหแตละสถานที่จะมีความสอดคลองกันขึ้นอยูตาม
สภาพของแตละแหลงตามที่ตั้ง ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ในการศึกษาขอมูลในดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่ อ ต อ งการศึ ก ษาถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป น อยู ใ นป จ จุ บั น แต ล ะด า นซึ่ ง เป น ข อ มู ล เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร ที่ เ กิ ด จาก งาน
สถาปตยกรรมของทองถิ่นหรือเปนโบราณสถานที่สําคัญของชุมชน ไดแก ปรางคกู บานหนองบัว ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ถูกสรางโดยพระไภษชัยคุรุไวฑูรยประภา เมื่อพ.ศ. 1724 -1762 ในพุทธศตวรรษที่ 18
สมัยเจนละของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ภายในปรางคกู มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่เคลื่อนยายมาจากที่อื่นมา
ประดิษฐานไว เชื่อกันวาเป น อโรคยาศาล (โรงพยาบาล) ในสมัยกอน ซึ่งจากตัวจังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตร
มีพื้นที่ติดกับแหลงชุมชนสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก มีรานคาผูประกอบการไวคอยบริการใหกับนักทองเที่ยว
ทั้งในดานสินคาของที่ระลึก สินคาบริโภค เปนการรักษามรดกทางโบราณสถานใหคนรุนหลังไดเรียนรูสืบตอกัน
ก็โดยสภาพปญหาใหปจจุบันพบวา ยังขาดการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเชิงอนุรักษ ในวัฒนธรรมประเพณี
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ของพื้นถิ่นและการสรางความภูมิใจของการตอนรับ จะเห็นไดวา ในแหลงโบราณสถานยังขาดกิจกรรมเชื่อมโยงการ
เรียนรู ทั้งในดานการรักษา การหวงแหน การสรางความภาคภูมิใจในความเปนเจาของในพื้นที่ยังมีนอยมาก
จากการสั มภาษณผูใหขอมูล ในพื้นที่ ยังไมมีความใสใจในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมที่มีมากเทาที่ควร
“มีการจัดงานประจําปทุกปนาจะมีการประชาสัมพันธเพิ่มเติม”
อนุ ส าวรี ยเจ าพอพญาแล ผู ส รางเมืองชัยภูมิ และเปนเจ าเมืองชัยภูมิคนแรกชาวเมืองชัยภูมิ
นิยมเรีย กขานทานดวยความยกยองนักถือวา “เจาพอพญาแล” พระยาภักดีชุมพล เดิมชื่อ “แล” เปนชาวเมือง
นครเวีย งจันทน เคยรับราชการเปนพี่เลี้ย งราชบุตรในเจาอนุ วงศแห งอาณาจักรลานชาง (ขณะนั้นเปน
ประเทศราชของไทย) ในสมัยรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2360 นายแลไดอพยพไพรพลขามแมน้ําโขงมาตั้งบานเรือนที่บานน้ํา
ขุนหนองอีจาน (อยูในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา) ตอมาไดยายไปตั้งใหมที่บานโนนน้ําออม
บานชีลอง (อยูในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ) และไดทําราชการสงสวยตอเจาอนุวงศ เจาอนุวงศจึงตั้งใหนายแล
เปนที่ขุนภักดีชุมพลนายกองนอก ซึ่งถือเปนวีรประวัติที่สําคัญของทาน ไดมีการสรางศาลไวตรงสถานที่ที่
พระยาภักดีชุมพล (แล) ถูกประหารชีวิต ที่บานหนองปลาเฒา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิริมทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 225 (ชัยภูมิ-บานเขวา) ตอมาใน พ.ศ.2511 ทางราชการไดสรางศาลขึ้นใหม ใหชื่อวา "ศาลพระยา
ภักดีชุมพล (แล)" และจัดใหมีงานสักการะเจาพอพญาแลทุกป โดยเริ่มจากวันพุธ แรกของเดือน 6 เปนเวลา 7 วัน
เรียกวา "งานเทศกาลบุญเดือนหก ระลึกถึงความดีของ เจาพอพญาแล" ถือเปนงานใหญประจําปของชาวชัยภูมิ
และ ในพ.ศ. 2518 ทางราชการรวมกับพอคา และประชาชนชาวชัยภูมิ สรางอนุสาวรียของพระยาภักดีชุมพล (แล)
ประดิษฐานอยูตรงวงเวียนศูนยราชการ ปากทางเขาสูตัวเมืองชัยภูมิ สิ่งแวดลอมลวนเปนแหลงท องเที่ยว
เชิ ง วั ฒ นธรรมในด า นการสื บ ทอดประเพณี และการแสดงออกถึ ง ความเคารพต อ ผู ส ร า งเมื อ งแห ง นี้
แตในปจจุบันถือเปนสถานที่สําคัญที่ประชาชนและนักทองเที่ยวตางใหความเคารพเมื่อไดมาพบเห็นหรือผาน
แตยังขาดการสรางกิจกรรมทองเที่ยวเชิงการเรียนรู สรางการความตระหนักในบทบาทหนาที่ของการรักษา
และอนุรักษในแหลงโบราณสถานตางๆ “ควรมีการประชาสัมพันธ หรือมีกิจกรรมใหคนที่ผานไปมาเกิด
ความศรัทธาและแวะกราบไหวเหมือนอนุสาวรียทา วสุรนารี (ยาโม)”
ผาไหมมัดหมี่อําเภอบานเขวา โดยเฉพาะตําบลบานเขวา มีประวัติ ความเปนมา อันยาวนานเปน
เวลานานเกือบ 200 ป ตั้งแตสมัยเจาพอพระยาแล เปนชุมชนที่มีการทอผาไหมที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันมา
นานในหมูผู นิยมผาไหม และเกิดการเลาขานแพรกระจายในกลุมนักสะสมผาไหม วาเปน ผลิตภัณฑที่มี
เอกลักษณของตนเองสืบตอถายทอดกันมาแตโบราณ การทอผาไหมมัดหมี่ ชาวบานเขวา ไดรับการถายทอดมาจาก
บรรพชนนับแตมีการกอตั้งชุมชนบานเขวา เริ่มจากการทอเพื่อใชในครัวเรือน ตอมาไดเขาไปมีสวนรวมใน
งานประเพณีตาง ๆ เชน งานแตงงาน ใชเปนเครื่องแตงกายของเจาบาว เจาสาว ใชเปนของไหวสําหรับญาติ
ฝายชายในงานแตงงาน งานบวชใชแตงตัวนาคและผูที่ไปรวมงาน รวมถึงงานบุญ งานทาน งานประเพณี ตาง ๆ
ผูคนจะแตงกายดวยผาไหม ทั้งหญิงและชาย เปนการประกวด ประชันทั้งฝมือการทอ และการตัดเย็บกัน
เปนการสะทอนความเปนอยู และวิถีชีวิตของชุมชนที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมของชุมชน กอใหเกิดจินตนาการคิดคน
ออกมาเปนลวดลายตาง ๆ บนผืนผาถายทอดกันมาจนถึงปจจุบัน การเชื่อมโยงผลิตภัณฑกับภูมิปญญา
มีการสาธิตการผลิตผลิตภัณฑและกิจกรรมใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการผลิต เชน การทอผา การเพนทผา
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การหยอดทอง เปนตน แตในปจจุบันขาดการสืบทอดหรือถายทอดประเพณีการทําผาไหม ใหกับคนรุนหลัง
จึงเกิดปญหาในการตอยอดการพัฒนาเพื่อการรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ควรมีการสงเสริม
อนุรักษในดานการเรียนรู เปนการเชื่อมโยงวิถีใหคงอยูใหไดในปจจุบัน “นาจะมีการเปดเปนแหลงศึกษา
เรียนรู ในขั้นตอนตางๆของการผลิตผาไหม”
วัดศิลาอาสน ภูพระ ตั้งอยูที่บานนาไกเซา ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หางจากตัวเมืองชัยภูมิ
ประมาณ 12 กิโลกรัม ไปตามเสนทางหมายเลข 201 (ชัยภูมิ-ภูเขียว) ระยะ 6 กิโลกรัม เลี้ยวซายไปตามเสนทาง
นาเสียว-หวยชัน 5 กิโลเมตร และแยกซายเขาวัดอีก 1 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเปนแทงผาหิน ลานหิน
ขนาดกวาง ที่ผนังหินภูพระจําหลักพระพุทธรูปหลายองค รวมทั้งหมด 9 องค มีองคหนึ่งที่มีขนาดใหญมาก
ชาวบานเรียก "พระเจาองคตื้อ” ประทับนั่งขัดสมาธิ หนาตักกวาง 5 ฟุต สูง 7 ฟุต พระหัตถขวาวางอยูที่
พระเพลา พระหัตถซายวางอยูที่พระชงฆ (พระหัตถอยูในทาตรงขามกับปางมารวิชัย) มีพระพุทธรูปหินทราย
ขนาดเล็กสูง 7 นิ้ว ลักษณะเดียวกันอยูขางหนา 1 องค ใกลกันมีพระพุทธรูปอีก 7 องค จําหลักรอบเสาหินทราย
ประทับนั่งเรียงแถวปางสมาธิ 5 องค ปรางเดียวกับพระเจาองคตื้อ 2 องค พระพุทธรูปเหลานี้มีอายุราว
ศตวรรษที่ 18-19 กรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน-โบราณวัตถุ นอกจากนั้นใกลบริเวณลานหิน
ยังพบเปนรอยพระบาท ขนาด 1.20 x 0.80 เมตร และมีบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ มีน้ําตลอดทั้งป และนําน้ํามา
ประกอบพิธีสําคัญของประเทศในโอกาสสําคัญ ๆ ดวย และยังเปนที่ตั้งของวัดศิลาอาสน ซึ่งมีพระสงฆ
จําพรรษาจํานวนนอยมาก มีเพียง 1- 2 รูปเทานั้น ในทุก ๆ ป พุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศและมีความ
เชื่ อ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ ะเดิ น ทางมานมั ส การพระเจ า องค ตื้ อ ที่ ภู พ ระ และประกอบพิ ธี รํ า ผี ฟ า เพื่ อ บวงสรวง
เชื่อวารักษาผูปวยหาย หรือบนบานขอพรไดสําเร็จ ซึ่งประกอบพิธีในวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 3 และวันขึ้น 13-15 ค่ํา
เดือน 5 ของทุกป นับเปนสถานที่สรางสุข สงบ เงียบ และแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ
และประเทศไทย จะเปนไดวาสภาพปญหาในปจจุบั นสถานที่แหงนี้เปนเพียงที่สักการะของประชาชนที่มาบูช า
และการรักษาประเพณีสืบตอ แตยังขาดการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อสรางกิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิดจิตสํานึก
ในการรักษาและสืบตอในมรดกทองถิ่นในยั่งยืนได “ทุกปจะมีประเพณีบุญเดือนสาม และประเพณีบุญเดือนหา
นาจะมีการบันทึกวิดีโอการประกอบพิธีกรรมตางๆ เพื่อนําไปเผยแผ ถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนี ยม และประเพณี
อันเกาแกของคนในชุมชน ถือเปนการประชาสัมพันธไปในตัว”
2. ปญหาและอุปสรรคการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา ในแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดชัยภูมิ ยังเปนสถานที่เรียนรูและสรางกิจกรรมสงเสริมเพื่อการ
อนุรักษมรดกใหสืบทอดยาวนานใหได เพราะในปจจุบันมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย เมื่อชุมชนเกิดการ
เขาไปทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ก็มีการจําหนายสินคาของที่ระลึกในพื้นที่ จึงสงผลตอการบริหารจัดการในพื้นที่
ใหเปนระเบียบเพิ่มมากขึ้น แตสิ่งเหลานี้ลวนเปนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแหลงทองเที่ ยว แตก็มี
ความจําเปนสําหรับไวคอยบริการใหกับนักทองเที่ยวในดานตาง ๆ ไดแก 1) การจัดระเบียบรานคาที่มี ความ
เปนเจาของมาแตเดิม จะมีปญหาในดานการเจรจาเพื่อพัฒนาในดานการรักษาความสะอาด มีราคามาตรฐาน
จําเปนตองมีเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของคอยมาดูแลอยางตอเนื่อง 2) การสื่อสารประชาสัมพันธในแตละ
พื้นที่ยังไมมีประสิทธิภาพ การกระตุนสงเสริมทําใหเกิดการทองเที่ยวในโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัด
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ยังมีไมทั่วถึงหรือครอบคลุมทําใหเกิดการรับรู 3) การสรางความโดดเดนและกิจกรรมเรียนรูใหกับนักทองเที่ยว
เมื่อนักทองเที่ยวไดเขามาเยี่ยมชมยังขาดการสรางกิจกรรมเรียนรูในการสงเสริมอนุรักษ 4) หนวยงานที่รับผิดชอบขาด
การดูแลที่ตอเนื่องในดานการบํารุงรักษาสถานที่ใหมีความสวยงานอยูเสมอ เนื่องจากเจาหนาที่ดูแลที่เกี่ยวของ
มีจํานวนจํากัดในบางพื้นที่ของแหลงทองเที่ยวก็ยังขาดการดูแล รักษา ตองรอใหครบกําหนดในการเวียนดูแลรักษา
ทําใหสภาพของโบราณสถานตองเสื่อมโทรมเร็วเมื่อขาดการดูแลอยางตอเนื่อง
3. แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ ควรสรางการมีสวนรวมในทุกฝาย โดยเฉพาะชุมชนในแตละ
พื้นที่แหลงทองเที่ยวควรมีการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 1) การสราง
กิจกรรมการพัฒนาจุดชมวิวหรือถายภาพ เปนการสรางแรงจูงใจใหกับนักทองเที่ยวในการเขาเยี่ยมชมในแต
พื้นที่เปนการสรางความทรงจํา ทําใหเกิดความประทับใจในบรรยายของพื้นที่ 2) การปรับปรุงภูมิทัศน รานจําหนาย
สินคาในแตละพื้นที่ใหมีปายราคาสินคาอยางชัดเจน สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ควรมีการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบใหพรอมตอการรองรับการพัฒนาอยางมีมาตรฐานในดานสุขอนามัยที่เหมาะสม 3) การกําหนดแผนที่
สรางกิจกรรมในการเรียนรูเชิงวัฒนธรรมใหกับนักทองเที่ยวไดเรียนรู ถือเปนกิจกรรม ที่ชวยตอยอดการเรียนรู
และสืบตอมรดกทางวัฒนธรรมใหยาวนานไดในรูปแบบการเรียนรูสรางความเขาใจที่ถูกตองได 4) การสงเสริมให
ชุมชนในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในดานการบริการนักทองเที่ยวเปนกิจกรรมในการกระตุนความ
เป น เจ า ของของชุ ม ชนคนในพื้ น ที่ ไ ด ภ าคภู มิ ใ จในการให บ ริ ก ารเกิ ด ความประทั บใจทั้ งผู ใช บริ การและ
ผูใหบริการ 5) การสรางรายไดใหชุมชนจากสินคาในทองถิ่นและของที่ระลึกของกลุม เปนการสรางผูดูแลรักษา
ในพื้นที่ทําใหเกิดประโยชนรวมกันและชวยการบริการนักทองเที่ยวดวยคุณภาพที่มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นก็
จะสงผลทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นตามปริมาณนักทองเที่ยวดวยเชนกัน
อภิปรายผล
สภาพปจจุบันของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ จากผลการวิจัยทําใหไดขอคนพบในประเด็น
ที่เปนสภาพปจจุบันของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 4 แหงมีความสอดคลองกันในแตละพื้นที่ คือเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตละสถานที่ มักจะมีสภาพที่ขาดการดูแลอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยูหางไกล
จากตัว จั งหวั ดเจ า หน าที่ห น วยงานที่เกี่ ย วของที่อยู ในเมืองจะต องให การดูแ ลตรวจสอบอยางตอเนื่อ ง
ซึ่งสอดคลองกับกาญจนา สุคัณธสิริกุล (2556) ไดกลาวไววาปจจุบันการทองเที่ยวจัดเปนอุตสาหกรรมที่ ใหญ
ที่สุ ดของโลก เห็ นได จากการขยายตัวของการท องเที่ ยวทั่วโลกที่เพิ่ มขึ้นอย างรวดเร็ วในทุกป และเนื่ องจาก
อุตสาหกรรมทองเที่ยวประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวของทางออม
หรือธุรกิจสนับสนุนตาง ๆ ดังนั้นการทองเที่ยวจึงมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ มีศักยภาพในการทํารายไดใหกับประเทศไทยอยางสูง และสงผลตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ
โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เพราะนอกจากจะสรางรายไดที่มีมูลคาเปนลําดับหนึ่งของการคาบริการรวมของประเทศแลว
ยังเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พักภัตตาคารรานอาหาร รานจําหนาย
ของที่ระลึก การคมนาคมขนสง เปนตน รวมทั้งยังชวยกระจายรายไดและการจางงานไปสูชนบทตามสถานที่
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ทองเที่ยวตาง ๆ รายไดเงินตราตางประเทศดังกลาวยังมีสวนสําคัญที่ชวยชดเชยการขาดดุลการคาในชวงที่
การสงออกสิ นคาของไทย มีแนวโน มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ
จิราภรณ พรหมเทพ (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: แผนนําเสนอ
โบราณสถานศิลปะขอม จังหวัดสกลนคร พบวา ดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวพบวา ตองการ
พัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และตองการพัฒนาดานการประชาสัมพันธ รวมไปถึงขอมูล
ประวัติความเปนมาของโบราณสถานศิลปะขอมในจังหวัดสกลนครและกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวตองการให
มีมัคคุเทศกนําเที่ยวในการนําเที่ยวชมโบราณสถานศิลปะขอมในจังหวัดสกลนคร
ดังนั้ น ในสภาพป จจุ บันของแหล งทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ควรไดรั บการสนับสนุนในดานการดูแ ล
ในทุกภาคส วน หนว ยงานที่เกี่ย วของ และชุมชนในพื้นที่ในการมีส วนชว ยเหลื อพัฒนาสถานที่เพื่อการ
ตอนรับนักทองเที่ยวใหเกิดความประทับใจใหมากที่สุด
ปญหาและอุปสรรคการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ผลจากการวิจัย พบวา
สิ่งสําคัญในการพัฒนาและเปนปญหาในการพัฒนาดวยเชนกัน นั้นคือการขับเคลื่อนสรางความรู ความเขาใจกับ
ชุมชนในพื้นที่ร ว มกันเป นเจ าภาพในหนาที่ ของตนเองที่จะทําใหการทองเที่ยวในทองถิ่นมีความยั่ งยืน
สิ่งที่จะกระตุนใหประชาชนเกิดความรูสึกเชนนี้ก็ไดคือ การกําหนดใหมีการวางแผนการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่ง
ของแผนงานของจังหวัด อีกทั้งตองมีการกําหนดเปนนโยบายอยางแนชัดที่จะตองใหประชาชนมีสวนรวม
และถ ายเจ าหน าที่ ฝ ายรั ฐไม ดําเนินการตามนโยบาย ประชาชนมี สิ ทธิ์ ร องเรี ยนหรื อโต แยงได และควรมีการ
ดําเนินการประเมินผลโดยฝายรัฐและประชาชนในทุกขั้นตอน ซึ่งจะทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวประสบ
ความสํ าเร็ จ ได ซึ่ง ชุ มชนในพื้น ที่ และคนกลุ มต า ง ๆ มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาการทอ งเที่ ยวในท องถิ่ น
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของโกเมน กันตวธีระ (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่ สงผลตอการ
จัดการทองเที่ยวเมืองขอนแกน พบวา ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการจัดการทองเที่ยวเมืองขอนแกน
ประกอบดวย ปญหาและอุปสรรคดานเศรษฐกิจ ไดแก การไหลเขา มาของกลุมนักลงทุนจากภายนอก
การกระจุกตัวของเศรษฐกิจเฉพาะในเขตเมือง ปญหาและอุปสรรคดานสังคม ไดแก ปญหาเชิงกายภาพ
(การจราจรติดขัด, การขูดรีดรัดนักทองเที่ยว ฯลฯ) ความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียดานการ ทองเที่ยว
ปญหาและอุปสรรคดานวัฒนธรรม ไดแก การทําวัฒนธรรมเปนสินคาเพื่อการทองเที่ยว ปญหาและอุปสรรค
เชิงนโยบายดานการทองเที่ยว ไดแก ความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางนโยบายทองถิ่นกับนโยบายสวนกลาง
จึงควรมีการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นในหลายประเด็นเพื่อรองรับการพัฒนา
ทํ า ให เ กิ ด การดึ ง ดู ด นั ก ท อ งเที่ ย วได เ พิ่ ม มากขึ้ น ส ง ผลต อ การกํ า หนดมาตรฐานในการท อ งเที่ ย วได
จึงจะสามารถแกไขป ญหาและอุปสรรคได ซึ่งสอดคล องกันงานวิจัยของณัฐกานต เพ็งหาพัน ธ (2554)
ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบวา ผลการ
ประเมินมาตรฐานแหลองทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาจากองคประกอบหลักทั้ง 3 ดาน คือ ดานศักยภาพ
ในการดึงดูดใจดานการทองเที่ยว ดานศักยภาพในการรองรับดานการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ
สามารถสรุปไดวาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีมาตรฐานคุณภาพแหลองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยูในระดับ
ปานกลาง และนําอุปสรรคที่ไดไปสู การวิเคราะห การพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งผูวิจัยไดแบงแนวทางในการพัฒนาออกเปน 3 ดานคือ ดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ดานการบริการ และ ดานการบริหารจัดการ เพื่อใชเปนสวนหนึ่งในการกําหนดแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
ดังนั้ น ดานปญหา และอุปสรรคการพัฒนาแหล งทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมินั้น ตองอาศัย
การแกไขเชิงนโยบายในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ทําใหเกิดการสงเสริม สรางกิจกรรมเกิดความรวมมือใน
สวนของประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงแหลงทองเที่ยวเพื่อกระตุนความเปนเจาของในดานพื้นที่ใน
การดูแล รักษา ใหยั่งยืนได
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ ผลจากการวิจัยพบวา แนวทางการ
พัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม นั้นตองพัฒนาเชิงบูรณาการในหลายดานเพราะลักษณะการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมมีหลายดาน จึงจําเปนที่จะตองสงเสริมใหครบทุกดานในแตละมิติจึงจะสงผลตอการพัฒนา
เปนแบบองครวม ดวยการสรางสิ่งดึงดูดใจใหเกิดขึ้นนักทองเที่ยวใหได ซึ่งสอดคลองกับเพียงกานต นามวงศ
(2552) ไดกลาวถึงองคประกอบดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น อันประกอบไปดวยสิ่งดึงดูดใจ 10 ประการ คือ (1) ประวัติศาสตรและ
รองรอยทางประวัติศาสตรที่ยังปรากฏใหเห็น (2) โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานตาง ๆ (3) งานสถาปตยกรรม
เกาแกดั้งเดิมในทองถิ่นและสิ่งปลูกสราง ผังเมืองรวมทั้งซากปรักหักพัง (4) ศิลปะ หัตกรรม ประติมากรรม ภาพวาด
รูปปนและแกะสลัก (5) ศาสนารวมถึงพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา (6) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร
มหรสพตาง ๆ (7) ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา (8) วิถีชีวิต เสื้อผาเครื่องแตงกาย การทําอาหาร
ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร (9) ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน ขนบธรรมเนียมและเทศกาลตาง ๆ และ
(10) ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีการนํามาใชเฉพาะทองถิ่น จึงจะสามารถสรางเสน หใหแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมและเปนเอกลักษณของแตละพื้นถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
กาญจนา สุคัณธสิริกุล (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ศักยภาพ
ในการดึงดูดใจในดานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวมีความเปนเอกลักษณดานวิถีชีวิต ภูมิปญญา และองค ความรู
ในงานประเพณีส ว นใหญเป นทางพุทธศาสนา การประกอบพิธีกรรมสื บทอดกันมาจากอดีตถึงปจจุบัน
และมี กิ จ กรรมเสริ ม เพื่ อ ให เ กิ ด ความสนุ ก สนานและน า สนใจ และความงดงามทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม
2) ศักยภาพในการรองรับ การทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
แหลงทองเที่ยวบางแหงมีขอจํากัดบางประการในการพัฒนาตอไปในอนาคต ไมวาจะเปนลักษณะทางภูมิประเทศ
การวางผังเมืองและสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่ไมสามารถขยายได เปนตน และ 3) การบริหารจัดการ มีการจัดการ
ดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว การรักษาฟนฟูแหลงทองเที่ยวและปรับปรุงสภาพแวดลอมเปนอยางดี
และมีหนวยงานในการประเมินผลการดําเนินงาน แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สงผลใหการจัดการ
ดานการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว อาจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของทองถิ่น ดังนั้น จึงมีการให
ความรูและการสรางจิ ตสํ านึกเกี่ยวกับกิจกรรมและการดําเนินงานตาง ๆ ในรูปของการใหความรูและ
เผยแพรขอมูลแกนักทองเที่ยว ผูประกอบการ และชุมชนที่อยู
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ดังนั้น แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จําเปนตองสรางเอกลักษณ ที่เกิดจากการมีสวนรวม
ของชุมชน มีสถานที่เหมาะสมและพรอมในการตอนรับนักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม ทั้งดานการบริการ กิจกรรม
การเรียนรู การจําหนายสินคาพื้ นเมืองหรือของที่ระลึก จึงจะสามารถสรางจุดเดนเนนจุดขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพได
สรุปผล
ผลที่ไดจากการวิจัยในประเด็นที่สําคัญไดดังนี้
การพัฒนาแหล งทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมจั งหวัดชัยภูมิ เปนการวิเคราะห ส ภาพป จจุบั น ของ
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ ในดานการกําหนดราคาสินคาจําหนายในแตละพื้นที่การประชาสัมพันธ
ผานเว็บไซต การใชมัคคุเทศกในแตละพื้นที่ในการประชาสัมพันธ การสงเสริมใหชุมชน มีสวนรวมในการเปน
เจาของสถานที่ การสรางกิจกรรมเรียนรู การปรับปรุงภูมิทัศนรานจําหนายสินคาในแตละพื้นที่ และการสรางรายได
ใหชุมชนจากสินคาในทองถิ่นและของที่ระลึกของกลุม สิ่งเหลานี้ลวนเปนขอคนพบจากการวิจัยในครั้งนี้
เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหยั่งยืนได
ขอเสนอแนะ
1) ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลจากการวิจัยที่ไดจากขอคนพบ นําไปสูการปฏิบัติไดนั้น ควรสงเสริมการมีสวนรวมโดยการกระตุน
จากภาครัฐ ประสานกิจกรรมสงเสริม สรางการเรียนรูถึงความสําคัญในประเพณีวัฒนธรรมและแหลงโบราณ
ที่สําคัญในทองถิ่นที่ควรอนุรักษ และสืบทอดตอไปใหคนรุนหลังไดเรียนรูและภาคภูมิใจ
2) ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ผลจากการวิ จั ยที่ ได จากข อค นพบ และเป นประเด็ นนํ าไปสู การทํ าวิ จั ยครั้ งต อไป ควรจะศึ กษา
แนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในดานการสรางเอกลักษณทําให
เกิดความโดดเดนในแตละพื้นที่เพื่อทําใหนักทองเที่ยวไดกลับมาเที่ยวซ้ําอีก
เอกสารอางอิง
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การพัฒนาความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคม
ของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยใชโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL AND SOCIAL INTELLIGENCE AMONG
VOCATIONAL STUDENTS USING A LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM
1

2

3

วิริยะ ผดาศรี ปริญญา เรืองทิพย กนก พานทอง

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และเปรียบเทียบผล
การทดลองใชโปรแกรม โดยพิจารณาคะแนนความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคมหลังใชโปรแกรม
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ จังหวัดชลบุรี
ปการศึกษา 2559 จํานวน 70 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย จัดเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละเทา ๆ กัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย โปรแกรมฝกทักษะชีวิต แบบวัดความฉลาดทางอารมณ และแบบวัดความ
ฉลาดทางสังคม วิ เ คราะห ความแตกตา งของค าเฉลี่ ย ดว ยสถิติ ท ดสอบที และวิ เคราะหค วามแปรปรวนพหุ คู ณ
ผลการวิจัยปรากฏวา 1. ผูทรงคุณวุฒิ ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสําหรับการเพิ่มความฉลาด
ทางอารมณและความฉลาดทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาในระดับมาก ลักษณะของโปรแกรมเปนการเรียนรูผานกิจกรรม
กลุมฝกอบรม (Training Group) รวมกับ การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) แตละกิจกรรม
แบงเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางประสบการณ (Concrete Experience) 2) การสะทอนการเรียนรู
(Reflection Observation) 3) การสรุปองคความรู (Abstract Conceptualization) และ 4) การประยุกตใชความรู (Active
Experimentation) ประกอบดวย 12 กิจกรรม ไดแก 1) ปฐมนิเทศ 2) หอคอยแหงการเรียนรู 3) คิดอยางไรเสนอแนะอยางไร
4) ฉันเปนคนอยางไร 5) นิสัยการจัดการชีวิต 6) มุด ลอด โดด 7) สามเหลี่ยมแหงความรุนแรง 8) เปาหมายชีวิต 9) อารมณดี
ราศีจับ10)ชวยแตงโมผาทางตัน11)คิดบวกไดจะหายเครียดและ 12) ทําแบบวัดความฉลาดทางอารมณและแบบวัดความ
ฉลาดทางสังคม 2. คะแนนความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลองหลังไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสูงกวา
กอนไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. คะแนนความฉลาดทางสังคม
ในกลุมทดลองหลังไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสูงกวากอนไดรับการฝ กดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคมในกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวา โปรแกรมฝกทักษะชีวิตที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มความฉลาด
ทางอารมณและความฉลาดทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาได
คําสําคัญ: ทักษะชีวิต, ความฉลาดทางอารมณ, ความฉลาดทางสังคม, การเรียนรูจ ากประสบการณ

Abstract
The purpose of this study were to develop a life skills training program and to compare its
effectiveness. The volunteer were 70 vocational students in academic year 2016 from Pattaya
Business Administration College, Chonburi Province, randomly assigned to experimental and
control group in equal number. The research instruments were life skills training program,
1
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emotional intelligence test, social intelligence test. Data were analysed by using t-test and One
way Manova. The results were as follows: 1. Life skills training program was suitable for training
the vocational students. 2. The scores of emotional intelligence of the experimental group after
training by the developed program were statistically significant higher than before training (p<.05).
3. The scores of social intelligence of the experimental group after training bye the developed
program were statistically significant higher than before training (p<.05). 4. The scores of
emotional intelligence and social intelligence in the experimental group were statistically
significant higher than the control group (p<.05). In conclusion, the life skills training program can
enhance emotional intelligence and social intelligence of the vocational students.
Keywords: Life Skills, Emotional Intelligence, Social Intelligence, Experiential Learning.

บทนํา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองดี และมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศนั้น มนุษยควรไดรับการ
พัฒนาอยางสมดุลทั้งทางรางกาย อารมณและสังคม ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(คณิตพันธุ ทองสืบสาย และศิริชัย กาญจนวาสี, 2553) บางคนอาจมีความสามารถในการปรับตัวตาม
สภาพสังคมเกง บางคนก็มีปญหาในการเขาสังคม ฉะนั้นการใชชีวิตในสังคมใหมีความสุข มีความกลมกลืน
และสามารถทํางานรวมกับคนอื่นในสังคมได จึงเปนสิ่งที่ควรใหความสนใจ (Goleman, 2006, p. 21)
มนุษยจะสามารถทํางานรวมกับผูอื่ นในสังคมไดอยางราบรื่น และใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุขนั้น
ถือเปนความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence) ที่แสดงออกดวยการกระทํา ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก
ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) เพราะความฉลาดทางอารมณคือ ความสามารถของบุคคล
ที่จะรับรู เขาใจ และบริหารจัดการอารมณของตนในการสรางสัมพันธภาพ และโนมนาวจิตใจผูอื่น
(Salovey & Mayer, 1990; Cooper & Sawaf, 1997; Goleman, 1998, p. 317)
วัยรุนเปนวัยรอยตอระหวางความเปนเด็กและความเปนผูใหญ คุณวุฒิหรือการตัดสินใจ ตลอดจนการ
ควบคุมอารมณ จึงออกมาในลักษณะของการทําตามใจตนเอง อาจแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
หรือไมถูกตองออกมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 10) สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนไทยมีปญหาทาง
พฤติกรรมหรืออารมณมาจากปจจัยหลัก คือ สภาพแวดลอมและการเลี้ยงดู ดานสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป สื่ อเทคโนโลยี ตาง ๆ ทําให วัยรุ นไดรั บขอมูลทั้ งดีและไมดี อาจแยกแยะไมถู กวาควรทําตามหรือไม
การเลี้ยงดูสงผลตออารมณจิตใจของเด็ก นําไปสูพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตามมา ถาผูปกครองเลี้ยงดู
ดวยความรุนแรงทั้งทางการกระทําและคําพูด ไมคอยใชเหตุผล ยอมสงผลตอพฤติกรรมและอารมณที่
รุนแรงเชนกัน การเลี้ยงดูที่ขาดระเบียบวินัย ไมฝกความอดทน ขาดความเห็นอกเห็นใจผูอื่น สงผลให
วัยรุนไมยอมอยูในกฎเกณฑของสังคม ไมอดทนตอความขัดแยง ขาดการควบคุมอารมณและเอาแตใจ
ตนเอง (สุพร อภินันทเวช, 2557) ซึ่งถือเปนปญหาจากการขาดความฉลาดทางอารมณของวัยรุน
สังคมของวัยรุนเริ่มตนที่สังคมครอบครัว และกาวไปสูสังคมที่กวางขึ้น การเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธ
อันดีกับเพื่อนเปนสิ่งที่จําเปน โดยวัยรุนทุกคนตองการเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน หากวัยรุนรูสึกเปนที่ยอมรับ
จากกลุมเพื่อน เขาจะรูสึกอบอุน มั่นใจในตนเอง และเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับการสรางและรักษา
สัมพันธภาพกับผูอื่นเมื่อเติบโตเปนผูใหญ ความฉลาดทางสังคมเปนความสามารถในการแสดงออก
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ทางการกระทําตอบุคคลอื่นอยางชาญฉลาด เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นและทํางานรวมกับผูอื่น
ในสังคมอยางมีความสุข และบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการได (Albrecht, 2006; Goleman,
2006) ความฉลาดทางสังคมถือเปนหนึ่งใน พหุปญญาที่มีความสําคัญตอบุคคล (Gardner, 1993)
เพราะความฉลาดทางสั ง คมเปน ความสามารถในการใช ความฉลาดด านอื่น ทุ กด านในการสร า ง
ความสัมพันธกับผูอื่นเพื่อความอยูรอดและความสําเร็จ (ธัญญา ผลอนันต และจุไรพร วิสุทธิกุลพาณิชย,
2551: 61) สอดคลองกับ พสุ เดชะรินทร (2558) ไดกลาววา ความฉลาดทางสังคมเปนความฉลาดดานที่สําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งสําหรับบุคคล ดวยเหตุวามนุษยเปนสัตวสังคม บุคคลตองอยูในสังคมตลอดเวลา
การอยูรวมกันทําใหบุคคลไดรับความสุขและความพึงพอใจ ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลจะทําให
บุคคลประสบความสําเร็จ มีความกาวหนาทั้งความสัมพันธสวนตัว สังคม และหนาที่การงาน
การพัฒนาทักษะชีวิต (Life skills) โรงเรียนถือเปนสถาบันที่เหมาะสม สําหรับการเริ่มตนการสอนทักษะ
ชีวิตเปนการสนับสนุนใหมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลและการอยู
รวมกันในสังคม เปนการปองกันพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 15-17)
ผูที่ไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตจะสามารถปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี และเสริมสรางการ
ดําเนินชีวิตดานสวนบุคคล อันจะสงผลตอครอบครัว และสังคมกลุมเพื่อนใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ทักษะชีวิตเปนความสามารถรับรูดวยตนเอง การทํางานที่มีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหา และความ
ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4)
การเรียนรูทางอารมณและสังคมเปนรูปแบบพื้นฐานของทักษะชีวิต เพราะเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ที่เชื่อมโยงความรูทางวิชาการเขากับทักษะเฉพาะดานที่สําคัญ เพื่อใหประสบความสําเร็จในโรงเรียน
ครอบครัว ชุมชน สถานที่ทํางาน และการใชชีวิตตามปกติ (แพลน อินเตอรเนชั่นแนล, 2560, หนา 9)
นักเรียนอาชีวศึกษาเปนวัยรุนกลุมหนึ่งที่จําเปนตองไดรับการฝกทักษะชีวิต เนื่องจากเปนวัยแหงการเจริญเติบโต
วุฒิภาวะทางดานอารมณและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การฝกทักษะชีวิตใหกับนักเรียนจะ
ชวยใหนักเรียนสามารถสรางความสัมพันธกับผูอื่นและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถบริหาร
จัดการอารมณตนเอง เขาใจอารมณตนเองและผูอื่น จัดการความเครียดและสามารถแกปญหาไดอยาง
สรางสรรค ทักษะชีวิตจึงเปนสิ่งจําเปน ที่จะชวยใหนักเรียนคนหาวิธีการคิดใหม ๆ และการแกปญหา
พรอมกับตระหนักถึงผลของการกระทํา และสอนใหมีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทํา สรางความเชื่อมั่นทั้งใน
ทักษะการพูดและการทํางานรวมกันเปนกลุม นอกจากนี้ยังพัฒนาความรูสึกเพื่อใหเกิดการตระหนักรู
ในตนเองและไดรับการยอมรับชื่นชมจากผูอื่น (Macmillan Education, 2015) ซึ่งจะสงผลใหความ
ฉลาดทางอารมณ และความฉลาดทางสังคมสูงขึ้น
ดว ยเหตุผ ลที่กล าวมาขางตน ทําให ผู วิจัยสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมฝ กทักษะชีวิตสํ าหรั บ
นักเรี ยนอาชีว ศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางสํ าหรับ
ผูบริหาร/ครูผูสอน ผูปกครองและนักเรียน ใชเพิ่มความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคม
ของนักเรียนอาชีวศึกษาใหดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองการใชโปรแกรมฝกทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา
2.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลองกอน และหลัง
ไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
2.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางสังคมในกลุมทดลองกอน และหลัง
ไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
2.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางอารมณ และความฉลาดทางสังคม
ระหวางกลุมทดลองที่ไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิตกับกลุมควบคุมที่ไมไดรับการฝกดวย
โปรแกรมฝกทักษะชีวิต
สมมติฐาน
1. โปรแกรมฝกทักษะชีวิตที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ และ
ความฉลาดทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาในระดับมาก
2. ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนอาชีวศึกษาในกลุ มทดลองหลั งไดรับการฝ กดวยโปรแกรม
ฝกทักษะชีวิตสูงกวากอนไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
3. ความฉลาดทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาในกลุมทดลองหลังไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะ
ชีวิตสูงกวากอนไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
4. ความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาในกลุมทดลองหลังไดรับการ
ฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสูงกวานักเรียนอาชีวศึกษากลุมควบคุมที่ไมไดรับการฝกดวยโปรแกรม
ฝกทักษะชีวิต
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทักษะชีวิต
1.ทักษะการสรางสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล
(Interpersonal Relationship
Skills)
2. การตระหนักรูในตนเอง (SelfAwareness)
3. การเห็นอกเห็นใจผูอื่น
(Empathy)
4. การจัดการเกี่ยวกับอารมณ
(Coping with Emotions)
5. การจัดการเกี่ยวกับความเครียด
(Coping with Stress)
(WHO, 1997)

โปรแกรมฝกทักษะชีวิต
กลุมฝกอบรม
(Training Group)
(Nelson-Jones, 1992)

+
การเรียนรูจากประสบการณ
(Experiential Learning)
1. การสรางประสบการณ
(Concrete Experience)
2. การสะทอนการเรียนรู
(Reflection Observation)
3. การสรุปองคความรู
(Abstract
Conceptualization)
4. การประยุกตใชความรู
(Active Experimentation)
(Kolb, 1984)

ความฉลาดทางอารมณ
Emotional Intelligence
(Goleman, 1998)

ความฉลาดทางสังคม
Social Intelligence
(Goleman, 2006)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมฝกทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมฝกทักษะชีวิต แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมฝกทักษะชีวิต ไดแก แนวคิดทักษะชีวิต
ดานสังคมและอารมณ (WHO, 1997) แนวคิดกลุมฝกอบรม (Training Group) (Nelson-Jones,
1992: 16-35) และแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) (Kolb, 1984)
2. ออกแบบและสรางโปรแกรมฝกทักษะชีวิต แบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นออกแบบ ผูวิจัยนํา
แนวคิ ด ทั ก ษะชี วิ ต ด า นสั ง คมและอารมณ มาเป น เนื้ อ หาในการพั ฒ นาโปรแกรมฝ ก ทั ก ษะชี วิ ต
โดยอาศัยแนวคิดกลุมฝกอบรม เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม รวมกับแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ
ที่ทุกกิจกรรมมีรูปแบบการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ การสรางประสบการณ การสะทอนการเรียนรู การสรุปองคความรู
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และการประยุกตใชความรู 2) ขั้นสรางโปรแกรมฝกทักษะชีวิต ผูวิจัยไดโปรแกรมฉบับราง มีแผนการจัด
กิจกรรม 12 กิจกรรม
3. นําโปรแกรมฝกทักษะชีวิตฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม จํานวน 3 คน และ
นํามาปรับปรุงตามคําแนะนํา และคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษากอนไปทดลองใช
4. ทดลองใชโปรแกรมฝกทักษะชีวิตกับนักเรียนอาชีวศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน
5 คน เพื่อประเมินความเปนไปไดในการนําไปใชงานจริงของโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
5. จัดทําคูมือการใชโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
ตอนที่ 2 การทดลองการใชโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
1. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัย
เทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 70 คน ใชการสุม
เขากลุมโดยการจับสลาก เปนกลุมทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม ๆ ละ 35 คน
2. แบบแผนการดําเนินการทดลอง แบบ 2 กลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง (Pretest and
Posttest Control Group Design) (Edmonds & Kennedy, 2017: 37)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย โปรแกรมฝกทักษะชีวิต แบบวัดความฉลาดทาง
อารมณและแบบวัดความฉลาดทางสังคม มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 โปรแกรมฝกทักษะชีวิต ผูวิจัยใชแนวคิดทักษะชีวิตของ WHO (1997) ดานสังคมและ
อารมณ (Social and Emotional) รวมกับแนวคิดกลุมฝกอบรม โดยเนนการไดรับประสบการณและ
ความรูในเรื่องสัมพันธภาพระหวางบุคคล และวิธีการเรียนรูการปรับปรุงทักษะระหวางบุคคล และ
แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ
3.2 แบบวัดความฉลาดทางอารมณ ใชแนวคิดความฉลาดทางอารมณ ของ Goleman
(2006) มาเปนแนวทางในการพัฒนาแบบวัดประเมินตนเอง จํานวน 25 ขอ มีลักษณะเปนมาตรวัดประมาณ
คา 5 ระดับ ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก การตระหนักรูในตนเอง การกํากับตนเอง การสรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเอง การเห็นอกเห็นใจผูอื่น และทักษะทางสังคม
3.3 แบบวัดความฉลาดทางสังคม ใชแนวคิดความฉลาดทางสังคม ของ Goleman (2006)
มาเปนแนวทางในการพัฒนาแบบวัดประเมินตนเอง จํานวน 40 ขอ มีลักษณะเปนมาตรวัดประมาณคา
5 ระดั บ ประกอบด วย 8 ด าน ได แก การเข าใจความรู สึ กของผู อื่ น การให ความสนใจผู อื่ นการเข าใจผู อื่ น
อยางถูกตอง การรับรูทางสังคม ความสามารถในการเขารวมกับบุคคล ความสามารถในการแสดงตนเอง
ความสามารถในการชี้นําพฤติกรรมของบุคคล และความสามารถในการเขาถึงผูอื่น
4. การดําเนินการทดลอง แบงเปน 3 ขั้น ดังนี้
4.1 ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยติดตอ ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความรวมมือ และชี้แจง
รายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมการทดลอง พบนักเรียนและขออาสาสมัครเขารวมการวิจัย จากนั้นคัดเลือก
กลุมตัวอยางที่ตรงตามขอกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ใชการสุมเขากลุมโดยการจับสลาก เปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 35 คน พรอมทําแบบวัดความฉลาดทางอารมณ และแบบวัดความฉลาดทาง
สังคม (Pre-test) กลุมควบคุม
4.2 ขั้นทดลอง ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมฝกทักษะชีวิตที่พัฒนาขึ้น
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4.3 ขั้นหลังการทดลอง เปนการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการทดสอบความฉลาดทาง
อารมณและความฉลาดทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาทั้งกลุมทดลองที่ไดรับการฝกดวยโปรแกรม
ฝกทักษะชีวิตกับกลุมควบคุมที่ไมไดรับการฝ กดวยโปรแกรมฝ กทักษะชีวิต ให สมบู ร ณสํ าหรับใช
วิเคราะหขอมูลตอไป
5. การวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
โปรแกรมฝกทักษะชีวิต ประกอบดวย 12 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมหอคอยแหง
การเรียนรู กิจกรรมคิดอยางไรเสนอแนะอยางไร กิจกรรมฉันเปนคนอยางไร กิจกรรมนิ สัยการจั ดการชีวิต
กิจกรรมมุด ลอด โดด กิจกรรมสามเหลี่ยมแหงความรุนแรง กิจกรรมเปาหมายชีวิต กิจกรรมอารมณดี ราศีจับ
กิจกรรมชวยแตงโมผาทางตัน กิจกรรมคิดบวกไดจะหายเครียดและทําแบบวัดหลังการทดลอง
ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฝกทักษะชีวิตจากผูเชี่ยวชาญ ดานการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของโปรแกรม ดานเนื้อหา และดานภาพรวมของโปรแกรม มีความเหมาะสมระดับมาก และดานการ
ประเมินผลมีความเหมาะสมระดับปานกลาง สามารถนําไปใชไดจริง เพราะนักเรียนอาชีวศึกษากลุมทดลองมี
ความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคมสูงขึ้นหลังเขารวมโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
ตอนที่ 2 ผลการใชโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคมกอนและหลังการเขาโปรแกรม
ฝกทักษะชีวิตในกลุมทดลอง
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ และความฉลาดทางสังคมกอนและหลัง
ไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิตในกลุมทดลอง
กลุมทดลอง
ความฉลาดทางอารมณ
ความฉลาดทางสังคม

คะแนน
กอนทดลอง
เต็ม
S.D.
X
125 88.00 8.69
200 139.60 16.80

หลังทดลอง
S.D.
X
92.30
8.10
147.63 14.01

df
34
34

t
2.343*
2.194*

p
.025
.035

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณกอนและหลังการเขาโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
ในกลุมทดลอง พบวากอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางอารมณ เทากับ 88.00 และหลังการทดลอง
มีคาเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางอารมณ เทากับ 92.30 และผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนน
ความฉลาดทางอารมณกอนและหลัง ดวยสถิติทดสอบที (paired sample t-test) ไดคาสถิติทดสอบที เทากับ
2.343 คา df เทากับ 34 คา p เทากับ .025 แสดงวา ความฉลาดทางอารมณของกลุมทดลองหลังไดรับการฝก
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โปรแกรมฝ กทักษะชี วิตสู งกวากอนไดรับการฝ กด วยโปรแกรมฝ กทักษะชีวิ ตอยา งมีนั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
ผลการเปรี ยบเที ยบความฉลาดทางสั งคมกอนและหลั งได รับการฝกดวยโปรแกรมฝ กทักษะชีวิ ต
ในกลุมทดลอง พบวากอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางสังคม 139.60 และหลังการทดลอง
มีคาเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางสังคม 147.63 และผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนน
ความฉลาดทางสังคมกอนและหลัง ดวยสถิติทดสอบที (paired sample t-test) ไดคาสถิติทดสอบ
ที เทากับ 2.194 คา df เทากับ 34 คา p เทากับ .035 แสดงวา ความฉลาดทางสังคมของกลุมทดลอง
หลังไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสูงกวากอนไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิตอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคมระหวางกลุมทดลองหลัง
การเขารวมโปรแกรมฝกทักษะชีวิตกับกลุมควบคุม
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความเทากันของเมตริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
Box’M test
17.551

F
5.664*

df1
3

df2
832320.000

p
.001

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความเทากันของเมตริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยใชสถิติทดสอบ Box’M test of Equality of Covariance
Matrices พบวา คาความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
มีคา sig เทากับ .001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญที่ .05 แสดงวาขอมูลเมตริกซความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนรวมของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมไมเทากันเปนการฝาฝนขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับความ
เท า กั น ของเมตริ กซ ค วามแปรปรวน-ความแปรปรวนร ว มของประชากร ผลการวิ เคราะห ค วาม
แปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Tests) จึงเลือกใชคาสถิติ Pillai’s Trace ซึ่งมีคาความแกรง
(Robustness) มากกวา (ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2556: 246)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณของความฉลาดทางอารมณและความฉลาด
ทางสังคมระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
Statistic Test
Pillai's Trace
Hotelling's Trace
Wilks' Lambda
Roy's Largest Root

Value
.121
.897
.137
.137

F
4.596*
4.596*
4.596*
4.596*

Hypothesis df
2.000
2.000
2.000
2.000

Error df
67.000
67.000
67.000
67.000
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณของความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทาง
สังคมระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม มีคา Pillai’s Trace เทากับ .121 คาองศาอิสระเทากับ 2 และ
คา p เทากับ .013 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยมีคาขนาดอิทธิพล (Effect Size)
เทากับ .121 ซึ่งอยูในระดับเล็ก (Cohen, 1992, p. 157; McMillan & Schumacher, 2010d, p.
313) แสดงวา ความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาในกลุ ม
ทดลองหลังไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิตกับนักเรียนอาชีวศึกษากลุมควบคุมที่ ไมไดรับการ
ฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิต มีอยางนอย 1 คูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น จึงตองพิจารณาผลการทดสอบความแปรปรวนแบบตัวแปรเดียว (Univariate Test) ดังแสดง
ในตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบตัวแปรเดียวของความฉลาดทางอารมณหลัง
การทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
ตัวแปรตาม
ความฉลาดทางอารมณ

SS
330.057

df
1

MS
330.057

F
5.925*

p
.018

ES
.080

*p < .05
จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบตัวแปรเดียวของความฉลาดทาง
อารมณ หลังการทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคาขนาดอิทธิพล (Effect Size) เทากับ .080 ซึ่งอยูในระดับเล็ก (Cohen, 1992,
p. 157; McMillan & Schumacher, 2010, p. 313) หมายความวา จํานวนกลุมตัวอยางและขนาด
อิทธิพลเพียงพอตอการสงผลใหมีนัยสําคัญทางสถิติจริง แสดงวา ความฉลาดทางอารมณของนักเรียน
อาชีวศึกษาในกลุมทดลองหลังไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสูงกวานักเรียนอาชีวศึกษากลุม
ควบคุมที่ไมไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบตัวแปรเดียวของความฉลาดทางสังคมหลัง
การทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
ตัวแปรตาม
ความฉลาดทางสังคม

SS
330.057

df
1

MS
330.057

F
5.925*

p
.018

ES
.083

*p < .05
จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบตัวแปรเดียวของความฉลาดทางสังคมหลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา
ขนาดอิทธิพล (Effect Size) เทากับ .083 ซึ่งอยูในระดับเล็ก (Cohen, 1992, p. 157; McMillan &
Schumacher, 2010d, p. 313) หมายความวา จํานวนกลุมตัวอยางและขนาดอิทธิพลเพียงพอตอการสงผลใหมี
นัยสําคัญทางสถิติจริง แสดงวา ความฉลาดทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาในกลุมทดลองหลังไดรับการ
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ฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสูงกวานักเรี ยนอาชีวศึกษากลุมควบคุมที่ไมไดรับการฝกดวยโปรแกรม
ฝกทักษะชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปไดวา ความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษากลุมทดลองหลัง
ไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสูงกวานักเรียนอาชีวศึกษากลุมควบคุมที่ไมไดรับ การฝกดวย
โปรแกรมฝกทักษะชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาอภิปรายผลไดดังนี้
1. โปรแกรมฝกทักษะชีวิตสามารถนําไปใชกับนักเรียนอาชีวศึกษาได
เนื่องจากโปรแกรมฝกทักษะชีวิตพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ เปนขั้นตอน แตละขั้นตอนมีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน โดยเนื้อหาของโปรแกรมฝกทักษะชีวิตมาจากแนวคิดทักษะชีวิตดานสังคมและอารมณ
(Social and Emotional Skills) ของ (WHO, 1997) รวมกับแนวคิดกลุมฝกอบรม (Training Group)
ซึ่ง Nelson-Jones (1992, p. 27) กลาววา การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในกลุมฝกอบรมชวย
สรางบรรยากาศที่อบอุนและไววางใจสนับสนุนเกื้อกูลกัน สอดคลองกับ Botvin (2006, p. 1) ที่กลาววา
การฝกอบรมเปนกลยุทธการเรียนรูรวมกัน และมีความเหมาะสมที่จะชวยใหผูเรียนพัฒนาตนเอง
ในทุก ๆ ดาน และการฝกอบรมเปนวิธีการเรียนรูรวมกัน ทําใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ จนเกิดการเรียนรู
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม (กริช อัมโภชน, 2558; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ,
2558) และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย วัฒนาอุดมชัย และคณะ (2560) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเพื่อสรางภูมิคุมกันการใชยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวา คะแนนความรู
เกี่ยวกับยาเสพติด คะแนนทักษะการหลีกหนียาเสพติด และคะแนนเจตคติที่ถูกตองเกี่ยวกับยาเสพติด
หลังเขารับการฝกอบรมและชวงติดตามผล 4 สัปดาห สูงกวากอนฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญ และแนวคิด
การเรียนรูจากประสบการณ คือ การเรียนรูที่ผูเรียนเขาไปมีสวนรวม รวมกันคิด รวมกันลงมือทํา รวมกัน
แกปญหา ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดไตรตรอง คิดวิเคราะหดวยตนเอง จนสามารถสรุปเปนแนวคิดของตนเอง
และนําแนวคิดนั้นมาสูการปฏิบัติลงมือทํา ซึ่ง Kolb (1984, pp. 1-15) กลาววา ประสบการณเปนแหลง
ของการเรี ยนรู และพัฒนา โดยกระบวนการเรียนรู เริ่ มจากการสร างประสบการณ การสะทอนการเรี ยนรู
การสรุปองคความรู และการประยุกตใชความรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร รณะบุตร และ
คณะ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาและพัฒนาความมุงมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการศึกษาปฐมวัย ผลการวิจัย ไดรูปแบบฝกอบรมแบบ 4A ประกอบดวย ขั้นการสรางบรรยากาศ
ขั้นการเรียนรูจากการปฏิบัติ ขั้นการวิเคราะห และขั้นการนําไปประยุกตใช และสอดคลองกับงานวิจั ยของ
สุธาสินี กาญจนกิจ และวีรเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2554) พบวา หลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
มีกระบวนการของกิจกรรม ไดแก ประสบการณ การสะทอนความคิดเห็ นและอภิปราย สรุปความเขาใจ
และความคิดรวบยอด และการทดลองหรือประยุกตแนวคิด และสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทวัฒน ภัทรกรนันท
และคณะ (2556) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมโดยใชกระบวนการเรียนรูจากประสบการณเพื่อ
เสริมสรางจิตสาธารณะของอาสายุวกาชาด พบวา คะแนนความรูทักษะดานปฐมพยาบาล และคะแนน
จิตสาธารณะ ภายหลังการอบรมและเสร็จสิ้นการอบรมไปแลว 1 เดือนสูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญ
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ดังนั้นโปรแกรมฝกทักษะชีวิตที่พัฒนาขึ้น จึงมีความเหมาะสมสําหรับการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ
และความฉลาดทางสังคมในนักเรียนอาชีวศึกษา
2. โปรแกรมฝกทักษะชีวิตที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มความฉลาดทางอารมณในนักเรียน
อาชีวศึกษาได โดยพิจารณาจากคะแนนความฉลาดทางอารมณของกลุมทดลองหลังไดรับการฝกดวย
โปรแกรมฝกทักษะชีวิตสูงกวากอนไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
โปรแกรมฝ กทักษะชีวิ ตเป นกิจกรรมกลุ มฝ กอบรมที่เนนให นักเรี ยนไดรับประสบการณ จริ ง
ผานการไตรตรอง คิดวิเคราะหดวยตนเอง จนสามารถสรุปเปนแนวคิดของตนเองและนําแนวคิดไปสูการลงมือทํา
ทําให เห็ นความสามารถและศักยภาพของตนเอง รู จุดเดนและจุ ดบกพร องของตนเอง เกิดการเห็ นคุณค า
และนับถือตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสม รวมถึงรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นอยางเต็มใจ โดยไมโตแยงทันทีแมความคิดเห็นนั้นจะไมตรงกับความคิดของตนเอง รวมถึงการได
แสดงความเห็ นขั ดแย งได อย างสร างสรรค สามารถจั ดการอารมณ และความรู สึ กพร อมทั้ งแสดงออก
ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ วีระวัฒน ปนนิตามัย (2551, หนา 176-177) ที่กลาววา
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณที่ดีตองมีการฝกปฏิบัติ ตองฝกเชิงสถานการณ ใหทดลองเรียนรู ปฏิบัติ
และทราบผลการแสดงออก ความสามารถทางอารมณจึงตองเปนผลมาจากความสามารถปฏิบัติได
ในการฝกมักทําการฝกเปนรายบุคคลรวมกับกิจกรรมสัมพันธในกลุมเล็ก ๆ เริ่มจากการสรางแรงจูงใจที่ดี
การควบคุมอารมณโกรธ และการบริหารความเครียด และสอดคลองกับ กระทรวงสาธารณสุข (2558)
ที่กลาววา ผูที่มีอีคิวดีจะสามารถเขาใจอารมณของตนเองตามความเปนจริง รูจักคิดใครครวญ และมีการตัดสินใจ
ที่ดี สามารถจัดการกับอารมณไดอยางเหมาะสม อดทนอดกลั้น ไมหุนหันพลันแลน มีพลังใจที่จะฝาอุปสรรค
ในชีวิต เขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น รักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกันได และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Mohammad, Shahram, & Tahereh (2011) พบวา กลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรมฝกทักษะ
ชีวิต มีคะแนนความสุข คะแนนคุณภาพชีวิต และคะแนนการควบคุมอารมณสูงกวากลุมควบคุม ซึ่งสอดคลอง
กับ วิไล เกิดผล และพิเชษ เรืองสุด (2553) พบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีความฉลาดทางอารมณ
สูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และยังสอดคลองกับ Viguer
et., al (2017) พบวา ประสิทธิผลของโปรแกรม สามารถเพิ่มความฉลาดทางอารมณ ในทุก ๆ ดาน
ไดแก การเขาใจตนเอง ความสัมพันธระหวางบุคคล การจัดการความเครียด การปรับตัว และการจัดการอารมณ
และงานวิจัยของ Miao et., al (2017) พบวา ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรม
สมาชิกที่ดีขององคการ องคการสามารถเพิ่มพฤติกรรมสมาชิกที่ดีขององคการ โดยสรรหาพนักงานที่มีความ
ฉลาดทางอารมณสูง และลดพฤติกรรมตอตานการปฏิบัติงานขององคการ โดยการฝกอบรมความฉลาดทาง
อารมณใหพนักงาน
3. โปรแกรมฝ กทักษะชีวิตที่ผู วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มความฉลาดทางสั งคมในนักเรี ยน
อาชีวศึกษาได โดยพิจารณาจากคะแนนความฉลาดทางสังคมของกลุมทดลองหลังไดรับการฝกดวย
โปรแกรมฝกทักษะชีวิตสูงกวากอนไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
โปรแกรมฝกทักษะชีวิตเปนกิจกรรมที่นักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม ทํากิจกรรมรวมกัน
รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันแกปญหา นักเรียนไดมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นใหเปนที่ยอมรับของผูอื่น
ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมได รับรู เขาใจและตระหนักถึงความตองการของสังคม
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สรางความสัมพันธอันดีกับผู อื่นในสั งคม อยูรอดในสั งคมไดอยางปกติสุข สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหสอดคลองกับสถานการณทางสังคม สอดคลองกับแนวคิดของ Goleman (2006, pp. 84-97) ที่กลาวถึง
องคประกอบของความฉลาดทางสังคม ไดแก 1. การตระหนักรูทางสังคม (Social Awareness) คือ ความสามารถ
ในการรับรูอารมณ ความรูสึก เขาใจในสถานการณของบุคคลอื่นในสังคม และ 2. การมีปฏิสัมพันธทางสังคม
(Social Facility) คือ ความสามารถในการแสดงออกทางสังคมที่เขากับผูอื่นได แสดงออกไดเหมาะสม
เปนผูนําได และสามารถชวยเหลือผูอื่นได กาญจนกมล สุวิทยารัตน (2557) พบวา ระดับความฉลาด
ทางสังคมของนักศึกษากลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรมฝกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคมหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05 สอดคลอง
กั บ ธี รพั ฒน วงศ คุ มสิ น (2558) ที่ ศึ กษาเกี่ ยวกั บความฉลาดทางสั งคมและพฤติ กรรมเอื้ อต อสั ง คม
ของนิสิตคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา ความฉลาดทางสังคมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมเอื้อตอสังคม สอดคลองกับ Gower et., al (2014) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความฉลาดทางสั งคมและอารมณ กับพฤติกรรมความรุนแรง ผลการวิจัยพบวา ทักษะการจัดการ
ความเครียด สามารถชวยวัยรุนหญิง รวมทั้งผูตกเปนเหยื่อของความรุนแรงได
4. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณของความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคม
จําแนกตามกลุมทดลองและกลุมควบคุม ปรากฏวาความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคม
ของนักเรียนอาชีวศึกษาในกลุมทดลองที่ไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสูงกวากลุมควบคุมที่
ไมไดรับการฝกดวยโปรแกรมฝกทักษะชีวิต เปนเพราะวากลุมทดลองที่ไดรับการฝก ดวยโปรแกรมฝก
ทักษะชีวิตไดรับการฝกจากประสบการณ ผานการคิด การไตรตรอง การแกปญหาและการลงมือทํา
ซึ่งเปนการเรียนรูที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น นาจะดีกวา การอาน การฟง การมองเห็น
หรื อการพู ดเพี ยงอย างเดี ยว โปรแกรมฝ กทั กษะชี วิ ตประกอบด วย การอ าน การฟ ง การมองเห็ น การพู ด
รวมทั้งการลงมือทํา ทําใหเกิดทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล การตระหนักรูในตนเอง มีความเห็น
อกเห็นใจผูอื่น สามารถจัดการอารมณและความเครียดได ซึ่งสงผลทําใหเกิดความฉลาดทางอารมณ
และความฉลาดทางสังคมของนักเรียนสู งขึ้ นได ซึ่งแตกตางจากกลุมควบคุมที่ไมไดรับ การฝ กดว ย
โปรแกรมฝกทักษะชีวิต ทําใหไมไดรับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคม
สรุปผล
โปรแกรมฝกทักษะชีวิต เปนโปรแกรมฝกที่สามารถใชกับนักเรียนอาชีวศึกษาได สามารถทําใหความ
ฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคมสูงขึ้น โดยเนื้อหาของโปรแกรมฝกมาจากทักษะชีวิตดาน
สังคมและอารมณ (Social and Emotional Skills) รวมกับแนวคิดกลุมฝกอบรมที่เนนการสราง
สัมพันธภาพระหวางบุ คคล กับแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ ที่มีกระบวนการการเรียนรู เริ่มจาก
การสรางประสบการณ การสะทอนการเรียนรู สรุปองคความรู และประยุกตใชความรู กิจกรรมประกอบดวย
กิจกรรมปฐมนิเทศและทําแบบวัดความฉลาดทางอารมณและแบบวัดความฉลาดทางสังคม กิจกรรมหอคอย
แห งการเรียนรู กิจกรรมคิดอยางไรเสนอแนะอย างไร กิจกรรมฉันเปนคนอย างไร กิจกรรมมุด ลอด โดด
กิจกรรมสามเหลี่ยมแหงความรุนแรง กิจกรรมเปาหมายชีวิต กิจกรรมอารมณดีราศีจับ กิจกรรมชวยแตงโม
ผานทางตัน กิจกรรมคิดบวกไดจะหายเครียดและทําแบบวัดความฉลาดทางอารมณและแบบวัดความฉลาด
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ทางสังคม โดยสังเกตจากคาเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณและคาเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมในกลุม
ทดลองหลังเขารวมโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสูงกวากอนเขาโปรแกรมฝกทักษะชีวิต และคาเฉลี่ยความฉลาดทาง
อารมณและคาเฉลี่ ยความฉลาดทางสั งคมหลังเขารวมโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสูงกวากลุมควบคุม
ดังนั้นหากมีการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมฝกทักษะชีวิตในนักเรียนอาชีวศึกษาจะสามารถทําใหความ
ฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคมสูงขึ้นได
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจนําโปรแกรมฝกทักษะชีวิตไปใชกับนักเรียนเพื่อเพิ่มความฉลาด
ทางอารมณ และความฉลาดทางสังคม โดยนําโปรแกรมฝกทักษะชีวิตไปใชสอนในคาบกิจกรรม หรือคาบโฮมรูม
2. สถาบันการศึกษา ครูผูสอนที่สอนในระดับมัธยมศึกษาสามารถนําโปรแกรมฝกทักษะชีวิตไป
ใชในการสอนในคาบกิจกรรมอื่นได
3. หนวยงานภาครัฐ หนวยงานฝกอบรมสามารถนําไปประยุกตใชกับบุคคลในกลุมอื่น เชน
เยาวชนในทองถิ่น กลุมชมรม กลุมกิจกรรม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะนักเรียนอาชีวศึกษา ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาในประชากร
กลุมอื่น เชน นักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
2. งานวิจัยครั้งนี้ใชเวลาในการศึกษา 12 สัปดาห มีการประเมินผล 2 ครั้ง คือกอนและหลังการทดลอง
ทันทีในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการประเมินผลซ้ําภายหลังเสร็จสิ้นการเขารวมกิจกรรม เพื่อตรวจสอบ
ความคงทนผลของโปรแกรมฝกทักษะชีวิต
3. ควรมีการศึกษากับกลุมที่มีความฉลาดทางอารมณหรือความฉลาดทางสังคมต่ําโดยเฉพาะ
เนื่องจากอาจทําใหความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางสังคมของผูเขารวมโปรแกรมฝกทักษะชีวิตสูงขึ้น
และอาจลดพฤติกรรมไมพึงประสงคได
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กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนเมือง
: ศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
LEARNING PROCESS WITH THE PARTICIPATION OF THE COMMUITY IN
THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY OPERATIONS MUNICIPAL AREA :
STUDY AREA OF LOPBURI MUNICIPALITY LOPBURI PROVINCE
สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
ทีส่ อดคลองกับความตองการของชุมชนเมือง และ 2) เสริมศักยภาพของคนในชุมชนโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนเมือง การวิจัยใชทั้งการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed methodology)
วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหองคประกอบปจจัย (Factor analysis) กลุมตัวอยาง ไดแก
หัวหนาครัวเรือนในชุมชนในเทศบาล จํานวน 380 ครัวเรือน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยเนนที่การมีสวนรวม
โดยการสัมมนาปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของคณะทํางาน 26 ชุมชน การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุมเปาหมาย
ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาชุมชนเมืองโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 4 ขั้นตอนไดแก การตัดสินใจ การดําเนินการ
การรั บ ผลประโยชน และการประเมิ น ผล ในภาพรวมมี ค า เฉลี่ ย ในระดั บ ปานกลาง X (2.30) ความสั ม พั น ธ
ของปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณลักษณะบุคคล พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหปจจัย พบวา ปจจัยการพัฒนาชุมชนเมือง ประกอบดวย 8 กลุม ปจจัยดานการมีสวนรวมวางแผน
และประชาสัมพันธมีความสําคัญเป นอันดับแรก สวนปจจัยในการพัฒนาชุมชนเมืองในดานอื่นมีคาเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง X (2.27)
คําสําคัญ : การพัฒนาชุมชนเมือง, การดําเนินงาน, กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

Abstract
This Research has the main objective to study 1) urban development in the city of
Lopburi, which corresponds to the needs of communities, cities and 2) to maximize the
community, learning processes, engaged in urban development. Using research mythology the
research Mixed methodology Analysis by descriptive statistics and analysis elements. Samples
include a head of household in the number of households and 380 Qualitative research
researchers focus on participation by the seminar’s working committees operating 26 in-depth
interviews community and discussion group. Research has found that urban development
processes, Cooperative learning, 4 steps, including a decision. Operation and benefits evaluation.
In the overview with a moderate average X (2.30). The relationship of factors correlated with the
person found to have engaged in statistically significant levels or 0.05 to analyze factors of urban

1

อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาองคการมหาวิทยาลัยเจาพระยา
ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 | Vol3,No.3 September-December 2017: ISSN 2465-3578


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social

community development factors found to consist of 8 groups of factors are involved in planning,
and PR is important first. Other factors have moderate average.
Keywords: Urban development, Progress, Participatory Learning Process

บทนํา
การพัฒนาประเทศในชวงที่ผานมาภายหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (2504-2509)
เปนตนมาทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุงไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิด
ทฤษฎีของตะวันตก ทําใหรัฐบาลทุมเททรัพยากรลงไปในโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อชักจูงใจภาคเอกชน
เขามาลงทุน สวนภาคการเกษตรก็เนนการผลิตเพื่อการสงออกมากขึ้น ซึ่งผลการดําเนินนโยบายภายใตกรอบ
แนวคิดของตะวันตกดังกลาว ประกอบกับการที่รัฐมักตกเป นเครื่องมือที่ตอบสนองความตองการ
หรือผลประโยชนของชนชั้นนํา นายทุน จึงเปนปจจัยสําคัญที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ในสมัยรัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต ภายใตคําขวัญของรัฐบาลที่วา “น้ําไหล ไฟสวาง ทางดี มีงานทํา” รวบรัดมาจนถึง
สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) ใชเวลาเกือบ 40 ป ที่รัฐพัฒนา
ใหคนรวยยิ่งรวยขึ้น และคนจนก็จนลง ดังคํากลาวที่วา “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน”
ปญหาอันเกิดจากการพัฒนาภายใตกรอบแนวคิดตะวันตกแลว กระแสจากภายนอกและปจจัยแวดลอมตางๆ
โดยเฉพาะกระแสวั ตถุ นิ ยม บริ โ ภคนิ ยมและกระแสความเป น สมั ยใหม ที่ แ พร ขยายไปทั่ ว สั งคม
และชุมชนทองถิ่น เปนสวนสําคัญที่ไปลดทอนหรือบดบังคุณคาที่มีอยูในชุมชนแตดั้งเดิม
การพัฒนาประเทศในชวงที่ผานมา กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการขยายตัว
ของชุมชนเมืองอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงจนกลายเปนวิกฤติการณที่สงผล
กระทบในดานลบตอชีวิตความเปนอยู สุ ขภาพอนามัยของคนในชุมชน ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกลายเปน
อุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน จากวิกฤติการณ
ดังกลาวองคการอนามัยโลก (WHO, 1995) จึงไดนําแนวคิดเมืองนาอยู (Healthy Cities) มาใชเปน
กรอบทิศทางในการพัฒนาชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเมืองแหงชาติ, 2543; ไชยยันต
กัมปนาทแสนยากร, 2540) เชื่อกันวาความเปนเมืองไมเพียงแตการนํามาซึ่งความเจริญเติบโตคุณภาพชีวิตที่ดี
และความเปนอยูที่สะดวกสบายเทานั้น โดยมองขามไปวาในอีกดานหนึ่งความเปนเมืองมีผลทําใหเกิดปญหา
ตางๆ ตามมานานัปการ เชน ปญหาดานกายภาพ อันไดแก จราจรติดขัดในเมืองความแออัดของเมือง
การขาดแคลนที่ อยู อาศั ยของคนในเมื อง สิ่ งแวดล อมเป นพิ ษ ป ญหาสั งคม และอาชญากรรม รวมถึ ง
ปญหาเศรษฐกิจหรือปากทองของประชาชน (Satterwaite, 2005) จากปรากฏการณดังกลาวขางตน
ทําใหการพัฒนาการบริหารเมืองไดรับความสนใจจากทั้งผูบริหารเมือง และประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเมือง
ตอ งตระหนั กว า ควรทํ า อยา งไรจึ ง จะทํา ให เมื อ งที่ คนอาศัย อยู มี วิธี ก ารจั ด การได อ ย า งเหมาะสม
และตอบโจทยคนในชุมชนเมืองได
แนวคิดการพัฒนาเมืองในโครงการเมืองนาอยูเขามาสูประเทศไทย ในป พ.ศ. 2537 เปนผลเนื่องมาจาก
การสั ม มนาร ว มกั น ระหว า งคณะกรรมาธิ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของสหประชาชาติ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟก (ESCAP) กับรัฐบาลไทยในเรื่องการพัฒนาเมือง ณ กรุงเทพมหานคร ความเคลื่อนไหว
ในเรื่องเมืองนาอยูจึงไดเกิดขึ้นตามลําดับ (World Health Organization, 1995) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศใหเปน “สังคมที่มี
ความสุขอยางยั่งยืน” (Green and Happiness Society) มีแนวทางการพัฒนาที่ใหความสําคัญ
กับการเมืองระดับทองถิ่นซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชนในระดับรากหญา และการสงเสริมใหองคการ
ปกครองทองถิ่นไดเขามามีบทบาท มีสวนรวมมากขึ้น เนนการพึ่งตนเอง ชวยเหลือเกื้อกูลกันควบคูไปกับ
การพัฒนาชุมชนในภาพรวม ที่อาศัยความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคม
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550; Turner, 2006)
ในประเทศไทย นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เปนตนมา
สามารถสังเกตเห็นความพยายามจากหนวยงานภาครัฐ ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น
ในการวางแผนพัฒนาชุมชน รวมทั้งภาคประชาชนเองก็มีการเคลื่อนไหว และจัดตั้งองคกรชุมชนมากมาย
เมื่ อ กระแสของการส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของพลเมื อ งเป น สิ่ ง ที่ไ ด รั บ ความสนใจเป น อย า งมาก
(ชาติชาย ณ เชียงใหม, 2545; ธเนศวร เจริญเมือง, 2542; Adams, 2004) การมีสวนรวมของประชาชน
ในกิจกรรมของชุมชนเปนการเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสิทธิมีเสียงในกระบวนการตัดสินใจ
ของหนวยงานรัฐ ซึ่งอาจมีขึ้นไดในหลายลักษณะตั้งแตการแจงขอมูลขาวสารใหแกประชาชนไดรับทราบ
การรวมปรึกษาหารือกับประชาชน ตลอดไปจนถึงการปลอยใหประชาชนขับเคลื่อนการดําเนินกิจการ
สาธารณะดวยตนเอง (IIago, 2001; United Nations, 2004) แตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใน
ความเปนจริงยังจํากัดอยูเพียงการรับ ฟงความคิดเห็นของประชาชน ดวยการจัดการระดมสมอง
หรือการทําประชาพิจารณ อีกทั้งยังดําเนินไปในลักษณะ “ชั่วครั้งชั่วคราว” (Ad-hoc) ไมสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหนึ่งของการบริหารภาครัฐ
มีหน าที่ ดู แลบริ หารจั ดการเมื องและบริ การสาธารณะ แต ปญหาเชิ งนโยบาย ระเบี ยบ ข อปฏิ บั ติ และ
กระบวนการนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นลวนแตสงผลตอการใหบริการสาธารณะสําหรับ
ประชาชนในพื้นที่ ทั้งในแงของการใหบริการและการเขาถึงบริการสาธารณะของรัฐนั้นได แมองคกรปกครอง
ส ว นทอ งถิ่นจะมีห น าที่ใ นการบริ ห ารพั ฒนาเมือง แตปจจุ บัน บทบาทดั งกล าวไดเปลี่ ย นแปลงไป
จากผูที่ใหบริการแกประชาชนมาเปนผูสนับสนุนในภาคสวนตางๆ ไดเขามาในการรวมพัฒนาเมื องมากกวา
แตกอน (Denhardt and Denhardt, 2007)
จังหวัดลพบุรีเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรอยางตอเนื่องและยาวนานตั้งแตอดีต
มาจนถึงปจจุบัน เมืองลพบุรีจึงเปนศูนยกลางในการพัฒนาความเจริญกาวหนาในดานตางๆ เชน การคมนาคม
การอุตสาหกรรม การศึกษา การปกครอง การสาธารณสุข การทหาร เปนตน จากความเจริญดังกลาว
จึงมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน เทศบาลเมืองลพบุรีไดมีการจัดตั้งชุมชนตั้งแตป พ.ศ. 2530
ถึงปจจุบันมีทั้งหมด 26 ชุมชน (สํานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี, 2551) ซึ่งการที่เมืองมีประชากรอยูอยาง
หนาแนนประกอบกับเปนเมืองศูนยกลางของความเจริญในดานตางๆ ไดสงผลใหประสบกับสภาพ
ปญหาตางๆ
สํ าหรั บการวิ จั ยเพื่ อการพั ฒนาชุ มชนเมื องในเขตเทศบาลเมื องลพบุ รี ครั้ งนี้ ผู วิ จั ยจะเน นที่
การพัฒนาศักยภาพของคนทั้งภาคประชาชน ภาคราชการ ตลอดจนองคการปกครองสวนทองถิ่น
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมในการทําแผนและปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง
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ผลการวิจัยครั้งนี้คาดวาจะไดรูปแบบกระบวนการเรียนรูในการรวมพัฒนาชุมชน พรอมทั้งทราบปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของอันจะนําไปสูการปรับปรุงแกไข วางแผน และดําเนินการพัฒนาชุมชนเมืองตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีที่สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนเมือง
2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพของคนในชุมชนโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนเมือง
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ กําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
1. ขอบเขตการพัฒนาชุมชนเมือง จําแนกการพัฒนาออกเปน 5 ดาน คือ ดานสังคม
ดานเศรษฐกิจ ดานกายภาพ ดานสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการ
2. ขอบเขตดานการมีสวนรวมของชุมชน แบงออกเปน 4 ดาน คือ การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมใน
การประเมินผล
3. ขอบเขตดานพื้นที่ จะศึกษาพัฒนาชุมชนเมืองโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
เฉพาะชุมชนที่เปนพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลพบุรี จํานวน 26 ชุมชน เปนพื้นที่ในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
กระบวนการเรี ยนรู แ บบมี ส ว นร วมของชุ ม ชนในการดํ า เนิ นงานพั ฒนาชุ มชนเมื อง
ศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เปนการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research & Development)
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ที่ใชทั้งการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed
methodology) มีขั้นตอนดังนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณในการสํารวจสภาพปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการ
มีสวนรวมของชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใชสถิติพรรณนาและการวิเคราะหปจจัย (Factor
analysis) กลุ มตัวอย างที่ใชในการวิจั ยได แก หั วหน าครั วเรือนในชุมชนในเขตเทศบาลเมื องลพบุ รี
จํานวน 380 ครัวเรือน โดยใชแบบสอบถาม แบบประเมินผลตนเอง
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยเนนที่การวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Research) ประกอบดวยคณะกรรมการ
ชุมชนจํานวน 26 ชุมชน ตัวแทนผูบริหารเทศบาล ตัวแทนเจาหนาที่เทศบาล และนักวิชาการที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนา ที่ไดเขามามีสวนรวมในการวิจัย โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิจัยที่อิงหลากหลายวิธี
(Multi Methods) ไดแกการสังเกตภาคสนาม การสัมภาษณแบบเจาะลึก การวิจัยเชิงสํารวจ การวิเคราะห
เนื้อหา การวิเคราะหเอกสารและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จํานวน 3 ครั้ง
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ผลการวิจัย
ตาราง 1 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคุ ณ ลั ก ษณะประชากร กั บ การพั ฒ นา ชุ ม ชนเมื อ ง
โดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ดวยการทดสอบคาไค-สแควร (Chi – Square Test)
คุณลักษณะประชากร

ระดับการมีสวนรวม
มาก
ปานกลาง
นอย

เพศ
ชาย
หญิง

35
(16.6)
38
(22.5)

114
(54.0)
73
(43.2)

สมรสและอยูดวยกัน
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช.
มัธยมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาหรือ
ไมไดเรียน

12
(25.00)
26

22
(45.8)
125

df

p-value

4.66

2

0.097*

49.56

6

0.000*

62
(29.4)
58
(34.3)

สถานภาพ
โสด

X2

14
(29.2)
82
58.33

18
(19.2)
18
(32.1)
12
(40.0)
10
(8.9)

44
(46.8)
34
(60.7)
15
(50.0)
55
(49.1)

17.71

รับจาง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานบริษัท
วางงาน/แมบาน

12
(33.3)
25
(15.8)
26
(22.6)
9
(13.2)
1
(33.3)

15
(41.7)
73
(46.2)
55
(47.8)
43
(63.3)
1
(33.3)

0.000*

12

0.125

32
(34.0)
4
(7.2)
3
(10.0)
47
(42.0)

อาชีพ
ทําการเกษตรหรือ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
คาขาย/ทําธุรกิจ

14

9
(25.00)
60
(38.0)
34
(29.6)
16
(23.5)
1
(33.3)
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ตาราง 1 (ต อ ) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคุ ณ ลั ก ษณะประชากร กั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนเมื อ ง
โดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ดวยการทดสอบคาไค-สแควร (Chi – Square Test)
คุณลักษณะประชากร
ตําแหนงในคณะกรรมการชุมชน
ประธาน/รองประธาน/
เลขานุการ
คณะกรรมการฝาย
ตางๆ
สมาชิกชุมชน

ระดับการมีสวนรวม
มาก
ปานกลาง
นอย
8
(32.0)
7
(26.9)
58
(17.6)

14
(56.0)
15
(57.7)
158
(48.0)

X2

df

p-value

23.14

8

0.003*

3
(12.0)
4
(15.4)
113
(34.4)

*p-value < 0.05

ผลการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะประชากร ได แ ก อายุ รายได
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนกับการพัฒนาชุมชนเมืองโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยใชสถิติ
Person’s Product Moment Correlation ทดสอบผลและยืนยันผลการศึกษา ดังนี้
การวิจัย พบวา อายุกับการพัฒนาเมืองโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีความสัมพันธกัน
อย างมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 (p-value=0.000) ระดั บ น อ ยมากในทิ ศ ทางบวก และ
ระยะเวลาที่ อ าศั ย อยู ใ นชุ ม ชนกั บ การพั ฒ นาเมื อ งโดยกระบวนการเรี ย นรู แ บบมี ส ว นร ว ม
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.018) ระดับนอยมากในทิศทางบวก
สวนรายไดไมมีความสัมพันธกับการพัฒนาเมืองโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
สมมติฐานการวิจัย ปจจัยคุณลักษณะประชากร ไดแก เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได ระยะเวลาที่ อ าศั ย อยู ใ นชุ ม ชน ตํ า แหน ง ในคณะกรรมการชุ ม ชนกั บ การพั ฒ นาเมื อ ง
โดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีความสัมพันธกับการพัฒนาเมืองโดยกระบวนการเรียนรูแบบ
มีสวนรวม เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งผลการศึกษา พบวา อายุ รายได ระยะเวลาที่อาศัยอยู
ในชุมชนมีความสัมพันธกับการพัฒนาเมืองโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางอายุ รายได ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนกับการพัฒนาเมือง
โดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ดวยการทดสอบคา Person’s Product Moment Correlation
คุณลักษณะประชากร
อายุ
รายได
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
*p-value < 0.05

การมีสวนรวม
คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธเพียรสัน
(Person Correlation)
0.193*
0.121*
0.061

p-value
0.000*
0.236
0.018*
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ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตาม 4 ประเด็นสําคัญของขั้นตอนการมีสวนรวม โดยวิเคราะหหาคาสถิติดวย
คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยการพัฒนาชุมชนเมืองโดยกระบวนการเรียนรูแบบ
มีสวนรวมแยกตามรายการขั้นตอนของการมีสวนรวม สรุปไดดังนี้ คือ
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจการพัฒนาชุมชนเมือง โดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
พบวา ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ X 2.36)
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงานการการพัฒนาชุมชนเมือง ในดานการดําเนินกิจกรรมอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ X 2.27)
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน จากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ X 2.34)
4. การมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนาชุมชนเมือง จากการศึกษาพบวา ดานการมีสวนรวม
ในการประเมินผล อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ X 2.23)
จากผลการวิจัยการพัฒ นาชุมชนเมืองโดยกระบวนการเรี ยนรูแบบมีสว นรว มในภาพรวม
พบว า อยู ใ นระดั บ ปานกลาง (ค า เฉลี่ ย เท า กั บ X 2.30) โดยมี ก ารมี ส ว นร ว มด า นการตั ด สิ น ใจ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การมีสวนรวมดานการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมดานการ
ดําเนินงาน สวนการมีสวนรวมดานการประเมินผลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด รายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ของการพัฒนาชุมชนเมือง
โดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม จําแนกตามขั้นตอนในภาพรวม
การมีสวนรวม
การตัดสินใจ
การดําเนินงาน
การรับผลประโยชน
การประเมินผล
รวม

X

2.36
2.27
2.34
2.23
2.30

±
±
±
±
±
±

SD.
0.66
0.71
0.76
0.75
0.72

ระดับ
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ผูวิจัยไดกําหนดการพัฒนาชุมชนเมืองโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม จําแนกตามรายดาน
5 ดานคือ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม ดานกายภาพ และดานบริหารจัดการผลการวิจัย
พบวา การพัฒนาชุมชนเมืองโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง
(คาเฉลี่ยเทากับ X 2.27) รายละเอียดดังตาราง 4
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ของการพัฒนาชุมชนเมือง
โดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม จําแนกตามรายดานของการพัฒนาเมือง ในภาพรวม
การมีสวนรวม
ดานสังคม
ดานเศรษฐกิจ
ดานกายภาพ
ดานสิ่งแวดลอม
ดานการบริหารและจัดการ
รวม

(X )
2.39
2.30
2.23
2.24
2.19
2.27

±
±
±
±
±
±
±

SD.
0.66
0.70
0.67
0.68
0.63
0.67

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีความสั มพันธ กับการพัฒนาชุมชนเมืองโดยกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม ผลการวิจัย พบวา เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และตําแหนงในคณะกรรมการชุมชน
กับการพัฒนาชุมชนเมืองโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนอาชีพไมมีความสัมพันธกับการพัฒนาชุมชนเมืองโดยกระบวนการเรียนรูแบบ
มีสวนรวมของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
ตาราง 5 แสดงความสัมพันธระหวางอายุ รายได ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนกับการพัฒนาชุมชน
เมืองโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ดวยการทดสอบคา Person’s product Moment Correlation
คุณลักษณะประชากร
อายุ
รายได
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
*p-value < 0.05

การมีสวนรวม
ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ เ พี ย ร สั น
(Person Correlation)
0.193*
0.121*
0.061

p-value
0.000*
0.236
0.018*

ผลการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) ซึ่งผูวิจัยไดจัดกลุมการพัฒนาชุมชนเมือง โดยกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม พบวา กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมจัดออกเปน 8 กลุม ไดแก ดานการวางแผน
และประชาสั มพันธ ดานการติดตามและตรวจสอบ ดานการบริหารจัดการ ดานสั งคม ดานสภาพแวดล อม
ดานการสรางโอกาสทางสังคม ดานกายภาพและดานสาธารณสุข
ผลการวิจัยพบวา ความสําคัญในลําดับที่ 1 คือ ปจจัยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมดานการวางแผน
และประชาสัมพันธ มีความสําคัญสูงสุด โดยสภาพปจจัยที่สําคัญที่สุด คือ การมีสวนรวมในการวางแผน
และการตัดสินใจจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน ความสําคัญลําดับที่ 2 คือ ดานการมีสวนรวมการติดตาม
และตรวจสอบ ลําดับที่ 3 คือ ดานการมีสวนรวมการบริหารจัดการ ลําดับที่ 4 คือ การมีสวนรวมในดานสังคม
ลําดับที่ 5 คือดานสภาพแวดลอม ลําดับที่ 6 การมีสวนรวมดานกายภาพ ลําดับที่ 7 เปนดานการมีสวนรวม
การสรางโอกาสทางสังคม และความสําคัญลําดับที่ 8 คือ การมีสวนรวมดานสาธารณสุข
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
1. ในการพัฒนารู ปแบบกระบวนการเรียนรู แบบมีส วนร วม ควรใหความสํ าคัญกับการคัดเลื อก
ผูเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2. นโยบายของผูบริหารเทศบาลมีสวนสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเมือง
3. ควรสรางบรรยากาศในการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ เปดโอกาสใหทุกคนรวมแสดงความคิด
มีอิสระในการแสดงออก
4. สํานักงานเทศบาลเมืองลพบุรีควรมีบทบาทเปนผูใหการสนับสนุน เปนที่ปรึกษาหรือเปนพี่ เลี้ยง
ใหกับคณะทํางานของชุมชนในการดําเนินกิจกรรม
ขอเสนอแนะเชิงบริหาร
1. ควรสนับสนุนใหคณะกรรมการชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการมีสวนรวม
2. การที่ สมาชิกชุ มชนไดเขารวมในการดําเนินการและการรั บผลประโยชน จะทําใหเกิ ด
ความรูสึกอยากเขารวมตัดสินใจและประเมินผล
3. ควรสนับสนุนโครงการที่เกิดจากการคิดและการวางแผน การสํารวจสภาพปญหาของชุมชน
โดยคณะกรรมการชุมชนใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การคัดเลื อกคณะกรรมการชุมชน ควรสรางแรงจูงใจให บุคคลที่มีความรูความสามารถ
มีเวลาวางใหกับกิจกรรมชุมชน
2. ควรกําหนดใหมีสถานที่ทําการของคณะกรรมการชุมชนใหครบทุกชุมชน
3. ควรกําหนดใหการพัฒนาชุมชนเมืองเปนกิจกรรม/โครงการพิเศษ ซึ่งมีคณะกรรมการ
จากทุกหนวยงานของภาครัฐและภาคประชาชนรวมเปนเจาภาพในการพัฒนา
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรสนับสนุนใหมีการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาในพื้นที่
2. ควรมีการจัดอบรม/สัมมนา ใหความรูแกคณะกรรมการชุมชนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการของเทศบาล
3. ควรนําบทเรียนจากกิจกรรมสํารวจชุมชน มาเปนแนวทางในกระบวนการสงเสริม/
เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรคัดเลือกพื้นที่ในระดับเทศบาลที่มีความเจริญเติบโต การขยายตัวของสภาพเมืองเพื่อ
ดําเนินการศึกษาภาคตัดขวางและวิจัยเชิงคุณภาพ ถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนเมือง
2. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการเขามามีสวนรวมของประชาชนชุมชน
3. ควรมีการวิจัยประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนร ว ม
โดยใชรูปแบบการประเมินผลของซิป (CIPP Model) หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมตอไป
4. ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น ควรมีการทําสัญญาประชาคมกับประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
ในการมีนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจน/เปนรูปธรรม และสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใน
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การรวมพัฒนาทองถิ่น และดําเนินงานบริหารทองถิ่นโดยธรรมาภิบาล เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
พิจารณาในการเลือกตั้ง
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ผลของการใชกรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการตลาด
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
Effects of using case study in the course of marketing Principles
Marketing Faculty of Business Administration
at Phitsanulok University
สุรเดช สุเมธาภิวัฒน

1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชกรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา MK 01101
หลักการตลาด เปนรายวิชาแกนบริหารธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 90 คน โดยเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) หลังจากนั้นไดทําการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อหาคาสถิติไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชแบบทดสอบกรณีศึกษาดวยสถิติทดสอบ
t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางกอนและหลังเขารวมกระบวนการเรียนรู ผลการวิจัยดานกระบวนการเรียนรูผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา มี ค า เฉลี่ ย ของคะแนนก อ นและหลั ง การ การเรี ย นโดยใช ก รณี ศึ ก ษาในหั ว ข อ
การเจริญเติบโตและการแขงขันของตลาดน้ําอัดลมในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สวนผลการวิเคราะหความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขารวมกระบวนการเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษา พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด อยางไรก็ตามผูตอบแบบสํารวจไดให
ข อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บปรุ ง การจั ด การเรี ยนการสอนโดยกลุ ม ตั ว อย า งได เ สนอแนะให มี การนํ ากรณี ศึ ก ษาที่ เ ป น
ภาษาอังกฤษและมีความหลากหลายมาใชประกอบการเรียนในหัวขออื่น ๆ ของวิชานี้ดวย
คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอน, กรณีศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ACTUSBDU
This research aims to study the results of the case studies, teaching courses in MK 01101
Marketing principles the core curriculum of the Faculty of Business Administration, the number of
students enrolled was 90. The tools used to collect data for this research were questionnaires.
The questionnaire was then analyzed for statistic, percentage, mean, and standard deviation. And
use a case study with t-test to compare the differences before and after the learning process.
Research Results on Learning Achievement of Students Have average scores before and after Case
study in the topic. The growth and competition of the soft drink market in Thailand in the first
quarter of 2016 were significantly different at the 0.05 level. The results of student satisfaction
analysis in the learning process using case studies were found. However, respondents provided
feedback to improve their learning management
Keywords: Instructional practices, Case study, Learning Achievement
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บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 และมาตรา 24 เนนการจัดการศึกษาที่ยึดผูเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามความถนัดเต็มศักยภาพ โดยฝกทักษะ
กระบวนการคิดการจัดการจากประสบการณจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา หลักการตลาด สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จึงนําความรู
ทางวิชาการทางดานการตลาดบูรณาการเรียนผานการคิด วิเคราะห และแยกแยะ ได อยางเปนรู ปธรรม
จํ าเปนต องไดเรี ยนรู กรณีศึ กษานอก
เข าใจ
และวิเคราะหกรณีศึกษาจากเกี่ยวกับ กลยุทธการตลาดของธุรกิจในและระหวางประเทศและการเสนอกลยุทธ
เพื่อแกปญหาทางธุรกิจ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ไดทําการศึกษาเครื่องมือที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาเพื่อนําผลการวิจัยมาใชประโยชน
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักการตลาดในครั้งตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการใชวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาในรายวิชา MK 01101 หลักการตลาด
2. วัดความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชวิธีการสอนโดยแบบกรณีศึกษาในรายวิชา MK 01101
หลักการตลาด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะประชากรกรของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการสอนวิชา MK 01101 หลักการตลาด
ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในการเขารวมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการใชกรณีศึกษา
ในหัวขอ “การเจริญเติบโตและการแขงขันของตลาดน้ําอัดลมในประเทศไทย ไตรมาสที่1 ป 2559”
สมมติฐาน
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษากอนและหลังการใชกรณีศึกษาแตกตางกันอยางไร
2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาในการเรียนรายวิชา MK 01101
หลักการตลาด อยูในระดับใด
วิธีการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชกรณีศึกษาจัดการเรียนการสอน
2. สรางเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ประเภท ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชกรณีศึกษา
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา MK 01101 หลักการตลาด
4. ทําการสอนโดยแบบกรณีศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและการแขงขันของตลาดน้ําอัดลมในประเทศไทย
ไตรมาสที่ 1 ป 2559 ใชเวลาเรียน 3 คาบ ทําแบบทดสอบเปนเวลา 1.30 ชั่วโมง จํานวน 2 ครั้ง
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5. เก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา MK 01101 หลักการตลาด 1 สัปดาห พรอม
วัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสอน ตอการใชกรณีศึกษา ระหวางเก็บขอมูลทําการสัมภาษณ
เพิ่มเติม ซึ่งการสัมภาษณไมมีโครงสราง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาเพื่อประเมินเชิงคุณภาพไดอีกทางหนึ่ง
6. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
7. สรุปผลการวิจัยจากขอมูลที่เก็บรวบรวมและผลการวิเคราะหขอมูลรวมทั้งการอภิปรายผลวิจัย
8. ดําเนินการเขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพเลมรายงาน รวมทั้งสรุปเพื่อเผยแพรบทความวิจัย
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสํารวจ ที่มีตอกิจกรรมการ
เรียนโดยกรณีศึกษาในรายวิชา MK 01101 หลักการตลาด ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการ
วิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 90 คน จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน เป นเพศชาย
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และนักศึกษาเพศหญิงจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 60.00
โดยทัง้ หมดเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3 คณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
60 คน คิดเปนรอยละ 66.66 รองลงมาคือสาขาวิชาการจัดการจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 26.66
และสาขาวิชาการตลาดจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.66 ตามลําดับ
2. เปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบเมื่อ เปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบกอนการเรียน (pre-test)
และคะแนนทดสอบหลังการเรียน(post-test) ดวยการทําสอบ t-test พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนหลัง
การเขารวมกิจกรรมในหัวขอ “การเจริญเติบโตและการแขงขันของตลาดน้ําอัดลมในประเทศไทย
ไตรมาสที่ 1 ป 2559” การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
เทากับ 4.36 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 7.29 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังเรียนของนักศึกษาสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูโดยการสอนแบบกรณีศึกษา จากการวิเคราะหความ
พึงพอใจของนักศึกษาในการเขารวมกระบวนการเรียนรูโดยการสอนแบบกรณีศึกษา พบวา ผูที่ตอบ
แบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจ ในการการเขา รว มกระบวนการเรีย นรู โ ดยการใชก รณีศ ึก ษา
มีคาเฉลี่ย อยูที่ระดับ 4.52, S.D. =0.52 อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายหัวขอพบวา
กลุมตัวอยางมี ความพึงพอใจในหัวขอพึงพอใจในกิจกรรมประเมินการเรียนรูโดยการใชกรณีศึกษาอยูที่
ระดับ 4.94, S.D. =0.42 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมากิจกรรมนี้มีจุดมุงหมาย/จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ
เกณฑการวัด และประเมินผลการศึกษาชัดเจน อยูที่ระดับ 4.81, S.D.=0.40 อยูในระดับมากที่สุดและ
วิธีการดําเนินกิจกรรม เวลาที่ใชมีความเหมาะสมในหัวขอที่ศึกษา อยูที่ระดับ 4.68, S.D.= 0.48 อยูใน
ระดับมากทีส่ ุดตามลําดับ
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4. ความคิ ดเห็ นของนั กศึ กษาความคิ ด เห็ น และข อเสนอแนะของนั กศึ ก ษาในการเข า ร ว ม
กระบวนการเรี ยนรู โ ดยการใชกรณี ศึ ก ษาจากผลการวิ เ คราะห แ บบสอบถาม และการสั ม ภาษณ
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ไดขอ สรุปดังตอไปนี้
1) ดานการกําหนดเนื้อหาของกิจกรรม นักศึกษาสวนใหญพอใจในการใชกรณีศึกษาทําให
เขาใจเนื้อหามากขึ้น การอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียนทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน
กรณี ศึ กษาภาษาอั งกฤษค อนข างเข าใจยากเนื่ องจากนั กศึ กษาแต ละคนมี พื้ นฐานภาษาอั งกฤษแตกต างกั น
อยางไรก็ตาม การที่อาจารยผูสอนใหแปลมากอนและมาทําความเขาใจพรอมกัน ในชั้นเรียนอีกครั้งทํา
ใหเขาใจตรงกันมากขึ้น
2) ดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกิจกรรม อุปกรณคอมพิวเตอรในบางครั้งประสบ
ปญหาเสียหรืออุปกรณตอพวงไมมี
3) ดานการวัดและประเมินผลการวัดและประเมินผลเปนรายบุคคลมีความเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
1) นักศึกษาตองการใหใชกรณีศึกษาที่เปนภาษาอังกฤษในรายวิชาเอกตั้งแตชั้นปที่ 2 เพื่อสราง
ความคุนเคย
2) นักศึกษาตองการใหมีกรณีศึกษาที่หลากหลายทั้งในและตางประเทศในการทําวิจัยครั้งนี้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพียง 3 ครั้ง 3 กิจกรรมในการวิจัยครั้งตอไปควรเพิ่มจํานวนกิจกรรมในบทเรียนที่
ตอเนื่องกัน
อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังการทดลองพบวาความรูของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา MK 01101 หลักการตลาด เพิ่มสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้อธิบายไดวานักศึกษากลุมตัวอยางใหความรวมมือที่ดี ในการวิเคราะหกรณีศึกษาแม
เปนกลุมใหญจํานวน 90 คน การวิเคราะหกรณีศึกษา การคนหาสาเหตุและการตัดสินใจเลือกแนว
ทางแกไขปญหาแลกเปลี่ ยนเรียนรูสํ าหรับตอบโจทย ตามใบงานทําใหมีส วนในการเพิ่มพูนความรู
ประกอบกับผูสอนไดอธิบายกระบวนการเรียนการสอน การเขารวมกิจกรรมอยางชัดเจน การมีใบงานที่ ชัดเจน
การมี การนําเสนอผลการศึกษาคนควาหาคําตอบโจทยตามใบงาน และผูสอนแจกรายละเอียดของ
เนื้อหาบางสวนให รวมทั้งการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และบรรยากาศการเรียนการสอนที่ไมเครงเครียด
เนนผูเรียนเปนสําคัญใหเรียนรูแบบชวยกัน จึงทําใหมีผลตอการเรียนรู และความรูเพิ่มขึ้น
จากผลการทดสอบกอนการเรียน (pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test)
ดวยการทําสอบ t-test พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนหลังการเขารวมกิจกรรมในหัวขอ “การเจริญเติบโต
และการแขงขันของตลาดน้ําอัดลมในประเทศไทย ไตรมาสที่1 ป 2559”การทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 4.36 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ
7.29 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนน
หลั ง เรี ย นของนั กศึ ก ษาสู งกว าก อนเรี ยนอย างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
ผลงานวิจัยของพัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2553), มรรษภร เชื้อทองฮัว (2554), ธีรวินท นฤนาท (2554) ,
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กนิษฐา ศรีเอนก (2555), Norwani, Yusof and Ismail(2014) ที่พบวาการจัดการเรียนการสอน
ดวยวิธีกรณีศึกษา ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2. ความพึงพอใจ สําหรับความพึงพอใจจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการใช
กรณีศึกษาในหัวขอ “การเจริญเติบโตและการแขงขันของตลาดน้ําอัดลมในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1
ป 2559”นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขารวมกระบวนการเรียนรูโดยการสอนแบบ
กรณีศึกษา พบวาผูที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการการเขารวมกระบวนการเรียนรูโดยการ
ใชกรณีศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.52, S.D. =0.52 อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนราย
หัวขอพบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในหัวขอพึงพอใจในกิจกรรมประเมินการเรียนรูโดยการใช
กรณีศึกษาอยูที่ระดับ 4.94, S.D. = 0.42 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมากิจกรรมนี้มีจุดมุงหมาย/จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม และเกณฑการวัด และประเมินผลการศึกษาชัดเจน อยูที่ระดับ 4.81, S.D.=0.40 อยูในระดับ
มากที่สุด และวิธีการดําเนินกิจกรรม เวลาที่ใชมีความเหมาะสมในหัวขอที่ศึกษา อยูที่ระดับ 4.68, S.D.= 0.48
อยูในระดับมากทีส่ ุดตามลําดับ
ในการวิเคราะหกรณีศึกษาแมเปนกลุมใหญจํานวน 90 คน การวิเคราะหกรณีศึกษา การคนหาสาเหตุ
และการตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหาแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับตอบโจทย ตามใบงานทําใหมีสวน
ในการเพิ่มพูนความรู ประกอบกับผูสอนไดอธิบายกระบวนการเรียนการสอน การเขารวมกิจกรรมอยางชัดเจน
การมีใบงานที่ชัดเจน การมีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาหาคําตอบโจทยตามใบงานและผูสอนแจก
รายละเอียดของเนื้อหาบางสวนให รวมทั้งการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และบรรยากาศการเรียนการสอน
ที่ไมเครงเครียด เนนผูเรียนเปนสําคัญใหเรียนรูแบบชวยกัน จึงทําใหมีผลตอการเรียนรู และความรู เพิ่มขึ้น
ซึ่งใกลเคียงกับผลการวิจัยของ มรรษภร เชื้อทองฮัว (2554) ที่พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจจากการเขา
รวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีกรณีศึกษาในระดับมาก
เอกสารอางอิง
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แนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม
The Guidelines of Culture Based Activities for Development
of Touring Sites in Samut Songkram Province
1

2

3

4

อุดม สมบูรณผล กัญญามน อินหวาง สุมนา สุขพันธ ปริศนา จิระสุทัศน วิชชานันท ธรณินทร

5

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม หาแนวทางการจัดการการดําเนินกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ประชากร คือ ผูนําชุมชนที่เกี่ยวของการจัดกิจกรรม
ของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม 18 แหง โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมอยางงายจากสถานที่ที่เปน
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตละประเภท คัดเลือกรอยละ 50 ที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ไดสถานที่การจัดกิจกรรม
เชิงวัฒนธรรม 9 แหง รวมกลุมตัวอยาง 405 คน โดยทําการสํารวจความคิดเห็นดานลักษณะการจัดกิจกรรมของแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และใชการเก็บขอมูลแบบคุณภาพกับผูเกี่ยวของดานจัดกิจกรรมวั ฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว
จํานวน 54 คน มีขั้นตอนคือ สัมภาษณการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของสถานที่ตางๆ ประชุมระดมความคิดเห็น แนวทาง
หาแนวทางการจัดการการดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะหเชิงเนื้อหา และกรณีศึกษา จากผลวิจัย พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอลักษณะการจัดกิจกรรมในภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ลักษณะกิจกรรมตอนรับนักทองเที่ยวเขามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบแทจริงในชุมชน
ในระดับมากที่สุด การแสดงพื้นบานที่นาประทับใจแตละแหลงทองเที่ยว และการบริการอาหารพื้นเมืองที่ไมมีใหสัมผัส
โดยทั่วไป การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว โดยภาพรวมใหความสําคัญและควรดําเนินการกิจกรรมมาก
รายดาน พบวา ดานที่ควรใหความสําคัญและควรดําเนินการกิจกรรม 5 อันดับ ไดแก มีการนําวิสัยทัศนและทิศทางการบริหาร
แหล ง ท อ งเที่ ย วไปใช มี ก ารจั ด เก็ บ ข อ มู ล หรื อ แสดงเพื่ อ สามารถชมกิ จ กรรมอย า งชั ด เจน มี ก ารจั ด ให มี ก ารอบรมด า น
ภาษาตางประเทศและผูเกี่ยวของ
คําสําคัญ : ลักษณะการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม,
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
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Abstract
The objectives of this research were to study characteristics of culture based activities, acquire
guidelines for cultural operations, and generate guidelines of cultural activities for the development of
touring sites in Samut Songkram province. A research population was composed of tourists and those
concerned in cultural operations in 10 touring sites in Samut Songkram province. By using purposive
sampling, the samples were selected from each type of culturing touring sites by 50% which operated
culturing activities continuously, resulting in a total of 9 representative touring sites in quantitative
research with 405 samples for survey and quality research with 54 samples. Quality data collections were
administered in the following steps: interviewing for the development of cultural attractions and cultural
activities, running a brainstorming meeting, as well as presenting a standard model for cultural activities
of touring sites in Samut Songkram province. Research results were obtained by descriptive statistics,
content analysis, and case studies. The results showed that tourists opinions on the nature of the event
as a whole at a high level. Considering the nature of activities that visitors to experience real life in the
community. The highest level folk show impressive individual attractions, the food and service are not
generally exposed, management activities of cultural tourism. The overall importance and should perform
much activity aspects that should be a priority and should include the top five activities are adopting the
vision and direction of travel to store information or to view the event clearly, to provide training in
foreign languages.
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บทนํา
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การสื่อความหมายของวัฒนธรรมทองถิ่นใหสามารถถายทอดคุณคาและมีความหมายทางสัญลักษณ เปนการบงบอก
ถึงความเปนเอกลักษณที่ตางกันออกไปของแตละทองถิ่น ซึ่งเป นทรัพยากรที่สําคัญทางการทองเที่ยวของไทย
โดยสามารถสรางรายไดใหกับ ทองถิ่นได รวมทั้งถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมใหคงอยู
ประกอบเรื่องราวประวัติศาสตรที่เกิดจากการหลอหลอมทางวัฒนธรรมรวมกัน ทั้งความเปนอยู การประกอบอาชีพ
อาหาร ประเพณี ซึ่งไดมีการถายทอดวัฒนธรรมและสืบสานเปนมรดกตกทอดนับรุนตอรุน จากบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน
วัฒนธรรมไดทําหนาที่เปนรากฐานความมั่นคงของทองถิ่น (วีรพล ทองมาและคณะ, 2554)
จากการศึกษาพบวา ปจจุบันนักทองเที่ยวทั้งใน และตางประเทศจํานวนมากใหความสนใจกับการทองเที่ยว
เพื่อการเรียนรูโดยเฉพาะการไดรูจักกับชุนชนในระดับที่ลึกกวาการทองเที่ยวทั่วไปโดยใหความสนใจกับผลิตภัณฑ
ทางวัฒนธรรมเพื่อใหตนเองไดรับประสบการณที่แปลกใหม และทดลองสิ่งที่ยังไมเคยสัมผัส เชน มีกระบวนการพัฒนา
เสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมโดยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิ ษณุโลก ถือวาเปนตนแบบ
ความรูสูการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมของคนในชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อตอบโจทย
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางแทจริง นอกจากนี้ยังพบวา มีรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดานหัตถกรรม
และรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดานศาสนา เชน การทองเที่ยวไหวพระเกาวัด การทองเที่ยวตาม
ประเพณีทําบุญของจังหวัดตางๆ เปนตน (กัญญามน อินหวางและคณะ, 2554)
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อยางไรก็ตาม การพัฒนาแหลงทองเที่ยวถือไดวามีความจําเปนอยางยิ่ง จึงมีการพัฒนามาตรฐานของแหลง
ทองเที่ยวที่สอดคล องกับวัฒนธรรมของแตละพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม
ในพื้นที่ตางๆที่มีลักษณะแตกตางกัน มีความโดดเดนทางวัฒนธรรม ความเปนเอกลักษณดานวิถีชีวิต ภูมิปญญา และ
วิถีชีวิตจากชุมชนอื่น และคุณคาที่ควรอนุรักษและสืบสานแตกตางกัน ซึ่งจะเห็นไดวานักทองเที่ยวทั้งในประเทศ
และตางประเทศจํานวนมากใหความสนใจกับการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู โดยใหความสนใจกับ บริบทของ
วัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆทั้งดานประเพณีที่สืบทอด ภูมิปญญาผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมเพื่อใหตนเองไดรับประสบการณ
ที่มากกวาการทองเที่ยวเพื่อชมสถานที่ ดังนั้น จึงมีการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มความ
เขมแข็งใหกับชุมชน โดยชุมชนจะมุงเนนนําเสนอรูปแบบของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เชน การชมการละเลน
การรองเพลง การฟงดนตรีพื้นเมือง การชมภาพเขียน จิตรกรรม การนําชมพิพิธภัณฑทองถิ่น นําชมโบราณสถาน
หรือการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวเขามีสวนรวมในประเพณี พิธีกรรมพื้นบาน ซึ่งในแตละภาคของประเทศนั้น
มีเอกลั กษณ ที่นํ าเสนอออกมาไดแตกตางกันตามความแตกตางของวัฒนธรรมพื้นบาน คติความเชื่อ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์
เชน ประเพณีแตงงาน ประเพณีบุญทางศาสนา (กัญญามน อินหวางและคณะ, 2554)
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาเบื้องตนพบวา จังหวัดสมุทรสงครามมีความสําคัญทั้งในดานประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ และที่โดดเดนคือ วิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมของจังหวัดสมุทรสงคราม
มีทรัพยากรดานการทองเที่ยวมากมายหลายแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกทั้งยังอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร
และมีการคมนาคมสะดวกจึงเปนจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาค และมีนักทองเที่ยวนิยมไปมาก
ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสงครามเปนจังหวัดที่อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร มีสถานที่ทองเที่ยวที่ไดสัมผัสกับวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตดั้งเดิม เชน ตลาดน้ําทาคาที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบานชาวสวนของชุมชนริมคลอง อุทยานรัชกาล
ที่ 2 พิพิธภัณฑของสถานที่ตางๆทั้งโบราณสถาน อนุสรณสถาน ประเพณี วิถีชีวิตสายน้ําและการชิมอาหารทองถิ่น เปนตน
(กัญญามน อินหวางและคณะ, 2554) รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยมีความสนใจศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการวิจัยนี้จะสามารถเปนแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม รวมทั้งเปนแนวทางการวางแผนดานกิจกรรมนันทนาการดานประเพณีตามวิถีชีวิตที่ดีได รวมทั้งศักยภาพ
ของแหลงทองเที่ยว สามารถสรางรายไดเพิ่มรายไดเพิ่มใหกับชุมชน จากการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สามารถเปน
องคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนดานแหลงทองเที่ยวตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวในจังหวัดสงคราม
2. เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น มีการเนนการสรางเครื อขายการทองเที่ยวอยางสรางสรรค
พรอมกับประเมินผลลัพธหรือประโยชนที่ผูมีสวนรวมในทุกภาคสวนจะไดรับ ทั้งที่สามารถจับตองได เชน รายได และ
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ที่จับตองไมได เชน ความสามัคคี ความหวงแหนในทองถิ่น ตลอดจนศึกษาผลดีผลเสี ยในการพัฒนาการทองเที่ยว
ดังนั้น การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเปนแนวทางการจัดการ ในรูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และใชการทองเที่ยว
เป นเครื่ องมื อในการอนุ รั กษ สิ่ งแวดล อมและวั ฒนธรรมในแหล งท องเที่ ยว สิ่ งเหล านี้ ล วนเป นรากฐานที่ สํ าคั ญ
ในการพัฒนาไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืนซึง่ จะสงดีตอชุมชน และวัฒนธรรมไดอยางยั่งยืน (กัญญามน อินหวางและคณะ,
2554) นอกจากนี้ สิ่งที่สําคัญที่จะกอใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพไดจําเปนตองอาศัย หลักการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางที่สามารถควบคุม ดูแล ดําเนินงานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหสงผลดีที่
เปนประโยชนแกชุมชนสูงสุด และลดผลเสียที่จะตามมาจากการพัฒนาการทองเที่ยวในแหลงของพื้นที่ชุมชนนั้นๆ ดวย
จากการศึกษาพบวา มีหลายประการ เชน การจัดการดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว ทั้งแหลงประวัติศาสตร
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมวิถีชีวิตทองถิ่น รวมถึงการพัฒนาการแหล งวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของชุมชนนั้ นๆ
ใหเปนแหลงทองเที่ยว การจัดการดานการใหความรูและการสรางจิตสํานึกและการเรียนรูในเรื่องคุณคาของแหลง
วัฒนธรรมแกนั กท องเที่ยว เจ าหน าที่ดูแลพื้นที่ ผู ประกอบการ และชุมชนท องถิ่นที่อยู โดยรอบแหล งท องเที่ย ว
รวมทั้งการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมการทองเที่ยว โดยการเปดโอกาสใหประชาชนหรือชุมชน ไดมีสวนรวมในการคิด
การพิจารณาตัดสินใจ การดําเนินการและรวมรับผิดชอบในการเรื่องตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชนนั้นๆ
รวมทั้งการกระจายรายไดหรือผลประโยชนสูทองถิ่น จะสามารถทําใหแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยั่งยืนได
องคประกอบพื้นฐานสําหรับการจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
การจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้น หากบริหารจัดการไมดี และไมคํานึงถึงผลกระทบที่
ตามมาอยางรอบคอบอาจสงผลเสียตอการแหลงทองเที่ยวและชุมชนนั้นไดระยะยาว ดังนั้นในการจัดการแหลง
ทองเที่ยวทองเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นควรมีการพิจารณาองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการจัดการแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 2 ประการ (ศันสนีย วุฒยาภาธีรกุล, 2009, 85-88) 1) ศักยภาพในการดึงดูดใจดานการ
ทองเที่ยว การที่แหลงทองเที่ยวมีจุดดึ งดูดความสนใจหรือมีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสรางความ
ประทับใจและความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว เชน มีความโดดเดนและมีเอกลักษณของวิถีชีวิต และภูมิ ปญญา
มีความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม และจากการที่วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคมของมนุษยที่สั่งสมมาแตอดีต
และมีความเปนเอกลักษณเฉพาะในแตละทองถิ่น ดังนั้น ความสามารถในการสืบทอดทางวัฒนธรรม ความตอเนื่องของ
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ความผูกพันตอทองถิ่น และความเขมแข็งในการรักษาวัฒนธรรม จึงมีความสําคัญในการ
รักษาวัฒนธรรมใหคงอยู ซึ่งเป นจุดเสริมศักยภาพในการดึงดู ดใจดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญ
อีกทั้งศักยภาพในทางกายภาพและการจัดกิจกรรมดานการทองเที่ยว ไดแก การเขาถึงแหลงทองเที่ยว ความปลอดภัย
และความหลากหลายของกิจกรรมการทองเที่ยว ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขาไป
เยือนแหลงทองเที่ยวดวย สําหรับองคประกอบดานศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม มีหลักเกณฑในการจัดการ ดูแล พัฒนา และควบคุม 2 ดาน ไดแก คุณคาทางศิลปวัฒนธรรม และ
ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว 2) ศักยภาพในการรองรับดานการทองเที่ยวศักยภาพในการ
รองรับดานทองเที่ยว เปน องคประกอบตางๆ ที่มีสวนชวยเสริมแหลงวัฒนธรรมนั้นๆ ใหมีความสําคัญ มีความ
เหมาะสมในการจัดการทองเที่ยว ตัวอยางเชน แหลงวัฒนธรรมอาจมีความดึงดูดใจดานการทองเที่ยวสูง แตมี ขอจํากัด
สูงในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทําใหนั กทองเที่ยวไมนิ ยมเขาไปทองเที่ยว ทําใหศักยภาพใน
การจัดการดานการทองเที่ยวลดลงไปดวยสําหรับศักยภาพในการรองรับดานการทองเที่ยว มีหลักเกณฑในการพิจารณา
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2 ดาน ไดแก ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ที่จะตองพิจารณาตามความเหมาะสมของ
แตละชุมชน เพื่อไมใหเบียดเบียนชีวิตความเปนอยูดั้งเดิมของคนในชุมชนนั้นๆ และศักยภาพในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวจากปจจัยภายนอก ควรคํานึงถึงศักยภาพภายใน โดยไมทําการพัฒนาการทองเที่ยวจากปจจัยนอกที่มากเกิน
ความเปนจริง กลาวคือ การประชาสัมพันธการทองเที่ยวควรนึกถึงสภาพความเปนจริง สภาพแวดลอม และ
ศักยภาพที่สามารถรองรับไดจริง โดยไมสรางความคาดหวังในกับนักทองเที่ยวมากเกินไป และไมดึงดูดใหนักทองเที่ยว
มามากเกินไป ไมอยางนั้นแลว จะสงผลเสียตอแหลงทองเที่ยวและชุมชนนั้นตามมา
หลักการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น เนนการสรางเครือขายการทองเที่ยว และสรางประโยชน
ใหผูมีสวนรวมในทุกภาคสวน ทั้งที่สามารถจับตองได เชน รายได และที่จับตองไมได เชน ความสามัคคี ความหวงแหน
ในทองถิ่น นอกจากนั้นการจัดการควรมีคํานึงถึงผลกระทบดานลบที่จะสงผลเสียตอแหลงทองเที่ยวและชุมชนนั้นๆ
ดังนั้น การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น เปนแนวทางการจัดการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และใชการทองเที่ยว
เปนเครื่องมือในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยว โดยมีการคํานึงถึงศักยภาพของชุมชนเปนหลัก
ที่จะสามารถดึงดูดและรองรับนักทองเที่ยวไดหรือไม และไมเพียงแตคํานึงสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการเทานั้น
เพราะหากนักทองเที่ยวมีความตองการมากกวาศักยภาพที่มีอยู จะเปนการเบียดเบียนชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน
ซึ่งหากมีการจัดการทีด่ ี สิ่งเหลานี้ลวนเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ที่การทองเที่ยวจะ
สงดีตอชุมชนและวัฒนธรรมไดอยางยาวนานและสืบไป
ศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
จากการศึกษาศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของ
แสงแข บุญศิริ (2557) พบวามีหลักเกณฑในการจัดการ ดูแล พัฒนา และควบคุม 2 ดาน ไดแก 1) ดานคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม
ไดแก ความเปนเอกลักษณดาน วิถีชีวิต ภูมิปญญา และองคความรู ความตอเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ความสามารถในการสืบทอดภูมิปญญาและองคความรู อยางตอเนื่อง ความเปนมาทาง
ประวั ติ ศาสตร วั ฒนธรรม ประเพณี ที่ สื บค นได ความผู กพั นต อท องถิ่ น ความเข มแข็ งในการรั กษาเอกลั กษณ
2) ดานศักยภาพทางกายภาพและการจั ดกิ จกรรมการทองเที่ยว ไดแก การเขาถึงแหล งทองเที่ยวความปลอดภั ย
ดานการทองเที่ยว และความหลากหลายของกิจกรรมการทองเที่ยว นอกจากนี้ยังพบวา ศักยภาพในการรองรับดานการ
ทองเที่ยวศักยภาพในการรองรับดานทองเที่ยวถือวาเปนองคประกอบตางๆ ที่มีสวนชวยเสริมแหลงวัฒนธรรมนั้นๆ
ใหมีความสําคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการทองเที่ยว ตัวอยางเชน แหลงวัฒนธรรมอาจมีความดึงดูดใจ
ดานการทองเที่ยวสูง แตมีขอจํากัดสูงในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทําใหนักทองเที่ยวไมนิยม
เขาไปทองเที่ยว ทําใหศักยภาพในการจัดการดานการทองเที่ยวลดลงไปดวยสําหรับศักยภาพในการรองรับดานการทองเที่ยว
มีหลักเกณฑในการพิจารณา 2 ดาน ไดแก 1) ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จะตองพิจารณา
ตามความเหมาะสมของแตละชุมชน เพื่อไมใหเบียดเบียนชีวิตความเปนอยูดั้งเดิมของคนในชุมชนนั้นๆ 2) ศักยภาพใน
การพัฒนาการทองเที่ยวจากปจจัยภายนอก ควรคํานึงถึงศักยภาพภายใน โดยไมทําการพัฒนาการทองเที่ยว
จากปจจัยนอกที่มากเกินความเปนจริง กลาวคือ การประชาสัมพันธการทองเที่ยวควรนึกถึงสภาพความเปนจริ ง
สภาพแวดลอม และศักยภาพที่สามารถรองรับไดจริง โดยไมสรางความคาดหวังในกับนักทองเที่ยวมากเกินไป
และไมดึงดูดใหนักทองเที่ยวมามากเกินไป ไมอยางนั้นแลว จะสงผลเสียตอแหลงทองเที่ยวและชุมชนนั้นตามมา
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สรุปไดวา หลักการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น เนนการสรางเครือขายการทองเที่ยว และสรางประโยชน
ใหผูมีสวนรวมในทุกภาคสวน ทั้งที่สามารถจับตองได เชน รายได และที่จับตองไมได เชน ความสามัคคี ความหวงแหน
ในทองถิ่น นอกจากนั้นการจัดการควรมีคํานึงถึงผลกระทบดานลบที่จะสงผลเสียตอแหลงทองเที่ยวและชุมชนนั้นๆ ดวย
ดังนั้น การทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมนั้น เปนแนวทางการจัดการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และใชการทองเที่ยว
เปนเครื่องมือในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยว โดยมีการคํานึงถึงศักยภาพของชุมชน
เปนหลัก ที่จะสามารถดึงดูดและรองรับนักทองเที่ยวไดหรือไม และไมเพียงแตคํานึ งสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการ
เทานั้น เพราะหากนักทองเที่ยวมีความตองการมากกวาศักยภาพที่มีอยู จะเปนการเบียดเบียนชีวิตความ
เปน อยู ของคนในชุมชน ซึ่งหากมีการจั ดการที่ดี สิ่งเหล านี้ลวนเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒ นาไปสู การ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน ที่การทองเที่ยวจะสงผลดีตอชุมชนและวัฒนธรรมไดอยางยาวนานและสืบไป
จากการศึกษางานวิจัยดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบวา ปวีณา ทองบุญยัง (ปที่ 5 ฉบับที่ 4
มีนาคม-เมษายน 2556) ไดศึกษารูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและประวัติศาสตรชุมชนบานบาก
ตําบลบานบาก อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีวิทยาการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีสวนรวมเพื่อหารูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและประวัติศาสตรชุมชน
บานบาก ตําบลบาบาก อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กลุมเปาหมายประกอบดวย กลุ มผูนํา ชุมชน กลุม
ชาวบานบาก หนวยงานที่เกี่ยวของ และ กลุมนักทองเที่ยว แบงการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ การศึกษา
บริบทชุมชน การคนหาศักยภาพของชุมชน และการทดลองจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรชุมชนบานบาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้ ง ไดแก การสังเกตแบบมีสวนรวมการสัมภาษณเชิง
ลึก การสัมภาษณแบบมีโครงสราง การสนทนากลุม และ แบบสอบถาม เพื่อใชสําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ
วิเคราะห สังเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) กอนประเมินผลและสรุปผลการดํา
เนินงานตามวัตถุประสงค การวิจัย พบวา บานบาก มีศักยภาพชุมชน 3 ดาน ไดแก (1) การเป นที่ตั้งของ
ประวัติศาสตรการตอสูของชุมชน ที่ยังมีรองรอยที่เคยอยูในเหตุการณจริงใหศึกษาทั้งดานสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องใช และประกอบอาชีพเกษตรกร ยังคงสามารถถายทอดเรื่องราวที่ผานมาไดเปนอยางดี (2) มีทรัพยากร
ที่สําคัญของทองถิ่น ไดแก ไดอาหารการกินที่ยังสามารถหาไดในทองถิ่นตามฤดูกาล สมุนไพร หลากหลายชนิด
ตนไมและพืชพรรณ รวมถึงทัศนียภาพที่สวยงามเชน ภูเขา ปาไม เหว ซึ่งยังคงมีความเปนธรรมชาติที่สมบูรณ
และ (3) ดานวัฒนธรรม บานบากยังคงรั กษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไวไดเปนอยางดี ไดแก
การนับถือผีบรรพบุรุษของชนเผาขากะเลิงมีพิธีกรรมและการปฏิบัติตัว เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อ ความเคารพ
รวมถึงยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมไวอยางเหนียวแนนและมีเกือบตลอดป เชน บุญเปดประตูเลา บุญบู ชาปูเจา
บุญสงกรานต บุญเขาพรรษา บุญกฐินเปนตน บานบากยังมีตนทุนทางสังคมที่ดี นั้นคือ ความสามัคคีและ
เคารพซึ่งกันและกันภายในชุมชนนอกเหนือจากตน ทุน ทางวัฒ นธรรมและทรั พยากร อันสงผลใหการวิจั ย
สามารถดําเนินการเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยว ของชุมชนไดเปนรูปธรรม ผลการวิจัยพบวา
รูปแบบการทองเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนบานบาก คือ การทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบไป-กลับ เพื่อศึกษา
ธรรมชาติ วัฒ นธรรมชนเผาและรองรอยประวัติศาสตรการตอสูของชุมชน โดยมีการกําหนดกิจกรรมการ
ทองเที่ยว กิจกรรมเสริม และมีการบริหารจัดการชุมชน เพื่อรองรับนักทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และยังคงรักษาความเปนธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนไว และนงลักษณ จันทาภากุล และ
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นรินทร สังขรักษา (2556) ไดวิจั ยการศึกษาศักยภาพในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานหัวเขาจีน
จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพดานการจัดการการทองเที่ยวของชุมชนบานหัวจีน ศึกษา
แนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนบานหัวเขาจีน และศึกษาปญหา อุปสรรคและเสนอแนะในการ
ทองเที่ยวของชุมชนบานหัวเขาจีน ใชระเบียบวีวิจัยแบบผสมผสานวิธี เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ประชากรที่ใชในการวิจั ยครั้งนี้เปน บุคคลในครอบครั วของชุมชนบานหั วจีนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
จํา นวน 152 คน กลุ มตัว อย างจํา นวน 113 คน วิธีสุ มตัว อยางแบบงาย เครื่อ งมือที่ใชเป นแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณระดับลึก จํานวน 14 คน และสนทนากลุม จํานวน 12 คน
โดยเลือกแบบเจาะจง รวบรวมขอมูลที่ไดและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยคอมพิวเตอร และวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ศักยภาพการทองเที่ยวโดยรวมทั้ง 4 ดาน คือ ดานพื้นที่ ดานการจัดการ ดานกิจกรรม
และดานองคการอยูในระดับมาก แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญไดแก การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง การใหความรูการจัดอบรมในการจัดการทองเที่ ยว
ใหประสบความสําเร็จ การศึกษาดูงานและการศึกษาการปฏิบัติที่ดีในการทองเที่ยวใหประสบความสําเร็จ
การประชาสัมพันธผานทางเว็ปไซด ผานหนวยงานตางๆ ในระดับจังหวัด และสื่อตางๆ รวมถึงการสงเสริม
การตลาดเชิงรุกของชุมชนอยางตอเนื่อง และการจัดกิจกรรมการทองเที่ ยว ปญหาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยรวมอยูในระดับมาก ปญหาดานองคการมากที่สุด
สําหรับอัจฉรา หลาวทอง (2555) ศึกษาการจัดการกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชาติอยางยั่งยืน กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสงเสริมการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม ประจําป 2555 มีวัตถุประสงคการวิจัย
3 ข อ คื อ 1) เพื่อศึ กษาสถานการณ ปญหาและความต องการการรวมกลุ มเครือ ขายวิส าหกิจ ชุมชนการ
ทอ งเที่ย ว 2) เพื่ อศึ กษาประเมิน ศัก ยภาพและความเปน ไปได ก ารรวมกลุ ม เครื อข ายวิส าหกิ จชุ มชนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ และ 3) เพื่อจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาและการ
จัดการกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนการทอ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอยางยั่งยืนของในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) โดยใชเทคนิคกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม (Appreciation Influence Control: AIC) และสัมภาษณเชิงลึก สนทนากลุมรวมกันกับผูนํากลุม
และตัวแทนสมาชิกกลุม โดยใชการสุมแบบเจาะจง จากการไดรับการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐและ
หรื อไดรับมาตรฐานโฮมสเตยไทยที่เป นกลุ มวิส าหกิจชุมชนในพื้น ที่กลุมจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล าง 1 จํ านวน 15 กลุ มตัวอย าง ตลอดจนมี การวิจั ยเชิงปริมาณด วยการเก็บแบบสอบถามโดยสุ มแบบโควตา
เพื่อประเมินจากผูนํา ตัวแทนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนตัวอยาง จํานวน 75 ราย และผูบริหาร ตัวแทนภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ จํานวน 15 ราย ซึ่งผลการศึกษาพบวา สถานการณกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนการ
ทองเที่ยวสงผลตอการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอยางยั่งยืน
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ไดมีการดําเนินการและพัฒนาในการใหบริการทางการทองเที่ยว
ระดับหมูบานทองเที่ ยว แตสวนใหญยังไมไดรับมาตรฐานโฮมสเตยไทยและหรือมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
อีกทั้งปจจุบันมีจํานวนสมาชิกคอนขางลดลงและมีจํานวนนอยโดยเฉลี่ยเหลือดําเนินการกลุมวิสาหกิจชุมชนละ
ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 | Vol3,No.3 September-December 2017: ISSN 2465-3578


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social

10-15 คน จากเดิม 30-40 คน สาเหตุเพราะไมมีลูกคาเขามาใชบริการอยางตอเนื่องและมี จํานวนนอยมาก
เฉลี่ยปละไมเกิน 1-2 หมูคณะ สวนปญหาการรวมกลุมฯ มีระดับปญหามาก ประกอบดวย ดานขอมูลสารสนเทศ
ของกลุมเครือขาย ดานการขีดความสามารถทางการแขงขันและชองทางการตลาด และดานการบริหารจัดการ
กลุมเครือขาย จึ งส งผลตอความตองการรวมกลุมเครื อขาย อยูในระดับมาก สวนการประเมินความเปน ไปไดของ
การรวมกลุ มฯ ในระดับมาก และมีความเปนไปไดมากที่สุ ดที่ส ง ผลตอความตองการรวมกลุ มเครื อขายฯ
สวนใหญคือ ความสําเร็จและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน การรวบรวมสมาชิกและการจัดตั้งกลุม
และการสรางความเขมแข็งของการรวมกลุม ตามลําดับ และจากการศึกษางานวิจัยของ กัญญามน อินหวาง
และคณะ (2554) เรื่อง แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดพิษณุโลกพบวาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาแหล งทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดพิษณุโลกมีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาลั กษณะ
ของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
ประชากร คือ ผูรับผิดชอบของแหล งทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบง
ประเภทของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 ประเภท ไดแก แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบเกษตร ศิลปะวิทยาการ
วัด และประวัติศาสตร และทําการเลือกจากรายชื่อที่ไดมาตรฐานการทองเที่ยว รวม 15 สถานที่เพื่อสัมภาษณ
ผูที่เกี่ยวของและทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา จากผลวิจัย พบวา การดําเนินกิจกรรมเนนดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมทุกแหลงทองเที่ยว มุงเนนการศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเชื่อ และมีกิจกรรมรวมกับคนในชุมชน
มีการสรางรายไดจากการขายของที่ระลึกของชุมชน และพบวาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยว
ครบวงจรระหวางการทองเที่ ยวทางประวัติศาสตร ทองเที่ยวแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยว
เชิงนันทนาการ นอกจากนี้พบวา แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เชน การพัฒนาดานการสืบคน สืบสาน
อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมประเพณี ค วรให นั ก ท อ งเที่ ย วมี ส ว นร ว มในประเพณี การสนั บ สนุ น ทางด า นนโยบาย
ดานงบประมาณและดานบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาควรใหพนักงานมีความรู
ความเขาใจตอวิถีชีวติ และพบวาการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวจะทําใหนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวได
และมีความหลากหลายของกิจกรรมดานการใชประโยชนพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบวา จากการศึกษาแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมแหลงทองเที่ยว จังหวัดพิษณุโลกของกัญญามน อินหวางและคณะ (2556) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะของนวั ตกรรมแหล ง ท อ งเที่ ย ว และหาแนวทางการพั ฒ นานวั ต กรรมแหล ง ท อ งเที่ ย ว
จังหวัดพิษณุโลก ประชากร ไดแก เจาหนาที่ ผู ประกอบการ ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานของแหลงทองเที่ยวที่ได
มาตรฐานในจั ง หวั ด พิษ ณุ โ ลก เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งด ว ยวิธี แ ยกประเภทแหล ง ทอ งเที่ย วออกเปน 7 แหล ง
คือ แหล งทองเที่ย วด านเกษตร ด า นธรรมชาติ ดานศิล ปะวิทยาการ ดานวั ฒ นธรรม ดานประวัติ ศาสตร
ดานนั นทนาการ ดานเชิงนิ เวศนํ ามาสุมตัวอยางอยางงายดวยการจับฉลากชื่อของแหลงทองเที่ยวที่ได มาตรฐาน
โดยเก็บขอมูล รวมทั้งสิ้น 70 คน ใชการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเจาะลึก และวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลวิจัย พบวา แหลงทองเที่ยวทั้ง 7 แหลงมีแนวทางพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลายเนนรูปแบบ
ผสมผสานหลายรู ป แบบ หลายลั กษณะเข าด ว ยกั น ไดแ ก การเดิ น ทางท อ งเที่ ย วเพื่ อบํ า เพ็ ญ ประโยชน ที่
ผสมผสานระหวางการใหบริการในรูปอาสาสมัคร มุงเนนการศึกษาวิถีชีวิตของผูคนและมีกิจกรรมรวมกับคน
ในชุมชน เนนกิจกรรมที่ครอบคลุมเรื่อง การล างพิษ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน การนั่งวิปสสนา
การฝกโยคะ มีการนํานวัตกรรมทางการทองเที่ยวโดยใชรถยนตเปนพาหนะสําหรับเดินทางกับบานพักอาศัย
ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 | Vol3,No.3 September-December 2017: ISSN 2465-3578


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social

และลดปญหาของสถานที่พักแรมที่มีจํากัดโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่ยังคงความเปนธรรมชาติ และพบวา
กัญญามน อินหวาง และคณะ (2550) ไดชี้ชัดวา การสรางเครือขายรวมกันจะตองอาศัยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการสร างเครื อขาย ซึ่งการมีส ว นรวมเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น โดยทั่ว ไปของบุคคล หน ว ยงาน
องคการหรือสังคมที่แสดงพฤติกรรมเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดการรว มมื อระหวางกัน
นําไปสูเปาหมายและผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้น หลั กการเขามามีส วนรว มที่แทจริงตองมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจกับการมีสวนรวมในลักษณะอื่น เชน การรวมลงแรงในการทําโครงการ หรือรวมบํารุงรักษาไมถือวา
เปนการมีสวนรวมอยางแทจริง โดยการพัฒนาเครือขายการเรียนรู ไดแก การพัฒนาเครือขายความคิด พัฒนาเครือขาย
กิจกรรม พัฒนาเครือขายสนับสนุนทุน การสรางเครือขาย หมายถึง การทําใหมีการติดตอและการสนับสนุน
ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ การสรางเครือขายควรสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกใหสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธกัน นอกจากนี้การสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบ
การติดตอเผยแพรขาวสารแบบทางเดียว เชน การถายทอดขาวสารทางสื่อมวลชน การสงนิตยสารจดหมายขาว
ใหกับสมาชิก ดังนั้นความกาวหนาและพัฒนาการของเครือขายจะมีมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถ
ของสมาชิกเครือขาย การทําใหเครือขายแข็งแรงจะตองอาศัยการพัฒนาสมาชิกอยางตอเนื่อง ผานระบบการ
เรียนรูรวมกัน ทั้งในรูปแบบของการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา และที่สําคัญที่สุดคือการเรียนรู
จากการปฏิบัติรวมกัน การเรียนรูตาง ๆ เหลานี้จะชวยใหเกิดองคความรูในการพัฒนา และแกไขปญหาตาง ๆ
ที่อยูบนพื้นฐานของประสบการณจริง ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องจะชวยสรางและสะสม
องคความรูที่สามารถนําไปปรับใชและเพิ่มเติมไดตลอดเวลา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่เ กี่ยวของขางตน คณะผู วิจัยไดนําขอมูล ดานแหลงทองเที่ยว
และมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาวิเคราะห สังเคราะห พบวา แนวทางการศึกษานี้จะสามารถนํา
องคประกอบของมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเปนแนวทางการศึกษาได ดังกรอบแนวคิดการวิจัย
ตอไปนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน คณะผูวิจัยไดนําขอมูลดานแหลงทองเที่ยว และ
มาตรฐานแหลงทองเที่ยว มาวิเคราะห สังเคราะห และประยุกตเพื่อใหเหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้ และพบวา
แนวทางการศึกษานี้จะสามารถมาสรางกรอบแนวคิดการวิจัยตอไปนี้
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ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูเกี่ยวของ

การจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว
- การวางแผนการจัดกิจกรรม
- การจัดการพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม
- การจัดการดานการเขาถึงแหลงกิจกรรม
- การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
- ลักษณะกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลง
ทองเที่ยว

- ประเภทของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเที่ยว
- ความเปนเอกลักษณดานวิถีชีวิต ภูมิปญญา
และองคความรู
- ความผูกพันของทองถิ่นตอแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม
- ความสามารถในการสืบทอดภูมิปญญา
และองคความรู
- ความตอเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยที่ใชเปนแบบผสมคือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดย เชิงปริมาณ
ทํ า การสํ า รวจกั บ กลุ ม นั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม และ
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึกผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่
ประชากร คือ กลุมนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมของแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดสมุทรสงคราม คือ 1) ผูนําชุมชน 2) พระ 3) ผูคาขายภายในแหลงทองเที่ยว 4) องคการบริหารสวน
ตําบล 5) ฝายจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และ 6) กลุมนักทองเที่ยว
กลุมตัวอยางไดแก กลุมนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผูเกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยเลื อ กแหล ง วั ฒ นธรรม ร อ ยละ 50 ของแหล งท อ งเที่ย วทั้ง หมดของจั ง หวั ดสมุ ท รสงคราม 18 แหล ง
ทองเที่ยว ทําการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงเลือกแหลงทองเที่ยวที่มีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
ทุกป 9 แหลง และทําการเลือกกลุมตัวอยาง 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสถานที่ 9 แหง เลือกแหงละ
45 คน รวม 405 คน
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สวนที่ 2 กลุมตัวอยางผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว ไดแก องคการ
บริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน พระ ผูนํากลุมอาชีพดานหัตถกรรม ผูคาขายของแหลงทองเที่ยว หัวหนาชมรมที่
เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม จากสถานที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 แหง โดยเลือก
ผูเกี่ยวของ 6 กลุมๆละ 1 คน รวม 54 คน เพื่อทําการศึกษา
ตารางที่ 1 กลุมตัวอยางและแหลงทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยว

สถานทีจ่ ัดแสดงทางวัฒนธรรม

กลุม
นักทองเที่ยว
(คน)

ผูเกี่ยวของในการจัด
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
(คน)

วัดภุมรินทรกุฎีทอง
วัดศรัทธาธรรม
วัดอัมพวันเจติยาราม
อุทยานพระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย
มูลนิธิอัมพวา – ชัยพัฒนานุ
รักษ
วัดลาดเปง
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ชุมชนอัมพวา
ชุมชนบานปากมาบ
รวม

ตลาดนัดวัฒนธรรมวัดภุมรินทรกุฎีทอง
วัดศรัทธาธรรม
วัดอัมพวันเจติยาราม
อุทยานพระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

45
45
45
45

6
6
6
6

มูลนิธิอัมพวา – ชัยพัฒนานุรักษ

45

6

วัดลาดเปง
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ชุมชนอัมพวา
ชุมชนบานปากมาบ

45
45
45
45
405

6
6
6
6
54

วิธีการเก็บขอมูล ใชการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ทางคณะผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการเก็บขอมูลโดย
1) ใชวิธีการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลงพื้นที่กับกลุม
นักทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 9 แหลงๆละ 45 คน รวม 405 คน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห
2) ทําการสัมภาษณดานศักยภาพการจัดการดานสถานที่และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลง
ทองเที่ยวเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหเพื่อเปนแนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม จํานวน 54 คน
ในการวิจัยครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิจัยเชิงคุณภาพ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ทําการบรรยาย กรณีศึกษา การใชตารางและรูปภาพที่ไดขอมูลเชิงประจักษ
ใชการสัมภาษณเจาะลึกแนวทางการดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวจากผูทรงคุณวุฒิ
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สรุปผลการวิจัย
จากผลวิจัย พบวา นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามเปนหญิง จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 59.1
เปนชาย จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 40.9 นักทองเที่ยวสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 115 คน
คิดเปนร อยละ 28.39 และอายุ 20-30 ป จํา นวน 84 คน คิดเปน รอยละ20.74 ตามลํ าดับ ส วนอายุของ
นักทองเที่ยวที่นอยที่สุด คืออายุต่ํากวา 46 ป คิดเปนรอยละ 11.35 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี สวนใหญ
จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 49.38 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.03
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,001-40,000 บาท จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.17
นั ก ท อ งเที่ ย วมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ศั ก ยภาพการดึ ง ดู ด ทางวั ฒ นธรรมในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
( x = 4.29) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ลักษณะกิจกรรมตอนรับนักทองเที่ยวเขามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบแทจริง
ในชุมชน ในระดับมากที่สุด ( x = 4.49) สวนดานอื่นๆ มีลักษณะการจัดกิจกรรมระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ย
ไดแก มีศิลปะการแสดงพื้นบานที่นาประทับใจแตละแหลงทองเที่ยว และการบริการอาหารพื้นเมืองที่ไมมี
ใหสัมผัสโดยทั่วไป ( x = 4.36) มีปายอธิบายขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อใหทราบประวัติของ
สถานที่ ( x = 4.30) และการเขาไปยังแหลงทองเที่ยวและสถานที่จัดกิจกรรมมีความสะดวกเขาถึงไดงาย
( x =4.23) ตามลําดับ และพบวา มีปายสัญลักษณบอกทางไปยังแหลงทองเที่ยวและสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ
ชัดเจนมีการดําเนินการระดับปานกลาง ( x = 3.38)
จากการศึกษา การจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว พบวา มีองคประกอบ 7 ดาน ไดแก
การวางแผนของผูรับผิดชอบแหลงทองเที่ยว การจัดการพื้นที่แหลงทองเที่ยว การจัดการดานความสามารถใน
การเขาถึงแหลงทองเที่ยว การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ การจัดการใหเกิดคุณภาพการการจัด
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ ยว การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว การจัดการ
ดานการอนุรักษวัฒนธรรม
การจั ด การกิ จ กรรมเชิ ง วั ฒ นธรรมของแหล ง ท อ งเที่ ย ว โดยภาพรวมให ค วามสํ า คั ญ และควร
ดําเนินการกิจกรรมมาก ( x =4.06) ดานการวางแผนของผูรับผิดชอบแหลงทองเที่ยว ใหความสําคัญและ
ควรดําเนินการกิจกรรมมากที่สุด คือ มีการนําวิสัยทัศนและทิศทางการบริหารแหลงทองเที่ยวไปใช ( x =4.36)
การจัดการพื้นที่แหลงทองเที่ยว ใหความสําคัญและควรดําเนินการกิจกรรมมากที่สุด คือมีการใหชุมชน สมาคม
และชมรม มีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเหมาะสม ( x =4.15) การจัดการดานความสามารถในการ
เขาถึงแหลงทองเที่ยว ใหความสําคัญและควรดําเนินการกิจกรรมมากที่สุด คือ มีการจัดเก็บขอมูลหรือแสดง
เพื่อสามารถชมกิจกรรมอยางชัดเจน ( x =4.49) การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหความสําคัญและ
ควรดําเนินการกิจกรรมมากที่สุดคือ มีการจัดสถานที่จําหนายของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว ( x =4.36) จัดใหมี
หองน้ํา / สุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะสําหรับนักทองเที่ยว ( x =4.30) ใหความสําคัญและควรดําเนินการ
กิจกรรมมากที่สุดคือ มีการจัดใหมีการอบรมดานภาษาตางประเทศและผูเกี่ยวของ ( x =4.49) การจัดการ
มีการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดรายไดกับชุมชนในทองถิ่น ( x =4.49) การจัดการดานการอนุรักษวัฒนธรรม
ใหความสําคัญและควรดําเนินการกิจกรรมมากที่สุดคือ จัดใหมีการใหความรูแกเจาหนาที่ และผูที่เกี่ยวของใน
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ดานการอนุรักษวัฒนธรรม ( x =4.23) สําหรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว สามารถสรุป
ลําดับการใหความสําคัญและควรดําเนินการกิจกรรมมากที่สุด
แนวทางการดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ การการพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
จากการสัมภาษณถึงลักษณะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะผู วิ จั ย ได นํ า ลั ก ษณะศั ก ยภาพในการดึ ง ดู ด ใจด า นการท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม และด า นกิ จ กรรม
เชิ งวั ฒ นธรรมของแหล งท องเที่ ยวมาคัด เลื อกองค ประกอบที่มี ความสํ า คัญ มากที่ สุ ด มาเป นแนวทางการ
สัมภาษณเจาะลึ กผูเกี่ยวของจํานวน 54 คน โดยสัมภาษณถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรม
พบว า จั ง หวั ด สมุ ท รสงครามมี ก ารจั ด กิ จ กรรมเชิ ง วั ฒ นธรรมของแหล ง ท อ งเที่ ย วตามองค ป ระกอบ
เมื่อ พิจารณาเป น รายดา น พบว า มี การดํา เนิ น การแล วในชว งที่ผ านมา 5 ป เช น การจั ดตั้ งคณะทํา งาน
ผูรับผิดชอบกิจกรรม มีการจัดสรรพื้นที่ความรับผิดชอบของแหลงทองเที่ยวระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
มีการใหชุมชน สมาคม และชมรม มีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเหมาะสม มีการจัดสรรพื้นที่ความ
รับผิดชอบของแหลงทองเที่ยวระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน จัดใหมีหองน้ํา / สุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
สําหรับนักทองเที่ยว จัดใหมีการบริการดานอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะในแหลงทองเที่ยว
มีการสงเสริม สนับสนุนที่กอใหเกิดรายไดกับชุมชนในทองถิ่น จัดใหมีกิจกรรมรณรงคดานการอนุรักษวัฒนธรรม
พัฒนาภายใน 3 ป เชน การวางแผนของผูรับผิดชอบแหลง
ทองเที่ยว ไดแก มีการนําวิสัยทัศนและทิศทางการบริหารแหลงทองเที่ยวไปใช มีการติดตามและประเมินผล
ตามแผนที่วางไวอยางตอเนื่อง การจัดการพื้นที่แหลงทองเที่ยว ไดแก มีการจัดภูมิทัศนของแหลงทองเที่ยวใหเหมาะสม
กับทรัพยากรที่มีอยู มีการพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง สําหรับการจัดการดานความสามารถ
ในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวอยูระหวางการพัฒนาทั้งหมด สําหรับการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ไดแก จัดใหมีระบบเตือนภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัยมีการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุและผูพิการ
การจัดการใหเกิดคุณภาพการการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว
และการจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวอยูระหวางพัฒนา
จากการสัมภาษณผูเกี่ยวของ 54 คน พบวา ไดใหแนวทางการจัดกิจกรรมแตละแหลงพื้นที่ในดาน
ศักยภาพดึงดูดใจและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามตามลักษณะ
พื้นที่ในการจัดกิจกรรม โดยพบวา ดานศักยภาพดึงดูดของสถานที่ในการจัดกิจกรรมแตกตางตามพื้นที่ เชน
สถานที่จัดกิจกรรมในวัดสวนใหญเนนดานการใหนักทองเที่ยวเขามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบแทจริงในชุมชน จัดใหมีหองน้ํา
/ สุขาที่สะอาด มีการจัดสถานที่จําหนายของที่ระลึก มีการพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
มีการอนุรักษแหลง ทองเที่ยวและกิจกรรมทางวัฒนธรรมใหอยูในสภาพที่ดี และมีการจัดกิจกรรมที่เนนจัดกิจกรรมที่
สรางความสัมพันธระหวางนักทองเที่ยว ผูประกอบการ และชุมชนในทองถิ่น สําหรับพื้นที่ของราชการ เชน อุทยาน
พระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พบวา ดานศักยภาพดึงดูดของสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมโดยสวนใหญ การพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง มีการนําวิสัยทัศนและ
ทิศทางการบริหารแหลงทองเที่ยวไปใชบริหารสถานที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม การจัดใหมีการอบรมดาน
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ภาษาตางประเทศและผูเกี่ยวของ จัดใหมีหองน้ํา / สุขาที่สะอาด มีการจัดสถานที่จําหนายของที่ระลึก มีปายอธิบาย
ขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติของสถานที่
จากการสัมภาษณขอมูลผูเกี่ยวของ มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 1) ควรมีการพัฒนาดานการ
สืบคน สืบสาน อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 2) ควรมีการนําเอกลักษณเฉพาะในแตละทองถิ่นซึ่งเปนจุดดึงดูด
สําคัญดานการทองเที่ยวมาประชาสัมพันธ 3) ควรพัฒนาแหลงทองเที่ยวและใหมีผูตรวจสอบมาตรฐานแหลง
ทองเที่ยวเพื่อยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 4) ควรใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในประเพณี
5) การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจตอวิถีชีวิต ภูมิปญญา และ
วัฒนธรรมของทองถิ่น 6) การสรางจิ ตสํ านึกและความรับ ผิดชอบตอการรั กษาวัฒนธรรมและคุณคาของ
สภาพแวดลอมและใหชุมชนทองถิ่น 7) การเนนจุดดึงดูดความสนใจสามารถสรางความประทับใจและความพึง
พอใจใหแกนักทองเที่ยว 8) การเขาถึงแหลง ทองเที่ยว ความปลอดภัย และความหลากหลายของกิจกรรมการ
ทองเที่ยว 9) ความเปนเอกลักษณดานวิถีชีวิตภูมิปญญา และองคความรู 10) ความตอเนื่องของการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยวไดอยางดี
จากขอมูลการสัมภาษณผูเกี่ยวของดานการจัดกิ จกรรมทองเที่ยว คณะผูวิจัยไดนําขอมูลตางๆมาสรุป
การจัดการการดําเนินกิจกรรมแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบวา ศักยภาพการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และสถานที่การจัดกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีการจัดขึ้นในแหลงทองเที่ยวมีศักยภาพการดึงดูด
ดานกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสถานที่การจัดกิจกรรม ดานมีกิจกรรมตอนรับนักทองเที่ยวเขามาสัมผัสวิถีชีวิต
แบบแทจริงในชุมชน และมีการใหผูทองเที่ยวไดมีสวนรวมการทํากิจกรรมทางวัฒนธรรมของสถานที่ สําหรับ
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวพบวา มีดานการจัดการดานความสามารถในการเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวในสวนของการจัดเก็บขอมูลหรือแสดงเพื่อสามารถชมกิจกรรมอยางชัดเจน การจัดการใหเกิดคุณภาพ
การจั ดกิ จกรรมเชิ งวั ฒนธรรมของแหล งท องเที่ ยวในส วนของมี การจั ดให มี การอบรมด านภาษาต า งประเทศ
และผูเกี่ยวของ การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวในสวนของมีการสงเสริม สนับสนุนใหเกิด
รายไดกับชุมชนในทองถิ่น ดังตารางและภาพตอไปนี้
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ตารางที่ 2 แนวทางการจัดการการดําเนินกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสงคราม
ศั ก ยภาพในการดึ ง ดู ด ใจด า นการท อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม
มีกิจกรรมตอนรับนักทองเที่ยวเขามาสัมผัสวิถี
ชีวิตแบบแทจริงในชุมชน
มีศิลปะการแสดงพื้นบานที่นาประทับใจ แตละ
แหลงทองเที่ยว
การบริการอาหารพื้นเมืองที่ไมมีใหสัมผัส
โดยทั่วไป
มีปายอธิบายขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประวัติของสถานที่
การเขาไปยังแหลงทองเที่ยวและสถานที่จัด
กิจกรรมมีความสะดวก เขาถึงไดงา ย
มีการอนุรักษแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมใหอยูในสภาพที่ดี
มีการใหผูทองเที่ยวไดมสี วนรวมการทํากิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของสถานที่
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
มีการจัดสถานที่จําหนายของที่ระลึกใหแก
นักทองเที่ยว
จัดใหมีหองน้ํา / สุขาทีส่ ะอาดถูกสุขลักษณะ
สําหรับนักทองเที่ยว
มีการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณอาํ นวยความ
สะดวกสําหรับผูส ูงอายุและผูพิการ

แนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว
การวางแผนของผูรับผิดชอบแหลงทองเที่ยว
มีการนําวิสัยทัศนและทิศทางการบริหารแหลงทองเที่ยวไปใช
มีการจัดเตรียมพื้นที่แหลงทองเที่ยวอยางเหมาะสม
มีการพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
มีการจัดการดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่สะดวก
มีการจัดเก็บขอมูลหรือแสดงเพื่อสามารถชมกิจกรรมอยางชัดเจน
มีการกําหนดชวงเวลาในการเขาพื้นที่ที่เหมาะสม
มีการแสดงขอมูลขาวสารในการเดินทางไดอยางสะดวก
มีการจัดใหมีการอบรมดานภาษาตางประเทศและผูเกี่ยวของ
มีการจัดใหมีพนักงานบริการขอมูล ประชาสัมพันธที่เพียงพอ
มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมของแหลงทองเที่ยว
มีการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดรายไดกับชุมชนในทองถิ่น
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ ส ร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนั ก ท อ งเที่ ย ว
ผูประกอบการ และชุมชนในทองถิ่น
มีการจัดการดานการอนุรักษวัฒนธรรมอยางถูกตองและถูกวิธี
จัดใหมีการใหความรูแกเจาหนาที่ และผูที่เกี่ยวของในดานการ
อนุรักษวัฒนธรรม
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แนวทางการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
จากตารางขางตน พบวา ศักยภาพในการดึงดูดดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวตางๆ
ของจังหวัดสมุทรสงครามมี 3 สวนไดแก วัด อุทยาน ชุมชน ซึ่งใหความสําคัญตอประเพณีดั้ งเดิมและพิธีกรรมตางๆ
ของจังหวัดมาเปนแนวทางการสรางกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยเนนความเปนเอกลักษณดานวิถีชีวิต ภูมิปญญา และ
องคความรูและองคความรู ความผูกพันของทองถิ่นตอแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม
ความเข ม แข็ ง ในการรั ก ษาเอกลั ก ษณ ความสามารถในการสื บ ทอดภู มิ ป ญ ญาและองค ค วามรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง
ความตอเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สําหรับการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม พบวา ความเหมาะสมดาน
การจัดการดานความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวในสวนของการจัดเก็บขอมูลหรือแสดงเพื่อสามารถชม
กิจกรรมอยางชัดเจน การจัดการใหเกิดคุณภาพการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวในสวนของมีการจัด
ใหมีการอบรมดานภาษาตางประเทศและผูเกี่ยวของมีคาเฉลี่ยมากที่สุด การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลง
ทองเที่ยวในสวนของมีการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดรายไดกับชุมชนในทองถิ่น ดังภาพตอไปนี้
วัด อุทยาน ชุมชน

ประเพณีดั้งเดิม

ความเปนเอกลักษณดานวิถีชีวิต ภูมิปญญา
และองคความรู

พิธีกรรม

ความผูกพันของทองถิ่นตอแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ศักยภาพในการดึงดูดใจดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแหลง
ทองเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม
ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม
ความเขมแข็งในการรักษาเอกลักษณ

ความสามารถในการสื บทอดภูมิ ปญญาและองคความรู อยา ง
ตอเนื่อง
ความตอเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
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การวางแผนของผูรับผิดชอบ
แหลงทองเที่ยว

การจัดการดานการ
อนุรักษวัฒนธรรม

การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
ของแหลงทองเที่ยว
การจัดกิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมของแหลง
ทองเที่ยว จังหวัด
สมุทรสงคราม

การจัดการพื้นที่
แหลงทองเที่ยว

การจัดการใหเกิดคุณภาพ
การการจัดกิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมของแหลง
ทองเที่ยว

การจัดการดานความสามารถใน
การเขาถึงแหลงทองเที่ยว

การจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ

แนวทางการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
(อุดม สมบูรณผลและคณะ, 2558)
ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. จากการศึ กษานี้ คณะผู วิ จั ยได ข อมู ลที่ เป นจริ งของแนวทางการพั ฒนาแหล งท องเที่ ยว
เชิงวัฒนธรรม สามารถนําไปเปนแนวทางการวางแผนดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ ดานประเพณีตามวิถีชีวิต
ที่ดีได
2. จากการศึกษา พบวา ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวสามารถสรางรายไดเพิ่มใหกับชุมชน ทั้งยังเปนการแสดง
ความเชื่อ ความศรัทธาและสรางความสุขทางดานจิตใจใหกับประชาชนที่มาทองเที่ยว ดังนั้น การจัดการแหลง
ทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานตามหลักของสถานที่ การสรางภาพลักษณจึงกลางเปนสวนสําคัญ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
การวิจั ยครั้ งนี้ศึกษาแหล งทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเฉพาะลั กษณะและกิจกรรมตามประเพณี
แตไมไดมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการทองเที่ยว ดังนั้นหากมีการศึกษาตอไปควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเพื่อใหเขาใจอยางถองแทวาตองการแสดงออกหรือปจจัยใดที่ผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมตอไป ทั้งนี้ควรศึกษาทั้งวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้น
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การวิเคราะหผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
AN ANALYSIS OF THE IMPACTS OF A NEW SCENIC ROUTE ALONG
THE EASTERN SEABOARD OF THAILAND
1

2

อรอุมา บุญพูน กนก พานทอง ประวิทย ทองไชย

3

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุ ประสงคเพื่อประเมินผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาค
ตะวันออกของไทย และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของถนนฯ จําแนกตามเพศ อาชีพหลัก
และภูมิลําเนา กลุมตัวอยางเปนสมาชิกในชุมชน นักทองเที่ยวและผูประกอบการที่ใชบริการถนนเพื่อการทองเที่ยว
ชายฝงทะเล จํานวน 880 คน และการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลแตละกลุม จํานวน 17 คน เครื่องมือในการวิจัย ไดแก
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชคาสถิติพื้นฐาน การทดสอบที (t-test)
และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาผลการวิจัย ปรากฏวา
1) ถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของไทย มีผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบตอประชาชน
ส งสะดวกสบายขึ้ น
คนในชุมชนประกอบอาชีพหลากหลายทําใหรายไดสูงขึ้น คนในทองถิ่นไดออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรง มีวิถีชีวิต
แบบสังคมเมืองมากขึ้น นอกจากนี้ถนนสรางใหมฯ ทําใหเกิดอาชีพใหมดานธุรกิจการทองเที่ยวมากขึ้น มีสถาน
ประกอบการใหม ๆ เพิ่มขึ้น เกิดผูประกอบการใหมมากขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น อยางไรก็ตามถนนสรางใหมฯ
สงผลกระทบทางลบ ไดแก เกิดอุบัติเหตุในชุมชนมากขึ้น การจราจรหนาแนน เพิ่มมลพิษทางอากาศ และคาครองชีพสูงขึ้น
2)
มเพศ อาชีพหลัก และภูมิลําเนา
ปรากฏวา เพศแตกตางกันความคิดเห็นเกี่ยวผลกระทบดานเศรษฐกิจแตกตางกัน (p < .05) สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
อาชีพหลักแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบดานประชาชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานการทองเที่ยว
แตกตางกัน (p < .05) สวนดานสิ่งแวดลอมไมแตกตางกัน ภูมิลําเนาแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ
ดานประชาชน ดานเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอมแตกตางกัน (p < .05) สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การทองเที่ยว, ผลกระทบของถนนเพื่อการทองเที่ยว, ภาคตะวันออก

Abstract
The objectives of this research were to 1) evaluate the impacts of a new scenic route
along the eastern seaboard, and 2) to compare opinions regarding the impacts of the new route
by gender, occupation, and domicile. The sample consisted of 880 people who had used the
route, including community members, tourists, and entrepreneurs. In addition, seventeen key
informants in each group were recruited for interviews. Questionnaires and semi-structured
interviews were used to collect the qualitative data. Data were analyzed by descriptive statistics,
1

นิสิตปริญญาโท วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.,อาจารยประจํา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
3
ดร.,อาจารยประจํา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
2
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t-tests, and ANOVA. The qualitative data were analyzed by a content analysis. The results were as
follows: 1) The new scenic route along the eastern seaboard had both positive and negative
impacts on citizens, the community, the economy, the environment, and on tourism. Positive
impacts were found to relate to comfort and to income: drivers found the route to be easy to
drive, and local business people reported increased income. Local people reported more time
for exercise, and indicated an appreciation of exposure to some of the cultural characteristics of
the city dwellers using the route. Furthermore, the new scenic route resulted in the creation of
new employment opportunities in the tourism sector, contributing a greater economic status to
the community. However, the new scenic route also presented some negative impacts; these
included an increase in traffic accidents and traffic jams, increased air pollution, and a rise in the
cost of living. 2) Opinions regarding the impacts of the new route by gender, occupation, and
domicile revealed statistically significant differences between genders regarding the economic
impact (p < .05). There were differences by occupation level when looking at the human,
economic, social, and touristic impacts (p < .05). Moreover, there were significant differences by
domicile on human, economic, and environment impacts (p < .05).
Keywords : Tourismt, Impact of scenic route, The Eastern

บทนํา
ปจจุบันกระแสโลกาภิวัตนไดสงผลตอการพัฒนาประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ทําใหเศรษฐกิจโลกมีการแขงขันอยางเสรีและมีแนวโนมการเปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็ วกอใหเกิด
ผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ และยังสงผลตอสมรรถนะการแขงขันของประเทศ ดังนั้น ประเทศตางๆ
จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศของตนให ทัด เที ย มกับ ประเทศอื่ น ๆ โดยเฉพาะการปรั บ ปรุง เปลี่ ย นแปลงการบริ ห าร
ประเทศมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น ดังนั้น กระทรวงคมนาคมไดกําหนดใหกรมทางหลวงชนบทมีภารกิจ
เกี่ย วกั บ การพัฒ นาโครงสร า งพื้ นฐานดานทางหลวงการกอสร า งและบํ า รุ ง รั กษาทางหลวงให มี
โครงขายทางหลวงที่สมบูรณครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการเดินทางและยั งสนับสนุนการคมนาคมขนสงการทองเที่ยว การพัฒนาการเมือง
อยางบูรณการ และยั่งยืน แกไขปญหาการจราจรโดยการสรางทางเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง
(By Pass) ทางลัด (Shortcut) รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาทางหลวงทองถิ่นใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน และพันธกิจกรมทางหลวงชนบทไดวิเคราะหสภาพแวดลอม ทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อใชกําหนดกลยุทธ และแนวคิดในการบริหารจัดการ ทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตอยางมั่นคง และสงผลโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูที่ดีของประชาชนทั้งในพื้นที่ชนบท
และเมืองอยางกวางขวางใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางทั่วถึงทําใหยกระดับคุณภาพชีวิต
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ถนนเลียบชายฝงทะเลภาคตะวันออกในกลุมจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ไดดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จตามแผน โดยกรมทางหลวงชนบท แตยังพบปญหาหลายดานที่สงผลกระทบตอหลายฝาย
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ที่ไดรับทั้งประโยชน และผลกระทบในเชิงบวก และเชิงลบแตกตางกันไป เชน หลังจากที่มีถนนเสนนี้
ประชาชนอาจได รั บ อั น ตรายจากอุ บั ติ เ หตุ ม ากขึ้ น มี ป ริ ม าณขยะเพิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให ส ง ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม คาครองชี พสูงขึ้น ของกินของใชราคาแพงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจหรืออาจมี
นักทองเที่ยวเพิ่มมากกวาเดิม ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุภาวดี ฮะมะณี ,
2557, หนา 109) กิจกรรมของมนุษยที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิด
การเพิ่มความเปนกรดของทะเล ซึ่งเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญในระดับโลกบทความวิชาการนี้
ประเมินความเปนไปไดของผลกระทบดานเศรษฐกิจ และสังคมจากการเพิ่มความเปนกรดของทะเล
บริ เวณอ าวไทย โดยการศึ กษาผลกระทบที่ มี ต อระบบนิ เวศทางทะเล และชายฝ งและการบริ การทาง
ระบบนิเวศ ผลกระทบทางนิเวศวิทยาเกิดขึ้นในชนิดพันธุ แหลงที่อยู และกระบวนการทางนิเวศวิทยาตาง ๆ
ภาคสวนที่ไดรั บผลกระทบมาก ไดแก การทองเที่ยว และนันทนาการ การประมง การเพาะเลี้ ยงสัตว น้ํ า
การสะสมคารบอน มูลคาการคงอยู และมูลคาเพื่อลูกหลานของชนิดพันธุ และแหลงที่อยูบทความวิชาการนี้
ยังมุงเนนถึงขอจํากัดของขอมูลดานนิเวศวิทยา และดานเศรษฐกิจและสังคมที่ใชสําหรับประเมินผล
กระทบจากการเพิ่มความเปนกรดของทะเลบริเวณอาวไทยถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ไดมีการประเมินผลลัพธ และระดับความสําเร็จโครงการในมิติดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว ซึ่งดําเนินการโดยสํานักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม รวมกับวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญามหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผูวิจัยเปนสวน
หนึ่งของการวิจัยครั้ งนั้น การวิจั ยนี้มี การประเมินผลลัพธและระดับความสําเร็จโครงการกอสราง
โครงขายถนนสายรองเลียบชายฝงทะเลระยอง จันทบุรี และตราด พ.ศ. 2558 ในมิติดานสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว แตยังไมไดวิเคราะหในเรื่องผลกระทบ ผูวิจัยจึงสนใจนําขอมูลทุติยภูมิที่ได
จากโครงการดังกล าวมาวิเคราะห ผลกระทบของถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย จําแนกกลุมตามเพศ อาชีพหลัก และภูมิลําเนา ผลจากการวิเคราะหสามารถนําไปพัฒนางาน
หรือปรับปรุงแผนงานตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อประเมินผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะหผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย จําแนกตามเพศ อาชีพหลัก และภูมิลําเนาของผูใชถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิเคราะหผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย และวิเคราะหผลกระทบของถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาค
ตะวันออกของประเทศไทย โดยจําแนกตามเพศ อาชีพหลัก และภูมิลําเนาของถนนเพื่อการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งผูใชถนนที่มีความแตกตางดังกลาวอาจไดรับผลกระทบ
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แตกตางกัน โดยใชกรอบแนวคิด โดยใชรูปแบบการประเมิน Development Assistance Committee of
the Economic Cooperation and Deve-lopment (OECD/DAC) ค.ศ. 1991
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผูใชถนนที่มีเพศแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อ
การทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกตางกัน
2. ผูใชถนนที่มีอาชีพหลักแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกตางกัน
3. ผูใชถนนที่มีภูมิลําเนาแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ในแนวทางการวิจัยแบบ Convergent –
parallel Approach ที่มีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพพรอมกันในคราวเดียว ดวยแบบแผน
การวิจัยในรูปแบบ Data–Validation Design (Edmonds & Kennedy, 2017, p.185) สามารถสรุปขั้นตอน
ออกมาได 2 สวน ดังนี้
ระยะที่ 1 การประเมินผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาค
ตะวันออกของประเทศไทย
1. กลุมผูใหขอมูล ประกอบไปดวย 4 กลุม ที่ใชบริการถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่ งขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลแบบทุติยภูมิ
(Secondary Data) ที่ไดจากโครงการประเมินผลลัพธ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดเสีย โครงการกอสรางโครงขายถนนสายรองเลียบชายฝงทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี
และตราด (2558) ระหวางวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยผูวิจัยเปน
สวนหนึ่งในผูเก็บรวบรวมขอมูลในโครงการฯ ดังกลาว โดยมีรายละเอียดมีดังนี้
1.1 กลุมสมาชิกในชุมชน (ผูนําชุมชน ชาวบาน ผูอยูอาศัยตามถนนสรางใหมเพื่อ
การทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย) จํานวน 220 คน
1.2. กลุมนักทองเที่ยว (นักทองเที่ยว ผูผานทางตามถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย) จํานวน 220 คน
1.3. กลุมผูประกอบการ (ผู ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว)
จํานวน 440 คน
1.4. กลุมผูใหขอ มูลในการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 17 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสอบถาม สําหรับกลุมสมาชิกในชุมชน กลุมนักทองเที่ยว และกลุมผูประกอบการ
แบงออกเปน 3 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับผูนําชุมชน/ชาวบาน/ผูอยูอาศัยตามเสนทาง
ชุดที่ 2 แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว/ผูผานทาง และ ชุดที่ 3แบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลกับ
ผูประกอบการภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว โดยแตละชุดประกอบไปดวย 3 ตอน
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โดยผู วิจัยจะนํ าขอมูลมาใชในตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปผู ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 3
เปนขอคําถามเกี่ยวกับผลกระทบของถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศ
ไทยเทานั้น และสวนของขอเสนอแนะ
2.2 แนวทางการสั มภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผูใช ถนน
สายรองเลียบชายฝงทะเลภาคตะวันออก ซึ่งมีผูใหขอมูล จํานวน 17 คน โดยมีแนวทางการสัมภาษณเชิงลึก
มีลักษณะเปนขอคําถามปลายเปด ประกอบดวย ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
และขอคําถามดานผลกระทบของถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
ไดแก
1. ผลกระทบดานประชาชน (มีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นหรือไม การดําเนิน
ชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร)
2. ผลกระทบดานสังคม (สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางไหน มีลักษณะเปนอยางไร)
3. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ (ถนนเสนนี้สงผลตอเศรษฐกิจในชุมชนอยางไร แหลงรายได
ของชุมชนคือรายไดจากอะไร)
4. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (หลังจากกอสรางถนนฯ สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง
อยางไร สงผลกระทบอยางไรบาง)
5. ผลกระทบดานการทองเที่ยว (มีแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้นหรือไม แหลงทองเที่ยวในพื้นที่
มีลักษณะอยางไร การเขาถึงแหลงทองเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้นหรือไม)
ระยะที่ 2 การวิเคราะหผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาค
ตะวันออกของประเทศไทย จํ า แนกตามเพศ อาชีพหลัก และภูมิลําเนาของผูใชถ นนเพื่อการ
ทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
1. กลุ มผูใหขอมูล ประกอบไปดวย 4 กลุมที่ใชบริการถนนเพื่อการท องเที่ยวชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary
Data) ที่ไดจากโครงการประเมินผลลัพธ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
โครงการกอสรางโครงขายถนนสายรองเลียบชายฝงทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พ.ศ.2558
ระหวางวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558–31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยผูวิจัยเปนสวนหนึ่งในผูเก็บรวบรวมขอมูล
ในโครงการฯ ดังกลาว โดยมีรายละเอียดมีดังนี้
1.1 กลุมสมาชิกในชุมชน (ผู นําชุมชน ชาวบาน ผูอยู อาศัยตามถนนเพื่อการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย) จํานวน 220 คน
1.2. กลุ มนั กทองเที่ยว (นักทองเที่ยว ผูผ านทางตามถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย) จํานวน 220 คน
1.3. กลุ มผู ประกอบการ (ผู ประกอบการภาคเกษตรอุ ตสาหกรรม และการท องเที่ ยว)
จํานวน 440 คน
1.4. กลุมผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 17 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามสําหรับกลุมสมาชิกในชุมชนกลุมนักทองเที่ยว
และกลุมผูประกอบการ แบงออกเปน 3 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับผูนําชุมชน/ชาวบาน/
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ผูอยูอาศัยตามเสนทาง ชุดที่ 2 แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว/ผูผานทาง และ ชุดที่ 3 แบบสอบถาม
สํ า หรั บ เก็ บ ข อมู ล กั บ ผู ป ระกอบการภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม และการท อ งเที่ ย ว โดยแต ล ะชุ ด
ประกอบไปดวย 3 ตอน โดยผูวิจัจะนําขอมูลมาใชในตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูล ทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยเทานั้นและสวนของขอเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบขอมูลของโครงการ
ประเมินผลลัพธ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โครงการกอสร างโครงขายถนนสายรองเลี ยบชายฝ งทะเล จั งหวัดระยอง จั นทบุรี และตราด พ.ศ.2558
จะแบงเปน 2 ระยะ โดยเปนการเก็บขอมูลโดยใชแนวทางการสัมภาษณเชิงลึก และเปนการเก็บขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้เปนการนําขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ไดจากรายงาน
โครงการประเมินผลลั พธ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู รับบริการและผู มีส วนไดสว นเสี ย
โครงการกอสรางโครงขายถนนสายรองเลียบชายฝงทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พ.ศ.2558
ซึ่งผูวิจัยเปนหนึ่งในผูชวยนักวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พรอมสถานที่ใหสัมภาษณ และวันที่
สัมภาษณโดยใชแนวทางการสัมภาษณเชิงลึกประกอบกับการบันทึกเสียง และถอดเทปบันทึกเสียงแบบ
คําตอคํา (Verbatim) ผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 17 คน ประกอบดวย
1.1 นัดสัมภาษณผูใหสัมภาษณเชิงลึก
1.2 สัมภาษณเชิงลึก
1.3 บันทึกเทปการสัมภาษณเชิงลึก
1.4 ถอดเทปบันทึกเสียงแบบคําตอคํา (Verbatim)
การเก็ บ ข อ มู ล การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ตามแนวทางการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ขออนุ ญ าต
บันทึกเสียงและนํามาถอดเทปบันทึกเสียงแบบคําตอคํา (Verbatim) โดยผูชวยวิจัยแจกเอกสารแนะนําถนน
เฉลิมบูรพาชลทิตและสัมภาษณเชิงลึก รายชื่อผูใหสัมภาษณเชิงลึก สถานที่สัมภาษณ และวันที่สัมภาษณ
2. การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ครั้ง ครั้งละ 440 คน
ครั้งที่ 1 เก็บขอมูลภาคสนามระหวางวันที่ 2–31 มีนาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 440 คน และครั้งที่ 2 เก็บขอมูล
ภาคสนาม ในวันที่ 1 -31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 440 คน โดยแบบสอบถาม ชุดที่ 1 ผูตอบแบบสอบถาม
คือ ผูนําชุมชน/ชาวบาน/ผูอยูอาศัยตามเสนทาง จํานวน 440 คน แบบสอบถาม ชุดที่ 2 ผูตอบแบบสอบถาม
คือ นักทองเที่ยว/ผูผานทาง จํานวน 220 คน และแบบสอบถาม ชุดที่ 3 ผูตอบแบบสอบถาม คือผูประกอบการ
ภาคเกษตร อุ ตสาหกรรม และ การท องเที่ ยว จํ านวน 220 คน วิ ธี เก็ บข อมู ล ซึ่ งผู วิ จั ยเป นหนึ่ งใน
ผูชวยนักวิจั ยในการศึกษาครั้งนั้ นมาใชในการวิเคราะหขอมูล เนื้อหาจากขอมูลการสั มภาษณแบบ
เชิงลึกของกลุมผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 17 คน
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามเพศ อาชีพหลัก และภูมิลําเนา ดวยคาสถิติพื้นฐาน
โดยใชการทดสอบคาสถิติที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) จํานวน 880 คน
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูใชถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูใชถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะะวันออก
ของประเทศไทย จําแนกตามเพศ
ขอมูลทั่วไป
หญิง
ชาย
รวม

เพศ

จํานวน
413
467
880

รอยละ
46.9
53.1
100.0

จากตารางที่ 1 ปรากฏวา ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูใชถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ดานเพศ ผลการวิเคราะหพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิงโดยกลุมตัวอยางเพศชาย มีจํานวน 467 คน (รอยละ 53.1) และเพศหญิง มีจํานวน 413 คน
(รอยละ 46.9) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูใชถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย จําแนกตามอาชีพหลัก
อาชีพหลัก
ภูมิลําเนา

ขอมูลทั่วไป
เกษตรกร
รับจางทั่วไป
พนักงานบริษัท
นักเรียน/นักศึกษา
ผูประกอบธุรกิจ/คาขาย
แมบาน
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคการบริหารสวนทองถิ่น
วางงาน และเกษียณอายุ
รวม

จํานวน
140
130
107
94
240
51
98
20
880

รอยละ
15.9
14.8
12.2
10.7
27.3
5.8
11.1
2.3
100.0

จากตารางที่ 2 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูใชถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ดานอาชีพหลัก ผลการวิเคราะหปรากฏวา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพ
ผูประกอบธุรกิจ/คาขาย จํานวน 240 คน (รอยละ 27.3) รองลงมาเปนอาชีพเกษตรกร มีจํานวน 140 คน
(รอยละ 15.9) รับจางทั่วไป 130 (รอยละ 14.8) พนักงานบริษัทมีจํานวน 107 คน (รอยละ 12.2)
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคการสวนบริหารทองถิ่น มีจํานวน 98 คน (รอยละ 11.1) นักเรียน/นักศึกษา
มีจํานวน 94 คน (รอยละ 10.7) แมบาน มีจํานวน 51 คน (รอยละ 5.8) สวนวางงาน และเกษียณอายุ
มีจํานวน 20 คน (รอยละ 2.3) ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูใชถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย จําแนกตามภูมิลําเนา
ภูมิลําเนา

ขอมูลทั่วไป
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
จังหวัดอื่น ๆ
รวม

จํานวน
316
347
37
180
880

รอยละ
35.9
39.4
4.2
20.5
100.0

จากตารางที่ 3 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูใชถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ดานภูมิลําเนา ผลการวิเคราะหปรากฏวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีภูมิลําเนาอยูจังหวัดจันทบุรี จํานวน 347 คน (รอยละ 39.4) รองลงมา จังหวัดระยอง มีจํานวน 316 คน
(รอยละ 35.9) จังหวัดอื่น ๆ จํานวน 180 คน (รอยละ 20.5) และจังหวัดตราด จํานวน 37 คน (รอยละ 4.2)
ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการประเมินผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
ตารางที่ 4 การทดสอบ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลกระทบเชิงบวก
ดานประชาชนจากถนนสายรองเลียบชายฝงทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ผลกระทบเชิงบวก

M
3.73

SD
.68

t
13.96

p
.00

ระดับผลกระทบ
มาก

*p < .05 (คาเกณฑทดสอบ 3.41)
จากตารางที่ 4 ปรากฏวา ผลการทดสอบคาเฉลี่ ยการประเมินผลกระทบในเชิงบวกกับ
เกณฑ 3.41 ดานประชาชนของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ย วชายฝ งทะเลภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย อยูในระดับมาก ใหคา p เทากับ .00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 การทดสอบ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลกระทบเชิงลบ
ดานประชาชนจากถนนสายรองเลียบชายฝงทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ผลกระทบเชิงลบ

M
3.11

SD
1.02

t
-8.76

p
.00

ระดับผลกระทบ
ปานกลาง

*p < .05 (คาเกณฑทดสอบ 3.41)
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จากตารางที่ 5 ปรากฏวา ผลการทดสอบคาเฉลี่ยการประเมินผลกระทบในเชิงลบกับ
เกณฑ 3.41 ดานประชาชนของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย อยูในระดับปานกลาง ใหคา p เทากับ .00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการตอบ
แบบสอบถามผลกระทบจากถนนสายรองเลียบชายฝงทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด และ
ผลการสั ม ภาษณ กลุ มผู ให ข อมูลในการสัมภาษณเชิงลึ ก ถึ งผลกระทบจากการกอสร างโครงขายถนนฯ
ดานประชาชน ปรากฏวา ผลกระทบในเชิงบวกมีผลคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คนในทองถิ่นมีงานทํามาก
ขึ้นเนื่องจากชาวบานผันตัวเองมาทํารีสอรท คนในทองถิ่นมีรายไดจากการประกอบอาชีพ เชน คาขาย
เนื่องจากมีนั กทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ทําให ไดกําไรจากการขายสิ นคา ส วนการคมนาคมมีความ
สะดวกสบายขึ้นเนื่องจากการเดินทางสัญจรไดรับความสะดวกขึ้น มีสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่ถายรูปเยอะ
มีอากาศที่ดี สวนผลกระทบในเชิงลบมีผลคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งพบวามีอันตรายจากอุบัติเหตุมาก
ขึ้นเพราะการขับขี่ของชาวบานยังเปนแบบชนบท จึงทําใหมีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
ตารางที่ 6 การทดสอบ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลกระทบดานสังคม
จากถนนสายรองเลียบชายฝงทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
M
3.67

ผลกระทบ

SD
.71

t
10.88

p
.00

ระดับผลกระทบ
มาก

*p < .05 (คาเกณฑทดสอบ 3.41)
จากตารางที่ 6 ปรากฏวา ผลการทดสอบคาเฉลี่ยการประเมินผลกระทบดานสังคมของ
ถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยกับเกณฑ 3.41 อยูในระดับมาก
ใหคา p เทากับ .00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการตอบแบบสอบถามผลกระทบจากถนนสายรองเลี ยบชายฝ งทะเล จังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด และผลการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก ถึงผลกระทบจากการกอสราง
โครงขายถนนฯ ดานสังคม ปรากฏวา ผลกระทบในเชิงบวกมีผลคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งมีวิถีชีวิต
แบบสั งคมเมืองเพิ่มขึ้น ประกอบอาชีพขายของ สร างอาชีพใหมที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจทองเที่ยวในชุม ชน
เนื่องจากประชาชนหันมาประกอบาชีพคาขายกัน สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น มีสถานที่ออกกําลัง
กายรวมกับชุมชน คนในชุมชนมีการปนจักรยานเพื่อเปนการออกกําลังกายดวย และการมี สวนรวมในการ
พัฒ นาชุมชนของชาวบานมีมากขึ้นเนื่องจากไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนโดยการทําความ
สะอาดหองน้ําตามจุดพักรถ
ตารางที่ 7 การทดสอบ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลกระทบเชิงบวก
ดานเศรษฐกิจ จากถนนสายรองเลียบชายฝงทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ผลกระทบเชิงบวก

M
3.98

SD
.66

t
25.75

p
.00

ระดับผลกระทบ
มาก

*p < .05 (คาเกณฑทดสอบ 3.41)
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จากตารางที่ 7 ปรากฏวา ผลการทดสอบคาเฉลี่ยการประเมินผลกระทบในเชิงบวกกับ
เกณฑ 3.41 ดานเศรษฐกิ จของถนนตะวั นออกของประเทศไทย อยู ในระดั บมาก ให คา p เท ากั บ .00
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 8 การทดสอบ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลกระทบเชิงลบ
ดานเศรษฐกิจ จากถนนสายรองเลียบชายฝงทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ผลกระทบเชิงลบ

M
3.82

SD
.92

t
13.09

p
.00

ระดับผลกระทบ
มาก

*p < .05 (คาเกณฑทดสอบ 3.41)
จากตารางที่ 8 ปรากฏวา ผลการทดสอบคาเฉลี่ยการประเมินผลกระทบในเชิงลบกับเกณฑ
3.41 ดานเศรษฐกิจของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
อยูในระดับมาก ใหคา p เทากับ .00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการตอบแบบสอบถามผลกระทบจากถนนสายรองเลียบชายฝงทะเลจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด และผลการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลในการสัม ภาษณเชิงลึก ถึงผลกระทบจากการ
กอสรางโครงขายถนนฯ ดานเศรษฐกิจ ปรากฏวา ผลกระทบในเชิงบวกมีผลคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
การกระจายความเจริญใหกับทองถิ่นดีขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีสถานที่ทองเที่ยวไวทํามา
คาขาย ที่ดินตามแนวถนนมีราคาแพงเนื่องจากสภาพถนนตามที่ดินดีขึ้นกวาจากเมื่อกอน นอกจากนี้
ยังมีสถานประกอบการใหม ๆ ทั้งในรูปแบบรีสอรท โรงแรม รานอาหาร และที่พัก การขนสงสินคา
เกษตร ประมงสะดวกขึ้นทําใหประหยัดคาใชจายในการเดินทาง สวนผลกระทบในเชิงลบมีผลคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ซึ่งพบวาคาครองชีพสูงขึ้นของกินของใชราคาแพงตามไปดวย
ตารางที่ 9 การทดสอบ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมจากถนนสายรองเลียบชายฝงทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ผลกระทบ

M
2.98

SD
.77

t
-16.68

p
.00

ระดับผลกระทบ
ปานกลาง

*p < .05 (คาเกณฑทดสอบ 3.41)
จากตารางที่ 9 ปรากฏวา ผลการทดสอบคาเฉลี่ยการประเมินผลกระทบในดานสิ่งแวดลอม
ของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย กับเกณฑ 3.41อยูใน
ระดับปานกลาง ใหคา p เทากับ .00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการตอบแบบสอบถามผลกระทบจากถนนสายรองเลี ยบชายฝ งทะเล จังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด และผลการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก ถึงผลกระทบจากการกอสราง
โครงขายถนนฯ ดานสิ่งแวดลอม ปรากฏวา ผลกระทบในเชิงบวกมีผลคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ทําใหเกิด
มลภาวะทางเสียงเนื่องจากปริมาณรถสัญจรมากขึ้น ทําใหหนวกหู รําคาญ มีเสียงที่ดังซึ่งชาวบาน
ไดรับผลกระทบอยางมาก นอกจากนั้นยังเกิดมลพิษในอากาศจากทอไอเสียรถเปนอันตรายตอสุขภาพ
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อีกทั้งปญหาการจราจรที่หนาแนนจากจํานวนรถของนักทองเที่ยว รถประจําทาง สวนปญหาความ
ปลอดภัยของชาวบานที่ใชรถจักยานยนตในการเดินทางมีการปนจักยานยนตคอนขางเยอะอาจทําให
เกิดอุบัติเหตุกับรถยนตได และยังมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักทองเที่ยวทิ้งขยะไมเปนที่เปนทาง
ตารางที่ 10 การทดสอบ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลกระทบดานการทองเที่ยว
จากถนนสายรองเลียบชายฝงทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
M
4.06

ผลกระทบ

SD
.72

t
26.60

p
.00

ระดับผลกระทบ
มาก

*p < .05 (คาเกณฑทดสอบ 3.41)
จากตารางที่ 10 ปรากฏวา ผลการทดสอบคาเฉลี่ยการประเมินผลกระทบในดานการทองเที่ยว
ของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยกับเกณฑ 3.41 อยูในระดับมาก
ใหคา P เทากับ .00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการตอบแบบสอบถามผลกระทบจากถนนสายรองเลียบชายฝงทะเล จังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด และผลการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก ถึงผลกระทบจากการ
กอสรางโครงขายถนนฯ ดานการทองเที่ยว ปรากฏวา ผลกระทบในเชิงบวกมีผลคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ถนนทําใหเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดสะดวกขึ้นเนื่องจากถนนเสนนี้มีความเจริญ นักทองเที่ยวก็เพิ่ม มี แหลง
ทองเที่ยวใหม ๆ เกิดขึ้น เนินนางพญาเปนจุดที่นักเที่ยวชอบมากที่สุด อีกทั้งเกิดธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว เชนรานอาหาร รานขายของที่ระลึก รีสอรทสปา มีเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก จํานวนนักทองเที่ยว
ก็เพิ่มมากขึ้น มาใชบริ การที่พักอาศัยตามรีส อร ท มาเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวได รับความนิยม
และยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เชนงานเทศกาลตาง ๆ การแขงขันแรลลี่
ทําใหนักทองเที่ยวไดทํากิจกรรมรวมกัน ทองถิ่นก็มีรายไดเพิ่มจากการทองเที่ยว ที่พักอาศัย โฮมสเตย
ก็เปนตัวทํารายไดดีเชนกัน และยังมีภูมิทัศนของทองที่ถิ่นสวยงามขึ้นเหมาะแกการพักผอน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามเพศ อาชีพหลัก และภูมิลําเนา ของผูใชถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
3.1 ผลการวิเคราะหผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย จําแนกตามเพศ
ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบดานประชาชนของถนนสรางใหมเพื่อการ
ทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามเพศ
ดานประชาชน

เพศ
หญิง
ชาย

n
413
467

M
3.71
3.75

SD
.69
.68

t
-.79

p
.43

*p < .05
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จากตารางที่ 11 ผลการปรียบเทียบดานประชาชนของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามเพศ ปรากฏวา เพศหญิงมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.71 และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .69 สวนเพศชายมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.75 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .68
เพศหญิง และเพศชายไดรับผลกระทบดานประชาชนของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทยไมแตกตางกัน
ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบดานเศรษฐกิจของถนนสรางใหมเพื่อการ
ทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามเพศ
ดานเศรษฐกิจ

เพศ
หญิง
ชาย

n
413
467

M
3.94
4.03

SD
.68
.64

t
-.2.03*

p
.04

*p < .05
จากตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบดานเศรษฐกิจของถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามเพศ ปรากฏวา เพศหญิงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .68 สวนเพศชายมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.03 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .64 เพศหญิง และเพศชาย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายไดรับ
ผลกระทบดานเศรษฐกิจของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศ
ไทยมากกวาเพศหญิง
ตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบดานสังคมของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามเพศ
ดานสังคม

เพศ
หญิง
ชาย

n
413
467

M
3.64
3.70

SD
.74
.68

t
-.1.36

p
.17

*p < .05
จากตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบดานสังคมของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยจําแนกตามเพศ ปรากฏวา เพศหญิงมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.64 และ
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .74 สวนเพศชาย มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.70 และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .68 เพศหญิง และเพศชายไดรับผลกระทบดานสังคมของถนนสรางใหมเพื่อการ
ทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 14 ผลการเปรี ยบเทียบผลกระทบดานสิ่ งแวดลอมของถนนสรางใหมเพื่อ
การทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามเพศ
ดานสิ่งแวดลอม

เพศ
หญิง
ชาย

n
413
467

M
3.03
2.94

SD
.79
.75

t
1.76

p
.08

*p < .05
จากตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบดานสิ่งแวดลอมของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามเพศ ปรากฏวา เพศหญิงมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.03 และ
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .79 สวนเพศชายมีคาเฉลี่ย เทากับ 2.94 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .75 เพศหญิง และเพศชายไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยไมแตกตางกัน
ถนนสรางใหมเพื่อ
การทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามเพศ
ดานการทองเที่ยว

เพศ
หญิง
ชาย

n
413
467

M
4.04
4.08

SD
.75
.70

t
-.89

p
.37

*p < .05
จากตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบดานการทองเที่ยวของถนนสรางใหมเพื่อการ
ทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามเพศ ปรากฏวา เพศหญิงมีคาเฉลี่ย เทากับ
4.04 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .75 สวนเพศชายมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.08 และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .70 เพศหญิง และเพศชายไดรับผลกระทบดานการทองเที่ยวของถนนสรางใหม เพื่อ
การทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยไมแตกตางกัน3.2 ผลการวิเคราะหผลกระทบของ
ถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามอาชีพหลัก
ตารางที่ 16 การทดสอบความแปรปรวนผลกระทบดานประชาชนของถนนสรางใหมเพื่อ
การทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยจําแนกตามอาชีพหลัก
ตัวแปรตาม
ดานประชาชน

levene statistic
.73

df1
7

df2
872

p
.65

จากตารางที่ 16 ปรากฏวา ผลการทดสอบความแปรปรวนผลกระทบของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ใหคา p เทากับ .65 ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p > .05) แสดงวา ความแปรปรวนเทากันระหวางกลุม
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ตารางที่ 17 การทดสอบความแปรปรวนผลกระทบดานเศรษฐกิจของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามอาชีพหลัก
ตัวแปรตาม
ดานเศรษฐกิจ

levene statistic
1.02

df1
7

df2
872

p
.41

จากตารางที่ 17 ปรากฏวา ผลการทดสอบความแปรปรวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ใหคา p เทากับ .41
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) แสดงวา ความแปรปรวนเทากันระหวางกลุม
ตารางที่ 18 การทดสอบความแปรปรวนผลกระทบดานสังคมของถนนสรางใหมเพื่อการ
ทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามอาชีพหลัก
ตัวแปรตาม
ดานสังคม

levene statistic
1.62

df1
7

df2
872

p
.12

จากตารางที่ 18 ปรากฏวา ผลการทดสอบความแปรปรวนผลกระทบของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ใหคา p เทากับ .12 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p > .05) แสดงวา ความแปรปรวนเทากันระหวางกลุม
ตารางที่ 19 การทดสอบความแปรปรวนผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามอาชีพหลัก
ตัวแปรตาม
ดานสิ่งแวดลอม

levene statistic
1.57

df1
7

df2
872

p
.14

จากตารางที่ 19 ปรากฏวา ผลการทดสอบความแปรปรวนผลกระทบของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ใหคา p เทากับ .14 ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p > .05) แสดงวาความแปรปรวนเทากันระหวางกลุม
ตารางที่ 20 การทดสอบความแปรปรวนผลกระทบดานการทองเที่ยวของถนน
สรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามอาชีพหลัก
ตัวแปรตาม
ดานการทองเที่ยว

levene statistic
2.49

df1
7

df2
872

p
.02

จากตารางที่ 20 ปรากฏวา ผลการทดสอบความแปรปรวนผลกระทบของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ใหคา p เทากับ.02 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ความแปรปรวนไมเทากันระหวางกลุม 3.3 ผลการวิเคราะหผลกระทบของ
ถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามภู มิลําเนา
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ตารางที่ 21 การทดสอบความแปรปรวนผลกระทบดานประชาชนของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามภูมิลําเนา
ตัวแปรตาม
ดานประชาชน

levene statistic
8.72

df1
3

df2
876*

p
.00

จากตารางที่ 21 ปรากฏวา ผลการทดสอบความแปรปรวนผลกระทบของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ใหคา p เทากับ .00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงวา ความแปรปรวนไมเทากันระหวางกลุม
ตารางที่ 22 การทดสอบความแปรปรวนผลกระทบดานสังคมของถนนสรางใหมเพื่อ
การทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามภูมิลําเนา
ตัวแปรตาม
ดานสังคม

levene statistic
.66

df1
3

df2
876

p
.58

จากตารางที่ 22 ปรากฏวา ผลการทดสอบความแปรปรวนผลกระทบของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ใหคา p เทากับ .58 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p > .05) แสดงวา ความแปรปรวนเทากันระหวางกลุม
ตารางที่ 23 การทดสอบความแปรปรวนผลกระทบดานเศรษฐกิจของถนนสรางใหมเพื่อการ
ทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามภูมิลําเนา
ตัวแปรตาม
ดานเศรษฐกิจ

levene statistic
.84

df1
3

df2
876

p
.47

จากตารางที่ 23 ปรากฏวา ผลการทดสอบความแปรปรวนผลกระทบของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ใหคา p เทากับ .47 ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p > .05) แสดงวา ความแปรปรวนเทากันระหวางกลุม
ตารางที่ 24 การทดสอบความแปรปรวนผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามภูมิลําเนา
ตัวแปรตาม
ดานสิ่งแวดลอม

levene statistic
1.45

df1
3

df2
876

p
.23

จากตารางที่ 24 ปรากฏวา ผลการทดสอบความแปรปรวนผลกระทบของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ใหคา p เทากับ .21 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p > .05) แสดงวา ความแปรปรวนเทากันระหวางกลุม
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ตารางที่ 25 การทดสอบความแปรปรวนผลกระทบดานการทองเที่ยวของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จําแนกตามภูมิลําเนา
ตัวแปรตาม
ดานการทองเที่ยว

levene statistic
8.34

df1
3

df2
876*

p
.00

จากตารางที่ 25 ปรากฏวา ผลการทดสอบความแปรปรวนผลกระทบของถนนสรางใหม
เพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ใหคา p เทากับ .00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงวา ความแปรปรวนไมเทากันระหวางกลุม
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณ ในประเด็นทางดานเศรษฐกิจ และสังคม เกี่ยวของกับรายได อาชีพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางครอบคลุม เพื่อที่จะเปรียบเทียบถึงประโยชนที่ ประชาชนไดรับ
จากการเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการ
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบที่กลุมผูใหขอมูลอื่นจะไดรับผลกระทบ เชน ผูสูงอายุ หรือ ผู พิการ
ที่มีความรับบากในการเดินทางมาทองเที่ยวในถนนเสนนี้ เพื่อที่จะไดตอบสนองความตองการของประชาชน
ทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการประเมินผลกระทบแตละดานของถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย จากงานวิจัยของ (ศูนยสงเสริมงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเชิงพาณิชยดานอุตสาหกรรม,
2014) ที่ทําการศึกษาผลกระทบของการทองเที่ยวตอสังคมและวัฒ นธรรมของชุมชนการทองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงราย ปรากฏวา มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและศิลปวัฒนธรรมเกิดขึ้นทั้งในดานบวก
และดานลบในพื้นที่ทองเที่ยว ไดแก การเพิ่มรายได สรางอาชีพ และการศึกษาเรียนรูของชาวบาน
สวนดานลบ คือ การทองเที่ยว กอใหเกิดการบิดเบือนของศิลปวัฒนธรรม ความไรระเบียบของสังคม
และการกระจุกตัวของรายไดที่เกิดขึ้นเฉพาะในกลุมผูมีอิทธิพลและมีอํานาจทางการเงินที่เหนือกวา
โดยชาวบานมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาการทองเที่ยวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
ใหความสําคัญตอผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ไดรับสําหรับสถานการณการทองเที่ยวในแตละพื้นที่
พบวา มีรูปแบบการทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว ดวยการใช ทรัพยากรธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่เปนพื้นฐานการพัฒนา ทั้งนี้ ผูประกอบการ หนวยงานรัฐ และกลุมองคกร
ชุมชนมีบทบาทที่ชัดเจนตอการจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ ตางจากชาวบานในระดับลางที่ไดมีสวน
รวมคอนขางนอยซึ่งมักอยูในฐานะของแรงงานทางการทองเที่ยว นอกจากนั้นในปจจุบันการทองเที่ยว
ขาดความยั่งยืนและเปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่เสื่อมโทรม เนื่องจาก การทองเที่ยวในแตละพื้น ที่ประสบ
กับป ญหาการลดลงของจํา นวนนั กทองเที่ยว การแขงขันทางการตลาดทองเที่ยวทั้งใน และนอก
ประเทศ ความเสื่ อมของทรัพยากรทองเที่ยวในพื้น ที่ และขอจํ ากัดของงบประมาณและนโยบาย
สงเสริมการทองเที่ยวที่ไมตอเนื่องดานการจัดการการทองเที่ยว นักทองเที่ยวมีความคิดเห็น โดยเฉลี่ย
ตอการจัดการดานบุคลากรในระดับเหมาะสมมาก ในขณะที่การจัดการดานสถานที่และการจัดการ
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ดานกิจกรรมในพื้นที่มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดการทองเที่ยวใน
พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายยังขาดความพรอมในดานสถานที่ที่จะรองรับนักทองเที่ยว ทั้ งนี้ในปจจุบัน
มุงเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่เปนเพียงเครื่องมือประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวโดยขาดกิจกรรมการทองเที่ยวรองรับ ซึ่งควรส งเสริมกิจกรรมนั นทนาการทางการ
ทองเที่ย วที่หลากหลาย และสอดคล องกับ บริบททางพื้น ที่ส วนความคิดเห็ น ต อสภาพสั งคม และ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น นักทองเที่ยวสวนใหญยังคงมีความประทับใจตอสภาพสังคมที่เรียบ
งาย และอัธยาศัยความมีน้ําใจของชุมชนในพื้นที่ เชนเดียวกับความกลมกลืนระหวางประเพณีดั้งเดิม
และความทันสมัย โดยตองการใหมีการรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยนี้ไว แตอยางไรก็ตาม
นักทองเที่ยวมีความรูสึกไมประทับใจตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แสดงออกโดยการปฏิบัติตอ
นักทองเที่ยว เชน การตักตวงผลประโยชนจากนักทองเที่ยว และความไมจริงใจในการใหบริการแต
อยางไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นตามพัฒนาการการเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม เศรษฐกิ จ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมตางถิ่น และการพัฒนาความทันสมัย จึงไมสามารถสรุปไดวาการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการพัฒนาการทองเที่ยวเพียงอยางเดียว หากแตมี ปจจัยความเขมแข็งของชุมชน
ภายในชุมชน เปนเครื่องกําหนดวาผลกระทบดังกลาวจะเกิดขึ้นไดหรือไมหรือเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงไร
ดั ง นั้ น ในการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จึ ง จํ า เป น ต อ งให ค วามสํ า คั ญ ต อบริ บททางสั งคม
และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน การสรางโอกาสการมีสวนรวมของชุมชน ยกยองเชิดชูศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม
โดยสงเสริมการเรียนรู และสืบทอดอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความตะหนัก และภูมิใจในตัวตน ใหความรู
ความเขาใจในหลักการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมการกระจายรายไดใหเกิดขึ้นอยางเปน
ธรรม จึงจะสามารถปองกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นได
2. วิเคราะหผลกระทบของถนนสรางใหมเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
จําแนกตาม เพศ อาชีพหลัก และภูมิลํานา เมื่อเพศที่แตกตางกัน ไดรับผลกระทบของถนนเพื่อการทองเที่ยว
ชายฝ ง ทะเลภาคตะวั น ออกของประเทศไทยไม แ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ .05
หมายความวา เพศไมมีผลตอระดับผลกระทบของถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงไดรับผลกระทบที่เทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ พระมหาอนุชา ทองทา, (2553) ที่ทําการศึกษาเรื่องความรูและพฤติกรรมในการใช
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาราชภัฏนครปฐม
ซึ่งพบวา เพศเปนปจจัยที่ไมมีผลตอระดับความรูความเขาใจและพฤติกรรมการใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกันและสามารถรับรู
ขาวสารไดไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ การศึกษาของ ฆานิษฐา กองกวิน, (2551) ที่ทําการศึกษา
เรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา เพศเปนปจจัยที่ไมมีผลตอความรูความเขาใจและพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม
อาชีพหลักที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝง
ทะลภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยที่อาชีพอื่นๆที่ได
ระบุไวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบมากกวาอาชีพรับจางทั่วไป เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา
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ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อปท พนักงานบริษัท ผูประกอบธุรกิจ/คาขาย และแมบาน เนื่องจาก อาชีพของผูให
ขอมูลที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไว 8 ขอ มีเยอะกวา จึงมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่แตกตางกัน
ภูมิลําเนาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยที่จังหวัดตราด
ไดรับผลกระทบมากกวาจังหวัด ระยอง จันทบุรี และอื่นๆที่ไดระบุไวแลว
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ธุรกิจชุมชนชาวไทยภูเขาเผามูเซอจังหวัดตากกับศาสตรพระราชา
Community Business of Muser Hill Tribe inTak Province
วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ

1

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพื่อศึกษาบริบทวิถีชีวิตธุรกิจชุมชนชาวไทยภูเขาภายใตศาสตรพระราชา
2. เพื่อวิเคราะหศักยภาพการแขงขันธุรกิจชุมชนชาวไทยภูเขาเผามูเซอและ 3. เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
–based
participatory action research : CPAR รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรกลุมตัวอยาง ประกอบดวยชุมชน
กลุมชาติพันธุชาวไทยภูเขาเผามูเซอ จังหวัดตาก จํานวน 3 หมูบาน 1,830 คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ เชิง
บรรยายจํานวน 10 คน สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 5 คน การสัมภาษณเจาะลึก จํานวน 5 คน การสนทนากลุมจํานวน
10 คน ร วมกับการสังเกตแบบมี สวนร วม และการสังเกตแบบไมมี สวนรวมผลการวิจั ยพบวา ตามวัตถุ ประสงค ขอ ที่
(1)
มีความเปนอยูที่เรียบงาย ประการสําคัญคือ อนุรักษปา สาเหตุสําคัญคือ เพราะมีความเชื่อในสิ่งลี้ลับ ดังนั้นเมื่อนํา
ศาสตรพระราชามาประยุกตใชในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คนอยูกับปา “ปลูกปา 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยาง”
จึงเปนการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมชนเผากับศาสตรพระราชาไดอยางดี (2) ศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ
มีขีดจํากัดและจําเปนตองไดรับการสงเสริมดานความรูตาง ๆ ประกอบดวย การผลิตเพื่อการแขงขัน การขาย การลงทุน และ
การเขาถึงเทคโนโลยี ปญหาเกิดจากการขาดโอกาสทางการศึกษา จากประชากร 1,830 คน มีสําเร็จปริญญาตรีเพียง 1 คน
สวนที่เหลือการศึกษาอยูระดับขั้นพื้นฐานประถมศึกษาปที่ 6 และ (3) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนเพื่อ
การแขงขัน มีความจําเปนทุกดาน ตามขอคนพบขอ(2) แตจําเปนตองใหความรูและทักษะการเกษตรแผนใหมที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 คือการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการอนุรักษ ดิน น้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เนื่องจากประชากรเหลานี้อาศัยอยูบริเวณพื้นที่ปาตนน้ํา
คําสําคัญ : ธุรกิจชุมชน, ชาวไทยภูเขาเผามูเซอ, ศาสตรพระราชา

Abstract
The objectives of this research were (1) to study contexts of way of business life of Thai
hill tribes under the science of the King (2) to analyze competitive potential of Thai Muserhill
tribe community and (3) to present potential development model of community business for
competition. The research was community-based participatory action research: CPAR and
qualitative research. Population composted of Muser hill tribe communities in Tak province from
3 villages 1,830 persons. Data collection by an explanation interview 10 persons, interview 5 key
informants, in-depth interview 5 persons, and focus group 10 persons together with participative
observation and non-participative observation. The results found that following objective
No.1 Thai Muser hill tribe in Tak province were strict in custom, tradition and way of life as their
ancestors, having simple life which crucial respect of conservation of forests that is because they
1
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believed in mysterious things. Thus, when applied science of the King in sufficiency economy
“the people are with the forest”, “planting 3 things bring 4 benefits” there is the well blending
between tribe culture and science of the King. (2) business competitive potential is limit and
need to have supports in knowledge including production for competition, sales, investment, and
approach to technology problem comes from lacking of education opportunity. From 1,830
persons population, only 1 person graduated bachelor degree, the rest population only
graduated primary 6, and (3) the results found that business potential development model is
crucial in every aspects in (2) but necessary to provide knowledge and skills in a new plan for
agriculture which is friendly to environment and consistent to the Royal’s initiative which is
“agricultural friendly to environment for the conservation of soil, water, natural resources. This is
because this group of population live inthe upstream forests.
Keywords: business, community, hill tribe, science of the King

บทนํา
การพั ฒนาประเทศจํ าเป นต องทํ าตามลํ าดั บขั้ น ต องสร างพื้ นฐาน คื อ ความพอมี พอกิ นพอใช
ของประชาชนส วนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิช า
เมื่อไดพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอควรปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป (พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 20 ธ.ค. 2516) เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคง
ของแผนดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือน ตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงอยู
ได ก็ อยู ที่ เสาเข็ ม แต คนส วนมากมองไม เห็ นเสาเข็ ม และ ลื มเสาเข็ มซะด วยซ้ํ า(พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว จากวารสารชัยพัฒนา ประจําเดือนสิงหาคม 2542) ประเทศไทยเปน
ประเทศที่ มี ความหลากหลายทางวั ฒนธรรม เป นกลุ ม ชาติ พั น ธุ ซึ่ งเป นกลุ มที่ มี ความสื บเนื่ องทาง
ประวัติศาสตรกับสังคมไทยตั้งแตอดีตนับรอยป ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู ตามภูมิภาคตาง ๆ ใน 67 จังหวัด
จํานวน 56 กลุม มีประชากรรวมประมาณ 6,100,000 คนหรือรอยละ 6.98 ของประชากรทั้งประเทศ
สามารถจําแนกพื้นที่ตามลักษณะการตั้งถิ่นฐานได 4 ลักษณะ คือ กลุมตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สูงหรือชาวไทย
ภูเขา กลุมตั้งถิ่นฐานบนพื้นราบ กลุมชาวเล และกลุมอาศัยอยูในปา การพัฒนากลุมชาติพันธุบนพื้นที่สู ง
ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรียกชาวเขาวา “เปนคนไทยแตอยูบนเขา”และทรงพระราชทานชวยเหลือ
สงเคราะหและพัฒนาในดานการศึกษาตั้งแตปพ.ศ.2506 ตอมาในป 2512 ทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้ง
“โครงการหลวง” ขึ้นเพื่อสงเสริมการทําเกษตรที่ถูกตองและการจัดตั้งถิ่น ฐานถาวรเปนหลักแหลงและ
ชวยรักษาปาและมีอาชีพที่มั่นคงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (แผนแมบทการพัฒนากลุมชาติพันธุในประเทศไทย
พ.ศ.2558-2560) กระทรวงพั ฒนาสั งคมและความมั่ งคงของมนุ ษย หน า 3; สถาบั น ยุ ทธศาสตร
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ. 2544หนา 155-158) ซึ่งตอมาหนวยราชการและภาคเอกชนได
เขาไปรวมสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพตลอดมา
ชาวไทยภูเขาเผามูเซอลาหู อพยพเขาสูประเทศไทยเมื่อประมาณ 100 ปเศษ ในพื้นทีทางภาคเหนือ
และอพยพเคลื่ อนย ายเขาสู จั งหวัดตาก ตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2488 บริเวณน้ํ าตกลางสาน อําเภอเมือง
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จังหวัดตาก และอพยพเขาสู พื้ นที่บานห ว ยปลาหลด บานส มป อย บ านมูเซอใหม อําเภอแมส อด
จังหวัดตาก ในเวลาตอมาปจจุบัน มีประชากร 1,830 คน เปนลาหู(มูเซอดํา) กลุมเฌแล มีความเครงครัด
ในวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ และดํารงอัตลักษณของตนอยางเครงครัด มีอุปนิสัยรักความสงบ
ดํารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยูกับปาดําเนินวิถีชีวิตสอดคลองกับพระบรมราโชวาทของในหลวง
รัชกาลที่ 9
เมื่อ 26 มกราคม 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระราชินีนาถ พรอมดว ย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ ทรงเสด็จเยี่ยม
ที่บานหวยปลาหลด ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทรงมีกระแสพระราชดํารัสให
“...ปลูกตนไมพันธุตาง ๆ เพื่ออนุรักษดิน น้ําและทรัพยากรธรรมชาติ...” จากการทรงเสด็จเยี่ยมใน
ครั้งนี้ ไดมีพระกระแสรับสั่งใหทางราชการหาพื้นที่รองรับ “สรางตลาดชาวเขา” เพื่อสงเสริมอาชีพ
ชาวไทยภูเขาใหปรับเปลี่ยนจากการปลูกฝน (ชาวไทยภูเขาจังหวัดตากประกอบดวย มูเซอ มง เยา
กะเหรี่ยง ลีซูลัวะ) แตเผาอื่น ๆ อยูไกลจึงไมใสใจนําผลผลิตทางการเกษตรมาขาย จากอัตลักษณของ
ตลาดที่มีเผามูเซอมาขาย นักทองเที่ยวจึงนิยมเรียกตลาดนี้วา “ตลาดมูเซอ” ปจจุบันตลาดดังกลาว
เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวผูผานทางซื้อผลผลิตทางการเกษตร จนขยายกิจการเปน 2 แหง คือตลาด
มูเซอเกาและตลาดมูเซอใหม แตปญหาสําคัญคือ การแขงขันทางธุรกิจที่กําลังทวีความรุนแรง และ
อําเภอแมสอด จังหวัดตากไดรับการยกระดั บการแขงขันทางธุรกิจเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอแม สอด
ขณะที่ชาวไทยภูเขาเผามูเซอในพื้นที่ยังคงมีการคาขายและการผลิตในลักษณะวิถีชีวิตชุมชนแบบพอเพียง
จึงเปนสิ่งที่ทาทายตอการเปลี่ยนแปลงและการดํารงอยูของธุรกิจชุมชนกลุมชาติพันธุตอไป
คําถามการวิจัย
1. ชาวไทยภูเขาเผามูเซอสามารถจะพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจเพื่อการดํารงอยูของชุมชน
ไดหรือไมอยางไร
2. การนําศาสตรพระราชา มาประยุกตใชเชิงธุรกิจชุมชนกลุมชาติพันธุ สามารถกระทําไดหรือไม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาบริบทวิถีชีวิตธุรกิจชุมชนชาวไทยภูเขาภายใตศาสตรพระราชา
2. เพื่อวิเคราะหศักยภาพการแขงขันธุรกิจชุมชนชาวไทยภูเขาเผามูเซอ
3. เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน

ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 | Vol3,No.3 September-December 2017: ISSN 2465-3578


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social

กรอบแนวคิดการวิจัย
บริบทวิถีชีวิตชุมชน
-ธุรกิจชุมชน

ศักยภาพการแขงขันธุรกิจชุมชน
-การผลิต
-การขาย
-การลงทุน
-การบริการ
-เทคโนโลยี

การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน
ชาวไทยภูเขา

การประยุกตใชศาสตรพระราชา
-การพัฒนาศักยภาพคน
-หลักภูมสิ ังคม
-การพึ่งตนเอง

สมมติฐานการวิจัย
1. ชาวไทยภูเขาเผามูเซอสามารถนําศาสตรพระราชา มาพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจเพื่อดํารง
อยูของชุมชน
วิธีการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชน (Community –based participatory
action research : CPAR รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ชุมชนกลุมชาติ
พันธุชาวไทยภูเขาเผามูเซอ จังหวัดตาก จํานวน 3 หมูบาน 1,830 คน โดยการสัมภาษณเชิงบรรยาย
จํานวน 10 คน สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 5 คน การสัมภาษณเจาะลึก จํานวน 5 คน การสนทนากลุม
จํานวน 10 คน รวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด
สิทธิเดช วงศปรัชญาและคณะ,(2559 หนา14-15; Joan Chirico.2014.pp.15-30) เห็นวา ในศตวรรษที่ 21
เป น จุ ด ของการเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว มี ค วามเป น พลวั ต ร (Dynamics) มวลมหาชนจะเข า มา
มีบทบาทและอํานาจในการขับเคลื่อนทั้งมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
อุปสรรคสําคัญของสังคมเศรษฐกิจพอเพียงก็คือกระแสวัตถุนิยม-บริโภคนิยม ดังนั้น การกระตุนการผลิต
การดําเนินเศรษฐกิจอยางยั่ งยืนตองประกอบดวย 3 มิติ คือ สังคม สิ่ งแวดลอม บรรษัทภิบาล การเติบโตทาง
เศรษฐกิจจะตองใหความสําคัญสังคมและสิ่งแวดลอม สิ่งที่รัฐบาลตองตระหนักคือ การสงเสริมเศรษฐกิ จ
ชุมชน การพัฒนาตองเนนที่สังคมระดับรากหญา โดยเฉพาะยุทธศาสตร การพึ่งพิงฐานตลาดภายในประเทศ
ใชหลักของเศรษฐกิจพอเพียง (ระเบิดจากขางในของชุมชน) การเติบโตของธุรกิจจะวัดที่ผลกําไร
อยางเดียวไมได สภาวะความเปนโลกาภิวัตนทางธุรกิจจะนําไปสูการเชื่อมโยงเครือขายของชุมชน
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะชุมชนกลุมชาติพันธุเดียวกัน
จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วภายใตอิทธิพลของความเปนโลกาภิวัตนจะสงผลตอบริบท
ของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เปนจุดที่มีความเชื่อมโยงและทับซอนใน
หลายมิติซึ่งจะมีผ ลทั้งทางบวกและทางลบตอชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ดอยโอกาสเชนชุมนกลุ ม
เปาหมายกลุมชาติพันธุชาวไทยภูเขาเผามูเซอในดานการแขงขันเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งมีขีดจํากัดในดาน
ตาง ๆ ทั้งยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของทุกประเทศไดเปลี่ยนจากการพัฒนาประเทศในระบบปด
(หมายถึงการพัฒนาในเฉพาะประเทศ) เปนการพัฒนาแบบระบบเปด เปนการสงเสริมการลงทุนและ
ทําธุรกิจระหวางประเทศและชุมนชนระหวางประเทศ ซึ่งจากปจจัยตาง ๆในงานขางตนสามารถที่จะ
นํามาพิจารณาในการศึกษาในครั้งนี้ไดอยางดี
ซึ่งยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ไดใหความสําคัญกับ 1) ชุมชนเขมแข็ง 2) ลดความ
เหลื่อมล้ํา 3) ระบบทุนที่มีธรรมาภิบาล 4) ระบบเศรษฐกิจที่แบงปนได 5) กระจายอํานาจและศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลองกับภารกิจหลักของรัฐบาล ฯพณฯพลเอกประยุทธจันทรโอชา ที่ใหความสําคัญกับ
1) การศึกษาและทุนมนุษย 2) วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ3) โครงสรางเศรษฐกิจชุดใหม
นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 ยังไดครอบคลุมการพิจารณา
และวิเคราะหบริบทอุตสาหกรรม (SWOT Analysis) ประกอบดวย 1) การวิเคราะหปจจัยภายใน
(Internal Factors) จุดแข็งและจุดออนขององคการ 2) การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External
Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรตาง ๆ และยุทธศาสตรที่สําคัญ
คือ การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม กลยุทธที่สําคัญคือ สงเสริม
สถานประกอบการใหมีการพัฒนากระบวนการผลิต ยกระดับการรองรับอุตสาหกรรมสีเขียว ใช เทคโนโลยีที่
สะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและพัฒนาเครือขายเฝาระวังและการจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน
จากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเปนการดําเนินงาน
ในลักษณะทางสายกลางที่สอดคลองกับสิ่งที่อยูรอบตัวและสามารถปฏิบัติไดจริง พระองคทรงยึดหลัก
3 ประการ คือ 1) การพัฒนาตองเอา “คน” เปนตัวตั้ง ยึดหลักผลประโยชนของประชาชนและการมี
ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 | Vol3,No.3 September-December 2017: ISSN 2465-3578


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Western University Research Journal of Humanities and Social

ส ว นร ว มตั ด สิ น ใจของประชาชน 2) ยึ ด หลั กภู มิ สั งคมที่ มีค วามแตกต างกั น ในแต ล ะภู มิ ภ าคและ
ในทองถิ่น คํานึ งถึงการดําเนิ นวิถีชีวิตของคนในสั งคมหนึ่ง ๆ ซึ่งมีลั กษณะเฉพาะทางวัฒ นธรรม
คานิยม ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจและสภาพแวดลอม ขาราชการตองยึดหลัก “เขาใจ
เขาถึงและพัฒนา” 3) การพัฒนาตองเริ่มจาก “การพึ่งตนเองใหไดกอน” ตองสรางพื้นฐานความเปนอยูของ
ประชาชนและครอบครัวใหพอมี พอกิน พอใชกอนแลวพัฒนาไปสูการรวมกลุมพึ่งพากันเปนการพัฒนา
เครือขายสูสังคมภายนอกเพื่อความเจริญกาวหนาลําดับตอไป พระองคทรงใชคําวา “ระเบิดจากขางใน”
พระองคทรงให ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนทุกมิติ คุณธรรมมีจริยธรรมและ
ความเพียร รวมทั้งมีสติปญญาที่รอบรูใหความสําคับกับการพัฒนาแบบองครวมเปนการบูรณาการทุก
ด า นเข า ด ว ยกั น มุ ง เน น ให ป ระชาชนอยู ร ว มกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มอย า งสั น ติ
และเกื้อกูลกัน (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ”
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว: 2548)
ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือ The Theory of Economic Development
จากแนวความคิดของ Schumpeter นั้นไดมีอิทธิผลตอนักนักเศรษฐศาสตรในประเทศ
กลุมยุโรปโดยเฉพาะในดานองคกรอุตสาหกรรม ทฤษฎีวิวัฒนาการ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
Schumpeter(1961) ยั งเป นที่ ย อมรับในการใช น วัต กรรมในเรื่ องแนวคิดของการที่ สิ่ งใหมเ ขามา
ทดแทนสิ่งเกา (ทศพล, 2558) และการนําแนวคิดในการสรางความไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจ โดยการใช
นวั ต กรรมเป น ตั ว นํ า ซึ่ ง เป น การให เ หตุ ผ ลว า องค ก รที่ ที ค วามสามารถในการคิ ด ค น นวั ต กรรม
และสามารถรักษานวัตกรรมไวในองคกรได องคกรนั้นจะสามารถสรางความไดเปรียบทางแขงขันได
โดยการใชนวัตกรรมที่องคกรไดคิดคนขึ้นเปนผลิตภัคน
เขายั ง ได ก ล า วในทฤษฎี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ วงจรของการใช
นวัตกรรมเพื่อบริหารธุรกิจวา ผูประกอบการหาทางใชนวัตกรรมดานเทคโนโลยีในกระบวนการดาน
การผลิ ตสิ นคา ดานบริการ หรือสร างสิ น คาใหม เพื่อนํามาสร างประโยชนเชิงธุร กิจให กับองคกร
โดยเฉพาะอยางยิ่งถานวัตกรรมนั้นจะทําใหองคกรสามารถสรางกําไรได อีกทั้งนวัตกรรมนั้นยังสราง
การเปนผู ผูกขาดทางการตลาดในชวงระยะเวลาหนึ่งอีกดว ย ซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบในแขงขัน
ทางการตลาด เพื่อใหองคกรหนีจากคูแขงที่พยายามลอกเลียนแบบ องคกรตองมองหานวัตกรรมใหม
ซึ่งที่จะนํามาของรูปแบบการแขงขันใหม Schumpeter ไดคําจํากัดความวาเปน "พายุแหงการทําลาย
อยางสรางสรรค" หรือ "Gales of Creative Destruction" ซึ่งเปนการที่องคกรคิดสิ่งใหมทําลายสิ่งที่
มีอยูเดิม โดยมีเปาหมายเพื่อการสรางกําไรเพิ่มขึ้นใหกับองคกร (Pol and Carral, 2006) กระบวนการของ
การวัฎจักรแหงการทําลายอยางสรางสรรคไมเพียงเพิ่มประสิทธิภาพทางการแขงขันเทานั้ น แตยังทําให
องคกรมีการเจริญเติบโตในระยะยาว
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ภาพที่ 1ชุมปเตอร – วัฎจักรแหงการทําลายอยางสรางสรรค
ที่มา Schumpeter, 1961
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยของ Jyotirmayee
Choudhury. (2010). เรื่ององคความรูและผลกระทบของการพัฒนาและการจัดการทุนมนุษย
พบวา การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยในยุคโลกาภิวัตนการพัฒนาศักยภาพและการจัดการทรัพยากร
มนุษยภายในองคกรอุตสาหกรรมเปนสิ่งสําคัญของการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน เปนปจจัย สําคัญของ
การจัดการทุนมนุษยที่มีทักษะ ความรู ความสามารถ ประกอบดวย 1. การวางแผนการจัดการ 2. การดึงดูด
จู งใจในการเพิ่มทักษะและการเรี ยนรู วั ฒนธรรมขององค กร 3. ต องมี การประเมิ นผล 360 องศาเพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพขององคกร ทั้งนี้เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการทุนมนุษยเปนสิ่งที่
สําคัญเพื่อความอยูรอดขององคกร
จากงานวิจัยดังกลาว พบว าการบริหารจัดการทุนมนุษยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของชุมชนใหมีขีดความสามารถเพื่อการแขงขันเชิงอุตสาหกรรมเปนสิ่งที่สําคัญและตองมีการวางแผน
อยางเปนระบบ ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถนํามาประกอบการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของชุนได
งานวิจัยของ IRENE H. CHOW, JIA-CHI HUANG, AND SHANSHI LIU. (2008) เรื่องกลยุทธการ
จัดการทรัพยากรบุคคลในจีน: องคประกอบการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน พบวา กลยุทธในการ
จัดการทรัพยากรบุคคลให เหมาะสมทั้งปจจั ยภายในและภายนอกองคกร จะตองมีความสมดุล จากการ
สํารวจ 241 บริษัท พบวา ความร วมมือของทรัพยากรบุคคลและกลยุทธเชิงธุรกิจมีผลตอกําไรและ
การเติบโตของตลาด
งานวิจัยของ ChanziBao,Robert Gordon.2011;Maria Progoulaki .2010 เรื่องผลสํารวจผลกระทบ
การจัดการกลยุทธทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ;เรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษยและความไดเปรียบในการ
แขงขัน : ในการใชฐานทรัพยากรในอุตสาหกรรม พบวา การแขงขันในยุคโลกาภิวัตนเพื่อความไดเปรียบในการ
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชน เปนสิ่งที่จําเปนและใหวามสําคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย
เพื่อเพิ่มคุณคานวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษยเปนตนทุ นที่มีคุณคา การประยุกตใช
ฐานทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ จ ะนํ า ไปสู ค วามได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น เชิ ง อุ ต สาหกรรม
ปจจัยสําคัญคือ การแสวงหาทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะประสบการณและเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่น
จะสามารถลดกระแสกดดันจากความเปนโลกาภิวัตน ทั้งนี้เพราะทรัพยากรบุคคลจะสรางความสมดุล
กับสิ่งแวดลอมและผลประโยชนของทุกฝาย แตตองอาศัยความรวมมือของชุมชนอยางบูรณาการ
และการวางแผนที่ดี
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จากงานวิจัยขางตน เปนงานวิจัยที่มีขอบขายแนวคิดที่มีกระบวนทัศนที่ใหความสําคัญกับ
การจั ดการทรั พยากรระหวางประเทศและชุมชนท องถิ่นเพื่อการแขงขัน ความไดเปรี ยบในการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชนโดยใชฐานทรัพยากรในอุตสาหกรรมทองถิ่น โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล
ที่มีทักษะ ประสบการณ และเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่นและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อสราง
ความสมดุลกับปจจัยภายในและภายนอกชุมชน จึงมีประโยชนตอกรอบแนวคิดในการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชนกลุมชาติพันธุ ซึ่งกลุมเปาหมายมีอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น จึงเปนอีกมิติ
หนึ่งของการสรางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของชุมชนตอไป
ในงานวิจัยของปรารถนา หลีกภัย, (2556); วิทยา จันทรแดง, (2553). เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การบริการจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง; ปจจัยความสามารถทาง
นวัตกรรมและผลตอการดําเนินการขององคกร งานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นไดนํากระบวนการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการชุมชนเขมแข็ง ความสามารถทางนวัตกรรมตอการดําเนินการเชิงอุตสาหกรรม ปจจัยที่ สําคัญ
การสรางชุมชนเขมแข็ง คือ 1) การมีสวนรวมของไตรภาคี (องคกรชุมชน องคกรภาครัฐ และองคกรภาคี)
2) การมีระบบสนับสนุนที่เขมแข็ง (ระบบการใหความรู ระบบขอมูล ระบบความสัมพันธภายในและภายนอก
องคกรที่เขมแข็ง) วัฒนธรรมชุมชนและการดํารงจุดมุงหมายของชุมชนภายใตนวัตกรรมเชิงกลยุทธที่
มุงเนนการตลาด การเปนผูประกอบการและการเรียนรูของชุมชนอยางมีผลสัมฤทธิ์
ในงานวิจัยของสิทธิเดช วงศปรัชญาและคณะ, 2559 เกี่ยวกับสันติวิถีธุรกิจชุมชนกลุมชาติ
พันธุชาวไทยภูเขาเผามูเซอ จังหวัดตาก ยังไดกลาวถึงบริบทของชุมชนกลุมชาติพันธุชาวไทยภูเขา
ทั้ ง 9 ชนเผ า (กะเหรี่ ยง ม ง เย า มู เซอ ลี ซู อะข า ลั๊ วะขมุ ตองเหลื อง) ที่ มี วิ ถี ชี วิ ตวั ฒนธรรมประเพณี
ประวัติศาสตร ความเชื่อ ทัศนคติ ฯลฯ อยางครอบคลุม ซึ่งผลงานวิจัยครั้งนี้พบวา ในพื้นที่จังหวัดตาก
มีชาวไทยภูเขาประกอบดวยกะเหรี่ยง มง เยา มูเซอ ลีซู สวนใหญฐานะยากจน ชาวไทยภูเขาเผามูเซอเปน
ชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจตามพระราชดํารัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเสด็จ
เยี่ยมชุมชนมูเซอ บานหวยปลาหลด ตั้งแตปพ.ศ. 2517และมีพระราชดํารัสให “ชาวไทยภูเขาประกอบอาชีพ
คาขาย ใหหนวยราชการสนับสนุนพื้นที่ตลาดบริเวณเสนทางจังหวัดตาก-แมสอด” เดิมตลาดแหงนี้
ชื่อ”ตลาดชาวเขา”
งานวิจัยดังกลาวมีแนวคิดการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง
เชิงนโยบายสูอุตสาหกรรมชุมชน ที่เนนความพรอม ความรวมมือของชุมชนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะความ
รวมมือของไตรภาคีและระบบขอมูลที่มีผลสัมฤทธิ์ (ประสิทธิภาพและประสิทธิผล) กลยุทธการจัดการ
ที่มุงเนนการตลาด การเปนผูประกอบการและการเรียนรูของชุมชน ซึ่งเปนไปอยางบูรณการ แนวทางดังกลาว
จะสามารถปฏิบัติไดในชุมชนที่มีความทันสมัยตอเทคโนโลยี และการมีผูนําชุมชนที่มีคุณภาพ และเขาใจตอ
กระบวนทัศนในกลยุทธเชิงอุตสาหกรรมที่มีความพรอมในระดับหนึ่ง จึงเปนองคความรูที่สามารถ
นํามาพิจารณาการพัฒนาศักยภาพการแขงขันชุมชนไดในระดับหนึ่ง
สรุปผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงคขอที่ 1. พบวาชาวไทยภูเขาเผามูเซอจังหวัดตาก มีความเครงครัดในวัฒนธรรม
ประเพณี วิ ถี ชี วิ ตตามบรรพบุ รุ ษของตน มี ความเป นอยู ที่ เรี ยบง าย ประการสํ าคั ญคื อ อนุ รั กษ ป า
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สาเหตุ สํ าคัญคื อ เพราะมี ความเชื่อในสิ่ งลี้ ลับ ดั งนั้ นเมื่ อนํ าศาสตรพระราชามาประยุ กตใช ในเรื่ อง
เศรษฐกิจพอเพียง,คนอยูกับปา “ปลูกปา 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยาง” จึงเปนการผสมผสานระหวาง
วัฒนธรรมชนเผากับกับศาสตรพระราชาไดอยางดี
ตามวัตถุประสงคขอที่ 2. พบวาศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจมีขีดจํากัดและจําเปนตองไดรับการ
สงเสริมดานความรูตาง ๆ ประกอบดวย 1. การผลิตเพื่อการแขงขัน 2. การขาย การลงทุน 3. การเขาถึงเทคโนโลยี
ปญหาเกิดจากการขาดโอกาสทางการศึกษา ประชากร 1,830 คน มีสําเร็จปริญญาตรีเพียง 1 คนสวนที่
เหลือการศึกษาอยูระดับขั้นพื้นฐานประถมศึกษาปที่ 6 เทานั้น
ตามวัตถุประสงคขอที่ 3. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน มีความจําเปนทุกดาน
ตามขอคนพบขอที่ 2 แตจําเปนจองใหความรูและทักษะการเกษตรแผนใหมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 คือการเกษตรที่เปนมิตรกั บสิ่งแวดลอม เพื่อการอนุรัก ษ
ดิน น้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เนื่องจากประชากรเหลานี้อาศัยอยูบริเวณพื้นที่ปาต นน้ํา
สําหรับประเด็นการตอบคําถามของการวิจัยตามขอที่ 1. พบวาการจะพัฒ นาศักยภาพการ
แขงขันทางธุรกิจเพื่อการดํารงอยูของชุมชน สามารถกระทําได แตตองใชเวลาและตองอาศัยองคกร
ภาคเอกชน มูลนิธิตามโครงการพระราชดําริใหการสงเสรม สนับสนุนตอไป
ตามขอ 2. การนําศาสตรพระราชามาประยุกตใชเชิงธุรกิจชุมชน ปจจุบันสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน
แตจําเปนตอ งใหชุมชนตระหนักและสํานึกถึงการอนุรักษวัฒนธรรมของตน ดิน น้ํา และธรรมชาติ
มิฉะนั้นจะลอแหลมตอการลมสลายของชุมชน
ขอเสนอแนะ
1. ควรใหสวนราชการในพื้นที่ ประกอบดวย ฝายปกครองจังหวัดตาก,อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช,
องคการบริหารสวนตําบลแมทอ จังหวัดตาก,ภาคเอกชน,กระทรวงวัฒนธรรม, มูลนิธิ พิจารณาใชประโยชน
จากงานวิจัยตอไป
2. ควรใหนักวิจัยเชิงบูรณการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเจาะลึกและนําผลมาพิจารณาสงเสริมชุมชนแหงนี้
ใหเปนตนแบบ เนื่องจากยังมีอัตลักษณวิถึชีวิตดั้งเดิมที่นับวันจะเปลี่ยนแปลงไปกับความทันสมัย
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ความรู้ความเข้าใจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
Knowledge and Understanding in the Philosophy of
Sufficiency Economy of People
พฤหัส ปานรัตน์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อวิจัยหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 2.) เพื่อศึกษาการดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 3.) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 4.) เพื่อนําผล
ของการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ หมู่บ้าน ที่ประสบปัญหาความยากจน ของประชาชนในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในอําเภอ จํานวน 13 อําเภอ เขตจังหวัด
กาญจนบุรี กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการรวบรวมข้อมูล จํานวน 400 คน โดยเก็บเพิ่มเติมเพื่อความผิดพลาดอีก 10
คน ได้แบบสอบถามเพื่อทําการวิเคราะห์จํานวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) T-test (Independent
Samples) F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไปประกอบอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ในช่วง 9,001 – 12,000 บาท
2. การนํ า ความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของ
ประชาชนในชุมชนอําเภอ เขตกาญจนบุรี พบว่า ระดับการปฏิบัติของประชาชนทั้งโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 4. เงื่อนไขความรู้ 5. เงื่อนไขคุณธรรม
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการนําความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต
ของประชาชน เขตอําเภอ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนส่วน
ปัจจัยที่ไม่มีผล ได้แก่ เพศ
4. ข้อเสนอแนะแนวทางการนําความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตของประชาชน เขตอําเภอ จังหวัดกาญจนบุรี ที่สําคัญที่สุดคือ ภาครัฐ หรือมหาวิทยาลัยในเขตบริการของชุมชน
ควรจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนในเรื่องแนวทางการนําความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิต
คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
Research in this He has three main objectives: 1) to find research on cognitive philosophy. Sufficiency of
people in the province of Kanchanaburi 2) to study life. Philosophy Sufficiency of people in the
province of Kanchanaburi 3.) to compare the practices of Sufficiency Economy Philosophy in
different demographic factors, 4.) The results of the research to be useful in the development of
communities / villages who suffer from poverty. People in Kanchanaburi
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The researchers collected data from people living in the District 13 district of
Kanchanaburi province. Assign samples to collect data from 400 people with
additional storage for an additional 10 people were to analyze 400 percent 100
statistics used to analyze data were percentage (Percentage), average (. mean),
standard deviation (standard deviation) T-test (Independent Samples) F-test analysis,
ANOVA (one-way ANOVA).
The study indicated that
1. The majority of the female population aged 21-30 years in the
bachelor's degree level or above, workers for the most part. Revenue in the range of
9001-12000 baht.
2. Bringing knowledge of philosophy into the lives of the people in the
community, district, Kanchanaburi found that the level of compliance by the public
as a whole. And in the high level. By order of the descending include. 1. Modesty 2.
Sanity 3. To have a good immune. 4. Conditions Knowledge 5. Moral conditions
3. Factors affecting the introduction of cognitive philosophy to the e
living in the district of Kanchanaburi factors include age. Education, occupation and
monthly income of the factors does not include gender.
4. Recommendations bringing cognitive philosophy to the lifestyle of
the district, Kanchanaburi province. Most importantly, government or university in
the service of the community should provide technical guidance to the community
in bringing awareness to the philosophy of life.
Keywords: Sufficiency Economy
บทนํา
ประเทศไทยของเรานี้ มี ปั ญ หาสั ง คมเกิ ด ขึ้ น อยู่ ต ลอดเวลา ทั้ ง ปั ญ หายาเสพติ ด ปั ญ หา
ครอบครัว ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย แต่ที่เห็นได้ชัดเจนและกระทบความเป็นอยู่ของคนในสังคมมาก
ที่สุดก็คงหนีไม่พ้นปัญหาความยากจน ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานแสนนาน ทุกวันนี้ประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศต้องประสบกับภาวะความยากจน อยู่ในภาวะที่ขาดแคลนไม่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และการมีหนี้สิน ซึ่งสาเหตุของความยากจน ก็เกิดจากการไม่มีงานทํา ประชากรเพิ่มขึ้น
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ําเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของประชากร ความเกียจคร้านและ
ความเฉื่อยชา ลักษณะของอุตสาหกรรม ปัจ จัยทางด้านวัฒนธรรมและสังคม ตลอดจนขาดการ
กระจายรายได้ที่เหมาะสม
ปัญหาความยากจนนับเป็นปัญหาอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งการแก้ไขปัญหา
ความยากจนยังคงเป็นภารกิจที่สําคัญของชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต้องผนึกกําลังแก้ไขปัญหา
เพื่อเอาชนะความยากจน นําพาประเทศชาติเกิดความผาสุก และหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่าง
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ยั่งยืน สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พุทธศักราช 2550-2554)
ยัง คงน้ อ มนํา “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง”ตามแนวพระราชดํ า รัส ของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางพัฒนาบูรณาการ และได้ให้ความ สําคัญ ต่อการรวมพลังสังคม
จากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามาสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ “สังคม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” เป็นเป้าหมายการพัฒนาชุมชนและการแก้ปัญหาความยากจน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนี้ได้กําหนดยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพของคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่ง
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ นําความรู้ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีกระบวนการ พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ในการนําไปสู่
การพึ่ ง ตนเอง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าล ในการบริ ห ารจั ด การประเทศ โดยให้
ความสําคัญกับการสร้างภาครัฐที่มีประสิทธิ ภาพ และธรรมาภิบาล เน้นการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุ ณ ภาพ การให้ บ ริ ก ารควบคู่ ไ ปกั บ การปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ให้ ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมการ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม รวมทั้ ง เร่ ง ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล เรื่องการแก้ปัญหาความ
ยากจนในประเทศ จุดมุ่งหมายหลักคือการส่งเสริมให้ประชาชนดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
ถือเป็นแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ผล ทําให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนได้
อย่างยั่งยืน จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเสริมสร้างให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกับทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนรวมทั้งต้องมีการปรับทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรม และการติดตามผลการดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คน
ในชุมชนเกิดกลุ่มและพัฒนาภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ที่ได้อาศัยได้
อย่างแท้จริงและยั่งยืนทั้งนี้โดยยึดหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ และการกระทํา
การที่ปรัชญาได้รับการยอมรับทั้งในแง่กรอบความคิดและการปฏิบัติในสังคมไทยเช่นนี้เป็น
เพราะปรัชญานี้มาจากประสบการณ์ที่เป็นจริงของการพัฒนาทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเพราะมาจาก
การกลั่นกรองพระบรมราโชวาทอันมีพื้นฐานจากพระราชกรณียกิจและการดําเนินงานโครงการหลวง
ที่พระองค์ท่านได้ทรงพัฒนาในภูมิสังคมต่างๆทั่วประเทศจึงเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาที่ให้ความสําคัญมุ่งให้คนสามารถพึ่งตนเองได้ปรัชญายังมีหลักทางสายกลางมี
การพัฒนาเป็นขั้นตอนไม่สุดโต่งเป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาของพุทธศาสนาอันเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนโดยทั่วไป ทั้งยังให้หลักการพัฒนาที่เน้นองค์รวมโดยมุ่งความสุขของบุคคลทั้งด้านวัตถุสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจึงช่วยให้มีกรอบที่กว้างกว่าในอดีตที่มักจะมองภาพโดยแยกส่วนปรัชญานี้
ไม่ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์แต่ชี้ว่าให้มีความรู้เท่าทันให้มีความสามารถที่จะรับความผันผวนของการ
เปลี่ยนแปลงได้ (สมพรเทพสิทธา, 2550) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กับประชาชนได้ทุกกลุ่มเพื่อให้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงในทุกเรื่องหากคนในสังคม
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โดยเฉพาะเยาวชนไทยสามารถปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจได้จะทําให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพและจะนําไปสู่การนําพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติต่างๆได้
สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเกษตรและชนบทปี 2559 โดยจัดให้แต่ละอําเภอจัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนี้สิน และความยากจน ของประชาชนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นว่า ทําใมประชาชนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยังประสบปัญหาความยากจนเป็นส่วน
ใหญ่ และเกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี ประชาชนเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรีธนาคาร
เพื่อการ เกษตร และสหกรณ์การเกษตรเงินกู้กองทุนหมู่บ้านและเงินกู้นอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่
สูงทําให้ความเป็นอยู่ของบางครอบครัวไม่สู้จะดี ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการไม่ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริหรือขาดความรู้ความเข้าใจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีความคิดเห็นต่อการน้อมนํามาใช้ในการดํารงชีวิตมากน้อย
เพียงใดซึ่งผลการวิจัยนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการนําไปปรับปรุงและพัฒนาการดํารงชีวิตและความรู้
ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพา
ผู้อื่นสามารถลดต้นทุนการผลิตลดภาระการติดหนี้สินลงและสามารถที่จะประกอบอาชีพการเกษตรได้
และเป็นประโยชน์ในการนําความรู้ความเข้าใจที่ถู กต้องในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปอย่างยั่งยืนตลอดไป
เนื้อเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ํา แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้
ดําเนินไปแนวทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนํา
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึก
ในคุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และให้ มี ค วามรอบรู้ ที่ เ หมาะสมดํ า เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความอดทน
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ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทํา
หลักพิจารณาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ส่วน คือ
กรอบคิ ด เป็ น ปรั ช ญาที่ชี้ แ นวทางการดํ า รงอยู่แ ละปฏิบั ติ ต นในทางที่ ค วรจะเป็ น โดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมอง
โลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคง
และความยั่งยืนจากการพัฒนา
คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุก
ระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานกล่าวคือเงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับ
วิช าการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่ า งรอบด้า น ความรอบคอบที่ จ ะนํ าความรู้เ หล่า นั้น มาพิ จ ารณาให้
เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้อง
เสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความ
เพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต
แนวทางการปฏิบัติ /ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ คื อ เพื่ อ ให้ ส มดุ ล และพร้ อ มต่ อ การรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตนเองอยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดย
ต้องสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ ตั้งตัวให้มีความพอมีพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะ
ทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียง
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พอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างควาเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามลาดับ
ต่อไป โดยสรุป คือการหันกลับมายึดทางสายกลางในการดารงชีวิตโดยใช้หลักการพึ่งตนเอง ได้แก่
พึ่งตนเองทางจิตใจ คนที่สมบูรณ์พร้อมต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตสานึกว่าตนนั้นสามารถพึ่งตนเองได้
ดังนั้นจึงควรที่จะสร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริต แม้อาจจะไม่
ประสบผลสําเร็จบ้างก็ตาม ไม่ควรท้อแท้ ให้พยายามต่อไป
เศรษฐกิจพอเพียงแห่งการพึ่งตนเอง ว่าการพึ่งตนเองได้ คือความเข้มแข็ง ดังนั้นจึงมีความ
จําเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งจากฐานล่าง กล่าวคือ เป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพราะจุดแข็งที่สุดของ
เรา คือ วัฒนธรรมไทย โดยที่วัฒนธรรมหมายถึงวิถีทางการดํารงชีวิตทั้งหมด จึงรวมความเชื่อ ระบุ
คุณค่า การอาชีพ การกิน การอยู่ การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวิธีการแก้ไข
ปัญหา การดํารงรักษา คุณภาพหรือการแพทย์พื้นบ้าน การสร้างความเข้มแข็งจําเป็นต้องมีเศรษฐกิจ
บูรณาการหรือเป็นองค์รวม คือเป็นเศรษฐกิจแห่งการพึ่งตนเองและความเข้มแข็ง มีความเชื่อมโยง
ระหว่างเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการเมือง พร้อมกันไปในตัว เศรษฐกิจแบบ
นี้จ ะทํ า ให้ เ กิ ด ความเป็ น ปกติ ก ลั บ มา ครอบครั ว อบอุ่ น ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง มี ก ารอนุรั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
วัฒนธรรม พร้อมๆ กับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจิตใจ
การศึกษาเรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชน
ไม้เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช”
พบว่า กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนไม้เรียงใช้
กระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งง่ า ย โดยใช้ ภ าวะผู้ นํ า และกระบวนการกลุ่ ม กระบวนการ
ถ่ า ยทอดความรู้ ข องชุ ม ชนเป็ น การให้ โ อกาสให้ ค นได้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น การยกระดั บ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาเหตุปัญหา ค้นหา และตัดสินใจกําหนดแผนในการแก้ไขปัญหาที่
สามารถดําเนินการได้จริงโดยการสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้วยการพึ่งตนเอง ผู้นํา
ชุม ชนใช้ก ระบวนการขับ เคลื่อ นที่นํ า ไปสู่ก ารสร้า งชุม ชนแบบองค์ร วมที่มี ค วามหลากหลายและ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม ทุ ก ระบบต้ อ งสอดประสานกั น การทาให้ ยั่ ง ยื น ด้ ว ยกระบวนการติ ด ตาม
ประเมินผลเป็นระยะ แล้วนํามาหาข้อสรุปเพื่อนําไปดําเนินการต่อ เพื่อนําไปดาเนินการต่อไปหรือ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
การศึกษาเรื่อง “การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต:
กรณีศึกษาเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีก ารนํ า แนวปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ ใ นการดํ า เนิ น ชีวิ ต อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการนําแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตในระดับมาก คือ การนํามาใช้ประโยชน์ของชุมชน ส่วนด้านที่มีการนําแนวทางปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตในระดับน้อย คือ การรับรู้ในเนื้อหาสาระ ความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระ และการนํามาใช้ประโยชน์ของตนเอง ปัจจัยที่มีผลต่อการนําแนวปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้แก่ พื้นที่พักอาศัย อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ การออมเงิน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส และหนี้สิน
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ส่วนสรุป
การศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม ให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงของประเทศ
มุ่ ง สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ง ยื น พั ฒ นาแบบองค์ ก รรวมที่ ยึ ด พื้ น ที่ เ ป็ น ตั ว ตั้ ง
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ในแต่ละชุมชน ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด พึ่งพาตนเองเป็นหลัก รวมทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช้ศักยภาพ
ที่มีอยู่ให้เต็มที่ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เก่ง ดี มีความสุข มีความรอบรู้ รอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆมาใช้วางแผน และดําเนินการทุกขั้นตอน และเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตสํานึก
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่จะดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ
ปัญญาและความรอบคอบ หากราษฎรในชุมชนนําไปปฏิบัติแล้วก็จะนําไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขใน
สังคมตลอดไป
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ภาครัฐ หรือมหาวิทยาลัยในเขตบริการของชุมชนควรจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนในเรื่อง
ความรู้ความเข้าใจ และการทําบัญชีการออม ให้ความรู้ด้านแนวทางการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อ
อบายมุขโดยเฉพาะเอย่างในกลุ่มเยาวชน และวัยทํางาน เนื่องจากประเด็นเหล่านี้ประชาชนยังมีการ
นําไปปฏิบัติค่อนข้างต่ํา
1.2 ผู้ นํ า ชุ ม ชนจํ า เป็ น ต้ อ งจั ด อบรมให้ ป ระชาชนพั ฒ นารู ป แบบการนํ า แนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจ
พอเพี ย งไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งจริ ง จั ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ประชาชนที่ มี อ าชี พ รั บ จ้ า งและไม่ ไ ด้
ประกอบอาชีพจําเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจและได้รับการพัฒนาแนวทางการนําแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
1.3 หน่วยงานภาครัฐ หรือผู้นําชุมชนต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับประชาชนที่มี
อายุไม่เกิน
30 ปี เป็นหลัก หรือกลุ่มเยาวชน และวัยทํางานให้ตระหนักรู้แ ละเห็นประโยชน์การนํา
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตและมีการติดตามผลการปฏิบัติในระดับตนเองและ
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 ควรจัดให้มีการประชุมผู้นําหรืออาสาสมัครเพื่อเป็นแกนนําหรือเป็นตัวแทนในการนํา
ความรู้ความเข้าใจไปเผยแพร่ให้กับประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงพร้อมเป็นสื่อกลางใน
การนําข้อมูลตลอดจนเสนอแนะแนวทางการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตในชุมชนอย่างทั่วถึง
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2.2 ควรจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ กํ า หนดมาตรการหรื อ แนว
ทางการ
นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต
2.3 ผู้นําชุมชนควรสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน เพื่อสร้างความคุ้นเคยตลอดจน
ความ
เป็นกันเองอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้นําซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่การ
สร้างแนวร่วมในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการดําเนินชีวิต
2.4 ควรส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อแขนงต่างๆไปยังกลุ่มมวลชนและเป้าหมายอย่างทั่วถึง
2.5 คณะกรรมการชุมชนควรตระหนักต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ตลอดจนพันธกิจการดําเนินงานต่างๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่ง
จะส่งผลดีต่อการส่งเสริมการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรศึกษาการวิจัยในวิธีการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต
ของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
3.2 ควรแสวงหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการนําแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิตของประชาชนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
3.3 ควรศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อจะได้นํารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคต
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การจัดการความขัดแยงในองคกร
ดร.ชัยเสฎฐ พรหมศรี

เกริ่นนํา
ความขัดแยงเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดในการทํางานรวมกันภายในองคกร สําหรับความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในองคกรนั้น ในการทํางานรวมกันกับบุคคลอื่นที่มีความแตกตางทั้งทางดานสังคม
คานิยม วัฒนธรรม ความคิด วิธีการทํางาน การมีจุดประสงคและเปาหมายในการทํางานที่แตกตางกัน
โดยเฉพาะองคกรที่มีรูปแบบการทํางานที่รวมบุคคลที่มีความสามารถแตกตางหลากหลายไวดวยกัน
ยิ่งทํางานกับคนในหมูมากยอมมีปญหาและอุปสรรคและแนนอนวาการทํางานอาจเกิดความขัดแยง
ขึ้นไดทั้งที่ไมเจตนาและเจตนา ซึ่งการเกิดความขัดแยงขึ้นจะตองมีกระบวนการหรือวิธีการที่จะลด
ความขัดแยงลง สงผลใหบรรยากาศในการทํางานกลับมาเปนปกติอันจะทําใหผลงานที่ไดจากทุกคน
ออกมาดี จากหนังสือ “การจัดการความขัดแยงในองคกร” แบงออกเปน 5 บท ซึ่งมีบริบทที่แตกตางกัน
คือ บทที่ 1 กล าวถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับความขั ดแย ง บทที่ 2 อธิบายถึ งความขัดแยงภายในองคก ร
บทที่ 3 เป นการสร างความรู เกี่ ยวกั บกระบวนการและการวิ เคราะห ความขั ดแย ง บทที่ 4 ให แนวทาง
การจัดการความขัดแยงและการแกปญหาความขัดแยงในองคกร บทที่ 5 จะอธิบายถึงแนวทางในการไกลเกลี่ย
และการเจรจาตอรองสําหรับผูบริหาร โดยสรุปสาระสําคัญไดคือ
บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความขัดแยง กลาววาความขัดแยงคืออะไร สวนผสมของ
ความขัดแยง มุมมองตอความขัดแยง และความเขาใจผิดเกี่ยวกับเรื่องความขัดแยง บทนี้ไดกลาวถึง
ความขัดแย งหมายถึงอะไร พฤติกรรมความขัดแย งและมุมมองของความขัดแย งสาเหตุที่มีความ
ขัดแยงในองคกร อะไรที่เปนตนเหตุของความขัดแยงที่
บทที่ 2 ความขั ด แย ง ภายในองค ก ร หนั ง สื อ อธิ บ ายถึ ง ความขั ด แย ง ระหว า งบุ ค คลและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น การติดตอสื่อสารที่สอดคลอง (Complementary Transactions) การติดตอสื่อสาร
ที่แสดงความขัดแยง (Crossed Transactions) การติดตอสื่อสารที่เคลือบแผง (Ulterior Transactions)
ทัศนคติที่มีตอตนเองและผูอื่น ความยุงยากลําบากใจของบุคคล บทนี้อาจกลาวไดวาการติดตอสื่อสาร
อาจเปนสาเหตุทําให เกิดความขัดแยงและมีแนวทางปองกันและลดความขัดแยงให เบาบางลงได
มีนักวิชาการหลายทานไดมีแนวความคิดที่จะทําใหลดความขัดแยงลงได
บทที่ 3 อธิบายถึงกระบวนการและการวิเคราะหความขัดแยง โดยในขั้นที่ 1 พิจารณาถึงความ
ไมเทาเทียมกัน (Potential Opposition or Incompatibility) ขั้นที่ 2 กระบวนการรับรูเขาใจ (Cognition
and Personalization) ขั้นที่ 3 เจตนา (Intentions) ขั้นที่ 4 พฤติกรรม (Behavior) ขั้นที่ 5 ผลลั พธ
(Outcomes) การวิเคราะหความขัดแยง (Analyzing Conflicts) บทนี้กลาววา กระบวนการความไมเทาเทียมกัน
กระบวนการรับรูความเขาใจ เจตนา พฤติกรรม ผลลัพธ การวิเคราะหความขัดแยง ทั้งหมดนี้จะตองมาวิเคราะห
เหตุและลดความขัดแยงโดยนํากระบวนการทั้งหมดมาวิเคราะหถึงผลการกระทบและวิเคราะหความขัดแยง
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บทที่ 4 การจั ดการความขั ดแย งและการแก ป ญหาความขั ดแย งในองค กร กระบวนการของ
การจัดการความมีขัดแยง (Conflict Management Process) เทคนิคการจัดการความขัดแยง
วิธีการจัดการความขัดแยง ขั้นตอนการจัดการความขัดแยง (Stages of Conflict Management)
การแกไขปญหาความขัดแยง (Conflict Resolution) วิธีการแกปญหาความขัดแยงโดยใชรูปแบบ
XYZ บทนี้หลังจากที่มีพิจารณากระบวนการจัดการความขัดแยงแลว จะตองมีการนํากระบวนการ
เหลานั้นมาสูการแกไขปญหาความขัดแยงในองคกร และใชเทคนิคการจัดการความขัดแยงภายใน
องคกรที่เหมาะสม
บทที่ 5 การไกลเกลี่ยและการเจรจาตอรองสําหรับผูบริหาร บทนี้จะอธิบายถึงการไกลเกลี่ย
คืออะไร ลักษณะของการไกลเกลี่ย และชี้ใหเห็นประโยชนที่สําคัญของการไกลเกลี่ย นอกจากนี้ยังอธิบายถึง
องคประกอบของการเกลี่ยแบบมีปฏิสัมพันธตอกัน ประเภทของการไกลเกลี่ย ขั้นตอนการไกลเกลี่ย คุณลักษณะ
ของการเปนนักไกลเกลี่ยที่ดี ความสําคัญของการเจรจาตอรอง คุณลักษณะของสถานการณการเจรจาตอรอง
ประเภทของการเจรจาตอรอง กลยุทธการตอรอง (Negotiation Strategies) กระบวนการในการเจรจาตอรอง
(The Negotiation Process) กลวิธีในการเจรจาตอรอง (Negotiation Tactics) ซึ่งเมื่อผูบริหารไดทําความเขาใจ
แลวจะสามารถนํามาเปนกลยุทธที่สําคัญในการบริหารคนในองคกรของตนเองและสามารถชวยให
สามารถบริหารจัดการความขัดแยงไดอยางมีเหตุมีผลและมีประสิทธิภาพ
หนังสือ การจัดการความขัดแยงในองคกร โดย ชัยเสฎฐ พรหมศรี เลมนี้มีความนาสนใจและ
อานงายทําใหผู อานเขาใจถึงความขัดแย งในองคกรและการบริหารจั ดการที่เหมาะสม ซึ่งจะเปน
ประโยชนทั้งตอบุคคลที่ทํางานในองคกร ผูบริหารในแตละระดับ สามารถนํามาเปนพื้นฐานในการ
ทํางานรวมกัน สามารถนํามาเปนแนวทางเพื่อลดความขัดแยงและนํามาใชแกไขปญหาในองคกรได
เปนอยางดี รวมถึงนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาสามารถนํามาเปน ความรูพื้นฐานใน
การศึกษาเกี่ยวกับองคกรและพฤติกรรมของคนในองคกรเพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไป
ประยุกตใชไดตอไป
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คําแนะนําการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ
เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารระดับชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน (3ฉบับ/ปี)
โดยมีกําหนดออก ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม
2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ สําหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา
นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ
1. วารสารวิ จั ยมหาวิ ทยาลั ยเวสเทิ ร์ น มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ รั บพิ จารณาบทความวิ ชาการ
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้เงื่อนไขว่า
จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. ขอบเขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะครอบคลุมเนื้อหา
ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ า นการจั ด การอุ ต สาหกรรม ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์
ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. บทความที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ต้ อ งผ่ า นการกลั่ น กรองจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Peer
Review)
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ
บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้
1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพงาน
วิชาการ และประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ
จะดําเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2 ท่าน
ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้
ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Peer Review)
4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณ วุฒิ ว่าบทความนั้นๆควรนําลงตีพิมพ์ หรือควรจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการตีพิมพ์
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1. ข้อกําหนดต้นฉบับ
1.1การจัดพิมพ์ต้นฉบับ ผลงานที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ
A4 บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point บทความภาษาอังกฤษ
พิมพ์ด้วย ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point
ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ
 ขนาดกระดาษ A 4
 กรอบของข้ อ ความ ในแต่ ล ะหน้ าให้ มี ข อบเขตดั ง นี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิ้ ว
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว
 หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ในตําแหน่งด้านขวาตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
 ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 point
 ตั ว อั ก ษร การจั ด พิ ม พ์ ต้ น ฉบั บ ผลงานที่ เ สนอพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ค วรมี ค วามยาวประมาณ 10-20
หน้ากระดาษ A4 บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point และพิมพ์
ตามที่กําหนดดังนี้
 ขนาดกระดาษแยกเป็นคอลัมน์เดียว
รายการ
ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ (Title)
ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)
ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน
ชื่อบทคัดย่อ
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย
คําสําคัญ (Keywords)
ใช้ ตั ว อั ก ษรภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาบทความ
หัวข้อใหญ่
หัวข้อรอง
เนื้อหา
ข้อความในภาพและตาราง
ข้อความอ้างอิง (ด้านล่าง)

ลักษณะตัวอักษร
รูปแบบการพิมพ์
ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ กําหนดตรงกลาง, ตัวหนา
(ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)
ตัวหนา
กําหนดตรงกลาง
(ไม่ ต้ อ งระบุ ตํ า แหน่ ง การ
พิมพ์หรือคํานําหน้าชื่อ)
ตัวปกติ
ด้านล่างการอ้างอิง
ตัวหนา
กําหนดกึ่งกลาง ตัวหนา

ขนาดตัวอักษร
ขนาด point,
ขนาด 14 point
ขนาด 14 point
ขนาด 16 point

ตัวธรรมดา
ตัวหนา สําหรับหัวข้อ
ตัวปกติ สําหรับเนื้อหา
*ประมาณ 4-5 คํา

ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
กําหนดชิดชอบซ้าย

ขนาด 14 point
ขนาด 14 point

ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวปกติ
ตัวปกติ
ปกติ

กําหนดชิดซ้าย
ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
-

ขนาด 16 point
ขนาด 16 point
ขนาด 16 point
ขนาด 14 point
ขนาด 14 point
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2. ส่วนประกอบของบทความ
1. บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนําเสนอให้ชัดเจนและมีลําดับ เนื้อหาที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์
โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่าง)
1.1 ชื่อเรื่อง (Title)
1.2 บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และควรมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ให้มีจํานวนคําควรอยู่ระหว่าง 200-300 คําควรเป็น
บทคัดย่อที่สั้น ใช้คําได้กระชับและให้สาระสําคัญตรงประเด็น
1.3 คําสําคัญ (Keywords) ระบุคําที่เป็นคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสมสําหรับนําไปใช้
เป็นคําค้นในระบบฐานข้อมูลทั้ง
1.4 บทนํา (Introduction) เป็นส่วนแนะนําและปูพื้นเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้นของ
เนื้อหารวมทั้งระบุ ถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
1.5 เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นย่อยๆ
และมีการจัดเรียงลําดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
1.6 สรุป(Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดย
มีการสรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นําเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร
1.7 เอกสารอ้างอิง (Reference) เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบAPA (American Psychological
Association)
2. บทความวิจัย ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
21. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและ
ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
2.2 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด ให้ระบุชื่อนามสกุลของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไม่ต้องระบุตําแหน่งหรือคํานําหน้าชื่อแต่ให้ระบุงานประจําและหน่วยงานสังกัดที่เชิงอรรถ
2.3 บทคั ด ย่ อ (Abstract) ควรมี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยเขี ย นเป็ น ภาษาไทยก่ อ น
ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด (การเขียนบทคัดย่อ คือการสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์
วิธีการ และผลการวิจัย)
2.4 คําสําคัญ (Keyword) ระบุคําที่เป็นคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสมสําหรับนําไปใช้เป็นคําค้นใน
ระบบฐานข้อมูล
2.5 บทนํา (Introduction) เป็นการอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปัญหา และเหตุผลที่นําไปสู่
การวิจัยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.6 วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
2.7 วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัย
อย่างละเอียดและชัดเจน
2.8 ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลําดับขั้นของการวิจัย
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การใช้ตารางหรือแผนภูมิไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ
อย่างชัดเจน
2.9 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัย
ให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาการวิจัย
2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนํา
ผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์
2.11 เอกสารอ้ า งอิ ง (Reference) เขี ย นบรรณานุ ก รมในรู ป แบบของ APA (American
Psychological Association)
3. การเขียนเอกสารอ้างอิง
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้รูปแบบการอิงของ APA
(American Psychological Association)
3.1 การอ้างอิงในเนื้อหา (In text citation)
ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format)
ภาษาไทย
(ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า)
ภาษาอังกฤษ
(นามสกุล, ปี ค.ศ.)
3.2 อ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ตํารา เอกสาร)
กรณีผู้แต่งคนเดียว
การอ้างอิงให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย) หรือนามสกุลผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย
เครื่องหมาย (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมาย (,) ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงใส่ไว้ในวงเล็บท้ายข้องความที่
อ้างอิง เช่น
(ประเวศ วะสี, 2546, หน้า 64)
กรณีที่สรุปเนื้อหามาหมดทั้งเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต้องระบุเลขหน้า
เช่น
(ประเวศ วะสี, 2546)
กรณีที่ผู้แต่งใช้ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ นําหน้าให้คงไว้เหมือนที่ปรากฏในหน้า
หนังสือ
เช่น
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540)
กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ตํารวจ ตําแหน่งทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่
เช่น ศาสตราจารย์กุลพล แสงจันทร์ เป็น
(กุลพล แสงจันทร์, 2540)
การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่อง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งครั้งเดียว แล้วเรียงปีที่
พิมพ์จากน้อยไปหามาก
เช่น
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(กุลพล แสงจันทร์, 2544; 2545)
กรณีผู้แต่ง 2 คน
กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้วยเครื่องหมาย (,) เว้นวรรคหนึ่ง ตามด้วย
“และ” ไม่เว้นวรรค ตามด้วยผู้แต่งคนที่ 2
เช่น
(จินตนา ลาภเจริญ, และประไพ จันดี. (2550).
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นหนึ่งวรรคตามด้วย
ตัวอักษรชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) และเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามด้วยเครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค
ตามด้วยชื่อสกุลคนที่ 2 แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นแล้วใส่จุด
เช่น
(William, R., & Sales, B. D., (2008)
กรณีผู้แต่ง 3-6 คน
ชาวไทยใช้ชื่อ ชื่อสกุล คั่นเครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรคหน้าผู้แต่งทุกคน และใช้คําว่า
“และ” โดยไม่เว้นวรรค หน้าผู้แต่งคนสุดท้าย
เช่น
(กุลพล แสงจันทร์, เกียรติขจร เจริญยิ่ง, และสมหญิง ใจซื่อ. (2544).
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผู้แต่งทุกคน เว้นหนึ่ง
วรรคตามด้วยตัวอักษรชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) และใช้เครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค หน้าผู้แต่งคน
สุดท้ายแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นแล้วใส่จุด
เช่น
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman, D. (2009).
กรณีผู้แต่งเป็นสถาบัน
ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดับสูงก่อน และตามด้วยหน่วยงานระดับรอง ลงมา
เช่น
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, บัณฑิตวิทยาลัย, 2544)
เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ให้ลงชื่อแล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ และเลขหน้า
เช่น
(การค้าการลงทุน, 2544, หน้า 16)
กรณีไม่ใช่ผู้เขียน แต่เป็น ผู้รวบรวม เรียบเรียง ผู้แปล หรือบรรณาธิการ
ให้ลงรายการด้วยชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และบอกต่อท้ายว่าเป็น “ผู้รวบรวม”
“ผู้เรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล”
เช่น
(ดวงแก้ว มั่นใจ, บรรณาธิการ, 2546)
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(Shah & Ratcliffe, editor, 2003)
อ้างอิงในเนื้อหาจากโสตทัศนวัสดุ
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้ผ ลิต ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ผ ลิต ตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) และลักษณะของโสตทัศนวัสดุ
เช่น
(สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2544: CD-ROM)
การอ้างอิงในเนื้อหา จากระบบสารสนเทศออนไลน์ (WWW.)
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ค้น
ข้อมูล
เช่น
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2547)
(western university, 2005)
4. การเขียนบรรณานุกรม
4.1 หนังสือ
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.
4.2 บทความวารสาร
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่. หน้าแรก-หน้าสุดท้ายที่อ้างถึง
-วารสารสืบค้นจากฐานข้อมูลไทย
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย, ค้นเมื่อ วัน
เดือน ปี, จาก URL หรือ ชื่อฐานข้อมูล
4.3 รายงานการประชุม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่ประชุม). ชื่อเรื่อง. วัน เดือน พ.ศ.(หน้า). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.
4.4. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ชื่อ
มหาวิทยาลัย, เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัย
4.5 บรรณานุกรมจากเว็บไซต์
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์. (ปีที่เผยแพร่ข้อมูล). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี
พ.ศ.,จาก htt://www.
4.6 บทความในนิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่งหรือชื่อคอลัมน์. (วัน เดือน ปี). ชื่อบทความ. ชื่อนิตยสารหรือ หนังสือพิมพ์, ปีที่, หน้า.
กรณีภาษาอังกฤษ จะใช้ว่า ปี,เดือน วัน (year, month day) และ p. หรือ pp.
4.7 การเขียนบรรณานุกรมแผ่นพับ
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต. (ปี). ชื่อเรื่อง. [แผ่นพับ]. สถานที่พิมพ์: ผู้แต่งหรือหน่วยงานที่
ผลิต.
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4.8 อ้างอิงจากการสัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี/เดือน/วัน). ตําแหน่ง. สัมภาษณ์.
การส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอร์มนําเสนอบทความเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์ในช่องทางของวารสารระบบออนไลน์ (Online Submission) เท่านั้น
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่าน
การพิจารณา จะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ประเมินจากภายนอกเมื่อผลการประเมิน
ผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ
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