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เจาของ:
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ความเปนมา:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน จัดทําในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ (Pint) (ISSN: 1905-9590)
ในระหวางป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561 และตัง้ แตป พ.ศ. 2558 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
(ปที่ 8 ฉบับที่ 2) ไดเริม่ จัดทําวารสารในรูปแบบออนไลน (Online) (ISSN: 2651-107X) โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่
เปนสือ่ กลางในการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เริ่มตีพิมพใน ป พ.ศ. 2550 มีกําหนดออก ราย 3 เดือน
(4 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม ทั้งนี้กําหนดออกเดิมของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ในปที่เริ่มตีพิมพ ป พ.ศ. 2550 มีกําหนดออกราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน –
เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารได
เปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) โดยเริ่มตั้งแตวารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ฉบับที่ 3
เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม และ ฉบับที่ 4 เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน และเพื่อหลีกเลี่ยง
การตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน ในป พ.ศ. 2559 จึงไดเปลี่ยนกําหนดออกอีกครั้ง โดยเริ่มฉบับที่ 1
ในเดือนมกราคม - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนจัดพิมพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั
(Research Article) บทความปริทศั น (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
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วัตถุประสงค:
1. เพือ่ เปนสือ่ กลางในการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคสังคมและชุมชน
2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
ขอบเขต:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article)
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
บริหารธุรกิจและการจัดการ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

•
•
•
•
•
•
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เวสารัชช
ศาสตราจารย ดร. สุวิมล วองวานิช
รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
ดร. กิตติพัฒน สุวรรณชิน

อธิการบดี

บรรณาธิการ:
ดร. ฉัตรทิพย สุวรรณชิน

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
ศาสตราจารย ดร. เกตุ กรุดพันธ
รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร
รองศาสตราจารย ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ
รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ
รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง
รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช
ดร. พัชรีวรรณ กิจมี
นางสาววณิชากร แกวกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขาราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

กองจัดการ:
นางสาววณิชากร แกวกัน
นางสาวกรรณิการ ปอกนันตา

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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นโยบายการจัดพิมพ:
กําหนดออกราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
จํานวนบทความในแตละฉบับ
จํานวนบทความที่เผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ

จริยธรรมการตีพิมพ:
บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
1. ผูเขียนตองรับรองบทความที่เสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพและ
ไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพอื่นใด
2. ผูเ ขียนตองเปดเผยขอมูลในกรณีทบี่ ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม
วิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมามีสวนเพิ่มเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม และ
ไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
3. ผูเขียนตองอางอิงแนวคิดและขอความตาง ๆ ซึ่งไมใชของผูเขียน รวมทั้งตองรับผิดชอบใน
การขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
4. ผูเขียนที่ปรากฏชื่อในบทความทุกทานตองมีองคประกอบครบ 3 ขอ ดังนี้ (1) มีสวนรวมใน
การสรางโจทยวิจัยและวางแผนการวิจัย เก็บขอมูล หรือวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล (2) มีสวนรวม
ในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจยั อยางมีสว นรวมในเชิงปญญาของเนือ้ หางาน (ไมใชตรวจเฉพาะภาษา
หรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ ผูที่มีสวนชวยเหลือ
ในลักษณะอื่น ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
5. ผูเขียนทุกทานตองไดอานและยินยอมใหมีการสงบทความมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร รวมทั้ง
ยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
6. ผูเ ขียนทุกทานตองเปดเผยผลประโยชนทบั ซอนซึง่ อาจมีผลสําคัญหรือมีอทิ ธิพลตอเนือ้ หาทีป่ รากฏ
ในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
7. ผูเ ขียนตองเขียนบทความใหถกู ตองตามรูปแบบของวารสารทีก่ าํ หนดไวในคําแนะนําในการจัดเตรียม
ตนฉบับสําหรับผูเขียน
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8. ผูเขียนตองเขียนบทความที่แสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถนําไปใช
ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง
9. ผูเขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอความผิดพลาดที่มีความสําคัญใน
การวิจัยภายหลัง หรือพบความไมถูกตองในงานที่ตีพิมพ เพื่อปรับแกบทความใหมีความถูกตองหรือ
ถอนบทความหากจําเปน
บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
1. ผูทรงคุณวุฒิตองไมเปดเผยขอมูลบทความที่อยูระหวางพิจารณาแกบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของและ
ตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
2. ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทบั ซอนของบทความ เชน เปนบทความที่ตน
มีสวนรวม หรือรูจักผูเขียนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอื่นใดที่ทําใหไมสามารถพิจารณาประเมินบทความ
โดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ
3. ผูท รงคุณวุฒคิ วรรับพิจารณาบทความในสาขาวิชาทีต่ นมีความเชีย่ วชาญ พิจารณาใหขอ เสนอแนะ
ดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูท รงคุณวุฒคิ วรละเอียดและสรางสรรคเพือ่ ชวย
ใหผเู ขียนบทความสามารถพัฒนาบทความของตนตอไปได แมวา บทความนัน้ จะมีคณ
ุ ภาพไมดแี ละถูกปฏิเสธ
การตีพิมพก็ตาม
4. ผูทรงคุณวุฒิควรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตุขัดของในชวงระยะเวลาพิจารณา
ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที
5. ผูทรงคุณวุฒิควรระบุงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ผูเขียนไมไดอางอิงไวในบทความ และ
ผูทรงคุณวุฒิควรแจงตอบรรณาธิการ หากทราบวาบทความที่พิจารณามีสวนใดสวนหนึ่งที่คลายคลึงหรือ
เหมือนกับบทความที่อยูในการพิจารณาของวารสารอื่นหรือสิ่งพิมพอื่นใด
บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
1. บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
2. บรรณาธิการตองพิจารณาบทความจากเนือ้ หาทางวิชาการโดยปราศจากอคติในเรือ่ งคุณลักษณะใด ๆ
ของผูเขียนหรือสังกัดของผูเขียน รวมทั้งตองปองกันไมมีผลประโยชนทับซอนระหวางผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ
3. บรรณาธิการตองตีพมิ พบทความทีผ่ า นกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองบทความแลว ซึง่ พิจารณา
จากคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชนทงั้ เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตั ิ ความทันสมัย และเนือ้ หาสอดคลองกับ
ขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน
4. บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับบทความทีส่ ง มาพิจารณาตีพมิ พเผยแพร รวมทัง้ ตองควบคุม
ใหกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความเปนไปโดยปกปดทั้งดานผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความ (Double-Blind Process) ดวยความยุติธรรม
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5. บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอกผลงานผูอื่น
(Plagiarism) โดยใชโปรแกรมที่เชื่อถือได และหยุดกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความทันที หากพบ
การคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพื่อขอคําชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ”
หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น
6. บรรณาธิการตรวจสอบบทความที่สงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อแกไขปญหา
ทางจริยธรรมนั้น ดวยความรอบคอบ แมวาบทความนั้นจะไดรับการตีพิมพหรือไมก็ตาม ทั้งนี้การปฏิเสธ
บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน
สถานที่ติดตอ:
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100
โทร. 053-201800-4 โทรสาร. 053-201810
E-mail: wanichakorn.kk@feu.edu
URL : journal.feu.ac.th
URL : http://www.tci-thaijo.org/Index.php/feu
 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเปนทัศนะของผูเ ขียน

กองบรรณาธิการไมจาํ เปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานัน้ และไมถอื วาเปนความรับผิดชอบ
ของกองบรรณาธิการ
 ความรับผิดชอบดานเนือ้ หาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเ ขียนแตละทาน
กรณีมกี ารฟองรองเรือ่ งการละเมิดลิขสิทธิถ์ อื เปนความรับผิดชอบของผูเ ขียนแตเพียงฝายเดียว
 ลิขสิทธิ์บทความเปนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้า
ตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รายนามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ประจําฉบับ
รองศาสตราจารย ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล

ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย ดร. ขวัญกมล ดอนขวา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย ดร. ปรัชญนันท นิลสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย ดร. พิทยาภรณ มานะจุติ

ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

รองศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน

ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รองศาสตราจารย ดร. สุทธินันท พรหมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองศาสตราจารย ดร. สุทธิพงศ หกสุวรรณ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกวรรณ อูทองทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูกลิ่น อุนวิจิตร

ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิรภพ จันทรแสนตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วารุณี สกุลภารักษ

ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สนิท สิทธิ

มหาวิทยาลัยแมโจ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกานดา ตปนียางกูร

ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีรัตน อินทรหมอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุพงศ อวิรุทธา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผูชวยศาสตราจารยไพรินทร สมภพสกุล

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ผูชวยศาสตราจารยวาลิกา โพธิ์หิรัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย ดร. ละเอียด ศิลานอย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย ดร. เสาวภา ปญจอริยะกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

นวพล วิริยะกุลกิจ

สถาบันธุรกิจครอบครัวแหงเอเชีย
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เรียนทานผูอานทุกทาน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ฉบับนี้ ประกอบดวยบทความที่มีเนื้อหานาสนใจ อาทิ
บทความเรือ่ ง “กระบวนการสรางยุววิจยั ประวัตศิ าสตรสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม” และบทความเรือ่ ง
“การพัฒนาหลักสูตรสูป ระชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3”
เป น ต น นอกจากนี้ ใ นฉบั บ ยั ง มี บ ทความที่ นํ า เสนอองค ค วามรู  เ ชิ ง สหวิ ท ยาการด า นนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร เชนบทความทีน่ าํ เสนอแนวทางพัฒนาและเพิม่ ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑขา วเพือ่ สุขภาพ
ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กลุ  ม ปุ  ย หมั ก อิ น ทรี ย  ชี ว ภาพบ า นหนองขุ ม จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี กองบรรณาธิ ก าร
หวังเปนอยางยิ่งวาผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสารฉบับนี้ ที่นําไปปรับประยุกตพัฒนา
ตอยอดทั้งในการทํางานและการศึกษาบางไมมากก็นอย
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และ
ผูท รงคุณวุฒเิ ฉพาะสาขาวิชา ทีก่ รุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการเผยแพร และใครขอเชิญชวนผูอ า น
ทุกทานนําเสนอผลงานเพือ่ เผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนซึง่ มีกาํ หนดออกปละ 4 ฉบับ
คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถนุ ายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน
และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม ในแตละฉบับประกอบดวยบทความจํานวนไมเกิน 20 บทความ
ตามที่กองบรรณาธิการไดประกาศไวในนโยบายการจัดพิมพบนเว็บไซตวารสาร และบนเว็บไซตระบบ
การจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561
ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเผยแพรเฉพาะในรูปแบบวารสารออนไลน
ผูอานสามารถเขาถึงผานเว็บไซตวารสารที่ URL: http://journal.feu.ac.th/ และเว็บไซตระบบการจัดการ
วารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index สําหรับทานที่สนใจ
เสนอผลงานเพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สามารถศึกษาคําแนะนําใน
การจัดเตรียมตนฉบับจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.ac.th และจากระบบการจัดการวารสารออนไลน
ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index
บรรณาธิการ
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สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาชวยในการสรางมูลคาเพิ่ม ใชแนวคิดอนุรักษนิยมทางการเงิน
มีความสามัคคีและใหความสําคัญกับการสรางเอกลักษณ และมิติที่สองมีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
อยางเปนระบบ มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ นโยบาย รวมไปถึงการติดตามและ
ประเมินผลอยางเปนระบบ รวมทั้งการพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพตองดําเนินการ
ตามกระบวนการสงเสริมและพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย 7 ขัน้ ตอนดวยองคกรวิสาหกิจชุมชนเอง
โดยมีหนวยงานรัฐทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหการสงเสริมและสนับสนุน โดยเนื้อหาของบทความไดยกกรณี
ศึกษาวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน จังหวัดนาน

คําสําคัญ
การพัฒนา วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชีวภาพ

Abstract
A study about “community enterprise development on the bio economic base the case
study of Chiwiwit Community Enterprise Nam kian subdistrict, Nan Province” has written with
objectives for presenting the components of management and the development process of
community-based enterprises on the biological economy to be successful. Which requires the
development of community enterprise management to achieve sustainable self-reliance under the
management elements in 2 dimensions as follows: The first dimension has a management
philosophy. Realizing local resource advantages have new ideas and ideas can bring technology
and innovation to help create added value Use financial conservatism with unity and emphasis
on identity creation and the second dimension has a systematic strategic management process.
There is a vision, mission, objectives, strategies, policies as well as systematic monitoring and
evaluation as well as the development of community-based enterprise on the basis of the
bio economy.There are 7 steps with community enterprise organizations themselves with a
government agency acting as a consultants to promote and support. The content of the article has
raised the case of the Chiwiwit Community Enterprise Nam kian Subdistrict, Nan Province.

Keywords
Development, Community Enterprise, Biological Economy
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บทนํา
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืนภายใต
จุดแข็งของประเทศไทย คือ การเปนฐานการผลิตและบริการสําคัญทีห่ ลากหลาย มีระบบเกือ้ กูลในครอบครัว
ไทยเขมแข็ง และมีความหลากหลายเชิงนิเวศน (National Science and Technology Development
Agency [NSTDA], 2018, 57) ซึง่ เปนจุดแข็งทีส่ ามารถแขงขันกับประเทศอืน่ ได โดยเฉพาะความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาในชุมชนและทองถิ่น เพื่อนํามาใชใหกลายเปนความไดเปรียบเชิงแขงขัน
มีความจําเปนอยางยิง่ เพราะเปนรากฐานการพัฒนาประเทศทีส่ าํ คัญ เพราะความสําเร็จขององคกรวิสาหกิจชุมชน
เป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยให มี ค วามเข ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น
การสงเสริมสนับสนุนใหชมุ ชนเกิดความเขมแข็งและพึง่ ตนเองไดจงึ เปนแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะชวยพัฒนาประเทศ
ใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนในดานเศรษฐกิจและสังคม เครื่องมือที่จะชวยในการดําเนินการดังกลาว
มีหลายรูปแบบ การรวมกลุมของคนในชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนก็เปนรูปแบบหนึ่งในการชวยสงเสริม
สนับสนุนใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการทุนของชุมชนอยาง
สรางสรรค (Executive Committee of the Office of Economic Development from the Biological Base,
2018, 15-16) นอกจากนีป้ ระเทศไทยยังมีเครือ่ งมือทางกฎหมายเพือ่ การพัฒนาใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เชน กฎหมายคุมครองพันธุพืช กฎหมายคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร กฎหมายคุมครองและ
ส ง เสริ ม ภู มิ ป  ญ ญาการแพทย แ ผนไทย ในด า นองค ก รได มี ก ารจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพ (องคการมหาชน) ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพไปสูการปฏิบัติ (Sersthsirot, 2009, 1) และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเพื่อการไปสู
Thailand 4.0 ซึ่งรัฐบาลไดจดั ทํากรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 โดยกําหนดกรอบ
การพัฒนาระยะยาวเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และถูกถายทอดเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเนนการบรรลุเปาหมายการสรางการเติบโตสีเขียว (Green Growth)
ซึง่ เปนการพัฒนาทีส่ มดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม และพัฒนาประเทศเพือ่ นําไปสูค วามยัง่ ยืน
ในอนาคต และยุทธศาสตรที่ 5 เนนการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
มุง ไปสูร ะบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตาํ่ (Low Carbon)
มีพื้นที่สีเขียวใหญขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Office of the
National Economic and Social Development Council, 2017, 99-102)
ดังนัน้ การยกระดับและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพจึงเปนทางเลือกทางหนึง่
ที่เปนเศรษฐกิจของสังคม โดยจะชวยใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม อยางเกื้อกูลกัน เชน วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่คุงบางกะเจามีการพัฒนาผลิตภัณฑ
มะมวงนํ้าดอกไม คุงบางกะเจา เรืออีแปะจําลอง และกะละแม โดยใชเกณฑอัตลักษณวิถีวัฒนธรรม
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ภูมิปญญา มีสวนประกอบเปนทรัพยากรของทองถิ่น และมีแนวคิดสูผลิตภัณฑใหม ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ
เหลานีม้ าจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ในพืน้ ทีค่ งุ บางกะเจา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยพืน้ ที่
คุงบางกะเจาเปนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญแหงเดียวของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 21.10 ตารางกิโลเมตร
โอบลอมดวยลํานํ้าเจาพระยา ดวยลักษณะภูมิศาสตรของพื้นที่เปนคุงนํ้า มีความสมบูรณของธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีอัตลักษณของทองถิ่น มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่ทั้งวิถีวัฒนธรรม
ของชาวไทยและชาวมอญที่อพยพยายถิ่นมาตั้งถิ่นฐานในป พ.ศ. 2358 ที่ยังดํารงรักษาอยูถึงปจจุบัน
จนไดรบั การยกยองจาก Time Magazine (Asia Version) ใหเปน “Best Urban Oasis of Asia” ประจําป 2549
และยังเปนปอดทีผ่ ลิตอากาศบริสทุ ธิ์ ถือวาเปนทุนสังคมทีม่ อี ยูต ามธรรมชาติของคนในพืน้ ที่ ทําใหชมุ ชนทองถิน่
มีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางเกื้อกูลกัน ยกระดับ
เศรษฐกิจของชุมชนฐานรากใหมีความสามารถในการพึ่งตนเอง ตระหนักถึงความไดเปรียบดานทรัพยากร
ทองถิ่น จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น และนําไปสูประโยชนกับชุมชนทองถิ่น
ลดความเหลือ่ มลํา้ ทําใหเกิดการพัฒนาในมิตใิ หมสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาชวยในการสราง
มูลคาเพิ่ม (Taichomphu, 2014, 154-155) ซึ่งการพัฒนาดังกลาวจะตองไมทําลายฐานทรัพยากรเดิม
นอกจากนั้นยังเสริมสรางอนุรักษและการใชทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งเปนแนวทางดําเนินการสําคัญที่จะรวม
ขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศสูย คุ Thailand 4.0 บทความนีจ้ งึ มุง ทีจ่ ะเสนอแนวคิดและวิธกี ารพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
เนือ้ หาของบทความประกอบดวย ความสําคัญของเศรษฐกิจชีวภาพ การปฏิรปู เศรษฐกิจชีวภาพของ
ประเทศไทย แนวคิดและความสําคัญของกลุม วิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจ
ชีวภาพใหประสบผลสําเร็จ เพือ่ กอใหเกิดประโยชนทงั้ ทางดานการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอม
ของประเทศไทยไดอยางยัง่ ยืน โดยการยกตัวอยางกรณีศกึ ษาวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํา้ เกีย๋ น จังหวัดนาน
เศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจชีวภาพ (Biological Economy) หรือเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biological Base Economy)
คือ ระบบเศรษฐกิจทีร่ วมเอาทัง้ การผลิตสินคา บริการ และการใชประโยชนจากสิง่ เหลานี้ โดยอาศัยทรัพยากร
กระบวนการ และหลักการตางๆ ทางชีววิทยา โดยเปนการผลิตทรัพยากรชีวภาพที่หมุนเวียนไดใหเปน
ผลิตภัณฑทมี่ มี ลู คาเพิม่ ขึน้ เชน อาหารคน อาหารสัตว และผลิตภัณฑอนื่ ๆ เชน พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
(NSTDA, 2018, 7) ซึ่ ง หั ว ใจหลั ก ของเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ คื อ การเปลี่ ย นเศรษฐกิ จ ฐานเกษตรกรรม
ไปเป น เศรษฐกิ จ นวั ต กรรมซึ่ ง ประเทศไทยมี ค วามพร อ มในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด ว ยรู ป แบบนี้
เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณเปนตนทุนสําคัญอีกทั้งพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยเปนเศรษฐกิจ
ฐานเกษตรกรรมที่เนนการสงออกสินคาเกษตร เชน ขาว ออยมันสําปะหลัง และนํ้ายาง ดังนั้นเมื่อนําความรู
ทางนวัตกรรมมาใชในการผลิตจะสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรเหลานี้ อาทิ ขาวสามารถแปรรูปเปน
แปงขาวเจาทีไ่ มมโี ปรตีนกลูเตน มันสําปะหลังและออยแปรรูปเปนเคมีชวี ภาพ ทัง้ ยังสงผลใหเกิดอุตสาหกรรม
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หลากหลายชนิด อาทิ อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมชีวเคมี พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร
แหงอนาคต และอุตสาหกรรมทางชีวเภสัชภัณฑ (Nuanmanee, 2017, 2) จากเศรษฐกิจชีวภาพอาศัย
ความรูสมัยใหมที่จะทําใหไดสารตางๆ ทั้งที่เคยผลิตไดอยูแลวแตจะทําใหมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น
ตลอดจนถึงไดสารใหมๆ ชนิดตางๆ ทีม่ มี ลู คาสูงขึน้ มากกวาเดิมไปพรอมๆ กับการแกปญ
 หาสําคัญระดับโลก
ที่เผชิญอยูจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารทั้งอาหารคนและ
อาหารสัตวดวยความรูตางๆ ทั้งดานเกษตรกรรม การประมง การปาไม จึงทวีความสําคัญมากขึ้น ซึ่งทุกๆ
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของกับทีก่ ลาวมาลวนแลวแตใหสารชีวมวล (Biomass) ซึง่ นําไปใชตอ ไดอยางหลากหลาย
ของเสียในหมวดนี้จึงกลายมาเปนอาหารสัตวและเชื้อเพลิงไดเปนอยางดี (NSTDA, 2018, 9) ดังนั้นการ
ขับเคลือ่ นประเทศไทยไปสูเ ศรษฐกิจชีวภาพโดยการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนฐานในการเพิม่ มูลคา
ใหกับความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเปนจุดแข็งและเปนทุนพื้นฐานสําคัญ
ของประเทศไทย ที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด การปฏิ รู ป การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นจากการรั บ จ า งผลิ ต ด ว ยฐาน
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและฐานทรัพยากรชีวภาพอยางสิ้นเปลืองและไมมีประสิทธิภาพเปนการพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต พัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต
การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อกอใหเกิดประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อันเปนการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไทยในอนาคต (The Commission for Nation Economic Reform, National Reform Council, 2016,
7 ; Prachachat, 2018, 1)
การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย
การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยตามที่รัฐบาลตองการสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมาย
ในอนาคต 10 ประเภท (New Engine of Growth) ทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ไดแก อุตสาหกรรมทอง
เที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ
อุตสาหกรรมอนาคต ไดแก อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ อุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพ
อุ ต สาหกรรมเหล า นี้ จํ า เป น ต อ งการการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพซึ่ ง เป น เศรษฐกิ จ กระแสใหม ที่ จ ะเป น
พลังขับเคลื่อนใหประเทศไทยพนจากการเปนประเทศ “รับจางผลิตสินคา” มาเปนประเทศที่ใช “การพัฒนา
นวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคหลักดังนี้ ใชความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอยางยั่งยืน ผสมผสาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับภูมิปญญา สรางรายไดในทุกหวงโซการผลิต และพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว
อยางยั่งยืน (The Commission for Nation Economic Reform, National Reform Council, 2016, 1-2)
ซึง่ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมไดทาํ หนาทีร่ บั ผิดชอบการขับเคลือ่ นนโยบายไปสูก ารพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพือ่ เปนกลไกการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน โดยไดกาํ หนด
ยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจบนฐานการใชประโยชน
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และอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และมีเปาหมายดังนี้ ชุมชน/ทองถิ่น มีความรูพื้นฐาน
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเศรษฐกิจ
จากความหลากหลายทางชีวภาพควบคูไปกับการอนุรักษและฟนฟู และสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจาก
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาสนับสนุนการอนุรักษ
และฟ  น ฟู ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ โดยได เ ข า ไปสนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจนได รั บ ตราส ง เสริ ม
Bio Economy ที่มีจุดเดนและแตกตางจากสินคาทั่วไปโดยยึดหลัก 3 ประการดังนี้ การใชทรัพยากรในชุมชน
เปนองคประกอบ การผลิตที่เปนมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Friendly Processes)
และปนรายไดไปฟนฟูและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (Future of the Origin) (Executive
Committee of the Office of Economic Development from the Biological Base, 2018, 17)
วิสาหกิจชุมชนคืออะไร
วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือการอื่นๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่
มีความผูกพัน มีวถิ ชี วี ติ รวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวา จะเปนนิตบิ คุ คลในรูปแบบใดหรือ
ไม เ ป น นิ ติ บุ ค คลเพื่ อ สร า งรายได แ ละเพื่ อ พึ่ ง พาตนเองของครอบครั ว ชุ ม ชนและระหว า งชุ ม ชน และ
เปนมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เปนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เพื่อสงเสริมความรู
และภูมิปญญาทองถิ่น ใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได สรางรายได และชวยเหลือซึ่งกันและกัน พัฒนา
ความสามารถในการจัดการและรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเพื่อใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง (Ministry
of Agriculture and Cooperatives, 2010, 1) ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเปนกลุมกิจกรรมที่ชาวบานใชในการผลิต
ของกินของใช โดยวิธีการผลิตที่ไมไดซับซอน ใชวัตถุดิบที่หาไดงายในชุมชน และมุงตอบสนองความตองการ
ของคนในชุมชนเปนหลัก หากมีชองทางและความเปนไปไดในทางธุรกิจการคาจึงคอยขยายไปสูตลาด
ภายนอกชุมชน ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนมีลักษณะใกลเคียงกับ “ธุรกิจชุมชน” ในประเด็นของการซื้อขายสินคา
หรือบริการ และมีความเชื่อมโยงกับ “เศรษฐกิจชุมชน” ในประเด็นอุปสงคและอุปทานระหวางผูบริโภคและ
ผู  ผ ลิ ต ทั้ ง ภายในและภายนอกชุ ม ชน แต อ ยู  บ นฐานคิ ด ของ “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” พึ่ ง พาตนเอง เมื่ อ มี
ความกาวหนามากขึ้น จึงคอยเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย พรอมกับประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ
ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ ขยายไปสู  ต ลาดภายนอกชุ ม ชน (Phongphit, 2007, 205-218 ;
Rattanathirawichianan & Limphaiboon, 2014, 35-40) ดังนัน้ วิสาหกิจชุมชนจึงเปนเครือ่ งมือในการจัดการ
ทุนของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ทั้งยังใกลเคียงกับขบวนการ “สหกรณ” ซึ่งเปนกิจกรรมทางธุรกิจ
ของสมาชิก โดยสมาชิกและเพื่อสมาชิก ซึ่งในที่สุดก็อาจพัฒนาตอยอดเปน “วิสาหกิจขนาดกลางและยอม”
ไดในอนาคตหากมีความพรอมเพียงพอ
ลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชุมชนจึงเกิดจากการรวมตัวของบุคคลทีม่ คี วามผูกพันและมีวถิ ชี วี ติ รวมกัน
ในชุมชนตั้งแต 7 คนขึ้นไปโดยสมาชิกทั้งหมดจะตองไมเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มารวมกันประกอบ
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กิจการเพื่อประโยชนของชุมชนโดยใชวัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชนเปนหลัก นอกจากนั้นวิสาหกิจ
ชุมชนยังตองมีการจัดการทุนของชุมชน คําวาทุนของชุมชนในทีน่ ี้ ไมไดหมายความวาทุนทีเ่ ปนเงินแตรวมไปถึง
ทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคมดวย ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเปนแนวคิด
ที่เกิดจากชุมชนซึ่งตองการรวมกลุมกัน เพื่อชวยเหลือกัน ในการดําเนินกิจการตางๆ ที่มีลักษณะเปน
การประกอบการ การจัดการเชิงธุรกิจ สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนอธิบายไดดังภาพที่ 1 ดังนี้
การรวมกลุม
- ชวยเหลือการดําเนินกิจการ
- ภูมิปญญาทองถิ่น
- ทรัพยากรทองถิ่น
ปรัชญา
- เนนการพึ่งตนเอง
- เนนความพอเพียง

แนวคิดเกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชน

กระบวนการเรียนรู
โดยชุมชน
- ระดับปจเจก
- ระดับครอบครัว
- ระดับชุมชน

เครื่องมือและวิธีการ
- เนนเครือขาย
- ใชพลังรวม
- เชื่อมโยงปจจัย
และกระบวนการผลิต

การจัดการ
- เนนการผลิตโดยมวลชน
- เนนการจัดการแบบมีสวนรวม
ผลที่เกิดขึ้นในชุมชน
- สรางรากฐานความมั่นคงใหกลุม
- ระบบเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
- มีภูมิคุมกันใหกับกลุม

ภาพที่ 1: แสดงการสรุปแนวคิดวิสาหกิจชุมชน
ที่มา: ดัดแปลงจาก Kanchanavisuth, 2015, 5
จากภาพที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน มีดังตอไปนี้
1. การรวมกลุม โดยคนในชุมชนมีการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือในการดําเนินการของวิสาหกิจชุมชน
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรทองถิ่นหรือทรัพยากรภายในชุมชน
2. วิสาหกิจชุมชนมีปรัชญาที่เนนการพึ่งตนเองและความพอเพียงโดยการจัดการทุนของชุมชน
อยางสรางสรรค เพื่อการพึ่งพาตนเองและความเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ซึ่งทุนในที่นี้ไมไดหมายถึง
แตเพียงเงิน แตรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม
3. มีกระบวนการเรียนรูโ ดยชุมชนทุกๆ ระดับ เพราะการเรียนรูข องสมาชิกในชุมชนมีผลตอการตัดสินใจ
และการหาแนวทางพัฒนาใหวิสาหกิจชุมชนไดพัฒนาความสามารถ มีการจัดการความรูของวิสาหกิจชุมชน
อยางเปนระบบ เพื่อการพัฒนาความสามารถในการอยูรอดของวิสาหกิจชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองไดและ
พัฒนาสูความยั่งยืน
4. วิสาหกิจชุมชนมีเครื่องมือและวิธีการ โดยการเนนสรางเครือขาย ใชพลังรวมและเชื่อมโยงปจจัย
และกระบวนการผลิต ดําเนินการโดยคณะบุคคลทีม่ คี วามผูกพัน มีวถิ ชี วี ติ รวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกลาว ไมวาจะเปนรูปนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไมเปนนิติบุคคลเพื่อการลดรายจายและสรางรายได
รวมทั้งเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน
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5. มีการจัดการเนนการผลิตโดยมวลชนและเนนการจัดการแบบมีสวนรวม โดยการสรางโอกาส
ใหสมาชิกทุกคนของชุมชน ไดเขามามีสว นรวมชวยเหลือและเขามามีบทบาทตอกระบวนการดําเนินกิจกรรม
ในการพัฒนา รวมถึงไดรบั ผลประโยชนจากการพัฒนานัน้ อยางเสมอภาค ตลอดจนการมีสว นรวมในการเสนอ
ความคิดเห็นในอันที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการแกปญหาตางๆ
6. ผลที่เกิดขึ้นในชุมชน สงผลใหในชุมชนมีการสรางรากฐานที่มั่นคง สรางระบบเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็งและมีภมู คิ มุ กันใหกบั วิสาหกิจชุมชน ซึง่ ผลของการเรียนรูแ ละการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนกอใหเกิด
ดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจในเรื่องของการลดคาใชจายและเพิ่มรายไดใหกับสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้
ยังกอใหเกิดดอกผลทางสังคม ไดแก ความเขมแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมดวย
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน
จังหวัดนาน
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ คือ การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของ
ชุมชนฐานรากผานการดําเนินการกิจการของชุมชนใหมคี วามสามารถในการพึง่ ตนเอง ตระหนักถึงความไดเปรียบ
ดานทรัพยากรทองถิ่น สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาชวยในการสรางมูลคาเพิ่ม หากแตการพัฒนา
ดังกลาวจะตองไมทาํ ลายฐานทรัพยากรเดิม นอกจากนัน้ ยังเสริมสรางการอนุรกั ษและการใชทรัพยากรชีวภาพ
พรอมนําเสนอผลงานและประโยชนของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตอชุมชนทองถิ่น รวมถึง
แนวทางดําเนินการทีจ่ ะรวมขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศสูย คุ Thailand 4.0 (Biodiversity-Based Economy
Development Office (Public Organization), 2018, 1)
1. องคประกอบของการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนตองมีการพัฒนาการจัดการสูการพึ่งตนเองอยางยั่งยืนภายใตองคประกอบของ
การจัดการใน 2 มิติ ดังนี้ (Chaimuang, 2015, 15)
1.1 มิตทิ หี่ นึง่ มีปรัชญาการจัดการ โดยแนวคิดนีม้ หี ลักการสําคัญดังนี้ คือใชแนวคิดอนุรกั ษนยิ ม
ทางการเงิน มีความระมัดระวังกับสิง่ แวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง มีความสามัคคีและใหความสําคัญกับการสราง
เอกลักษณ และมีความอดทนสูงตอความคิดและไอเดียใหมๆ
1.2 มิติที่สองมีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธอยางเปนระบบ เพราะมีบทบาทสําคัญ
ตอการจัดการขององคกรวิสาหกิจชุมชนเปนอยางยิง่ เนือ่ งจากเปนการกําหนดวิสยั ทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค
กลยุ ท ธ นโยบาย รวมไปถึ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลอย า งเป น ระบบ หรื อ เป น การตอบคํ า ถามว า
“ทําไปทําไม” เพือ่ ใหวสิ าหกิจชุมชนมีทศิ ทางและเปาหมายทีช่ ดั เจนในการทําหนาทีเ่ ปนองคกรทีช่ ว ยสรางและ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตลอดจนถึงประเทศชาติ
2. ขั้นตอนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ
การพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพตองดําเนินการในขั้นตอนตางๆ
ดวยองคกรวิสาหกิจชุมชน โดยมีเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐฯ ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ผูอํานวยความสะดวก
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สงเสริม สนับสนุน และชวยประสาน เชื่อมโยงกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) เปนตน ซึง่ กระบวนการสงเสริมและพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย
7 ขั้นตอนดังนี้ (Community Enterprise Development Group, 2018 ; Chaimuang, 2017, 51)
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ กรณีศกึ ษาวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํา้ เกีย๋ น
จังหวัดนาน เปนตัวอยางของการพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพตามขั้นตอนดังกลาว
และประสบผลสําเร็จในการพัฒนาฯ โดยในป พ.ศ. 2561 ทางสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องคการมหาชน) ไดใหการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน จังหวัดนาน ใหเปนศูนยการ
ใชประโยชนและอนุรกั ษทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ (Chiang Mai News, 2018, 1) ซึง่ กระบวนการ
การพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน จังหวัดนาน ไดดําเนินการดังนี้
2.1 ขั้นตอนที่หนึ่ง วิสาหกิจชุมชน จดทะเบียน ณ สํานักงานเกษตรอําเภอซึ่งเปนสํานักงาน
รับจดทะเบียน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน ไดจัดตั้งและจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ 2551 โดยมีที่ตั้งเลขที่ 130 หมู 4 ตําบลนํ้าเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน เริ่มจากการ
มีสมาชิก 79 คน ไดรวมทุน จํานวน 82,300 บาท เพื่อผลิตนํ้ายาอเนกประสงคและแชมพูสมุนไพรใบหมี่ผสม
ดอกอัญชันตามภูมิปญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษโดยใชสมุนไพรในทองถิ่นเพื่อลดรายจาย
และเพื่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว (Thephcitra, 2017, 1) โดยมีคุณชูศิลป สารรัตนะ เปนประธาน
วิสาหกิจชุมชน และไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่สถานีอนามัยตําบลนํ้าเกี๋ยนเปนวิทยากรใหความรู
ฝกอบรม พาไปศึกษาดูงาน และเปนผูสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุม แกนนําและสมาชิกกลุมจึงไดทดลอง
ทําแชมพูสมุนไพรจากใบหมี่และดอกอัญชันเพื่อใชกันเองในครัวเรือนและพัฒนาสูตรใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
(Mulnithisammachiph, 2018, 1)
2.2 ขั้นตอนที่สอง วิสาหกิจชุมชนคนหาศักยภาพ ซึ่งเปนการเรียนรูเพื่อใหรูจักตัวเอง และใช
“แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน” เปนเครื่องมือ โดยวิสาหกิจชุมชนทําการประเมินตนเอง เจาหนาที่
ทําหนาทีเ่ ปนพีเ่ ลีย้ ง วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํา้ เกีย๋ น ไดทาํ การคนหาศักยภาพ ซึง่ เปนการเรียนรูเ พือ่ ใหรจู กั
ตัวเอง จากศักยภาพความสัมพันธของคนในชุมชนเปนแบบระบบเครือญาติ มีผนู าํ ทีม่ ศี กั ยภาพ มีจติ สาธารณะ
และมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง เพื่อทํากิจกรรมหรือโครงการตางๆ ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
พรอมทั้งในชุมชนไดจัดตั้งศูนยชุมชนพิทักษ ซึ่งมีกฎระเบียบที่สมาชิกในชุมชนสรางขึ้นทําใหเกิดการแกไข
ปญหาไดอยางดี มีการกําหนดยุทธศาสตรหลักคําวา “บวร” 3 ประสาน เพือ่ ประโยชนของทุกฝายประกอบดวย
บาน คือ ชาวบาน วัด คือ พระสงฆ โรงเรียนและหนวยราชการ พรอมทั้งไดนําหลักการดําเนินงานโดยใชคําวา
กินอิ่ม คือ เรื่องของเศรษฐกิจในชุมชนตองพึ่งพาตนเองได มีรายไดอยางสมํ่าเสมอ นอนอุน คือ เรื่องสุขภาพ
รางกายตองแข็งแรง ความเปนอยูที่ดี และคําวาฝนดี คือ ความปลอดภัยในทรัพยสินของสมาชิกในชุมชน
โดยผูนําและสมาชิกในชุมชนไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในรัชกาลที่ 9 มาประยุกตใชในการขับเคลื่อนชีววิถีแหงนี้ สมาชิกในชุมชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น มีการปลูก
พืชสมุนไพรนํามาขายจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตําบลบานนํ้าเกี๋ยน” (Muangkrishna, 2018, 1) มีการใช
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“แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน” เปนเครื่องมือ ผลิตภัณฑของกลุมฯ เปนที่ยอมรับและไดรับรางวัล
มากมาย อาทิเชน วิสาหกิจชุมชนดีเดน ดานการบริหารจัดการโดยใชขอมูลทางบัญชี ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ประจําป พ.ศ. 2555 รางวัลชนะเลิศแผนธุรกิจดีเดน ระดับประเทศ ป พ.ศ. 2555 ของกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย และรางวัลชมเชยวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ป พ.ศ. 2555 ของคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเดน ภาคเหนือ ประจําป พ.ศ. 2556
และรางวัลคุณภาพองคการอาหารและยา ป พ.ศ. 2557 (อย. ควอลิตี้ อวอรด) ในป พ.ศ. 2560 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ เปนตน (Lohsriskul, 2018, 1) นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับรูปแบบ
ของปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุงสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมที่จะใชประโยชนในการสืบทอด
ภูมิปญญา แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยี หรือรวมมือกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนกลายเปน
วิสาหกิจชุมชน เกิดการพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน (Phenghmunrach, 2016, 279)
2.3 ขั้นตอนที่สาม วิสาหกิจชุมชนเรียนรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูภายนอกในประเด็นที่จะ
ตองปรับปรุง ในชวงของการเริ่มตนวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน ไดรับการสนับสนุนจาก 5 หนวยงาน
และมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลนํ้าเกี๋ยน ศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลนํา้ เกีย๋ น สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอภูเพียง และสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนาน เปนตน โดยไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนํ้าเกี๋ยนให
การสนับสนุนดานวิชาการและควบคุมคุณภาพการผลิต โดยใหยมื ใชอาคารหองเก็บของปรับปรุงเปนสถานทีผ่ ลิต
ที่ถูกสุขลักษณะ (Mulnithisammachiph, 2018, 1) และไดรับการสนับสนุนสงเสริมการปลูกและพัฒนาพันธุ
สมุนไพรจากศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลนํ้าเกี๋ยน พัฒนาผลิตภัณฑจนมีคุณภาพ
นํารายไดมาสูชุมชน เพิ่มโอกาสใหคนในทองถิ่นมีงานทําและยังเสริมสรางใหเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร
แบบธรรมชาติอีกดวย (Muangkrishna, 2018, 1)
2.4 ขัน้ ตอนทีส่ ี่ วิสาหกิจชุมชนกําหนดแผนพัฒนาตามศักยภาพและความพรอมวิสาหกิจชุมชน
ชีววิถีตําบลนํ้าเกี๋ยน กําหนดแผนพัฒนาตามศักยภาพและความพรอม โดยกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน
“เปนธุรกิจของชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน” ไดดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 ซึ่งทุกคนที่ถือหุน
เปนเจาของธุรกิจรวมกัน โดยในชวงเริ่มตนมีสมาชิก 79 คน แตในปจจุบันมีสมาชิกถึง 675 คน (จาก 250
หลังคาเรือน) มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจํานวน 21 คน สวนการดําเนินงานผลิตและบรรจุ
เครือ่ งสําอางสมุนไพร การตลาด การทําบัญชีรบั จาย มีพนักงานประจํา ซึง่ เปนแรงงานจากคนในชุมชน สมาชิกที่
เหลือสวนใหญทาํ หนาทีป่ ลูกสมุนไพรเปนแหลงวัตถุดบิ (Thephcitra, 2017, 1) สําหรับหลักการบริหารจัดการ
ของวิสาหกิจชุมชน ดานการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนทีใ่ ชดาํ เนินการมาจากทุนทีร่ ะดมจากสมาชิกและ
ผลกําไรในแตละป โดยไมมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแตอยางใด การดําเนินงานมีนโยบายพึ่งตนเอง
และเติ บ โตอย า งค อ ยเป น ค อ ยไป บริ ห ารจั ด การบนหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด า นการบริ ห าร
ยึดหลักธรรมาภิบาล เนนความโปรงใสของการเงินบัญชี ตรวจสอบไดและการมีสว นรวมของทุกฝายในการเปน
ผูผลิตสินคาที่เนนคุณภาพเปนสําคัญ มีสํานึกที่ซื่อสัตยตอตนเองและผูบริโภค ปจจุบันมีผลิตภัณฑสมุนไพร
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แบงเปน 3 ประเภท ไดแก เครื่องสําอางสมุนไพร สมุนไพรอบแหงบดผงและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และ
ชาชงสมุนไพร โดยเครื่องสําอางสมุนไพร ปจจุบันมีผลิตภัณฑทั้งหมด 35 รายการ จําหนาย 2 ยี่หอ คือ
ชีวารและชีวานา (Mulnithisammachiph, 2018, 1) พรอมทัง้ ไดรบั การสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) หรือ สพภ. ชวยซือ้ เครือ่ งจักร และสงเจาหนาทีม่ าอบรมใหความรู มีอาจารย
จากสถาบันการศึกษามาใหคําแนะนํา สงผลใหสินคามีคุณภาพไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพควบคูไ ปกับการอนุรกั ษ
และฟ  น ฟู และสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ จากการใช ป ระโยชน ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพและ
นําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไดเขาไป
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจนไดรับตราสงเสริม Bio Economy (Lohsriskul, 2018, 2).
2.5 ขัน้ ตอนทีห่ า วิสาหกิจชุมชนดําเนินการตามแผน หากเรือ่ งใดไมสามารถดําเนินการเองได
ใหขอรับการสงเสริม สนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตําบลนํ้าเกี๋ยน ไดดําเนินการ
ตามแผนพั ฒ นาตามศั ก ยภาพและความพร อ มโดยได รั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานต า งๆ ในพื้ น ที่
นอกจากนีย้ งั ไดรบั การการสงเสริม สนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
จัดกิจกรรมทดสอบเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ภายใต “โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยว
เศรษฐกิจชีวภาพ ในการเชื่อมโยงศูนยเรียนรูฯ เขากับเสนทางทองเที่ยวที่สําคัญที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ”
มีการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน ที่มีอัตลักษณ มีความโดดเดน เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ
ของชุมชน ใหสามารถแขงขันไดในตลาดทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ ควบคูก บั การพัฒนาแหลงวัตถุดบิ
ดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ ตลอดจนการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเปนศูนยเรียนรู
การใชประโยชนและอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอยางตอเนื่อง โดยใชการทองเที่ยวเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งใน
ดานสินคาและบริการ การสรางรายไดควบคูกับการอนุรักษอยางยั่งยืน (Biodiversity-Based Economy
Development Office (Public Organization), 2018, 3 ; Chiang Mai News, 2018, 1)
3. การประเมินผลอยางเปนระบบ
3.1 ขั้นตอนที่หก วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุง และพัฒนา
การดําเนินงาน วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตําบลนํ้าเกี๋ยน มีการประเมินศักยภาพอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงาน โดยมีผลประกอบการของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตั้งแตเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2558 มีผลประกอบการรวมมูลคา 16 ลานบาท ในระยะเวลา 8 ป มีผลกําไรเฉลี่ยปละ 250,000 บาท
สมาชิกมีรายไดจากการจําหนายสมุนไพรตั้งแต 100-1,500 บาท/คน/เดือน สรางงานในชุมชน สมาชิกที่มา
ทํางานเปนฝายผลิตและฝายขาย มีรายได เฉลีย่ เดือนละ 6,000-12,000 บาท โดยปจจุบนั มีสมาชิกทีม่ าทํางาน
เปนพนักงานของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี จํานวนทัง้ หมด 20 คน แบงเปน ฝายผลิตและบรรจุเครือ่ งสําอางสมุนไพร
ฝายขาย ฝายบัญชีและการเงิน ฝายดูแลแปลงสมุนไพรเพาะขยายพันธุและกลั่นนํ้ามันหอมระเหย มูลคาใน
การจางงานในป พ.ศ. 2558 เปนเงิน 780,500 บาท และในอนาคตจะมีการขยายอัตรากําลังคนเพิ่มขึ้นอีก
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สงผลดีตอการสงเสริมการจางงานในชุมชนมากยิ่งขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูดูแลมากขึ้น
จากการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี จึงยังคงรักษาความสมบูรณของปาชุมชนในพืน้ ทีร่ วมกวา 1,000 ไร
ไว ไ ด เ ป น อย า งดี ( Mulnithisammachiph, 2018, 1) นอกจากนี้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข องวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนชี ว วิ ถี
ตํ า บลนํ้ า เกี๋ ย นได ผ  า นการรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน (มผช.) และได ต รารั บ รองไบโออี โ คโนมี
(Bio-Economy) จากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ซึ่งเปนเครื่องหมายสงเสริมผลิตภัณฑ
เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพในชุมชนที่นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ เพื่อสราง
ความตระหนักถึงการใชทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน พรอมกันนี้ยังเปนการรับรองวาผลิตภัณฑเหลานี้
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และรายไดที่เกิดจากการจําหนายจะนํากลับมาพัฒนาทรัพยากรในชุมชนใหเกิด
ความยั่งยืนตอไป (Mulnithisammachiph, 2018, 1)
3.2 ขั้ น ตอนที่ เ จ็ ด การรายงานผลการดํ า เนิ น การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ซึ่งการรายงานผลการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน ดําเนินการขับเคลื่อน
โดยคนในชุมชนที่มีความสามัคคีรวมมือกันเปนหนึ่งเดียวเพื่อประโยชนของชุมชนและสมาชิกไดกินอิ่ม
นอนอุน ฝนดีและมีรายได พรอมนี้ไดประสานงานและขอรับการสนับสนุนจากองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันทางการเงิน เปนพลังประชารัฐชวยกันขับเคลื่อนจนประสบความสําเร็จ
เปน Smart Group และไดพฒ
ั นาตอยอดโดยนําองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม นํามาพัฒนาผลิตภัณฑ
สินคาเปน Smart Product กาวไปสูไทยแลนด 4.0 ผลความสําเร็จดังกลาว เปนที่ประจักษแกสาธารณะชน
และไดรับรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2560 (Tnews Agency, 2017, 1)
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบนฐานเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ กรณี ศึ ก ษาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนชี ว วิ ถี
ตําบลนํ้าเกี๋ยน จังหวัดนาน ไดดําเนินการพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
อธิบายและสรุปไดดังภาพที่ 2 ดังนี้
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ภาพที่ 2: การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ

สรุป
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืนภายใต
จุดแข็งของประเทศไทยเปนทางเลือกสําคัญที่จะชวยใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีสวนรวมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูลกัน ภายใตความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนํามาใชใหกลายเปนความไดเปรียบเชิงแขงขันมีความจําเปนอยางยิ่งเพราะเปน
รากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญ และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเพื่อการไปสู Thailand 4.0
สําหรับปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพเพือ่ การพัฒนา
ชุมชนทองถิน่ อยางยัง่ ยืน คือ ผูน าํ และสมาชิกในชุมชนหรือคน (People) ทีต่ อ งเนนการพึง่ พาตนเองและพึง่ พา
กั น ภายในชุ ม ชน เรี ย นรู  ก ารจั ด การทุ น ของชุ ม ชนอย า งสร า งสรรค (Creative) พั ฒ นาต อ ยอดโดยนํ า
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องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology and Innovation) มาพัฒนาผลิตภัณฑ พรอมทั้ง
การใชภูมิปญญาและทรัพยากร ภายในชุมชนทองถิ่นเปนองคประกอบ มีวิธีการโดยการเนนสรางเครือขาย
ใชพลังรวมและเชือ่ มโยงปจจัยและกระบวนการผลิตทีเ่ ปนมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity
Friendly Processes) มีการจัดการ เนนการผลิตโดยมวลชนและเนนการจัดการแบบมีสว นรวม (Participatory
Management) สมาชิ ก ในชุ ม ชนต อ งได รั บ ผลประโยชน จ ากการพั ฒ นานั้ น อย า งเสมอภาค พร อ มทั้ ง
มีการปนรายไดของวิสาหกิจชุมชนไปฟนฟู และอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (Future of the Origin)
ภายในชุมชนเพื่อกอใหเกิดความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งการเริ่มตนของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบน
ฐานเศรษฐกิจชีวภาพตองเริ่มดวยจิตใจเปนกุศล ตองการพึ่งพาตนเองพรอมที่จะแบงปน มีเปาหมายเพื่อ
การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เปนจุดมุงหมายสูงสุด
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Abstract
When developing their language and communication skills, preschoolers learn through
their senses (touch, taste, smell, hearing, and sight) and through play. Play is crucial to the overall
development of preschoolers’ emotional, intellectual, social, and motor skills for this age group.
Dealing with misbehavior in preschoolers both at home and at school are common in concept
but differ in setting and roles. This paper sought to provide readers an understanding of preschoolers’
development in all aspects, as well as to show parents and teachers an effective approach to
deal with children in healthy and enjoyable ways. The most effective approach, which this paper
focuses on, is known as Positive Discipline (PD) inspired by the writing of Dr.Jane Nelsen. PD
utilizes non-violent, consistent, and firm guidance from adults which is positive and respectful
of the children. It is the job of parents and teachers to give children positive alternatives and to
acknowledge and/or reward efforts and good behaviors. In addition, adult leadership, guidance,
love, and the cooperation between home and school are important for preschoolers. PD affects
children positively in the long term, helping them become more responsible, self-confident,
independent, and life-long problem solvers. It also helps them develop self-discipline and positive
capabilities and attitudes. These characteristics lead them to become well-behaved and successful
adults in the future.
* Corresponding Author
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บทคัดยอ
เด็กกอนวัยเรียนพัฒนาทักษะดานภาษาและการสื่อสารโดยเรียนรูผานสัมผัส (สัมผัส รส กลิ่น เสียง
และรูป) และการเลน การเลนสงเสริมพัฒนาการทักษะดานอารมณ สังคม สติปญญา และกลามเนื้อ
ในรางกายของเด็กกอนวัยเรียน การจัดการกับพฤติกรรมทีไ่ มพงึ ประสงคทบี่ า นและทีโ่ รงเรียนคลายกันทีแ่ นวคิด
แตตางกันที่บทบาทและสถานที่ บทความนี้ประสงคใหผูอานเขาใจพัฒนาการทั่วไปทุกดานของเด็กวัยนี้
และเสนอวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่ดีตอสุขภาพและเปนที่นาพอใจแกผูปกครองและครู
วิธีที่ไดผลดีที่บทความนี้เจาะจงคือ วินัยเชิงบวก (PD) ที่ไดแรงบันดาลใจจากงานเขียนของ Dr. Jane Nelsen
วินัยเชิงบวกไมใชความรุนแรง ใชคําแนะนําของผูใหญที่มั่นคงและเคารพในตัวเด็ก หนาที่ของผูปกครอง
และครูคือใหทางเลือกที่สรางสรรค ยอมรับ และ/หรือใหรางวัลแกความพยายามหรือพฤติกรรมที่ดี อีกทั้ง
ความเปนผูน าํ คําแนะนํา ความรัก และความรวมมือระหวางบานและโรงเรียนมีความสําคัญตอเด็กกอนวัยเรียน
วินัยเชิงบวกมีผลดีตอเด็กระยะยาวโดยชวยใหเปนคนที่มีความรับผิดชอบขึ้น มั่นใจ เปนตัวของตัวเอง
และแกไขปญหาตางๆ เองได รวมถึงชวยใหสามารถควบคุมตนเอง มีความสามารถและทัศนคติทางบวก
คุณลักษณะเหลานี้นําพวกเขาใหเติบโตเปนผูใหญทีมีพฤติกรรมที่ดีและประสบความสําเร็จในอนาคต

คําสําคัญ
การศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน วินัยเชิงบวก

Introduction
At home, children’s behaviors are often natural to them and parents often face misbehaviors
that come with the self-centered mindset of young children. However, while at school, student
misbehavior can disrupt the overall management of a classroom. Some of these misbehaviors
include disrespectful attitudes, distracting others, talking out of turn, or touching and licking
inappropriately. Parents or teachers may adopt coercive means or punishment to stop the undesired
behaviors immediately. Examples of these include name-calling, giving ‘don’t’ commands,
threatening, yelling, and actions intended to humiliate the misbehaving child.
Michigan State University Extension (Silm, 2013) suggested that punishment is controlling
or regulating a child’s behavior through fear. As the result, children learn to be careful when and
how they behave when you are looking putting the responsibility for managing behavior on the adult
rather than the child. This is not effective in helping children learn self-control or making better
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behavior choices. In contrast, it can discourage them from trying to do things because they do not
want to bring on shame or pain that can cause the more challenging, manipulative, or disobedient
behaviors. Moreover, parents and caregivers often experience much more stress and frustration
which can impact their health and wellbeing as they constantly need to be on the watch for their
child’s poor behavior.
While punishment aims to stop misbehavior in a certain way, ‘Positive Discipline’ (PD)
can be employed to guide a child, showing he or she how to behave through less aggressive
means. It is intended to teach children to develop their self-control, to be in harmony with themselves
and others, understand their behaviors, take responsibility for themselves, and to respect themselves
and others. According to Assali (2015, 8) PD is a teaching and parenting model that strikes a
balance between two main consideration: effective teaching on the one hand and respecting the
rights of the child on the other hand. Furthermore, Positivediscipline.com (2018) shown that PD
have been studied and shown to be effective in changing teachers, parents, and especially to
students positively. For example, teachers reported improvement in classroom atmosphere;
behavior; attitudes; and academic performance, parents did more problem solving with their
children and were less autocratic in decision making, students are at lower risk for using drugs and
improved academic performance.
This paper aims to provide readers an understanding of preschoolers’ development in all
aspects, as well as to show parents and teachers an effective approach to deal with children in
healthy and enjoyable ways. The general development of preschool-age children will be discussed
first, followed by a more detailed description of PD. The ways to apply positive discipline at home
and school will be explored in the latter part of this paper.
Preschoolers (3-6 years old)
Chopra (1997,35) stated that the most vital aspect of the preschool years is building
a child’s sense of self-esteem. It provides the readiness to go outside the family to encounter
the world which is identified with tasks and challenges. Through toilet training and learning to eat
by his or herself, a child begins to realize the self and become self-centered. The growing
self-awareness at this age may manifest itself in a child shouting, screaming, running around, and
wielding the all-powerful word of “No.”
Moreover, this age group develops more socially, has real friendships and understands the
causes of feelings. Physically they are much more coordinated in high-energy activities such
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as running and climbing. Some at this age may have progressed to riding a tricycle. Their
social-emotional development can be seen in how they build their self-awareness in such respects
as gender and age. They also start building relationships with others, showing empathy and
engaging in constructive behaviors like taking turns or cooperating and collaborating with one
another.
With regards to language development, children learn easy-to-make sounds first (from
p, m, h and w then f, s, z, and lastly, the digraphs--ch, sh, or th). They will put them together to form
words and, eventually, short sentences. To learn language and the grammatical rules, a child needs
to hear as much of the spoken language as possible with the correct modeling. Reading to children
helps enhance language skills by allowing them to hear the rhythm of the words, sentences,
and syntax; it also has the added benefit of helping to develop a child’s attention span. Cognitive
development at the preschool age provides children with a significant ability to learn, think, reason,
remember, and problem solve, yet they still possess a one-sided reasoning. Overall, this age group
will be eager and ready to learn, and proud of their accomplishments. However, it must be noted
that each child develops at different rates, in his or her own ways. (Carson-Dellosa Publishing LLC,
2011, 22-47)
Positive Discipline (PD)
PD is a research-based theory which originated with early pioneers of Adlerian, or the
Individual Psychology. It was developed by Austrian psychiatrist/professor Alfred Adler (1870-1937)
and his student Rudolf Dreikurs (1897-1972) (Positivediscipline.com, 2018). According to Chew
(1998, 5-10), Adlerian Psychology holds to five basic concepts regarding childhood development:
1) The sense of belonging or being accepted by other children and adults (if this remains unfulfilled,
a child will become anxious and unhappy); 2) Personality has a pattern that takes shape based on
circumstances; 3) Behavior or misbehavior has a purpose; 4) A child’s striving for significance and
his or her behavior reflects his or her current concept of self; and 5) The importance of a child’s
heredity and environment, and how he or she makes sense of these factors.
To deal with misbehavior, Adlerian thought argues that it is important to understand the
goals of such misbehavior. These are: 1) To get attention; 2) To seek the power over adults; 3) To
avenge their feelings of being hurt; and 4) To mask feelings of inadequacy by avoiding participation
or contribution. In pursuing these goals, children may be either active or passive, depending
on their self-confidence, which is established in early childhood. Four types of behavior can result:
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1) Active-constructive (the desire to be good, or even a “teacher’s pet”); 2) Active-destructive
(seeking attention through bullying, acting defiant, and showing off); 3) Passive-constructive
(trying to gain approval by always doing what one is told); and 4) Passive-destructive (being lazy,
stubborn, shy, bashful, late, etc.) (Chew,1998, 36-40).
Nelson (2006, 142-147) also points out some factors to take into account when determining
a child’s behavior tendencies, such as birth order and the amounts of encouragement and respect
received by others. Birth order is an early means by which a child interprets his or her place in the
world and point of view. A sense of respect can be promoted by taking interest in the point of view
of a child. Encouragement, though, is key to the idea of PD. Encouragement from others helps
children believe, “I am capable” and “I can influence what happens to me or how I respond.” These
are mindsets children need to become responsible and successful adults.
PD at home
Parents in modern society have to face many new parenting challenges such as an
increasingly competitive educational environment--in addition to their own stresses from work and
life. It can lead to them feeling challenged and confused by today’s children, who in many ways
are totally different from them. The main approaches that parents mostly use can divided into
3 types: strictness (order without freedom), permissiveness (freedom without order), and positive
discipline (freedom with order). Strictness always comes with punishment, which can stop poor
behavior immediately but only temporarily. A permissive approach, meanwhile, tends to make
children become tyrannical, able to manipulate others into fulfilling their demands. On the other
hand, when parents take the PD approach, they may find that a child will initially misbehave again,
as a way of “testing” how their parents will react the second time. When they know that manipulation
will not work, their misbehavior will scale back. Along the way, they develop the life skills and
characteristics they need when they grow up.
Nelsen (2006, 6) suggested that most misbehavior can be caused by a lack of
development in seven significant perceptions and skills: 1) personal capabilities, 2) primary
relationships, 3) personal power over life, 4) intrapersonal skills (self-discipline and self-control),
5) interpersonal skills (working with and developing friendships with others), 6) systematic skills
(responsibility, adaptability, flexibility, and integrity), and 7) judgmental skills. These causes should
also be taken into consideration alongside the previously stated four goals (attention, power,
revenge, and inadequacy) behind childhood misbehavior. Once a parent is aware of the causes
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and goals of misbehavior, the next step is to employ the PD approach, which should manifest itself
in kindness (showing respect for the child) and firmness (showing respect for themselves and for
the needs of the situation), in a respectful and encouraging way. Such a strategy must help children
feel a sense of belonging and significance in the long-term, contrasting with the negative long-term
effects of punishment (despite its short-term effectiveness). In tandem with a PD approach, adults
also have to teach the valuable social and life skills for good character (respect, concern for others,
problem solving, accountability, contribution, cooperation).
The keywords in applying PD at home are “Love” and “Encouragement.” A parents’ job
is to create a positive environment by making children feel safe, encouraged, understood,
and loved unconditionally. They tend to be ready to listen and cooperate if adults express an
understanding of their feelings and show empathy, as well as sharing feelings of closeness, trust,
sincerity, friendliness, and calm. In terms of encouragement, which inspires children to continue
their efforts and build on strengths rather than weaknesses, Chew (1998, 63) stated that it focuses
on effort and improvement, by acknowledging the child’s strengths and contributions, helping the
child gain confidence and perseverance. It is also important to instill in children that “It is ok to make
mistakes, because mistakes are the great opportunities to learn.”
Moreover, building responsibility and cooperation should start at home. Parents should
promote their children’s sense of confidence by letting them experience his or her own strengths
and abilities and allowing them to take responsibility for his/herself in family and social groups.
This approach offers them opportunities for them to discover their capabilities by learning from
experience (Chew, 1998,57). Children learn responsibility when they have opportunities to learn
valuable social and life skills in an atmosphere of kindness, firmness, dignity, and respect (Nelsen,
2006, 5). This leads children to become respectful of themselves and others. Providing a good
parental role model and working with children can foster an atmosphere of cooperation; such an
atmosphere is the key for promoting communication and problem-solving skills, which enhance the
quality of a child’s interpersonal relationships and sense of social responsibility. Activities that help
accomplish the goals mentioned above include setting up family meetings, engaging a child to
solve a problem, setting routines, creating family activities, helping to cook meals, and so on.
When conflict does occur at home, the “Peaceful Time-out” allows both children and adults
to cool off, giving them time to calm enough to think rationally through the conflict. Preschoolers
learn from adults’ actions, not their words. When parents feel upset, it is important for them to calm
down until they feel better. Once this is done, the problem can be solved smoothly and
respectfully, with cooperation from both sides. Positive time-out strategies include setting up a
time-out corner, going for a walk, and reading.
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PD at School
Generally, all children have the basic emotional needs to feel loved, secure, wanted, and
valued. The purpose of discipline in the preschool classroom is to ensure the safety of all children
and to encourage respect for others and for property. To achieve this, a well-organized classroom
and well-organized lesson plan are needed. Teachers should aim to create a positive and
supportive learning environment, creating a safe, orderly, organized, and comfortable classroom,
being sure that everyone can be seen and seated. Occasionally holding class outside or in
another part of the school can be used as a technique to promote group activities and enhance
a friendly learning environment. It is essential for teachers to manage classroom materials, as well
as being prepared and organized in advance, making transitions between activities smoother. Also
vital is setting up clear, comprehensible classroom routines and rules, so that students know what
is expected of them. (UNESCO, 2006, 65-71)
Misbehavior is a part of childhood development. All misbehaviors have psychological
causes behind them, family and home life being the biggest of these. As a teacher, it is important
to take into account the backgrounds and differences of each child, as well as his or her home
environment and parents. Teachers should respect these differences and empathize with the
children’s abilities, situations and environment, taking them as they are, not as they should be.
As previously mentioned, if children feel that they are understood and empathized with, they will
trust their teachers more. A positive relationship with consistent discipline makes misbehavior
decrease and the quality of the teacher-student relationship will be improved.
According to UNESCO (2006, 39-44), the reasons why children misbehave at school can
be related to how they relate to classroom tasks. For example, they may find the work too easy
or too hard or not interesting enough. The teacher’s methods may not fit their learning style or
the teacher’s expectations may be unclear or unreasonable. Additionally, a student may not be
prepared, or is dealing with poor social skills or low self-esteem. Misbehavior has four goals:
attention, power, revenge, and avoidance of failure (or inadequacy). UNESCO’s study suggests
that a child’s goal in a specific instance of misbehavior can be ascertained by the teacher’s own
feelings when the incident occurs. The teacher can then apply the solutions described in Table 1
below.
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Table 1
The Four Goals of Misbehavior and Solutions
Goal
Attention

Teacher’s )eelingSolution Techniques
Annoyed
Never give attention on demand, ignore, praise for being good, teach
children how to ask for attention, stand close, do the unexpected such as
turn off classroom lights
Power
Angry and provoked
Put he or she in a position of responsibility
Revenge
Hurt
Build a caring and trusting relationship, teach children to express their
feelings
Inadequacy Frustrated and wanting Start where they are; do not use criticism or pity, encourage successes
to give up
they achieve
Note: The contents above adapted from UNESCO (2006), Chew (1998), & Nelsen (2006)

In order to make a learning-friendly classroom, teachers can keep the following
suggestions in mind. 1) Speaking softly, waiting for everyone to quiet down before beginning the
lesson. A soft-spoken teacher often has a calmer, quieter classroom than one with a stronger voice.
2) Beginning class by telling the children what they will be doing. 3) During working time, teachers
should walk around the classroom, checking on the students’ progress but trying not to interrupt.
4) Using non-verbal cues to get the class’s attention, possibly through using a bell or clickers.
5) Sharing details about the teacher’s own interests, family, or hobbies, allowing the children to get
to know them better. 6) Anticipating problems before they occur.
Parents and Teachers Working Together Along with PD
This part of the paper will describe how parents and teachers work together in terms of
promoting PD both at home and school as a team.
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Figure 1: Parents and teachers work together for preschoolers with PD
Note: This figure originally created by the author for this paper
As shown in Figure 1, In the author’s point of view, for parents at home, it is important
to support each child in all aspects; physical, mental, and spiritual. Parents’ major responsibility
is to be in charge of raising each child to become a valuable member of the community.
The undertaking requires love, care, understanding, and the ability to guide them on the right path.
As mentioned in the previous part, preschoolers are developing from toddlers to become school
children. They are meeting daily developmental challenges. The basic needs, regular meals,
and bedtime help to support their development in all aspects. The outside world is new and
challenging to them. For this reason, parents should provide predictable routines, a safe-calmorderly and fun atmosphere to help preschoolers feel safe and secure at home in the first place.
Meanwhile, at school, preschool teachers have an important job to shape a child’s
relationship with him or herself, others, and the world. Teachers help them build confidence, a sense
of importance, and inquiry about the world through play and hands on activities (music, art,
movement, etc.,). Teachers also have to organize the classroom, materials, and activities to support
the climate of mutual respect and dignity and be prepared to teach. By all means, the school
policies, rules, regulations, and routines should be communicated in the beginning of the school
year. Beside the educational pedagogy, methodology, classroom management, and so forth,
PD can be applied as the technique to deal with the misbehaviors at school.
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Notably, neither parents nor teachers could apply PD successfully without help from each
other. The next key to take in consideration is good communication. Parents and teachers are able
to work together toward a common goal if they communicate with one another regularly. In order
to avoid misunderstandings and to promote a sense of team work, parents might send teachers an
email or call them to let them know about the kids’ situation such as, sickness, dealing with family
issues, or learning progress. On the other hand, teachers should contact parents on important
issues at school for example, change in behaviors, the academic performance, class attendance,
and so on. Still, in the author’s opinion regarding communication, there are some issues to be aware
of. One issue as mentioned, such as the time of contact, should be communicated appropriately
and early. How and when, there is any problem regarding the child, it should be reported immediately
or early rather than something getting worse, or to avoid discussing negative issues in front of
other parents or kids.
In addition, in terms of cooperation, education of the children is a joint responsibility of the
parents and schools. Parents are expected to know the school rules and to help children follow
them. They should build good relationships with teachers, other parents, and children. All parents
have to provide a place for study at home and ensure homework/assignments are completed.
Whereas, at school, teachers should meet with parents to talk about the expectations of students,
course details, assessments, or classroom discipline plans, and so on. In short, in the author’s
stance, to achieve interactive cooperation, it needs trust and respect from both sides. After that,
to become a team, it can be established by involving each other to help children succeed.
The healthy cooperation, as mentioned beforehand, must to create a problem-solving partnership
instead of confrontation, support the parenting or learning activities, and provide the participants
in school decisions/surveys, and so on.
From above, the preparation and work from both home and school, as well as their
communication and cooperation, support to promote the PD for preschoolers. Regarding PD,
it is necessary that the adults should be consistent and firm, but at the same time teach children
what is proper and expected. Also, they have to train and facilitate children with the knowledge,
skills, and abilities to make appropriate choices and guide them in making those choices by using
consistent, loving, respectful, and guide the age-appropriate consequences. These characteristics
can guide them to become a confident, responsible, and independent adults in the future.
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Conclusion
Preschoolers range in age from 3 to 6 years old. During this stage, they are developing
their social skills and their ability to cooperate with others. As the part of their development,
they may misbehave in certain ways to test their physical, behavioral, and emotional limits.
This misbehavior can have one or more of four goals: attention, power, revenge, and avoidance of
failure. Parents and teachers might employ punishment that might stop misbehavior immediately,
but can result in negative long-term effect, such as reduced self-esteem, sneakiness, and revenge.
Because of this, another approach, PD is suggested. PD consists of non-violent, consistent,
and firm guidance from adults which is positive and respectful of the children. An adult’s role in
childhood development is to give children positive alternatives and acknowledging or rewarding
efforts and good behaviors. Children follow rules because they are discussed and agreed upon.
At home, a parent’s deepest desire is to see one’s child achieve success in life and live
happily. Children learn from their parents’ actions rather than their words, remembering how their
parents’ words made them feel more than the words themselves. Besides needing a safe
environment, preschoolers need parents as good models and examples. In the PD approach, the
first concern of a parent should be to understand his or her own child and the factors that can affect
their behavior, such as birth order, personality, and other characteristics. When misbehavior occurs,
PD should be applied in a kind and firm manner, treating children with dignity and respect. Parents
should also allow their children opportunities to experience responsibility, brainstorming with them
to find out the solutions to the problems which caused the misbehavior.
At school, well-organized classrooms, lessons, activities, and materials should be priorities,
making sure that all children learn in a safe and friendly environment. A good relationship between
teachers and children is essential. Teachers must understand each child in context, including their
limitations, family backgrounds and learning styles. When dealing with challenging students,
it is important for them to address the situation rather than targeting the child personally. Teachers
should keep in mind that misbehavior has causes and that by finding these causes they can begin
showing a child the way to more positive behavior. The most important thing is to demonstrate
professional behavior and a positive attitude to children.
In addition, the communication-cooperation between parents and teachers is also important.
Parents have to show respect and support for their child, teachers, school, and the school’s
discipline policy. They have to provide a supportive environment for learning and assist with school
activities as well. As much as, teachers have to provide clear evaluations of children’s progress
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and achievements, set up formal and informal parent-teacher and teacher-student meetings
with active participation on both sides.
Finally, as PD is a new approach requiring a great change in behavior from parents,
teachers, and even children as a whole. The material presented here is just a small overview of the
PD approach. No approach is perfect, as each family, child, and teacher are unique and different.
But PD can work well both at home and at school if parents and teachers are patient, friendly,
understand the situations and problems, and accepting of children’s choices.
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กรสิริ ดีใจวงษ*1
Kornsiri Deejaiwong*1
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 ประเทศไทย
1
Master of Atrs Program in Southeast Asian Studies, Faculty of Political Science and
Public Administration, Chiang Mai University
239 Huaykeaw Road, Suthep sub-district, Mueang Chiang Mai District,
Chiang Mai Province, 50200, Thailand
1

รั__________________________________________________________________________________________________
บตนฉบับบทความ: 1 ตุลาคม 2561 ปรับปรุงบทความ: 6 มีนาคม 2562 ตอบรับตีพมิ พบทความ: 10 พฤษภาคม 2562

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูใหขอมูล
จากภาครัฐ 7 คน ผูแ ทนจากภาคเอกชน 5 คน และสัมภาษณนกั วิชาการเพิม่ เติม 1 คน เพือ่ ไมใหผลการศึกษา
โนมเอียง ใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา
แนวคิดอุปสงคการทองเที่ยวในดานปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยทรัพยากรการทองเที่ยว และปจจัยสินคา
ของทีร่ ะลึกนัน้ สงผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ มีแนวความคิดเห็น
ในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ปจจัยภายในประกอบดวย ปจจัยดานความปลอดภัย ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ และดานภาพลักษณ สงผลกระทบทั้งใน
เชิงบวก และเชิงลบ โดยมีมุมมองที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม ในดานปจจัยภายนอก ไดแก สภาวะเศรษฐกิจ
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และการเมือง ความนิยมในการทองเที่ยว และการคมนาคม พบวามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยเปนปจจัยทีส่ ง ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ เห็นควรในการดําเนินตามแนวทางทีด่ อี ยูแ ลว
และเห็นควรมีมาตรการในการควบคุมดูแลที่อาจจะมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจใหสอดคลองกับความตองการ
ในเชิงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางมีศักยภาพ

คําสําคัญ
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม กลุมทุนจีน
อุปสงคการทองเที่ยว

Abstract
This research aims to study the factors affecting economic impact on Chinese capitalists'
tourism industrial groups in Chiang Mai. Data were collected through in-depth interviews with 7 key
informants from public sector, 5 representatives from private sector, additional in-depth interview
1 scholar to prevent bias, selected through purposive sampling. The data were analyzed by content
analysis method. The research found that the public and private sectors and scholar agree that
internal industrial demand concept which are tourism resource factors and souvenirs factors affect
firmly on economic. Whilst other internal factors which are safety, basic infrastructures, facilities,
advertisement and publications, and images, all have shown significant economic impact, both
positive and negative, on the tourism industry in Chiang Mai. Although external factors such as
economic and political situations, tourism popularity, and transport Therefore, there should be
policies to control and maintain the situation well in order to efficiently accommodate the tourism
industry in the city of Chiang Mai.

Keywords
Economic Impact, Tourism Industry, Chiang Mai Tourism, Chinese Capitalist, Tourism Demand

บทนํา
จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวจีน อีกทั้งไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลดานการสงเสริมการทองเที่ยว และนโยบายของรัฐมีความชัดเจนในการสงเสริมและพัฒนา
การทองเที่ยวของเชียงใหมตั้งแตป พ.ศ. 2509 โดยพัฒนาเชียงใหมใหเปนเมืองทองเที่ยวนานาชาติแหงที่ 2
รองจากกรุงเทพมหานครจึงถือไดวาจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองผูนําในการเปลี่ยนผานเศรษฐกิจของไทย
จากยุ ค อุ ต สาหกรรมสู  ก ารท อ งเที่ ย วและวั ฒ นธรรม มี ก ารจ า งงาน ในภาคการท อ งเที่ ย วมากกว า ใน
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ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 14 และมีตวั เลข GDP สูงกวาภาคเกษตรกรรมถึงรอยละ 16 ในป พ.ศ. 2559 เชียงใหม
มีสัดสวนรายไดจากการทองเที่ยวถึงรอยละ 38.29 (822,454 ลานบาท) ซึ่งสูงที่สุดในประเทศ (Kaosa-ard
2018) จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา การทองเทีย่ วเปนสวนสําคัญทีน่ าํ รายไดเขาประเทศซึง่ มีผลตอเศรษฐกิจ
ทั้งทองถิ่นและประเทศ จังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมที่นักทองเที่ยวชาวจีนจะเขามาทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนือ่ ง ประกอบกับมีอตั ราการเติบโตในระดับสูง สงผลใหธรุ กิจการทองเทีย่ วในปจจุบนั ของจังหวัดเชียงใหม
มีความตื่นตัวมากขึ้น นอกจากจะเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเที่ยวของประเทศแลว ยังสงผลใหเปน
ที่ ส นใจสํ า หรั บ การลงทุ น เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว ทั้ ง นั ก ลงทุ น ชาวไทยและนั ก ลงทุ น ชาวจี น หรื อ
“กลุมทุนจีน” สนใจเขามาทําการคา การลงทุนในเชียงใหมมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจดานการทองเที่ยว
ทัง้ บริษทั ทัวร รานอาหาร โรงแรม นวดแผนไทย สปา รานขายของทีร่ ะลึก และธุรกิจเกษตร หลังจากทางการจีน
เริ่มผอนคลายมาตรการการลงทุนในตางประเทศ จึงมีบริษัทเอกชนทําการลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้น
ซึ่งประเทศไทยเปนเปาหมายอันดับตนๆ เพราะมีภูมิศาสตรฐานที่ตั้งของประเทศซึ่งเหมาะที่จะเปนฐาน
การผลิตสูอาเซียนอีกทั้งปจจัยที่นักลงทุนจีนเลือกมาลงทุนในเชียงใหม เนื่องจากเชียงใหมเปนที่รูจัก
ของชาวจีน เดินทางสะดวก ทําใหนักลงทุนจากจีนสนใจจังหวัดเชียงใหมมากขึ้น (Chiang Mai News, 2018)
ในปจจุบันการลงทุนของนักธุรกิจจีนมี 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก คือ การรวมลงทุนถือหุน
รอยละ 49 ตอรอยละ 51 ลักษณะที่สอง คือ การลงทุนใหคนไทยเปนผูจดทะเบียนบริษัทและบริหาร
ตามนโยบายทีก่ ลุม ทุนกําหนด และลักษณะทีส่ าม คือ กลุม นักเรียน นักศึกษาทีเ่ ขามาเรียนในจังหวัดเชียงใหม
มีการเชาพักที่อยูอาศัยในลักษณะอพารทเมนทและหอพัก และทําเปนธุรกิจเพื่อใหชาวจีนใชพักอาศัยใน
ระหวางดํารงชีวิตในจังหวัดเชียงใหม โดยจะติดตอกันผานทางสื่อออนไลน รวมไปถึงยังมีกลุมทุนที่เขามา
เริ่ ม ทํ า ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย ว เพื่ อ เป น การรองรั บ ทั้ ง กลุ  ม นั ก ท อ งเที่ ย ว นั ก เรี ย น และนั ก ศึ ก ษา
(Bangkokbiznews, 2015) กลุมเปาหมายลูกคาหลักของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม คือ นักทองเที่ยวจีน
ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีขอไดเปรียบมากกวาผูประกอบการของไทยในการเขาถึงลูกคาชาวจีนมากกวา
เนื่องจากไดเปรียบทางดานภาษา การใชสื่อที่เปนภาษาจีน เชน การโฆษณาสินคา ที่พัก โปรแกรมทัวรตางๆ
ในสื่อออนไลนของจีน เปนตน จากปรากฏการณที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนสิ่งที่นาสนใจเพราะการเขามาของ
กลุม ทุนจีนนัน้ ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางตางๆ และกอใหเกิดผลกระทบในหลายดานทัง้ เชิงบวก
และเชิงลบโดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงทําใหผูวิจัยเกิดคําถามที่สนใจวา ปจจัยใดที่สง
ผลกระทบดานเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเขามาลงทุนของกลุมทุนจีน และอธิบายปรากฏการณจากผลกระทบนั้นได
อย า งเหมาะสม อั น จะเป น ประโยชน ต  อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว และสามารถใช เ ป น แนวทาง
ในการพัฒนาไดทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
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วัตถุประสงค
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
1. อุปสงคการทองเที่ยว
อุปสงคการทองเทีย่ ว เปนตัวผลักดันทีท่ าํ ใหเกิดการซือ้ ขายสินคาทัว่ ไป และสินคาการทองเทีย่ ว
ทําใหเพิ่มการสรางรายไดใหแกทองถิ่น ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีความพรอม
ในการเปนแหลงทองเที่ยว และทําใหธุรกิจทองเที่ยวมีการขยายตัวมากขึ้น ความเจริญกาวหนาของทองถิ่น
โดยเฉพาะในเรือ่ งสิง่ อํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคตางๆ จะเปนสิง่ จูงใจใหนกั ลงทุนสนใจมาลงทุน
ทางธุรกิจมากขึ้น ทั้งประชาชนและนักลงทุนตางพยายามใหนักทองเที่ยวเดินทางมามากขึ้นเพื่อหวังผล
ทางดานรายได (Sankummuang & Kongsawaskiat, 2013, 223)
ปริมาณสินคาและบริการทางการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ยอมหมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของอุปสงคการทองเที่ยว ซึ่งกฎแหงอุปสงคการทองเที่ยวไดกําหนดความสัมพันธระหวางปริมาณ
บริการการทองเที่ยวกับอัตราคาบริการไววา ถาอัตราคาบริการของการทองเที่ยวลดลง ปริมาณของ
นักทองเที่ยวที่ใชบริการการทองเที่ยวจะเพิ่มขึ้น แตถาอัตราคาบริการของการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ปริมาณ
นักทองเที่ยวที่ใชบริการการทองเที่ยวจะลดลง (Tangsomchai & Kankin, 2014, 10) สอดคลองกับ
Chewchankitjakarn (2010, 27) ทีก่ ลาววา อุปสงคการทองเทีย่ ว (Tourism Demand) หมายถึง ความตองการ
ซือ้ หรือความตองการเดินทางของนักทองเทีย่ วในการทีจ่ ะใชบริการผลิตภัณฑการทองเทีย่ ว ณ แหลงทองเทีย่ ว
หรือสถานที่ทองเที่ยว โดยที่นักทองเที่ยวตองมีความตองการซื้อและมีความสามารถจายคาบริการตาม
ที่กําหนดไวได ดังที่ Lancaster (2005, 13) ไดอธิบายวา อุปสงค คือ ความตองการซื้อที่มีอํานาจซื้อสนับสนุน
เชน อุปสงคของธุรกิจโรงแรม คือ ความตองการซือ้ ผลิตภัณฑและบริการของโรงแรมโดยมีอาํ นาจซือ้ สนับสนุน
2. ปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตออุปสงคการทองเที่ยว
ปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตออุปสงคการทองเที่ยว มีดังนี้ (Pimonsompong,
2014, 22)
2.1 ปจจัยภายใน ประกอบดวย 7 ปจจัยหลัก ไดแก 1) ทรัพยากรการทองเที่ยว คือสิ่งดึงดูด
ของทองถิ่นมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น และงานประเพณีตางๆ 2) ความปลอดภัย
นักทองเทีย่ วจะคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวติ และทรัพยสนิ เปนประการสําคัญ มาตรการรักษาความปลอดภัย
จึงตองมีประสิทธิภาพ 3) โครงสรางพื้นฐาน รัฐเปนผูลงทุน เชน ถนน สนามบิน สถานีรถไฟ ไฟฟา
ระบบการสื่อสาร ฯลฯ 4) สินคาของที่ระลึก ตองมีการควบคุมคุณภาพ กําหนดราคา การสงเสริมการใชวัสดุ
พืน้ บาน การออกแบบสินคาใหมเี อกลักษณ รวมทัง้ การบรรจุหบี หอทีส่ วยงาม 5) การโฆษณาและประชาสัมพันธ
เปนปจจัยสําคัญตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทําใหแหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักและสนใจ
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ของนักทองเที่ยว 6) สิ่งอํานวยความสะดวก เชน การคมนาคม พิธีการเขา-ออกเมือง ฯลฯ 7) ภาพลักษณ
เปนตัวกําหนดกลุมนักทองเที่ยว เชน หากประเทศใดมีภาพลักษณวา เปนดินแดนแหงความฝนของผูชาย
นักทองเที่ยวที่สนใจก็จะเปนกลุมชายรักสนุก
2.2 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก 1) สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
ของโลก การฟนตัวทางเศรษฐกิจและสภาพความมั่นคงทางการเมือง จะเปนตัวกระตุนกระแสการเดินทาง
ใหขยายตัวอยางกวางขวาง 2) ความนิยมในการทองเทีย่ ว ในชวงหลายปทผี่ า นมามีองคประกอบหลายประการ
ที่ชวยใหรายไดของครอบครัวสูงขึ้น ในขณะที่คาใชจายในการทองเที่ยวลดตํ่าลง ทําใหผูที่รักการเดินทาง
ทองเทีย่ วสามารถจัดการรายไดเพือ่ การทองเทีย่ วไดดขี นึ้ และ 3) การขยายเสนทางคมนาคม การคมนาคมขนสง
ที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหการเดินทางทองเที่ยวเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด
การศึกษาของ Boontiengthum (2012, 212-213) ที่พบวา ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว คือ ปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกมาเปนอันดับแรก
รองมาคือ ดานราคาสินคา/บริการ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานความตองการสวนบุคคล
ดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ดานสถานที่และการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ
ซึง่ ปจจัยทัง้ 7 ดานเปนปจจัยทัง้ ภายในและภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเทีย่ วในการเดินทาง
มาทองเทีย่ ว อีกทัง้ การศึกษาของ Renliang (2012) ทีพ่ บวา คนจีนมีความรู ความเขาใจ และเชือ่ มัน่ ในโอกาส
ของการลงทุนของจีนในไทย การลงทุนของจีนในไทยเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง ปจจัยภูมิศาสตร
ปจจัยทางวัฒนธรรม และการสนับสนุนของหนวยงานตางๆ สงผลกระทบตอโอกาสในการสงเสริมการลงทุน
ของนักธุรกิจไทย
โดยสรุปแลวอุปสงคการทองเที่ยว คือ ความตองการที่จะเดินทางไปซื้อสินคาและบริการ
หรือบริโภคผลิตภัณฑการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว หรือจุดหมายปลายทาง ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบ
ตออุปสงคการทองเที่ยว ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัยทางภูมิศาสตร
ปจจัยทางวัฒนธรรมสังคม ปจจัยทางการเมืองและกฎหมาย ปจจัยทางสื่อสารมวลชน ปจจัยทางการ
เปรียบเทียบราคา ปจจัยทางการเคลือ่ นยายสวนบุคคล และปจจัยทางเทคโนโลยีการสือ่ สารและคมนาคมขนสง
นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตออุปสงคการทองเที่ยว ปจจัยภายใน เชน
แหลงทรัพยากรการทองเที่ยว ความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณา
ประชาสัมพันธและภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยว สวนปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจโลก
ความสัมพันธทางการเมือง เปนตน
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วิธีการวิจัย
1. การกําหนดผูใหขอมูล (Key Informants)
การกําหนดผูใหขอมูล ดําเนินการดังนี้
1.1 ดําเนินการคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจงจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐที่มี
ความเกี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด เชี ย งใหม จํานวน 7 คน ไดแก 1) รองผูอํานวยการ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 2) รองนายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม 3) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 4) เจาหนาที่สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม 5) รองผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 6) เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
และ 7) เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
1.2 ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กผู  ใ ห ข  อ มู ล แบบเจาะจงจากตั ว แทน (Representative)
ในกลุมภาคเอกชนตามประเภทธุรกิจ 5 ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยพิจารณา
จากการประกอบธุรกิจในแตละประเภทไมนอ ยกวา 5 ป มีสถานทีต่ งั้ อยูใ นแหลงทีน่ กั ทองเทีย่ วชาวจีนนิยมไป
ทองเที่ยวและใชบริการ จํานวน 5 คน ไดแก 1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
3) ธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึก 4) ธุรกิจนวดแผนไทย/สปา และ 5) ธุรกิจบริษัทนําเที่ยว
1.3 ดําเนินการสัมภาษณนกั วิชาการ จํานวน 1 คน ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหผลการศึกษาไมมคี วามโนมเอียง
และถือประโยชนในสวนที่เกี่ยวของกับตนเอง โดยคัดเลือกนักวิชาการที่มีความเกี่ยวของและทํางานวิจัย
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับประเด็นทีศ่ กึ ษา ไดแก หัวหนาศูนยวจิ ยั และพัฒนาการทองเทีย่ ว สถาบันวิจยั สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชการวิจยั ผูว จิ ยั ใชแบบสัมภาษณกงึ่ โครงสราง (Semi – Structured Interview Form)
ซึ่งพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แนวคําถามในการสัมภาษณเกี่ยวของกับมุมมอง
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และนั ก วิ ช าการที่ มี ต  อ การท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ใ นป จ จุ บั น และอนาคต
โดยเนนทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก มุมมองจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการที่มีตอกลุมทุนจีน
ที่เขามาประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม และปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม
การทองเทีย่ วของกลุม ทุนจีนในจังหวัดเชียงใหมรวมทัง้ ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทีไ่ ดรบั ทัง้ ดานบวกและดานลบ
ที่มีตอกลุมทุนจีนที่เขามาประกอบธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ โดยมีผทู รงคุณวุฒเิ ปนผูพ จิ ารณาใหคาํ แนะนําและปรับปรุง
เพือ่ ตรวจสอบความตรงดานเนือ้ หา ความครอบคลุมของแบบสัมภาษณ สํานวนภาษา รวมถึงความเหมาะสม
แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง โดยขอมูลที่ไดจะมี 2 ลักษณะคือ
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การสัมภาษณบคุ คลจากกลุม ผูใ หขอ มูล
ผูว จิ ยั ขอมูลดําเนินการขออนุเคราะหออกหนังสือจากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมถงึ ผูใ หขอ มูล
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จํ า นวน 13 ท า น ติ ด ต อ นั ด หมายวั น เวลา และสถานที่ เ พื่ อ ขอสั ม ภาษณ ผู  วิ จั ย เดิ น ทางไปสั ม ภาษณ
กลุมเปาหมายทั้ง 13 ทานดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางดวยตัวเอง
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คนควาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ บทความ หนังสือ วารสาร ขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ต ขาวและอื่นๆ
จากหนวยงานตางๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของ และรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง
4. การวิเคราะหขอมูล กระบวนการในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะดําเนินวิธีการวิเคราะห
และประมวลผลขอมูลตามแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) รวมทัง้ วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลการวิจยั ภาคสนาม (Field Research)
ในลักษณะการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว
จึงนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ภายใตกรอบแนวคิด
อุปสงคการทองเที่ยวในดานปจจัยภายในและดานปจจัยภายนอก เพื่ออธิบายถึงปจจัยที่สงผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม ทั้งในมุมมองเชิงบวกและ
เชิงลบจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งสามกลุม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ
รวมทั้งหาขอสรุปของปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ของกลุมทุนจีน
ในจังหวัดเชียงใหมจากมุมมองภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ดังแผนภูมิที่ 1 ขางทายและนํามาเสนอ
ในลักษณะเชิงพรรณนาความ (Thick Description)
แนวคิดอุปสงคการทองเที่ยว
ในดานปจจัยภายใน

ปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
ในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม

แนวคิดอุปสงคการทองเที่ยว
ในดานปจจัยภายนอก
แผนภูมิที่ 1: กรอบการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัย
ป จ จั ย ที่ ส  ง ผลกระทบเชิ ง เศรษฐกิ จ ในกลุ  ม อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วของกลุ  ม ทุ น จี น ใน
จังหวัดเชียงใหม : มุมมองจากภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ
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ตารางที่ 1
ตารางสรุปปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ทรัพยากรการทองเที่ยว
สินคาของที่ระลึก
ความปลอดภัย
โครงสรางพื้นฐาน
สิ่งอํานวยความสะดวก
การโฆษณา
ประชาสัมพันธ
ภาพลักษณ
สภาวะเศรษฐกิจ
และการเมือง
ความนิยม
ในการทองเที่ยว
การคมนาคม

ภาครัฐ
ภาคเอกชน
นักวิชาการ
เปนปจจัยเชิงบวกตอเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
สงผลตอการกระตุนสภาวะการทองเที่ยวใหเพิ่มขึ้น
เปนปจจัยเชิงบวกเนื่องจาก ภาครัฐใหการสนับสนุน
ไมครอบคลุมอาจ
มีการกําหนดแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนจากภาคสวนตางๆ สงผลกระทบเชิงลบได
และดําเนินการตามขั้นตอน

เชิงบวก/จังหวัดเชียงใหม
มีความพรอมที่จะรองรับ
และสนับสนุนการทองเที่ยว
เชิงลบ/ คนไทยตองเรียนรู
เพิ่มเติมดานเทคโนโลยี
การสื่อสาร การทําธุรกรรม
ผานระบบออนไลน

สงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ควรตองมีการควบคุมดูแลดําเนินการตามแนวทาง
ที่ดีใหสอดคลองกับความตองการในเชิงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เปนปจจัยเชิงบวกสงผลดีเพราะมีการใชจายดานทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เปนปจจัยเชิงบวกสงผลดีเพราะมีความสะดวกสบายและมีการเติบโตเพิ่มขึ้น

จากตารางที่ 1 อธิบายปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจใน
กลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดดังนี้
1. ปจจัยภายใน
อุ ป สงค ก ารท อ งเที่ ย วในด า นป จ จั ย ภายใน ซึ่ ง ประกอบด ว ย 7 ป จ จั ย หลั ก ได แ ก
ทรัพยากรการทองเทีย่ ว ความปลอดภัย โครงสรางพืน้ ฐาน สิง่ อํานวยความสะดวก สินคาของทีร่ ะลึก การโฆษณา
และประชาสัมพันธ และภาพลักษณพบวา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา
ปจจัยภายในนัน้ สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุม อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วของกลุม ทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม
1.1 ปจจัยภายในทีม่ ลี กั ษณะของการสงผลกระทบในทิศทางทีเ่ ปนไปในทิศทางเดียวกัน
ไดแก ปจจัยทรัพยากรการทองเที่ยว และปจจัยสินคาของที่ระลึก โดยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ
ตางมีมุมมองวา เปนปจจัยเชิงบวกตอเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
ดังรายละเอียดขางทาย
1.1.1 ปจจัยภายในดานทรัพยากรการทองเที่ยว ผูใหขอมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และนั ก วิ ช าการต า งมี มุ ม มองว า เป น ป จ จั ย เชิ ง บวกต อ เศรษฐกิ จ ในกลุ  ม อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว
ในจังหวัดเชียงใหม เห็นไดจากคําใหสมั ภาษณทอี่ ธิบายวา เปนปจจัยทีส่ ง ผลในเชิงบวกตอการกระตุน สภาวะ
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การทองเที่ยวใหเพิ่มขึ้น เนื่องดวยจังหวัดเชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวในเชิงธรรมชาติที่นาสนใจ และสงผล
ต อ ความต อ งการของกลุ  ม ทุ น จี น ที่ จ ะเข า มาลงทุ น หรื อ เข า มาร ว มธุ ร กิ จ ลงทุ น เพื่ อ การท อ งเที่ ย ว
ในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลจากภาครัฐที่ระบุวา นักทองเที่ยวจีนนิยมและ
ชื่นชอบจังหวัดเชียงใหมเพราะวาความเปนธรรมชาติของคนภาคเหนือ วิถีชีวิตความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่ทําใหนักทองเที่ยวประทับใจ สอดคลองกับคําใหสัมภาษณ
ของผูใหขอมูลจากภาคเอกชน ประเภทธุรกิจโรงแรมและที่พักที่อธิบายวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีจํานวนมาก
เป น อั น ดั บ หนึ่ ง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม เ นื่ อ งจากอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ละคร ภาพยนตร ทั้ ง ของไทยและของจี น
ทีท่ าํ ใหปริมาณนักทองเทีย่ วเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะกระแสของภาพยนตรเรือ่ ง Lost in Thailand ทีม่ เี ชียงใหม
เปนฉากถายทําภาพยนตร ทําใหนกั ทองเทีย่ วชาวจีนเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมเพิม่ ขึน้ เพือ่ ทองเทีย่ วในสถานทีต่ า งๆ
ทัง้ ในยานถนนนิมมานเหมินท และแหลงทองเทีย่ วตามธรรมชาติ อีกทัง้ ทัง้ ในสวนผูใ หขอ มูลซึง่ เปนนักวิชาการ
ดานการทองเที่ยวที่ไดระบุไวอยางชัดเจนถึงปจจัยสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม
และสงผลกระทบในเชิงบวกตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว จนเปนผลใหกลุมทุนจีนใหความสนใจมาลงทุน
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว วา “อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมในปจจุบันคอนขางจะ
ไปไดดี เนื่องจากการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมจะมีทุนสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ
ทางธรรมชาติ นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในจังหวัดเชียงใหมลาสุดมีจํานวนประมาณ 10 ลานคน ตัวเลข
ประมาณ 7 ลานคน คือนักทองเที่ยวชาวไทย สวนอีก 3 ลานคนเปนชาวตางชาติ เปนนักทองเที่ยวจีน
กวาหนึ่งลานคน จากอดีตนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาสวนใหญแลวจะเดินทางเขามาทองเที่ยวเพื่อดู
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู ธรรมชาติ ”
1.1.2 ปจจัยภายในดานสินคาของที่ระลึก ผูใหขอมูลทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และนักวิชาการตางมีมุมมองวา เปนปจจัยเชิงบวกตอเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม เห็นไดจากคําใหสัมภาษณที่อธิบายวาปจจัยดานสินคาของที่ระลึก โดยภาครัฐอธิบายวา
สินคาของที่ระลึกนั้น สามารถตอบสนองความตองการของกลุมนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี และจากคําให
สัมภาษณของผูใหขอมูลในภาคเอกชน จากหอการคาจังหวัดเชียงใหมที่ระบุวา “ถาตอบโจทยความพึงพอใจ
ใหแกนักทองเที่ยวได ก็จะดึงดูดทั้งนักทองเที่ยวและนักลงทุนจากจีนไดอยางตอเนื่อง” ซึ่งมีความสอดรับกับ
ผูใ หขอ มูลในภาคเอกชนทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับนวดแผนไทย สปา ทีอ่ ธิบายวา “นักทองเทีย่ วบางกลุม จะไป
ใชบริการซื้อสินคาและบริการกับผูประกอบการที่มีการลงทุนของกลุมทุนจีน แตก็มีสวนหนึ่งที่ผูประกอบการ
ทองถิน่ ทีข่ ายสินคาและของทีร่ ะลึก ก็ยงั ไดผลประโยชนจากการทีน่ กั ทองเทีย่ วชาวจีนเดินทางเขามาทองเทีย่ ว
ทําใหเงินเขาประเทศมากขึน้ ซึง่ สงผลดีตอ เศรษฐกิจ” ผูใ หขอ มูลซึง่ เปนนักวิชาการดานการทองเทีย่ วไดอธิบายวา
บางรานในชวงแรกก็ไมตอ นรับนักทองเทีย่ วชาวจีนมากนักเนือ่ งจากพฤติกรรมทีช่ อบตอรองราคา รือ้ คนสินคา
และไมซื้อสินคา นักทองเที่ยวชาวจีนบางรายสงเสียงดัง ไมตอแถว แตในเวลาตอมาหนวยงานภาครัฐ
ของจีนเริม่ มีการใหขอ มูลกับชาวจีนทีจ่ ะเดินทางมาทองเทีย่ วในตางประเทศมากขึน้ จึงทําใหชาวจีนทีเ่ ดินทาง
มาทองเที่ยวในตางประเทศเริ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น อีกทั้งจังหวัดเชียงใหมเริ่มมีการใชสื่อ ปายตางๆ ที่เปน
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ภาษาจีนเพื่อใหนักทองเที่ยวจีนเขาใจมากขึ้น สงผลใหการจับจายซื้อสินคาของนักทองเที่ยวจีนเปนไป
ในทิศทางที่ดีตอเศรษฐกิจในจังหวัด
1.2 ป จ จั ย ภายในที่ ผู  ใ ห ข  อ มู ล มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต า งกั น ได แ ก ป จ จั ย ด า น
ความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณาและประชาสัมพันธ และภาพลักษณ
ดังนี้ ผูใหขอมูลจากภาครัฐระบุวาความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณา
ประชาสัมพันธ และภาพลักษณเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยว
ดังจะเห็นไดจากการดําเนินการของภาครัฐ ซึ่งไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
โครงสรางพืน้ ฐาน สิง่ อํานวยความสะดวก การโฆษณาประชาสัมพันธ และภาพลักษณทดี่ ขี องจังหวัดเชียงใหม
แกนักทองเที่ยวจีน รวมไปถึงนักทองเที่ยวตางชาติอื่นๆ ดวย โดยมีการกําหนดมาตรการตางๆ เห็นไดจากคํา
ใหสมั ภาษณของผูใ หขอ มูลภาครัฐจากทาอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม “การทาอากาศยานนานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม ทราบดีถึงอุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ทางดานสนามบินมีความพรอม
ในการที่จะรองรับและสนับสนุน สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม ทาอากาศยานมีการปรับปรุง
และพั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของการท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด เชี ย งใหม ม าตลอด โดยมุ  ง เน น ในส ว นของ
ความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และการตอนรับที่ดีเพื่อใหเกิดความประทับใจ
แกนักทองเที่ยว” ซึ่งสอดคลองกับผูใหขอมูลภาครัฐจากสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา และจากหอการคา
จังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับกับการดําเนินการของหอการคา จังหวัดเชียงใหม ที่อธิบายวา “ในการเขามาลงทุน
ประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวของกลุมทุนจีนในปจจุบันมีกระบวนการคัดกรองของหนวยงานภาครัฐ
มีการจดทะเบียนธุรกิจ และดําเนินการตามระบบและเงื่อนไขที่รัฐกําหนดไว ถือวาเปนสิ่งที่ดี แตถาไมเปนไป
ตามระบบตามเงื่อนไขและผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตองมี
หนวยงานรัฐเขาไปดูแลเพื่อแกไขใหตรงตามความถูกตอง และเพื่อปองกันการลงทุนของนักทองเที่ยวจีน
ในลักษณะตัวแทนถือหลักทรัพย (Nominee)"
อย า งไรก็ ต าม แต เ มื่ อ พิ จ ารณาจากคํ า ให สั ม ภาษณ ผู  ใ ห ข  อ มู ล จากภาคเอกชน
กลับเห็นไปในทิศทางตรงกันขามวา ภาครัฐเองยังใหการสนับสนุนดูแลปจจัยดังกลาวไดไมครอบคลุม
รวมถึงภาคเอกชนที่เกิดการแขงขันกันเองจนอาจสงผลกระทบทําใหเกิดผลกระทบเชิงลบตออุตสาหกรรม
การทองเทีย่ วได เห็นไดจากคําใหสมั ภาษณของผูใ หขอ มูลภาคเอกชนซึง่ เปนผูป ระกอบการรานอาหาร ระบุวา
“อยากใหมีนโยบายดานการทองเที่ยวที่ชัดเจนและปรับใชไดจริงใหเขากับเหตุการณในปจจุบันมากที่สุด
อยากใหมแี ผนการดําเนินการทีช่ ว ยสนับสนุนการทองเทีย่ วของจังหวัดเชียงใหมใหมากขึน้ โดยเฉพาะแผนการ
ดําเนินงานทีส่ ง ผลในระยะยาว” ซึง่ มีความสอดคลองกับผูใ หขอ มูลภาคเอกชนซึง่ เปนผูป ระกอบการรานอาหาร
และเครื่องดื่มที่ระบุวา “คนไทยที่ตองการที่จะลงทุนแตขาดปจจัยดานทุน ทําใหกลุมทุนจีนที่กําลังสนใจ
ประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากในปจจุบันและมีกําลังลงทุน กําลังซื้อ มีเงินทุน
ทีม่ ากกวาเขามาลงทุน สงผลใหนกั ลงทุนทองถิน่ เสียโอกาส อีกทัง้ บางแหงจางแรงงานทีเ่ ปนคนจีนดวยกันเอง
เพื่อใหเกิดความเขาใจกันงายและเวลามีนักทองเที่ยวจีนมาใชบริการก็จะรูสึกอุนใจและไวใจมากกวา”
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นอกจากนี้บทสัมภาษณผูใหขอมูลภาคเอกชนซึ่งเปนผูประกอบการรานนวดแผนไทย สปา ที่อธิบายวา
“อยากใหรฐั ชวยในเรือ่ งการตรวจสอบจัดการกับกลุม ทุนจีนทีเ่ ขามาแบบผิดกฎหมาย เพราะเสมือนเขามาแยงงาน
แยงอาชีพกับคนในทองถิ่น อยากใหรัฐบาลดูขอจํากัด เนนคุณภาพ การใหบริการ เกณฑที่มีมาตรฐาน และ
รัฐควรชวยสนับสนุนการทองเทีย่ ว จังหวัดเชียงใหมออกราน (Booth) ในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีน"
สวนมุมมองของผูใหขอมูลที่เปนนักวิชาการดานการทองเที่ยว ใหความคิดเห็นทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบตอปจจัยภายใน ดังนี้ “จังหวัดเชียงใหมมีความพรอมที่จะรองรับและสนับสนุน การทองเที่ยว
เนื่องจากมีปจจัยทางดานการอํานวยความสะดวกที่สะดวกสบายและงายแกการเดินทาง การเดินทางมา
ของนักทองเทีย่ วจีนครัง้ แรกๆ ก็จะเขามาเพือ่ ทองเทีย่ วและมองหาลูท างในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ คนไทยอาจยัง
มีวิธีคิดไมเทาทันคนจีนในหลายเรื่อง ตองใหหลายๆ หนวยงานที่เกี่ยวของใหขอมูลเพิ่มมากขึ้น รูเทาทัน
ชาวต า งชาติ ม ากขึ้ น อี ก ทั้ ง ป จ จุ บั น เทคโนโลยี ใ นการติ ด ต อ สื่ อ สารและการทํ า ธุ ร กรรมทางการเงิ น
ผานมือถือเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก ผูประกอบการคนไทยและทองถิ่นควรเรียนรูเพิ่มเติมและปรับตัวใหเขา
กับการรองรับนักทองเที่ยวจีน เพื่อความสะดวกและงายตอการเขาถึงนักทองเที่ยวจีนเนื่องจากมีผล
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชสินคาและความสะดวกสบาย”
2. ปจจัยภายนอก
แนวคิดอุปสงคการทองเที่ยวดานปจจัยภายนอก ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก
สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความนิยมในการทองเทีย่ ว และการคมนาคม พบวา ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นักวิชาการตางเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เปนปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม
การท อ งเที่ ย วของกลุ  ม ทุ น จี น ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ทั้ ง ในเชิ ง บวกและเชิ ง ลบ เห็ น ควรต อ งมี ม าตรการ
ในการควบคุมดูแล และดําเนินตามแนวทางที่ดีอยูแลวใหสอดคลองกับความตองการในเชิงอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น อันจะสงผลดีตอทิศทางอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม และอาจเปน
การปองกันการลงทุนของนักลงทุนชาวจีนในลักษณะตัวแทนถือหลักทรัพย (Nominee) ไดในอีกทางหนึ่ง
เห็นไดจากคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลซึ่งเปนนักวิชาการดานการทองเที่ยวที่ระบุวา “เนื่องจากในปจจุบัน
ขอมูลทีห่ นวยงานรัฐทราบอาจจะยังไมครอบคลุมทุกอยางจากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อีกทัง้ กฎหมายไทยเองยังมีชอ งวาง
ทางกฎหมายอยูแ ละไมทนั สมัยกับสถานการณในปจจุบนั อาจจะตองปรับในเรือ่ งกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ
วิธีการใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทําใหทองถิ่นและประเทศไทย ไดประโยชนสูงสุดจากการที่กลุมทุนจีนเขามา
ประกอบธุรกิจในประเทศ ควรมีการกําหนดการจางงานคนทองถิ่นแบงเปนสัดสวนที่ชัดเจนตอการลงทุน
เพราะบางโรงแรมทีเ่ ปดใหบริการจะจางเฉพาะคนจีน ใหบริการนักทองเทีย่ วชาวจีน เพราะงายตอการสือ่ สาร
ทางหน ว ยงานรั ฐ ต อ งกํ า หนดสั ด ส ว นที่ ชั ด เจน อี ก ทั้ ง การเสี ย ภาษี ที่ ถู ก ต อ งและชั ด เจนตามกฎหมาย
รวมทั้งการติดตอสื่อสาร การคมนาคม มีสนามบินที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวจากตางประเทศไดเปน
อยางดี ในจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางผานสนามบินเชียงใหมในปจจุบันจะมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก
มีการขยายตัวดานการเพิม่ เทีย่ วบินของทุกสายการบิน ทัง้ สายการบินภายในประเทศและสายการบินตางชาติ
มีเที่ยวบินตรงไปยังเมืองตางๆ เพิ่มมากขึ้นจากอดีต สงผลดีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของเชียงใหม”
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ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผูใหขอมูลที่เปนผูประกอบการ ซึ่งบางแหงไดรับผลกระทบในเชิงลบจากภาวะ
การเมืองทีไ่ มมคี วามมัน่ คง และมีสถานการณทางการเมืองทีอ่ อ นไหวตอภาพลักษณ การสนับสนุนธุรกิจและ
การทองเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของประเทศที่สงผลตออุตสาหกรรม
การทองเที่ยวโดยตรง “การโพสขอความที่ไมพอใจพฤติกรรมนักทองเที่ยวจีนในสื่อสังคมออนไลนของคน
ในท อ งถิ่ น เชิ ง ไม ต  อ นรั บ การที่ ผู  นํ า ประเทศบางคนให สั ม ภาษณ กั บ สื่ อ เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในประเทศที่เกี่ยวกับคนจีน จึงทําใหเกิดความไมพอใจขึ้น รวมไปถึงคาเงินในตลาดโลกมีความผันผวน
ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการตัดสินใจในการใชจายมากขึ้น และความไมมั่นคงทางการเมืองในประเทศไทย
สงผลโดยตรงตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งทางดานธุรกิจที่ทําอยูนั้น เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับรานอาหาร
ซึ่งสวนใหญแลวจะเปดรับนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาเปนกลุมกับบริษัททัวร โดยมีการทําขอตกลงกับ
บริษัททัวรตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งผูประกอบการเปนคนไทยและเปนผูลงทุนทําธุรกิจแตเพียงผูเดียว”
สอดคลองกับความคิดเห็นของผูใหขอมูลภาคเอกชนที่เปนผูประกอบการโรงแรมและที่พักที่มีมุมมองวา
“ประเทศไทยเองยังคงเปนประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนาเพราะฉะนัน้ ในการเดินทางเขามาทองเทีย่ วยอมมีความเสีย่ ง
ในเรื่องความปลอดภัย ถาการเมืองหรือสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เชน ปญหาการเมืองขัดแยงภายในประเทศ
ยอมสงผลตอการตัดสินใจของนักทองเทีย่ วทีจ่ ะเดินทางเขามาทองเทีย่ วแนนอน” ในขณะทีผ่ ใู หขอ มูลภาครัฐ
ใหความสําคัญกับปจจัยภายนอกในทิศทางเดียวกันวา สงผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว และหากมีการ
ดําเนินการทีไ่ มครอบคลุม อาจสงผลตอการลงทุนของนักลงทุนจีนในลักษณะตัวแทนถือหลักทรัพย (Nominee)
เห็ น ได จ ากคํ า ให สั ม ภาษณ ข องผู  ใ ห ข  อ มู ล ซึ่ ง เป น ผู  ใ ห บ ริ ก ารด า นการคมนาคมในการท า อากาศยาน
แหงประเทศไทย ประจําจังหวัดเชียงใหม “ทางการทาอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม มีการประสาน
กับทางกงสุลจีน และใหการสนับสนุน โดยพยายามสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานภาษาจีน
เพื่อที่จะเขามาชวยและอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของและการทาอากาศยานฯ ตลอดเวลา
อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดของสนามบินนานาชาติเชียงใหม ดานระยะเวลาทําการที่เปดบริการถึงเที่ยงคืน
หากในอนาคตสามารถปรับเปลี่ยนไดอาจรองรับเที่ยวบินไดอยางตอเนื่อง และสงผลดีตออุตสาหกรรม
การทองเที่ยว” สอดรับกับแนวคิดของผูบริหารหอการคาจังหวัดเชียงใหมที่วา การลงทุนจากตางประเทศ
มีกฎหมายเพือ่ รองรับอยูแ ลวในสัดสวนของผูถ อื ครองตางชาติและกับคนไทย ดังนัน้ ขึน้ อยูก บั การใชกฎหมาย
ใหถกู ตองและกฎหมายในประเทศมีประสิทธิภาพตอสถานการณในปจจุบนั สําหรับเชียงใหมแลวยังไมมปี จ จัยใด
ที่จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นหากประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหมยังคงมีการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว รวมถึงตอบโจทยความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวอยางตอเนื่องได ก็จะสามารถดึงดูด
ทัง้ นักทองเทีย่ วและนักลงทุนจากจีนไดอยางตอเนือ่ ง และควรปลอยใหกลไกของตลาดดําเนินไปตามแนวทาง
โดยหน ว ยงานภาครั ฐ มี ห น า ที่ ดู แ ลควบคุ ม อย า งตรงไปตรงมา ส ว นไหนมี ป  ญ หาต อ งเข า มาดู แ ลและ
ปรับใหตรงตามขอกฎหมายที่ถูกตอง และพัฒนาไปตามรูปแบบการทองเที่ยวที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน
อีกทั้งควรสงเสริมคนในทองถิ่นใหความรูความเขาใจในการปรับเปลี่ยน พัฒนา และรองรับกับสิ่งที่กําลัง
เปลี่ ย นแปลงและเกิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ไ ปด ว ยกั น ได แ ละเพื่ อ ให มี ก ารแข ง ขั น ที่ ค นท อ งถิ่ น
จะไมเสียเปรียบ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาที่ ส รุ ป ว า ป จ จั ย ภายในที่ ส  ง ผลกระทบเชิ ง เศรษฐกิ จ ในกลุ  ม อุ ต สาหกรรม
การทองเที่ยวของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม ในทิศทางเดียวกัน ไดแก ปจจัยทรัพยากรการทองเที่ยวและ
ปจจัยสินคาของทีร่ ะลึก โดยทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ มีมมุ มองวาเปนปจจัยเชิงบวกตอเศรษฐกิจ
ในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากการเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีน
ที่เดินทางเขามาเปนจํานวนมากทําใหนักลงทุนเห็นชองทางในการลงทุนจึงเขามาลงทุนประกอบธุรกิจ
ดานการทองเทีย่ ว สงผลใหเกิดรายไดเขาสูป ระเทศและกอใหเกิดการกระจายรายไดสทู อ งถิน่ ในขณะทีป่ จ จัย
ดานความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณาและประชาสัมพันธ และ
ภาพลักษณนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการตางมีมุมมองที่แตกตางกัน เนื่องจากการเขามาลงทุน
ของกลุม ทุนจีนในจังหวัดเชียงใหมกอ ใหเกิดผลกระทบทัง้ ดานบวกและดานลบ ทางดานบวกกอใหเกิดรายได
เขาสูประเทศ ภาครัฐมีรายไดจากภาษีจากการเขามาลงทุนของตางชาติ สวนในดานลบนั้นการเขามาลงทุน
ของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหมมีขอไดเปรียบทั้งการเขาถึงลูกคาและวิธีการตลาดที่ซับซอน กอใหเกิด
ผลกระทบตอผูประกอบการทองถิ่น อีกทั้งบางรายประกอบธุรกิจในรูปแบบที่ไมโปรงใสและผิดกฎหมาย
กอใหเกิดผลกระทบและปญหาตามมา ในการดําเนินงานของภาครัฐบางครั้งอาจจะลาชาเพราะมีขั้นตอน
ตามกฎระเบียบ ในขณะที่ดานปจจัยภายนอก ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก สภาวะเศรษฐกิจ
และการเมือง ความนิยมในการทองเที่ยว และการคมนาคม พบวา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ
ตางเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เปนปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เห็นควรตองมีมาตรการในการควบคุมดูแล
ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของ Tummarug (2016) ที่ไดศึกษาเรื่องการขยายบทบาทของกลุมทุนจีน
ทีม่ ผี ลกระทบตอเศรษฐกิจไทย ผลการศึกษาพบวา การลงทุนจากจีนและการเดินทางเขามาทองเทีย่ วจากจีนนัน้
สงผลดีแตบางสวนก็ทําใหเกิดผลเสียเนื่องจากกฎหมายไทยทําใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจจน
สงผลตอผูป ระกอบการและผูท เี่ กีย่ วของ และดําเนินตามแนวทางทีด่ อี ยูแ ลวใหสอดคลองกับความตองการใน
เชิงอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วเพิม่ ขึน้ อันจะสงผลดีตอ ทิศทางอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วของจังหวัดเชียงใหม
ดังนัน้ ปจจัยทีส่ ง ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุม อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วของกลุม ทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม
มีท้งั ปจจัยภายในปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยทรัพยากรการทองเที่ยว ปจจัยสินคาของที่ระลึก
ปจจัยความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณาและประชาสัมพันธและ
ภาพลักษณ สวนปจจัยภายนอก ไดแก สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความนิยมในการทองเที่ยว และ
การคมนาคม ดานความคิดเห็นของแตละภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการนั้น ขึ้นอยูกับ
การไดประโยชนหรือเสียประโยชน ถาหนวยงานสวนใดหรือธุรกิจใดไดประโยชนก็จะมองวาการที่กลุมทุนจีน
เขามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหมถือเปนผลกระทบดานดี แตถาธุรกิจใดหรือหนวยงานใดไดรับผลกระทบ
ทางลบหรื อ เสี ย ผลประโยชน ก็ จ ะมองว า การที่ ก ลุ  ม ทุ น จี น เข า มาประกอบธุ ร กิ จ ด า นการท อ งเที่ ย ว
ในจังหวัดเชียงใหมนั้นเปนผลกระทบดานลบ ดังนั้นจึงทําใหมีความคิดเห็นที่ตรงกันและแตกตางกัน
ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับการจัดการและความรวมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแกไขบางประเด็นปญหา
เพื่อใหประชาชนและประเทศไดรับผลประโยชนสูงสุด
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สรุป
ปจจัยทีส่ ง ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วของกลุม ทุนจีนในจังหวัดเชียงใหมนนั้
จากมุมมองจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ พบวามีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน และมีความคิดเห็น
ที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับแตละภาคสวนมีหนาที่ มุมมอง ประโยชนจากเรื่องที่เกิดขึ้นอยางไร การเขามา
ของทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหมนั้นสงผลใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ การกระจาย
รายไดและดึงดูดนักลงทุนทัง้ นักลงทุนในประเทศ และตางประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจีน กลุม ทุนจีนทีเ่ ขามา
ประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมนั้นทําใหเกิดรายไดเขาสูประเทศ การกระจายรายไดสู
ชุมชนและกระตุนเศรษฐกิจ แตก็มีบางกลุมที่เขามาแบบผิดกฎหมายหรือเขามาประกอบธุรกิจในขั้นตอน
ที่ไมโปรงใส เชน การประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ การเขามาโดยใชชื่อตัวแทนที่เปน
คนในประเทศหรือคนในทองถิ่นประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยว ทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศ
และไมกอใหเกิดรายไดตอชุมชนเพราะบางแหงมีการจางงานคนจีนดวยกันเอง ซึ่งเปนารแขงขันกับ
ผูป ระกอบการทองถิน่ เนือ่ งจากไดเปรียบในการเขาถึงลูกคาและการสือ่ สารโดยเฉพาะดานภาษา นอกจากนี้
ภาคเอกชนนั้นมองวาการทํางานคอนขางลาชาและกฎหมายในการควบคุมคอนขางไมทันสมัยตอเหตุการณ
ในปจจุบัน และจากผลการวิจัยที่คนพบดังที่กลาวมา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาครัฐ
ควรมีการรวมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อชวยใหทองถิ่นไดรับผลประโยชนสูงสุด
โดยเฉพาะภาครัฐตองหาแนวทางที่จะไมทําใหทองถิ่นเสียเปรียบ ถึงแมวาจะมีมาตรการการดูแลควบคุม
จัดการอยางดี และเปนระบบซึ่งตองไมลาชาในการทํางาน อีกทั้งกฎหมายที่บังคับใช กฎระเบียบตางๆ
ควรมีวิธีการดําเนินการใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ควรมีการปรับเปลี่ยนใหทันสมัยตอสถานการณในปจจุบัน
เนื่องจากขอมูลที่หนวยงานรัฐทราบยังไมครอบคลุมทุกอยางจากสิ่งที่เกิดขึ้น อีกทั้งกฎหมายไทยเองยังมี
ชองวางทางกฎหมายอยูแ ละเปนกฎหมายทีไ่ มทนั สมัยกับสถานการณในปจจุบนั ทําใหทอ งถิน่ และประเทศไทย
เสียผลประโยชนจากการที่กลุมทุนจีนเขามาประกอบธุรกิจในประเทศ ควรมีการกําหนดการจางงาน
คนทองถิ่นแบงเปนสัดสวนที่ชัดเจนตอการลงทุน รวมถึงการเสียภาษีที่ถูกตองและชัดเจนตามกฎหมาย
ควรมีการสนับสนุนคนทองถิ่นหรือคนไทยที่ตองการที่ลงทุนแตขาดปจจัยดานทุน เพื่อใหนักลงทุนทองถิ่นได
รับโอกาส อีกทั้งผูวิจัยเห็นวาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญ รัฐตองมีการสนับสนุนดานทุนการศึกษาใหนักเรียน
นักศึกษาไทยไปเรียนทีป่ ระเทศจีนเพือ่ เรียนรูร ะบบการทํางานและวิธคี ดิ รวมถึงวิถคี วามเปนอยู วัฒนธรรมตางๆ
เพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนาและปรับใชกับสถานการณในปจจุบัน การปลูกจิตสํานึกใหคนไทยเกิด
ความหวงแหนแผนดินเปนสิง่ สําคัญ รวมถึงการใหความรูแ กประชาชนทัว่ ไปในเรือ่ งการใหใชชอื่ ประกอบธุรกิจ
แทนคนตางชาติทั้งรูปแบบ และวิธีการตางๆ เพื่อใหรูเทาทันกลุมนักลงทุนตางชาติ อีกทั้งตระหนักถึงขอเสีย
ที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยในดานตางๆ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจจากการกระทําดังกลาว
2. ขอเสนอแนะเชิงการจัดการสําหรับภาคเอกชน
ผูประกอบการทองถิ่นตองศึกษาและเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองใหทันกับสถานการณในปจจุบัน
ทัง้ ดานภาษาการสือ่ สาร และการเขาถึงกลุม นักทองเทีย่ วชาวจีน เชน การใชสอื่ ออนไลนทนี่ กั ทองเทีย่ วชาวจีนใช
เพื่อผลประโยชนแกการประกอบธุรกิจของตนเอง
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3. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการสําหรับการตอยอด
ในการวิจยั ครัง้ ตอไป ควรมีการศึกษาผลการดําเนินการของมาตรการควบคุมดูแลตามแนวทาง
หรือนโยบายของภาครัฐ เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน เนื่องจาก
งานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพจึงจะไมเห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เปนตัวเลข สถิติ มูลคา ที่มา
สนับสนุนเหมือนการวิเคราะหเชิงปริมาณ
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บทคัดยอ
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20 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชคอื แบบบันทึกการสนทนากลุม แบบตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตร วิเคราะหขอ มูล
โดยใชคาเฉลี่ย รอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา สวนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร มี 2 ขั้นตอน
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ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 27 คน ไดมาโดยวิธีสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชคือ หลักสูตร 4
หนวยการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะ และแบบวัดเจตคติ วิเคราะหขอ มูล
โดยใช รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหเนื้อหา ผลวิจัยพบวา
หลักสูตร ประกอบดวย 7 องคประกอบ แตละองคประกอบสอดคลองกับสังคมพหุวัฒนธรรม ตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนและชุมชน ดานประสิทธิภาพหลักสูตร หลังนําหลักสูตรไปทดลองใช นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นในระดับมากที่สุด และมีเจตคติตระหนักรู
คุณคาความเปนไทยและความเปนอาเซียนในระดับมาก

คําสําคัญ
การพัฒนาหลักสูตร ประชาคมอาเซียน กระบวนการภาคีเครือขาย มัธยมศึกษา

Abstract
The purposes of this study were to develop and to study the effectiveness of the curriculum.
Divided into 2 parts, including 5 steps. Part 1 Development of the curriculum has 3 steps:
1) information study, 2) curriculum compilation 3) the curriculum trial course. A total of 20 people
participated in the development was voluntary participation in research by researchers and
representatives of governmental and non-governmental organizations. The research instruments
were focus group and examination of the components of the curriculum. Data were analyzed by
using percentages, arithmetic mean and content analysis. Part 2: The study of the effectiveness of
the curriculum consists of two steps: 1) curriculum implementation and 2) curriculum evaluation
and improvement.The sample group, obtained by cluster sampling, was 27 Mathayom Suksa III
students. The research instruments were 1) the ASEAN community curriculum 4 learning units,
2) a test on ASEAN knowledge 3) a collaborative skill test and 4) an attitude test on the Thai and
the ASEAN. The percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test were employed
to analyze the data. The results of the research were: The curriculum had 7 components. In each
one was consistent with the multicultural, the needs of learners, and communities performance.
In aspect of the curriculum efficiency: After using this curriculum, the learning achievement of
students had higher, had the highest level of collaboration skills with others, and acquired highly
positive attitude of Thai and ASEAN values.

Keywords
Curriculum Development, ASEAN Community, Partnership Process, Secondary Education
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บทนํา
การศึกษาเปนกุญแจสําคัญสําหรับพลเมืองของอาเซียนเพื่อการเรียนรู และพัฒนาทักษะตางๆ
ที่จําเปนในการสรางอนาคตที่ดีขึ้น Ministry of Education (2014, 3) ไดเตรียมพรอมพัฒนาคนใหมีศักยภาพ
สูงขึ้น เพื่อใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สงผลใหประเทศชาติกาวไป
ขางหนาไดอยางมั่นคงและเทาเทียมกัน ทั้งนี้ประเทศไทยไดมีเปาหมายในการจัดการศึกษา คือการเตรียม
กําลังคนเพื่อความเขมแข็งของชาติดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางกําลังคนในตลาดแรงงาน
คือสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหเด็กและเยาวชนตองไดรบั การเตรียมความพรอมแขงขันในตลาดแรงงาน ซึง่ เศรษฐกิจ
ของชาติจะมัน่ คงได ชาติตอ งวางรากฐานคุณภาพของการศึกษาทีเ่ ด็กและเยาวชนจะไดรบั โดยในป พ.ศ. 2558
ประเทศไทยไดกา วสูป ระชาคมอาเซียน ซึง่ เปาหมายการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพในชุมชนชนบท การสนับสนุน
การเรียนภาษาอาเซียน การสรางความตระหนักเกีย่ วกับอาเซียนใหกบั เยาวชน การสรางความรูแ ละตระหนัก
เกี่ยวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน
การจั ด ทํ า เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นร ว มกั น ตลอดจนการร ว มแบ ง ป น ทรั พ ยากรและจั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ
การพัฒนาการศึกษาในภูมภิ าค โดยนโยบายดานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 Office of the Basic Education Commission (2012, 2) ไดกลาวถึง การสรางและ
พัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สรางคนไทยใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เนนการอานออก เขียนได
คิดวิเคราะหเปน สามารถสรางวิสยั ทัศน และวางแผนอนาคตทีด่ ขี องตนเองได จากขอมูลดังกลาวทําใหผวู จิ ยั
ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทีม่ คี วามสลับซับซอนและเกีย่ วของกับคนจํานวนมาก จึงตองมีการวางแผน
อยางรอบคอบ ตองเปนไปตามหลักการพัฒนาหลักสูตร กลาวคือ ตองมีการวิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วของ
การยกรางหลักสูตรการวางแผนการนําหลักสูตรไปใชและการประเมินผลการใชหลักสูตร และควรศึกษาขอมูล
และความจําเปนพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรในหลายๆ ดาน ทั้งนี้แนวทางที่จะทําใหการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาประสบความสําเร็จ ทุกฝายทีเ่ กีย่ วของทัง้ ระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ
โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ
ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิ่น ชุมชน และตอบสนองตอ
ความตองการของผูเรียน แตวิธีการทํางานรวมกันที่ผานมายังขาดทักษะการทํางานรวมกัน ชุมชน ทองถิ่น
จึงเปนเพียงผูสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษามากกวาเปนผูรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ และ
รวมรับผลทีเ่ กิดขึน้ ทําใหสง ผลเชิงลบตอคุณภาพของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิดการกระจาย อํานาจ
และความรับผิดชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน
ใหเปนแบบรวมคิด รวมทํา ดวยกระบวนการมีสวนรวมแบบภาคีเครือขายซึ่งเปนการสรางภาคีรวมพัฒนา
(Partnership) โดยมีกลุม บุคคล องคกรทีม่ เี ปาหมายรวมกัน มารวมตัวกันดวยความสมัครใจ เพือ่ ทํากิจกรรม
ใหบรรลุเปาหมายโดยมีความเสมอภาค และเรียนรูร ว มกันอยางตอเนือ่ ง (Ministry of Education, 2014, 50)
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ดวยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มีความสลับซับซอนและเกี่ยวของกับคนจํานวนมากประกอบกับ
แนวคิดกระบวนการมีสวนรวมแบบภาคีเครือขายดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนํากระบวนการ
ภาคีเครือขายมาใช ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ กลุมของคนหรือองคกรที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษา
ในการสงเสริมความรวมมือ แลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน และทํากิจกรรมรวมกัน โดยความสมัครใจและ
มีความเทาเทียมกันมาใชในการพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ในรายวิชาเพิม่ เติม อาเซียนศึกษาสําหรับพหุวฒ
ั นธรรม โดยใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามคูมือหลักสูตรอาเซียน Office of the Basic Education Commission
(2012, 21) ใหเหมาะกับบริบท ความตองการของทองถิน่ และสังคม เพือ่ ทําใหผเู รียนไดเขาใจการศึกษาสูโ ลก
ของการทํางานและไดใชประโยชนจากการเรียนรูอยางแทจริงในชีวิตประจําวัน โดยการพัฒนาหลักสูตร
ุ ภาพผานการประเมินความเหมาะสมดวยกระบวนการภาคีเครือขาย อันจะนําไปสูก ารพัฒนาคุณภาพ
ใหมคี ณ
ผูเรียน ในทองถิ่นและชุมชนอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรสูป ระชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ทบทวนวรรณกรรม
1. การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการหรือขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกหาทางเลือก และ
การเรียนการสอนที่เหมาะสม แลวนําทางเลือกมาเชื่อมโยงกันจนเปนระบบที่สามารถปฏิบัติได นักพัฒนา
หลักสูตรตองคํานึงถึงภูมหิ ลังขององคประกอบตางๆ อยางละเอียด และรอบคอบกอนตัดสินใจเลือกทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ่ง และเมื่อตัดสินใจเลือกแลวก็ตองคํานึงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบตอสิ่งอื่นๆ
ซึ่งผูพัฒนาสามารถดําเนินการไดทุกระยะเวลา และตองดําเนินการใหเปนไปตามความเหมาะสม ดังนั้น
Marsh & Willis (1995, 129) จึงกลาวไวและพอสรุปไดวาการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการวางแผนและ
พัฒนาประสบการณการเรียนรูตางๆ ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน การเลือกจุดมุงหมาย
เนือ้ หาวิชา กิจกรรมการเรียนรู สือ่ การเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล เพือ่ การเปลีย่ นแปลงทีก่ อ ใหเกิดประโยชน
และประสิทธิภาพสูงสุดตอผูเรียน ซึ่งในความหมายของหลักสูตร มีนักพัฒนาหลักสูตรไทยและตางประเทศ
ใหนิยามความหมายของหลักสูตร คือ มวลประสบการณตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้น
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่เหมาะสมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Taba
(1962, 11) ; Tyler (1949, 79) ; Caswell & Cambell (1935, 66) ; Good (1973, 157) ; Oliva (1992, 8-9)
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ซึ่งนักการศึกษากลุมนี้ไดใหความหมายของหลักสูตร คือ โครงการที่จัดประสบการณทั้งหมดใหแกผูเรียน
ภายใตการดําเนินงานของโรงเรียนและในทางปฏิบัติ หลักสูตรประกอบดวยจํานวนของแผนการตางๆ
ที่เขียนเปนลายลักษณอักษร และมีขอบเขตกวางๆ หลากหลาย เปนแนวทางของการจัดประสบการณ
การเรียนรูที่ตองการ ดังนั้น หลักสูตรอาจเปนหนวย (Unit) เปนรายวิชา (Course) หรือเปนรายวิชายอยตางๆ
(Sequence of Courses)
2. กระบวนการภาคีเครือขาย
กระบวนการทํางานของเครือขายดังกลาวเปนกลยุทธที่สําคัญในการประสานความรวมมือ
เปนการทํางานดวยถอยทีถอ ยอาศัยระหวางสมาชิกและภาคีรว ม โดยมีจดุ เริม่ ตนจากการทํางานในพืน้ ทีแ่ ละ
ประเด็นเล็กๆ แลวขยายกระบวนการเปนเครือขายทีก่ วางขวางออกไป พรอมทัง้ แสวงหาความรูใ หม วิธกี ารใหม
ทีเ่ หมาะสมกวาโดยมีระบบการสือ่ สารและนวัตกรรมใหมเปนเครือ่ งมือทีจ่ ะสรางความหมายและความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน การเชื่อมโยงระหวางระบบการปฏิบัติงานหรือเชื่อมโยงบทบาทของกลุมบุคคล องคกรตาง ๆ
ที่เปนหนวยยอยรวมตัวกันดวยความสมัครใจภายใตความตองการในวัตถุประสงครวมกัน จัดโครงสรางและ
รู ป แบบการทํ า งานด ว ยระบบใหม ใ นลั ก ษณะสร า งความร ว มมื อ ประสานงานกั น ในแนวราบ ระหว า ง
ผูที่เกี่ยวของดวยการระดมสรรพกําลัง รวมกันกําหนดกลยุทธในการพัฒนาดวยการใหสมาชิกไดรวมคิด
รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมทํารวมรับผิดชอบ รวมติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชน (Ministry
of Education, 2014, 50-55) นอกจากนี้ Kanjanarangsanont (2008, 7) ยังไดกลาวถึงภาคีเครือขายวาเปน
การประสานงานรูปแบบหนึ่งที่เชื่อมโยงการทํางานของกลุมบุคคลหรือองคกรหลายองคกร ซึ่งมีทรัพยากร
มีเปาหมาย มีกลุมสมาชิกของตนเองที่มีความคิด มีความตองการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกัน ประสานงาน
หรือรวมกันทํากิจกรรม เพื่อแกไขปญหาหรือสนองความตองการในเรื่องนั้นๆ โดยยึดหลักการทํางานรวมกัน
มีความเคารพซึ่งกันและกัน มากกวาการเชื่อฟงและปฏิบัติตามผูมีอํานาจสั่งการ ซึ่งลักษณะสําคัญดังกลาว
จะชวยใหกระบวนการพัฒนาหลักสูตรประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนหรือ
สถานศึกษามีหนาทีโ่ ดยตรงตองใหความสําคัญและถือเปนโจทยใหญทจี่ ะตองดําเนินการ เพือ่ พัฒนาหลักสูตร
ใหเปนไปตามหลักการและจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาโดยการประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย
ใหมสี ว นรวม และมีบทบาทในการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรเพือ่ ใหไดมาซึง่ หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มีความเหมาะสมกับนักเรียนตามบริบท และความตองการของชุมชน ทองถิ่น พรอมทั้งเหมาะสมกับยุคสมัย
3. การพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ชวยใหผูเรียน
เกิ ด ทั ก ษะการทํ า งานร ว มกั บ ผู  อื่ น และมี เ จคติ ที่ ดี ต  อ คุ ณ ค า ความเป น ไทยและความเป น อาเซี ย น
มีความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวติ ประจําวัน การทํางาน และการอยูร ว มกัน
ในพหุสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ
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อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับ Kraphajan (2009, 28);
Ritthichdee (2010, 103) ; Jackson et al. (1991, 675-689) ; Parker (1990, 16) ; Francis & Young
(1979, 8) ; Woodcock (1989, 75 - 116) ; Mayo (1933, 71) ที่พบวา องคประกอบที่สําคัญที่สุดในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทํางานคือ การสรางความรูส กึ เปนเอกลักษณของกลุม การไดรบั การสนับสนุนจากสังคม
และความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
จากการสังเคราะหเอกสารดังไดกลาวมาทั้งหมดขางตน ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ภาคีเครือขายมาใชในการพัฒนาหลักสูตรสูป ระชาคมอาเซียน สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 เนือ่ งจาก
มีความคาดหวังวากระบวนการนี้ จะสามารถทําใหการพัฒนาหลักสูตรมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน
ในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะของผูเรียนที่จะสามารถธํารงอยูไดและกาว
เขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางสงางาม และยังพบวามี รูปแบบที่เปนกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1) การระดมความคิด 2) การรวมวางแผน 3) การรวมลงมือทํา
4) การรวมติดตามประเมินผล 5) การรับประโยชนรวมกัน และพบวารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน
ซึ่งไดแก กิจกรรมที่ทํารวมกัน การใชเทคโนโลยี ทักษะดานภาวะผูนํา การเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม
การติดตอสื่อสาร การมีสวนรวมของสมาชิกองคการ (ภาคีเครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม และบรรยากาศ
การมีสวนรวม เปนองคประกอบที่มีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนรวมกัน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ของนักการศึกษาพัฒนาหลักสูตรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ จากนั้นผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนใน
การพัฒนาหลักสูตรสูป ระชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
มี 2 สวน รวมทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สวนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน ขัน้ ตอนนีม้ จี ดุ ประสงคเพือ่ รวบรวมขอมูลพืน้ ฐาน
และความตองการจําเปนของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน สําหรับเปน
แนวทางในการกํ า หนดโครงร า งของหลั ก สู ต รสู  ป ระชาคมอาเซี ย นโดยใช ก ระบวนการภาคี เ ครื อ ข า ย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
1.1.1 ศึกษาแนวคิด งานวิจยั และเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สูประชาคมอาเซียน และสภาพปญหาของสังคมในปจจุบัน ขอมูลพื้นฐานและบริบทของโรงเรียนโดยผูว จิ ยั
รวมกับภาคีเครือขายจํานวน 10 ทาน ซึ่งไดแก ผูแทนจากสมาคมครูผูสอนจังหวัดเชียงใหม พิจารณา
ผูแทนครู จากครูผูสอนรายวิชาพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ เปนครูผูสอนที่มีความรู
ความเขาใจ มีผลงานดีเดนหรือมีความสนใจในเรื่องอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียน หรือสอนรายวิชา
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อาเซียนศึกษาหรือครูผูสอน 5 รายวิชาหลักในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขารวมประชุมปฎิบัติการ ศึกษา
และวิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐาน ศึกษาแนวคิด งานวิจยั และเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สูประชาคมอาเซียน และสภาพปญหาของสังคมในปจจุบัน ขอมูลพื้นฐานและบริบทของโรงเรียนนํารอง
ในโครงการการพัฒนาและการใชหลักสูตรทีเ่ นนเนือ้ หาอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 36 โรงเรียน โดยการวิเคราะหและ
สังเคราะหสรุปจัดทําเอกสารรายงานเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใหภาคีเครือขายสามารถมองเห็นภาพชัดเจน
ในการที่จะกําหนดเปาหมายของหลักสูตรเพื่อใหนักเรียนมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในบริบท
ของโรงเรียน
1.1.2 จัดกิจกรรมสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง
โดยผูว จิ ยั รวมกับภาคีเครือขายจากองคกรภาครัฐและเอกชน จํานวน 10 ทาน ไดแก 1) สํานักงานภาคีเชียงใหม
เพื่อการปฎิรูปการศึกษา 2) สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 4) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 5) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
6) สํ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา 7) ภาคธุ ร กิ จ เจ า ของสถานประกอบการ 8) องค ก รเอกชน
9) องคกรวิชาชีพ 10) สมาคมผูบริหารโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม โดยทําหนังสือเชิญซึ่งเปนภาคีเครือขาย
ที่มีความสมัครใจเขารวมกิจกรรมสนทนากลุมดวยการสงหนังสือตอบรับ โดยทุกทานไดแสดงความคิดเห็น
ประเด็นปญหาและความตองการ กําหนดเปาหมาย และกําหนดคุณลักษณะของนักเรียน กําหนดเนื้อหา
เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความจําเปนสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการออกแบบโครงรางหลักสูตรเพื่อรวบรวมเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับเปนแนวทางในการกําหนดโครงราง
หลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
เพื่อใหภาคีเครือขายสามารถมองเห็นภาพชัดเจนในการที่จะกําหนดประเด็นการพัฒนานักเรียนใหพรอมเขา
สูป ระชาคมอาเซียนในบริบทของโรงเรียน โดยการวิเคราะห อภิปรายสรุปเปนขอมูล รวมถึงการสังเคราะหประเด็น
ที่มีความจําเปนตอการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน ควรไดรับการสงเสริม
สนับสนุน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาและการนําหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติอยางชัดเจน ผูบริหาร
ครูผูสอน และภาคีเครือขายเห็นความสําคัญ ศึกษา คนควา พัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจการพัฒนา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมกันกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับเนื้อหา
ความรูที่นักเรียนควรไดรับอยางครบถวน กําหนดใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน
ใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น ครูผูสอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สามารถทําใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน และสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอื่น และมีเจตคติที่ดี รูคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียน
1.2 ขั้นตอนที่ 2 การจัดสาระและประสบการณการเรียนรู ขั้นตอนนี้ผูวิจัยนําขอมูล
ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มากําหนดโครงรางหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โดยแบงการดําเนินการเปน 3 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) การกําหนดโครงรางหลักสูตร ผูว จิ ยั ประชุมรวมกับภาคีเครือขาย
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ซึ่งไดแก ผูแทนจากสมาคมครูผูสอนจังหวัดเชียงใหม พิจารณาผูแทนครูจากครูผูสอนรายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ เปนครูผูสอนที่มีความรู ความเขาใจ มีผลงานดีเดนหรือมีความสนใจ
ในเรื่องอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียน หรือสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา หรือครูผูสอน 5 รายวิชาหลัก
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 2) นําผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานมากําหนดเปนกรอบโครงรางหลักสูตร
สูประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3) ผูวิจัยนําขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนา
หลักสูตรสูประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามองคประกอบของหลักสูตร 7 ประการ
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งในขั้นตอนนี้ภาคีเครือขาย ไดแกผูแทนจากสมาคมครูผูสอนจังหวัดเชียงใหม
พิจารณาจากครูผูสอนรายวิชาพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ เปนครูผูสอนที่มีความรู
ความเขาใจ มีผลงานดีเดนหรือมีความสนใจในเรื่องอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียน หรือสอนรายวิชา
อาเซียนศึกษา หรือครูผูสอน 5 รายวิชาหลักในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติ
พรอมในดานการพัฒนาหลักสูตรและมีความรูดานการศึกษา จํานวน 10 ทาน ไดเขามีสวนรวมในการแสดง
ความคิ ด เห็ น พิ จ ารณาเสนอแนะและตรวจสอบความเหมาะสมในทุ ก ๆ ขั้ น ตอนโดยมี ร ายละเอี ย ด
3.1) กําหนดขอมูลพืน้ ฐานเพือ่ จัดทําโครงรางหลักสูตรสูป ระชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
ซึ่ ง ประกอบด ว ยข อ มู ล ด า นการเมื อ ง ด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ด า นเศรษฐกิ จ ด า นพหุ วั ฒ นธรรม
ดานการจัดการศึกษา 3.2) กําหนดคําอธิบายรายวิชา โดยผูวิจัยไดกําหนดคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลอง
ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระการเรียนรูจากคูมือหลักสูตรอาเซียน บริบทชุมชนและความตองการ
ของผูเ รียนและทองถิน่ ใหเหมาะสมในการจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 เพือ่ พัฒนาความรู
ุ คาความเปนไทยและอาเซียน 3.3) กําหนด
เนือ้ หาอาเซียน ทักษะการทํางานรวมกับผูอ นื่ และเจตคติการรูค ณ
ผลการเรียนรู สําหรับการจัดทําโครงสรางหลักสูตร การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู ตลอดจนสื่อและ
แหลงการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3.4) กําหนดโครงสรางหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรซึ่งประกอบดวยเนื้อหาสาระ
จุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู และเวลาทีใ่ ชในการจัดการเรียนรูใ นรายวิชาเพิม่ เติมอาเซียน
ศึกษาสําหรับพหุวฒ
ั นธรรม 3.5) กําหนดกระบวนการจัดการเรียนรูห ลักสูตรสูป ระชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยสังเคราะหมาจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนเนื้อหาอาเซียน และการสนทนากลุมภาคีเครือขายโดยในการวิจัยครั้งนี้ไดใชการสอนแบบโครงงาน
และการสอนแบบกรณีศึกษา ซึ่งเปนวิธีสอนที่สามารถสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาดานความรู ดานทักษะ
การทํางานรวมกับผูอื่น และดานเจตคติการตระหนักรูคุณคาในความเปนไทยและความเปนอาเซียน
4 หนวยการเรียนรู ดังตอไปนี้ หนวยที่ 1 เรื่อง กําเนิดอาเซียน จํานวนเวลาเรียน 4 ชั่วโมง หนวยที่ 2
เรื่ อ งเศรษฐกิ จ แบบฉบั บ อาเซี ย น จํ า นวนเวลาเรี ย น 6 ชั่ ว โมง หน ว ยที่ 3 เรื่ อ ง อาซี ย นมิ ต รพึ่ ง พา
ในสังคมพหุวัฒนธรรม จํานวนเวลาเรียน 6 ชั่วโมง หนวยที่ 4 เรื่อง กาวไกลไปกับอาเซียน จํานวนเวลาเรียน
4 ชั่วโมง 3.6) กําหนดสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชสอ่ื การเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน
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วีดิทัศน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต You Tube เปนตน 3.7) กําหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนและประเมินผลดานทักษะและเจตคติ
1.3 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร ขั้นตอนนี้เมื่อผูวิจัยและภาคีเครือขายรวมกันไป
ใหความรูกับครูผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น กอนใหครูนําหลักสูตรไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน ในโรงเรียนบานแมสา อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม ซึง่ มีบริบทใกลเคียง
กับกลุมตัวอยาง เพื่อหาประสิทธิภาพโดยผลที่ไดจากการหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เทากับ 0.81 แบบประเมินทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น มีคาเทากับ 0.75 และแบบสอบถาม
การรูคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียน มีคาเทากับ 0.88
2. สวนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร ประกอบดวย 3 ขั้นตอนซึ่งลําดับตอจาก
สวนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
2.1 ขัน้ ตอนที่ 4 การนําหลักสูตรไปใช ขัน้ ตอนนีผ้ วู จิ ยั และภาคีเครือขายรวมกันไปใหความรู
กับครูผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น กอนใหครูนําหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคี
เครือขายสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีความสมบูรณแลว นําไปใชกบั นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 27 คนในโรงเรียนบานหนองไคร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 จํานวน 1 ภาคเรียน และนิเทศ กํากับ ติดตาม ในระหวาง
การสอน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร
2.2 ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการใชหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ขั้นตอนนี้ผูวิจัยได
ศึกษาผลจากการวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานความรูเ นือ้ หาอาเซียนกอนเรียนและหลังเรียน ผลการประเมิน
ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอ นื่ โดยครูผสู อน และผลการประเมินเจตคติการรูค ณ
ุ คาของความเปนไทยและ
ความเปนอาเซียนหลังการใชหลักสูตร รวมถึงขอมูลจากการสังเกตการสอนที่รวบรวมไวระหวางการนํา
หลักสูตรไปใช และการสะทอนผลของครูผสู อนและภาคีเครือขาย มาเปนขอมูลเพือ่ นําขอมูลไปสรุปผลการใช
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความสมบูรณกอนนําไปเผยแพร

ผลการวิจัย
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสู  ป ระชาคมอาเซี ย นโดยใช ก ระบวนการภาคี เ ครื อ ข า ยสํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปรากฏผลการวิจัยดานการพัฒนาหลักสูตร และดานประสิทธิภาพของหลักสูตร ดังนี้
1. ดานการพัฒนาหลักสูตร
1.1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
สรุปผลการศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน การจัดสาระและประสบการณการเรียนรู ปรากฏผลดังนี้
ในดานสภาพทางการเมืองในปจจุบัน นําไปสูการเคลื่อนยายแรงงานตางชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางกันมากขึ้น ปญหาความขัดแยงในสังคมซึ่งบริบททั่วไปของโรงเรียน
บานหนองไคร เปนชุมชนที่อยูใกลตัวเมือง มีแรงงานตางดาวอพยพเขามาทํางาน ประกอบดวย คนพื้นเมือง
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ชาวไทยใหญ คนเชื้อสายพมา ดังนั้นนักเรียนที่มาเขาเรียนจึงประกอบดวย นักเรียนที่เปนคนไทย และ
นักเรียนตางดาว แยกเปนนักเรียนตางดาวทีเ่ กิดในประเทศไทย และนักเรียนทีย่ า ยติดตามผูป กครอง ชนกลุม นอย
ที่มีจํานวนมาก ซึ่งแนนอนวายอมจะมีความแตกตางทางความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม จึงทําใหนักเรียนขาดโอกาสและประสบการณในการปลูกฝงความเปนไทย การรูคุณคาของ
ความเปนไทย รวมถึงการเรียนรูถึงวัฒนธรรมไทยที่เปนองคประกอบสําคัญในการดํารงชีวิตในฐานะคนไทย
เปนอุปสรรคตอการหลอมรวมสรางความเปนหนึ่ง ความแตกตางทางวัฒนธรรมจึงสงผลตอการอยูรวมกัน
ของนักเรียน ทําใหเกิดผลกระทบจากการรับความรูและขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนที่ไมเพียงพอตอการพัฒนา
ตนเองใหมีความพรอมสูประชาคมอาเซียนของนักเรียน
1.2 ผลการจัดสาระ และประสบการณการเรียนรู
1.2.1 แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู
จากการสนทนากลุม ภาคีเครือขาย ไดเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูท คี่ รอบคลุม
เนื้อหาสาระและความคิด ความเชื่อของกลุมชนที่มีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม แมวาในสังคม
ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู ไมมีชนกลุมนอยหรือผูพูดภาษาถิ่น แตหลักสูตรและการสอนมีความเชื่อมโยงถึง
ความรูแ ละความสัมพันธเกีย่ วกับวัฒนธรรมของชนพืน้ ถิน่ เชน ประเพณี ภาษา ความเชือ่ การทํามาหากิน และ
วิถชี วี ติ เพือ่ สรางความเขาใจดีตอ กันและอยูร ว มกันอยางสันติกย็ งั มีความจําเปนอยู ลักษณะความเปลีย่ นแปลง
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของมนุษยในลักษณะขางตน กอใหเกิดการอพยพยายถิ่น
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบนักทองเที่ยวตางชาติ ตางภาษาและวัฒนธรรมเดินทางทองเที่ยวไปยังที่ตางๆ
เพือ่ พักผอนหรือเพือ่ หาความรู ประสบการณ ตามแหลงทองเทีย่ ว ดังนัน้ นักเรียนควรไดเรียนเกีย่ วกับการปฎิบตั ิ
ตนในสังคมพหุวัฒนธรรม ความหลากหลายของผูคนตางเชื้อชาติ ตางภาษา และตางวัฒนธรรมรวมถึง
จากรายงานผลการใชหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดพบวา วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ตลอดจนสาระหลักสูตรแกนกลางอาเซียนในการกําหนดเนื้อหา ไมครอบคลุม ไมตรงกับความตองการ
ของผูเรียนและชุมชน ผูเรียนยังขาดทักษะพื้นฐาน การทํางานรวมกับผูอื่น และเจตคติดานการรูคุณคา
ความเปนไทยและความเปนอาเซียน สงผลใหผูเรียนขาดความพรอมในการเขาประชาคมอาเซียน
1.2.2 องคประกอบของหลักสูตร
จากการสนทนากลุ  ม ของภาคี เ ครื อ ข า ยข า งต น ทํ า ให ห ลั ก สู ต รนี้ มี อ งค ป ระกอบ 7
องคประกอบ คือ 1) ขอมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน ดานการเมือง ดานสังคม
และวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมพหุวัฒนธรรม และดานการจัดการเรียนรู 2) คําอธิบายรายวิชา
ประกอบดวย พฤติกรรมการเรียนรู เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเนื้อหาอาเซียน กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงคดา นเจตคติ ในรายวิชาเพิม่ เติมอาเซียนศึกษาสําหรับพหุวฒ
ั นธรรม 3) ผลการเรียนรู ประกอบดวย
ผลการเรียนรู 12 ขอ ดังนี้ 3.1) อธิบายความเปนมาและการกอตั้งประชาคมอาเซียน 3.2) บอกเปาหมาย
และวัตถุประสงคของการกอตัง้ ประชาคมอาเซียน 3.3) นําเสนอและอภิปรายความรูเ กีย่ วกับกฎบัตรอาเซียน
3.4) นําเสนอผลการวิเคราะหการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.5) ศึกษา คนควาเกี่ยวกับ
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เศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับระหวางประเทศ 3.6) ทําความเขาใจและอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การขัดแยงดานเศรษฐกิจ 3.7) สํารวจและออกแบบนําเสนอแนวความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
3.8) ศึ ก ษาและสํ า รวจข อ มู ล ด า นพหุ วั ฒ นธรรม 3.9) อภิ ป รายกรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความแตกต า ง
ดานสังคมและวัฒนธรรม 3.10) ออกแบบนําเสนอ ประเพณี และวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.11) บอกความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจาได 3.12) วิเคราะหสภาพปญหา
การอยูรวมกันในชุมชนและสามารถบอกแนวทางแกปญหาได 4) โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยเนื้อหา
ผลการเรียนรูสาระสําคัญและวิธีการ การจัดการเรียนรู เวลาเรียน คานํ้าหนักคะแนน และภาระงาน/ชิ้นงาน
5) กระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย วิธกี ารสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) วิธสี อนแบบ
กรณีศึกษา (Case Study) 6) สื่อและแหลงเรียนรู ประกอบดวย สื่อการสอนประเภทสิ่งพิมพ สื่อการสอน
ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูต า งๆ และ 7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย
การใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูเนื้อหาอาเซียน การใชแบบประเมินทักษะ
การทํางานรวมกับผูอื่น และการใชแบบประเมินดานเจตคติการรูคุณคาความเปนไทยและความเปนอาเซียน
2. ดานประสิทธิภาพของหลักสูตร
เมื่อนําหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนที่พัฒนาดวยกระบวนการภาคีเครือขายไปใชกับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองไคร อําเภอสันทราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 2 จํานวน 27 คน จํานวน 1 ภาคเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้ง 3 ดาน
สรุปไดดงั นี้ 1) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความรูเ กีย่ วกับอาเซียนตามผลการเรียนรู เนือ้ หา และสาระการเรียนรู
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 มีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เนื้อหาอาเซียน กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 11.96 และ 24.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.60
และ 1.90 คะแนน ตามลําดับนัน่ คือ การวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเนือ้ หาอาเซียนหลังเรียนมีคา เฉลีย่ สูงกวา
กอนเรียน เทากับ 12.04 โดยที่คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนดานความรูเนื้อหาอาเซียนหลังเรียนมีคาสูงขึ้น
ประมาณสองเทาของคาเฉลี่ยกอนเรียน แสดงวาความรูเนื้อหาอาเซียนในหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
โดยใชกระบวนการภาคีเครือขายไดผลดี 2) ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ของโรงเรียนบานหนองไคร มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยูในระดับมากที่สุด 3) ดานเจตคติของผูเรียน
ตระหนักในคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียน ภายหลังการจัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตร
สูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนมีเจตคติ
อยูในระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีองคประกอบ 7 องคประกอบ คือ 1) ขอมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน ดานการเมือง ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมพหุวัฒนธรรม
และดานการจัดการเรียนรู 2) คําอธิบายรายวิชา ประกอบดวย พฤติกรรมการเรียนรู เนื้อหาสาระ เกี่ยวกับ
เนือ้ หาอาเซียน กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคดา นเจตคติ ในรายวิชาเพิม่ เติมอาเซียนศึกษา
สําหรับพหุวัฒนธรรม 3) ผลการเรียนรู ประกอบดวย ผลการเรียนรู 12 ขอ สอดคลองตามนโยบายของ
Office of the Basic Education Commission (2012, 25) ทีม่ กี ารกําหนดเปาหมายทีต่ อบสนองความตองการ
ุ ลักษณะ
ของผูเ รียนและสังคม โดยใหมคี วามตระหนัก และเห็นคุณคาของการสงเสริม และปลูกฝงใหเด็กมีคณ
ความเปนไทย ตระหนักรูค ณ
ุ คาความเปนไทยและความเปนอาเซียน โดยผูว จิ ยั ไดจดั ทําหลักสูตรรองรับแนวคิด
ดังกลาว ทัง้ นีด้ ว ยเหตุผลทีผ่ เู รียนเปนเด็กกลุม ชาติพนั ธุ หลายเชือ้ ชาติทตี่ ดิ ตามผูป กครองเขามาประกอบอาชีพ
ในประเทศไทย ประกอบกับเด็กเหลานีก้ าํ ลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ สวนใหญไมมโี อกาสในการศึกษาตอ
และจะตองเขาสูตลาดแรงงาน หลักสูตรนี้จึงทําใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นและ
มีเจตคติในการตระหนักรูคุณคาความเปนไทยและอาเซียน
2. ประสิทธิภาพของหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย
โดยการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา
หลังการใชหลักสูตรนี้ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูเนื้อหาอาเซียน สูงกวากอนการใช
หลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรอบโครงสรางเวลาเรียนที่กําหนด
เนื้อหาสาระการเรียนรู มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม ตลอดจนการกําหนดรูปแบบ
การจัดการเรียนรูและคานํ้าหนักเวลาในการจัดการเรียนการสอนในแตละหนวย การเรียนรูของรายวิชานั้นๆ
โดยการกําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรูในหลักสูตรตองมีความยากงายเหมาะสมสอดคลองกับวุฒิภาวะและ
พัฒนาการของผูเรียนตลอดจนมีความสอดคลองสัมพันธกัน และมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
ที่ทําใหผูเรียนไดปฎิบัติจริง ซึ่งหลักสูตรนี้ไดใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานและแบบกรณีศึกษา
ทําใหนักเรียนเกิดองคความรูในดานเนื้อหาอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษางานวิจัย ดังนี้ Ritkhasit
(2010,33) และ Burroughs (1997, 4743 ) ที่พบวา การเรียนการสอนวิชาอาเซียนไมใชวิชาทองจําอีกตอไป
กระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันมีแนวทางหลากหลายมากยิ่งขึ้นในการสรางองคความรูใหแกผูเรียน
อีกทั้งสื่อการเรียนการสอนก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทําใหผูสอนงายตอการนําไปใช แตอยางไรก็ตาม
ในการเรียนการสอนวิชาอาเซียนที่ดีนั้นจะตองใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติ เชน
การนําเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การเขียนรายงาน 2) ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น
ของนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการใชหลักสูตรทําใหนักเรียนมีผลการประเมินดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น
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อยูในระดับมากที่สุด โดยการประเมินของครูผูสอน ซึ่งเกิดจากการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบโครงงาน
(Project Based Learning) ทีไ่ ดมงุ เนนใหเด็กเกิดพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจและสติปญ
 ญา
ซึ่ ง ตรงตามหลั ก สู ต ร เป น การสร า งบรรยากาศให เ กิ ด การเรี ย นรู  โ ดยมุ  ง เน น ให ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ได พ ร อ มทั้ ง
เปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู ผูปกครองและนักเรียนซึ่งสามารถพัฒนาการเรียนรูไดเปนอยางดี
โดยมีเปาหมายในเชิงคุณภาพ คือ เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโครงงานที่รวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ
จากการเรียนรูแ ละสามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธกนั ไดอยางมีเหตุผลและนํามาใชในชีวติ ประจําวันเหมาะสม
กับวัยซึง่ สอดคลองกับ Kraphajan (2009, 28) ; Ritthichdee (2010, 103) ; Jackson et al. (1991, 675-689) ;
Parker (1990,16) ที่พบวา องคประกอบที่สําคัญที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานคือ การสราง
ความรูสึกเปนเอกลักษณของกลุม การไดรับการสนับสนุนจากสังคม และความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
จากแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานรวมกันกับผูอื่น สรุปไดวา การทํางานรวมกันกับผูอื่น นอกจากจะชวยให
การดําเนินงานประสบผลสําเร็จแลว ยังชวยใหสมาชิกในทีมเกิดความรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของทีม มีความจงรักภักดี
ตอทีมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมกันแกไขปญหาและดําเนินงาน
ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายอยางเต็มที่ สามารถนําทีมไปสูค วามสําเร็จอยางยัง่ ยืน 3) ดานเจตคติตระหนักในคุณคา
ความเปนไทยและความเปนอาเซียนของนักเรียนที่พบวา หลังทดลองการใชหลักสูตรนี้ นักเรียนมีเจตคติ
อยูใ นระดับมาก ซึง่ ในคําอธิบายรายวิชาไดกลาวถึงกลไกกําหนดนโยบายการทํางานของอาเซียน การตัดสินใจ
ในเรื่องของการคาการลงทุน บทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิกทั้งตอประเทศไทยและตอประเทศ
สมาชิกอื่นๆ การสรางและการทําความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรม การปฎิบัติตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
เพื่ อ ให ดํ า รงตนอยู  ใ นสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข รู  คุ ณ ค า ของความเป น ไทย ภาคภู มิ ใ จและหวงแหน
ในความเปนชาติไทยและความเปนอาเซียน มุงมั่นในการทํางานรวมกับผูอื่น หลักสูตรสูประชาคมอาเซียนนี้
สามารสงเสริมการพัฒนาดานเจตคติของผูเรียนใหรูคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียนได
เนื่องจากการเรียนรูวิชาอาเซียนศึกษาจะชวยใหนักเรียนตระหนักเกิดสํานึกในความรักชาติและภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย
การวิจัยในครั้งนี้สามารถสรางการยอมรับ และการสรางภาพลักษณที่ดีของผูเรียนอันนําไปสู
การยอมรับตอสาธารณะได นอกจากนั้นผูเรียนยังเห็นเปาหมายในการเรียนที่ชัดเจน ตรงกับความตองการ
ของตนเอง ชุมชน และทองถิ่น รวมถึงสรางเสนทางอาชีพและการมีงานทํา ทั้งนี้หลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
โดยใชกระบวนการภาคีเครือขายในครั้งนี้ถือไดวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพจนเปนที่ยอมรับ เนื่องจาก
มี ก ระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ภ าคี เ ครื อ ข า ยร ว มกั น วางแผนอย า งชั ด เจน มี ก ารกํ า หนดโครงสร า ง
ความมุง หมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณสื่อการสอน การประเมินผล
การเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียน และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาอยางเหมาะสม
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สรุป
ผลการพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 หลั ก สู ต ร ประกอบด ว ย 7 องค ป ระกอบ แต ล ะองค ป ระกอบสอดคล อ งกั บ
สังคมพหุวัฒนธรรม ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน เมื่อนําหลักสูตรไปใช พบวา ผลการเรียน
ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน ซึ่งไดแก ดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติของนักเรียนสูงขึ้นอยางชัดเจน
โดยมีทกั ษะความรูพ นื้ ฐานทีจ่ าํ เปนในการทํางานรวมกับผูอ นื่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเ รียนตระหนักในคุณคา
ของความเปนไทยและความเปนอาเซียนในสังคมพหุวัฒนธรรม
ทั้งนี้ หากมีการนําผลการวิจัยไปใช ควรพิจารณาความเหมาะสมกับบริบทของแตละสถานศึกษา
และความตองการของผูเรียนและชุมชนทองถิ่น และสถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมของครูผูสอน
ใหมคี วามเขาใจในดานจุดมุง หมายของหลักสูตร และองคประกอบของหลักสูตร สวนในการทําวิจยั ครัง้ ตอไป
จึงควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 1) ควรมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการภาคีเครือขายโดยผูที่เขามา
มีสวนรวมในเครือขายควรมีความรูความเขาใจสภาพชุมชนทองถิ่นเพื่อการกําหนดเปาหมายของผูเรียน
ที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู  เ รี ย นและชุ ม ชนท อ งถิ่ น 2) ควรมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สาระการเรียนรูท เี่ กีย่ วกับชุมชน ทีส่ ามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะการรวมกลุม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และองคกรความรวมมือระหวางประเทศ 3) ควรมีการตอยอดการพัฒนาหลักสูตร
สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับอาเซียนในพื้นที่อื่นๆ เพื่อเปนการปลูกฝงผูเรียนใหรูคุณคาของความเปนไทย
และความเปนอาเซียน
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2) ศึกษาเงื่อนไขของความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น มีพื้นที่และ
กลุมเปาหมาย ไดแก อาจารย เจาหนาที่ แกนนําชุมชน ผูอํานวยการ ครู และนักเรียนโรงเรียนวชิราลัย
รวมทั้งสิ้นจํานวน 58 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากผูประสงคเขารวมโครงการ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบรายการประเด็นการสนทนากลุม เก็บรวบรวมขอมูลจากการลงพื้นที่
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ปฏิบัติการยุววิจัย 3 ทีม ทีมละ 5 คน ที่มีความสามารถในการใชเครื่องมือแผนที่ชุมชน โดยคัดเลือกจาก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ นําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา กระบวนการ
สรางยุววิจัยมี 5 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นที่ 1 สํารวจและระดมขอมูล ขั้นที่ 2 หาเครือขาย และปรับทัศนคติ
ขั้นที่ 3 เติมเต็ม ขั้นที่ 4 การดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการยุววิจัย ขั้นที่ 5 สะทอนการเรียนรู และการประเมินผล
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คําสําคัญ
ยุววิจัย ยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี สารภี เชียงใหม-ลําพูน

Abstract
The purpose of this research were to 1) study youth research processes under the Saraphi
Historical Research Project 2) study conditions of achievement, problems, obstacles and studying
local history. The area and target groups were all 58 participants. The participants consisted
of lecturers, administrators, community leaders, directors, teachers and students from Vachiralai
School. Participation is completely voluntary by using a purposive sampling. The research
instruments were interview form, group discussion topics form by gathering workshop information
between participatory action research and oral history, in addition to providing youth research
project report in 3 teams, a team of 5 people who experts on community mapping and was
classified by Saraphi Historical Operational Training, presented in the form of descriptive analysis.
The results found that, there are 5 steps in youth research procedures: Step 1: explored and data
brainstorming. Step 2: located networks of support for mutual understanding and attitude
adjustment. Step 3: complements the process of creating research. Step 4: research activities
Step 5: reflecting on learning and evaluation. There are two factors of success, the first one is an
understanding of history research and the second one is organizing activities: studying history
through a variety of methods. The conception of encouraged local youth to study local history is
an empowerment, inspiration, exemplification, promotion and support. However, the problem and
obstacle are anxiety in research period.

Keywords
Youth Research, Youth Saraphi Historical Research, Saraphi Historical Research,
Chiang Mai - Lamphun

บทนํา
ในชวงหลายปที่ผานมานักวิชาการและนักประวัติศาสตรไดใหความสนใจในการศึกษาเอกลักษณ
ของทองถิน่ ทีต่ อบสนองตอการทองเทีย่ ว และการกอตัง้ พิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ เพือ่ สรางจิตสํานึกรวมกันในคุณคา
ของอดีต (Choowaen, 2006, 5) แตการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นที่ผานมาสวนใหญมักจะเปนการศึกษา
ของนักวิชาการจากภายนอก คนในทองถิน่ สวนใหญทาํ หนาทีเ่ ปนเพียงผูใ หขอ มูลหรือผูส นับสนุน กระบวนการ
ขับเคลื่อนของทองถิ่นยังขาดพลัง เนื่องจากผลการศึกษาประวัติศาสตรในทองถิ่นยังไมถูกถายทอดใหกับ
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ทองถิน่ และสาธารณชนกวางขวางนัก ทําใหคนในชุมชนขาดความรูค วามเขาใจจึงทําใหไมตระหนักในคุณคา
ความสําคัญของประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ ดังนัน้ “คนในทองถิน่ ” จึงตองเปลีย่ นบทบาทเปนผูข บั เคลือ่ นการพัฒนา
ทองถิ่นดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความเขาใจและความผูกพันตอทองถิ่น โดยใชการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการค น หาศั ก ยภาพความรู  ห รื อ ภู มิ ป  ญ ญาของท อ งถิ่ น รวมทั้ ง เป น เครื่ อ งมื อ
กระตุนจิตสํานึกในคุณคาและความสําคัญของทองถิ่นดวย (Gatewongsa et al., 2014, 2) นอกจากนี้
การวิจยั ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ ยังเปนสิง่ สําคัญทีท่ าํ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงคือ ไดรอื้ ฟน องคความรูข องชุมชน
ทําใหชาวบานไดรูจักตัวตน ผูที่รวมในกระบวนการจากมหาวิทยาลัย ครูนักวิจัยในโรงเรียน และชุมชนไดรูจัก
ตนเองและรูจักชุมชนรวมกัน (Settayanurak et al., 2011, 1)
ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ จึงเปนการเรียนรูป ระวัตศิ าสตรแนวใหมทมี่ งุ ศึกษาวิถชี วี ติ ชุมชนในดานตาง ๆ
โดยมีคนในทองถิ่นซึ่งเปนเจาของประวัติศาสตรเปนผูศึกษาเรื่องราว การศึกษาประวัติศาสตรในรูปแบบนี้
กอใหเกิดประโยชนตอ ทองถิน่ โดยตรง เนือ่ งจากเรือ่ งราวของทองถิน่ ทีผ่ า นกาลเวลา แสดงใหเห็นถึงสายสัมพันธ
ของคนในชุมชน ประสบการณที่คนมีรวมกัน ทําใหเกิดการเรียนรู เกิดความภาคภูมิใจ และนําไปสูพลัง
ของชุมชนที่จะปกปองรักษาทองถิ่นของตนเอง การเรียนรูเรื่องทองถิ่นหากผูศึกษาเปนคนในทองถิ่นและ
ไดรบั การปลูกฝงตัง้ แตเด็กก็จะเปนประโยชนตอ ทองถิน่ อยางมัน่ คงในระยะยาว (Buasuang & Sasiwongsaroj,
2011, 2) โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นโดยนักเรียนซึ่งมีครูเปนผูสงเสริมกระบวนการ
ั นาศักยภาพ
เรียนรูว ธิ วี จิ ยั ซึง่ จะเปนเครือ่ งมือทีท่ าํ ใหครูเปลีย่ นวิธสี อนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ผูเ รียนไดพฒ
โดยการคิดวิเคราะหและเชื่อมโยงเรื่องเวลาและพื้นที่ ทั้งยังจะเกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชน โรงเรียนและ
หลักสูตรทองถิ่นซึ่งจะทําใหเกิดความยั่งยืน
ขอมูลจากการเสวนาอนุรักษตนยางนากับวิถีชุมชนคนสารภี โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ วตําบลสารภี ภายใตอตั ลักษณ
ตนยางนาสารภี เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไดมกี ารเสนอแนวทางในการตอยอดความรูท งั้ ในเชิงประวัตศิ าสตร
ประเพณี พิธกี รรม และความรูเ กีย่ วกับตนไม รวมถึงควรมีแนวทางในการจัดใหเปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีส่ าํ คัญ
อีกแหงหนึง่ เนนการสรางจิตสํานึกคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิง่ เยาวชนในอําเภอสารภี ตระหนักในคุณคา
ของประวัตศิ าสตรตน ยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลําพูน และจากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาประวัตศิ าสตรในเขตอําเภอสารภีโดยสอบถามครูทมี่ าเขารวมงานเสวนา (Sutika, Yanawongsa & Chalarux,
2016, 3) พบวา ครูสว นใหญมคี วามกังวลเกีย่ วกับความเขาใจในประวัตศิ าสตรโดยเฉพาะในสวนของประวัตศิ าสตร
ทองถิน่ และยังไมมกี ารเชือ่ มโยงเครือขายในทองถิน่ เขาหนุนเสริมกระบวนการเรียนรูป ระวัตศิ าสตรทชี่ ดั เจนและ
ตอเนื่อง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีสนับสนุนการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นในสถานศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจึงไดจัดทําโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี
เพื่อสนับสนุนใหเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ไดเขารวมวิจัยโดยมีครูเปนผูสงเสริมกระบวนการเรียนรูวิธีวิจัย
ซึ่ ง โครงการนี้ เ ป น จุ ด เริ่ ม ต น ที่ ก ระตุ  น ให เ ยาวชนหั น มาสนใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวความเป น มา และ
ความเปลี่ ย นแปลงในท อ งถิ่ น ของตั ว เอง อั น เป น จุ ด เชื่ อ มโยงให ค นรุ  น ใหม ไ ด ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของ

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562

71

ประเพณีทอ งถิน่ พิธกี รรม ความเชือ่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมปิ ญ
 ญาของบรรพชน ซึง่ จะกอใหเกิดสํานึกรัก
ความหวงแหนและมองเห็นเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีของทองถิ่นตนเอง อันจะนําไปสูพลังในการพัฒนา
ทองถิ่นตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางยุววิจัยภายใตโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี
2. เพือ่ ศึกษาเงือ่ นไขของความสําเร็จ รวมทัง้ ปญหา อุปสรรค และแนวทางสงเสริมใหเยาวชนศึกษา
ประวัติศาสตรทองถิ่น

นิยามศัพท
ยุววิจัย หมายถึง ทีมนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขารวมทําการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตรสารภี
โดยนักเรียนเปนผูท าํ การวิจยั ดวยตนเองโดยใชเครือ่ งมือวิจยั ทีไ่ ดจากการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและมีครูเปน
ที่ปรึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
1. การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหคนเห็นรากเหงา
ของตนเอง เกิดสํานึกในคุณคา ทําใหคนเกิดความภูมใิ จ และศักดิศ์ รีของสิง่ ทีต่ นเองมีอยูซ งึ่ เปนมรดกตกทอด
มาจากบรรพบุรุษในทองถิ่น ทั้งนี้การสืบคนรากเหงาของตนเอง ยังนํามาซึ่งความรูของสมบัติชุมชนที่นา
จะนํามาปดฝุนสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มขึ้นได (Buasai, 2009, 4) การรวมกันสืบคนประวัติศาสตรทองถิ่น
จะชวยปลุกพลังและความภาคภูมใิ จถึงความยิง่ ใหญและความมีคณ
ุ คาของภูมปิ ญ
 ญาทีส่ ามารถกลับฟน คืน
ชีวิตของคนในชุมชนขึ้นมาใหมไดเปนอยางดี
การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นตองอาศัยวิธีการที่หลากหลายผสมผสานการศึกษาของ
สาขาวิชาตางๆ “สหวิทยาการ (Interdisciplinary)” มาประมวลเนื้อหาใหครอบคลุมกวางขวางและรอบดาน
ตลอดจนเชื่อมโยงกันไดอยางเปนองครวม (Thanthanakun, 2015, 356) โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
กระบวนการวิจัยมาสงเสริมกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่น
2. ยุววิจัยประวัติศาสตร
การพัฒนาเด็กในระดับทองถิ่นเขารวมกิจกรรมหรือโครงการศึกษาประวัติศาสตรเปนหนึ่ง
ในกิจกรรมทางเลือกในการพัฒนาเยาวชนของทองถิ่น โดยเปนการเปดพื้นที่การเรียนรูทางเลือกใหแกเด็กๆ
ไดเรียนรูป ระวัตศิ าสตรในทองถิน่ ดวยตนเองผานการศึกษา สัมภาษณ และแลกเปลีย่ นเรียนรูก บั ผูร หู รือปราชญ
ชาวบานโดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของในทองถิ่นและหนวยงานภายนอกใหการสนับสนุน ดังที่ Nakornthap
(2010, 18) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาตนเองของครูและผูเรียน ตลอดจนการพัฒนาเครือขายสงเสริม
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การเรียนรูทองถิ่นโดยการทํางานวิจัยรวมกันระหวางครูและชุมชนโดยมีมหาวิทยาลัยในทองถิ่นเขามาเปน
พี่เลี้ยง เกิดการเรียนรูคูวิจัย ซึ่งการสงเสริมสนับสนุนเยาวชนในชุมชนทําวิจัยในแนวประวัติศาสตรทองถิ่น
ผ า นการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร ท  อ งถิ่ น มี ขั้ น ตอนดั ง นี้ 1) เริ่ ม ต น จากการได ก ลุ  ม เป า หมายที ม ยุ ว วิ จั ย
2) การทํางานรวมกันอยางมีสวนรวม มีการปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนําไปสูการดําเนินงานจัดกิจกรรม
ตามแผนงาน 3) การเผยแพรความรูเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่น นอกจากนี้
ตองมีครูทตี่ อ งการจะปฏิรปู การจัดการศึกษาในโรงเรียนตนเอง มีทกั ษะกระบวนการวิจยั ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่
และเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางความตระหนักใหทีมยุววิจัยเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง
และนํ า โครงการยุ ว วิ จั ย ไปปรั บ ใช ใ นการเรี ย นการสอนโดยใช รู ป แบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู  น อกชั้ น เรี ย น
ทีส่ นองตอบพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2542 ทีก่ าํ หนดใหมกี ารปฏิรปู ผูเ รียนเปนสําคัญ (Rittidet, Khumsri
& Uboleard, 2007, 540-543)
3. กระบวนการสรางยุววิจัย
การสรางยุววิจัยเปนการวิจัยและพัฒนาที่มุงเนนกระบวนการที่มีสวนรวมตั้งแตกระบวนการ
กําหนดปญหา ประเมินสภาพปจจุบัน จุดออน จุดแข็ง กําหนดแผนปฏิบัติการวิจัยที่สอดคลองเหมาะสม
กั บ วิ ถี ชี วิ ต ในเชิ ง วั ฒ นธรรมของเยาวชนในแต ล ะพื้ น ที่ แ ละใช ป ระวั ติ ศ าสตร ท  อ งถิ่ น เป น เครื่ อ งมื อ
ผลการสังเคราะหงานดานกระบวนการโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นภาคเหนือของ Atthames et al.
(2009, 27-28) ไดนําเสนอกระบวนการทํางานในระดับภาค ออกเปน 6 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ 1) ขั้นกอนทําวิจัย
2) ขัน้ พัฒนาโครงการยุววิจยั 3) ขัน้ กระบวนการหนุนเสริมยุววิจยั ทําวิจยั และการเขียนรายงาน 4) ขัน้ การสราง
คูมือกระบวนการทําวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น 5) ขั้นการติดตามประเมินผลงานวิจัย และ 6) ขั้นการตอยอด
งานวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น โดยเกิดการยกระดับความรูของงานยุววิจัย การดําเนินกระบวนการยุววิจัย
ภายใตการเก็บขอมูลเชิงประจักษเปนการเรียนรู“ทักษะชีวิต” ที่ทรงพลังและยั่งยืนแกผูเรียน ทั้งหมดนี้
ลวนเปนการเพิ่มบทบาทใหมใหกับการวิจัยที่ไมใชเปนเพียงการบุกเบิกสรางความรูใหมทางวิชาการเทานั้น
แตเปนการใชกระบวนการและธรรมชาติของการวิจัยเปนเครื่องมือกระตุนการเรียนรูและเปดพื้นที่การเรียนรู
ใหมใหทั้งครูและผูเรียน ทั้ง “ยุววิจัย” “คุรุวิจัย” “เครือขายการเรียนรู” ไดกลายมาเปนกระแสความคิด
และเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาครู พัฒนาเด็ก และพัฒนากระบวนการเรียนรูในระบบการศึกษาไทย
(Nakornthap, 2010, 18)
การวิจยั และพัฒนาเครือขายในพืน้ ทีเ่ พือ่ หนุนเสริมการเรียนรูร ายวิชาประวัตศิ าสตรในจังหวัดเชียงใหม
ควรมีการพัฒนาเครือขายในทองถิ่นโดยใชเครือขายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรูรายวิชาประวัติศาสตร
ในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการสอนของครูโดยเครือขายนักวิชาการ
ในพืน้ ทีม่ บี ทบาทหนาทีใ่ นการหนุนเสริมดวยการสรางชุดความรูเ กีย่ วกับประวัตศิ าสตรชมุ ชนทีห่ ลากหลายมิติ
ตามแนวทางของศาสตรตางๆ และเกิดแนวทางการบูรณาการการสอน วิชาประวัติศาสตรกับศาสตรอื่นๆ
ทําใหเกิดการเรียนรูแ บบบูรณาการทุนเครือขายในพืน้ ที่ ครู และนักเรียนมีความสุขในเรียนรูว ชิ าประวัตศิ าสตร
เพิม่ ขึน้ (Ongsakul, S.; Ongsakul, Sa & Thipkasorn, 2011, 24-25) เกิดประวัตศิ าสตรชมุ ชน โดยคณะผูว จิ ยั
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สถานศึกษาและชุมชนชวยกันสืบคน ผูบริหารสถานศึกษา ชุมชน และเครือขายในพื้นที่มีความภูมิใจที่ได
รวมหนุนเสริม ครูมนั่ ใจในการสอนวิชาการประวัตศิ าสตรและมีเทคนิคในการสอนเพิม่ ขึน้ ซึง่ ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่
เปนการศึกษาเรื่องราวของชุมชนที่อยูนอกแวดวงศูนยกลางอํานาจทางการเมืองของรัฐ สังคมหรือชุมชน
ดังนั้น แนวคิดการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนในการมองโครงสรางหมูบานจึงไมใช “หนวย” ที่ถูกกําหนดขึ้น
โดยกระทรวงมหาดไทย (Settayanurak, 2011, 18) แนวคิดดังกลาวทําใหการศึกษาชุมชนหรือทองถิ่นแบง
เขตการศึกษาออกเปน “หนวย” เฉพาะที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูศึกษาวาตองการจะศึกษา
ในระดับใด เชน เมือง หมูบาน หรือชุมชนระดับตางๆ เปนตน “หนวย” ทางกายภาพที่จะใชศึกษานับ
เปนลักษณะที่สําคัญยิ่งของประวัติศาสตรทองถิ่น (Choowaen, 2006, 141)

วิธีการวิจัย
การวิจัยมีกระบวนการในการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. สํารวจ และระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดโครงสราง รูปแบบ และแนวทางดําเนินงาน
1.1 กลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบดวย 1) เจาหนาที่ศูนยขอมูลเวียงกุมกาม
1 คน 2) อาจารยสาขาวิชาลานนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 คน 3) เจาหนาที่
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษที่ 16 ระดับปฏิบตั กิ าร 1 คน 4) เจาหนาทีส่ าํ นักบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม จังหวัดเชียงใหม ระดับปฏิบตั กิ าร 1 คน 5) แกนนําชุมชน 3 คน และ 6) ผูอ าํ นวยการโรงเรียนวชิราลัย
1 คน
1.2 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบรายการประเด็นสนทนากลุมสําหรับ
บุคลากร เจาหนาที่ และแกนนําชุมชน โดยไดรบั คําแนะนําในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบรายการประเด็น
สนทนากลุมจากผูทรงคุณวุฒิ
1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
1.3.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสารและสิ่งพิมพตาง ๆ เรื่องการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
แนวคิดการวิจัยแบบมีสวนรวม แนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับชุมชน และแนวคิดยุววิจัยประวัติศาสตร และ
ขอมูลจากสิ่งพิมพทองถิ่นตนยางนาถนนสายเชียงใหมลําพูน และคูมือแหลงการเรียนรูประวัติศาสตร
เวียงกุมกาม
1.3.2 จัดทําแบบบันทึกการสนทนากลุม และเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม
และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการสนทนากลุม
1.4 การวิเคราะหขอมูล
1.4.1 สรุปประเด็นแนวทางการดําเนินการ ไดแก 1) โครงสรางของการดําเนินงาน และ
2) ขั้นตอนการดําเนินงาน
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1.4.2 ตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลจากการสนทนากับแนวคิดยุววิจยั ประวัตศิ าสตร
2. การวิเคราะห และออกแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสรางยุววิจยั ประวัตศิ าสตรสารภี
และกระบวนการสรางยุววิจยั ในขัน้ ตอนนีผ้ วู จิ ยั ไดดาํ เนินการวิเคราะห สังเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากขัน้ ตอนที่
1 และนําแนวคิดกระบวนการทํางานยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นภาคเหนือของ Atthames et al. (2009) มา
ปรับใชเพื่อออกแบบการอบรมเชิงปฏิบัติสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี และกระบวนการสรางยุววิจัย
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี
3.1 กลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 58 คน ประกอบดวย 1) อาจารยสาขาวิชาลานนาศึกษา
คณะมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 คน 2) เจาหนาที่ศูนยขอมูลเวียงกุมกาม 5 คน 3) แกนนําชุมชน
3 คน 4) ผูอํานวยการโรงเรียนวชิราลัย 1 คน 5) ครู จํานวน 2 คน และ 6) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ
6 จํานวน 46 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากผูประสงคเขารวมโครงการ
3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก คูม อื อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารยุววิจยั ประวัตศิ าสตร
สารภี แบบบันทึกผลการประเมินการใชแผนที่ชุมชน และแบบประเมินผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการสราง
ยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี โดยไดรับการตรวจสอบและหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงค (Index of Congruence: IOC) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.3.1 ผูวิจัยจัดทําคูมืออบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี
3.3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี
3.3.3 จัดทําแบบบันทึกผลการประเมินการใชแผนที่ชุมชน และแบบประเมินผลจาก
การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี เพื่อนําผลการประเมินคัดเลือกและสรางทีมยุววิจัย
3 ทีม ทีมละ 5 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกผลการประเมิน
3.4 การวิเคราะหขอมูล
3.4.1 วิเคราะหขอ มูลจากแบบประเมินโดยการหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3.4.2 สรุปประเด็นขอเสนอแนะจากแบบบันทึกการประเมิน
4. การลงมือปฏิบัติ
4.1 กลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 47 คน ประกอบดวย 1) ครู จํานวน 2 คน และ 2)
ทีมยุววิจัย 3 ทีม ทีมละ 5 คน จํานวน 45 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากผูประสงคเขารวมโครงการ
4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก คูม อื อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารยุววิจยั ประวัตศิ าสตร
สารภี แผนที่ชุมชน แบบสังเกต และแบบบันทึกขอมูล
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
4.3.1 ยุววิจัยรวมกันคิดหัวขอการวิจัยที่สนใจ ปรับหัวขอวิจัยและคําถามการวิจัยให
คลองกับประวัติศาสตรทองถิ่นโดยครูใหคําปรึกษา
4.3.2 ยุววิจัยเขียนโครงรางโครงการยุววิจัย ออกสํารวจพื้นที่โดยใชแผนที่ชุมชน
และสรางความคุนเคยกับชุมชน ประสานงานกับคนในชุมชน
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4.3.3 วิจยั ปฏิบตั กิ ารยุววิจยั ประกอบดวย กระบวนการตัง้ คําถาม การเก็บรวบรวมขอมูล
จากชุมชนโดยใชแบบสังเกตและแบบบันทึกขอมูล ตรวจสอบขอมูล ตอบคําถามการวิจัย นําเสนอขอมูล
ผานการเขียนรายงานวิจัย
4.4 การวิเคราะหขอมูล
4.4.1 วิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกต และแบบบันทึกขอมูล
4.4.2 สรุปประเด็นและสังเคราะหขอมูล
5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ
5.1 กลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 49 คน ประกอบดวย 1) อาจารยสาขาวิชาลานนาศึกษา
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 1 คน 2) ผูอํานวยการโรงเรียนวชิราลัย จํานวน 1 คน
3) ครู จํานวน 2 คน และ 4) ยุววิจัย จํานวน 15 คน (3 ทีม )
5.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณและแบบรายการประเด็น
สนทนากลุมสําหรับยุววิจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของความสําเร็จ ปญหา และอุปสรรค โดยไดรับคําแนะนํา
ในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ออกติดตามผลการดําเนินการวิจยั ปฏิบตั กิ ารยุววิจยั และรายงาน
ความกาวหนา ใหขอ เสนอแนะการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน โดยผูว จิ ยั สัมภาษณและจัดสนทนากลุม เพือ่
นําเสนอเงื่อนไขของความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร
5.4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ การสนทนากลุม และจัดทํา
รายงานสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย
1. กระบวนการสรางยุววิจยั ประวัตศิ าสตรสารภี ไดกระบวนการสรางยุววิจยั จากการวิเคราะห
สังเคราะหขอ มูล และการนําแนวคิดกระบวนการทํางานยุววิจยั ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ ภาคเหนือของ Atthames
et al. (2009) มาปรับใชภายใตการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของดังนี้
1.1 ขั้นที่ 1 สํารวจและระดมขอมูล สํารวจขอมูลพื้นฐานโรงเรียนในพื้นที่เปาหมาย
จัดประชุมทีมวิจัยทุกคนเพื่อทําความเขาใจ วางแผนและกําหนดการดําเนินงานโครงการรวมกับศูนยขอมูล
เวียงกุมกาม สาขาวิชาลานนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ 16 (เชียงใหม) และสํานักบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม ศูนยขอมูล
เทศบาลตําบลยางเนิง้ ตําบลสารภี ตําบลทาวังตาล ตําบลหนองหอยโดยแสดงผลในลักษณะของกระบวนการ
สร า งยุ ว วิ จั ย เพื่ อ ตอบคํ า ถามว า รู ป แบบการสร า งยุ ว วิ จั ย ภายใต โ ครงการยุ ว วิ จั ย ประวั ติ ศ าสตร ส ารภี
เปนอยางไร
1.2 ขั้นที่ 2 หาเครือขาย เริ่มจากการหาเครือขายของผูบริหาร ครูและนักเรียนที่สนใจ
สนับสนุนใหนักเรียนและครูเขียนโครงการ โดยผูประสานงานไดทํางานเชิงรุกเขาถึงครูและนักเรียนยุววิจัย
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ทัง้ ทางโทรศัพทและอีเมล ซึง่ ในระหวางนีท้ างผูป ระสานไดพยายามทําความเขาใจและปรับทัศนคติของตนเอง
ครูและนักเรียนใน 2 ประเด็น คือ "งานวิจัยไมใชเรื่องยาก" และ "ประวัติศาสตรทองถิ่น"
1.3 ขั้นที่ 3 เติมเต็ม กระบวนการนี้เปนการฝกทักษะ สรางพื้นฐานและเตรียมความพรอม
โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี เพื่อใหทีมยุววิจัยไดมีความรู ทักษะและ
ประสบการณพื้นฐานในการลงมือปฏิบัติทําวิจัยดวยการลงพื้นที่ตอไป
1.4 ขั้นที่ 4 การดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการยุววิจัย เขียนรางโครงการยุววิจัย การลงพื้นที่
ชุมชนประสานงานกับกลุมเปาหมายที่จะสัมภาษณ ทําการสํารวจตนยางนาถนนสายเชียงใหม-ลําพูนทําให
เกิดการตรวจสอบสถานการณและสภาพของตนยางนาผานการลงพื้นที่จริง โดยมีการตรวจสอบควบคูกับ
หมายเลขและขอมูลที่ไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนใหยุววิจัยไดบันทึกและสังเกตสภาพตนยางนา
อย า งละเอี ย ด สั ม ภาษณ ผู  สู ง อายุ จั ด เวที เ รื่ อ งเล า ประวั ติ ศ าสตร เก็ บ รวบรวมข อ มู ล และตรวจสอบ
ประเด็นของการวิจัย วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล แบงยุคเชิงประวัติศาสตรที่สอดคลองกับประเด็น
การวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
1.5 ขั้นที่ 5 สะทอนการเรียนรู และการประเมินผลการดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนิน
โครงการผานการสนทนากลุม (Focus Group) ตอกิจกรรมหรือผลงานการศึกษาประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ สะทอน
เงื่อนไขของความสําเร็จ กระบวนการ รวมทั้งปญหา อุปสรรค และแนวทางสงเสริมใหเยาวชนศึกษา
ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ เพือ่ นําผลการศึกษาของทีมยุววิจยั ไปสูข นั้ การตอยอดงานวิจยั ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ ใน
เชิงลึกระยะตอไป (ขั้นการตอยอดงานวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น)
2. เงื่อนไขของความสําเร็จ ปญหา และอุปสรรค จากการถอดบทเรียนกระบวนการสราง
ยุววิจัยประวัติศาสตรสารภีสามารถวิเคราะหเงื่อนไขของความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคไดดังนี้
2.1 เงือ่ นไขของความสําเร็จ ประกอบดวยการจัดกิจกรรมใหผเู รียนและครูไดลงพืน้ ทีเ่ รียนรู
และศึกษาประวัตศิ าสตรดว ยวิธกี ารทีห่ ลากหลายทําใหผเู รียนมีความตืน่ ตัวและเรียนรูไ ดรวดเร็ว และการสราง
เครือขาย การสรางความเขาใจอันดีทจี่ ะนําไปสูค วามรวมมือกันของนักวิจยั ภายในโครงการกับนักวิจยั โครงการ
อื่น ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการระดมความคิดเห็น การทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของ และจัดประชุม
ทีมวิจัยทุกคนเพื่อทําความเขาใจวางแผนรวมกัน ทั้งนี้หากเจาหนาที่เทศบาลและชุมชน ตลอดจนผูบริหาร
สถานศึกษา ครู และนักเรียน มีความเขาใจและตองการเรียนรู เห็นความสําคัญของประวัตศิ าสตรชมุ ชนอยาง
แทจริง ทําใหนักวิจัยไดรับความรวมมือจากทุกฝายเปนอยางดี ทั้งนี้ นักวิจัยควรลงพื้นที่ใหบอยครั้งมากขึ้น
เนือ่ งจากจําเปนตองประสานงานกับหลายหนวยงานและควรมีการทําความเขาใจทีช่ ดั เจนในการดําเนินงาน
ในแตละกิจกรรมเพื่อลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
2.2 ปญหาและอุปสรรค คือ การทําความเขาใจในเรื่องการวิจัยหรือการวิจัยประวัติศาสตร
เปนปญหาพื้นฐานของการทําโครงการ ครูในโรงเรียนมีความรูสึกวา การทําวิจัยเปนเรื่องยากและซับซอน
การทําวิจยั ในโครงการนีจ้ ะตองทําเปนงานวิจยั ทางประวัตศิ าสตรและทํารวมกับนักเรียนทําใหเกิดความวิตก
กังวล รวมถึงระยะเวลาทีจ่ าํ กัดทําใหทงั้ ครูและนักเรียนมีความรูส กึ วิตกกังวลตอการจัดสรรเวลาในการทําวิจยั
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จากการถอดบทเรียนกระบวนการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภีสามารถวิเคราะหแนวทาง
ที่สงเสริมใหเยาวชนศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นได ดังนี้
1. การเอาชนะใจ ทําใหเยาวชนมีความเชื่อถือ ยอมรับในตัวผูวิจัย ผูสอน วิทยากรและยอมรับใน
ความเปนทองถิ่นของตนเอง รวมถึงตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรทองถิ่น
2. การเปนแบบอยาง การที่มีคนรุนเกา รุนปูยา ตายาย พอแม เปนตนแบบใหกับเยาวชน จะชวย
ใหเกิดความคิด ตระหนักและเกิดความรูส กึ ตัว (จิตสํานึก) แกเยาวชนได ตลอดจนเกิดความรัก ความหวงแหน
ในทองถิ่น และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสืบตอไดเปนอยางดี
3. การไดรับการสงเสริมและสนับสนุน หนวยงานในทองถิ่นใหมีสวนรวม มีหลายหนวยงานทั้งใน
ระดับหมูบ า น ตําบล อําเภอ ไปจนถึงจังหวัดหรือสูงกวา สามารถเขามามีสว นในการสนับสนุน สงเสริมใหเกิด
การตื่นตัวในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
จากการศึกษาทําใหไดกระบวนการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี 5 ขั้นตอน ประกอบดวยขั้นที่ 1
สํารวจและระดมขอมูล ขั้นที่ 2 หาเครือขาย ขั้นที่ 3 เติมเต็ม ขั้นที่ 4 การดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการยุววิจัย และ
ขั้นที่ 5 สะทอนการเรียนรู และการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งมีความสอดคลองกับขั้นตอนกระบวนการ
ทํางานยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นภาคเหนือของ Atthames et al. (2009, 27-28) ในขั้นตอนที่ 1 - 5 ไดแก
1) ขั้นกอนทําวิจัย 2) ขั้นพัฒนาโครงการยุววิจัย 3) ขั้นกระบวนการหนุนเสริมยุววิจัยทําวิจัยและการเขียน
รายงาน 4) ขั้นการสรางคูมือกระบวนการทําวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น 5) ขั้นการติดตามประเมินผลงานวิจัย
ทั้งนี้กระบวนการสรางยุววิจัยมีขั้นตอนที่มีขอคนพบ และขอจํากัดที่แตกตางกันในบางขั้นตอน ไดแก
ในขั้นที่ 3 เติมเต็มซึ่งเปนกระบวนการหนุนเสริมการทําวิจัยและการเขียนรายงาน คนพบวา ครูและนักเรียน
มีความตองการที่จะศึกษาและใชคูมือกระบวนการทําวิจัยตั้งแตขั้นตอนนี้เพื่อใหสามารถดําเนินงานวิจัย
เปนไปตามกระบวนการ สวนขั้นที่ 6 การตอยอดงานวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นของ Atthames et al. (2009,
27-28) นัน้ ผูว จิ ยั มีขอ จํากัดในดานระยะเวลาทีใ่ ชในการดําเนินการ ซึง่ การตอยอดงานวิจยั จะสามารถดําเนินการ
ไดนั้นจะตองมีการจัดเวทีถอดบทเรียน เผยแพรประชาสัมพันธ และการสังเคราะหผลการวิจัยที่เปนขอมูล
ทางประวัติศาสตรที่ไดรวมกันในชุมชนอีกครั้ง กอนจะนํามาตอยอดงานวิจัยในเชิงการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนทางประวัติศาสตรในทองถิ่นตอไป
เงือ่ นไขของความสําเร็จ ในการสรางกระบวนการยุววิจยั ไดแก การสรางความเขาใจในเรือ่ งการวิจยั
หรือการวิจัยประวัติศาสตรมีความสําคัญสําหรับครูเปนอันดับแรก มุงเนนการทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดในเรือ่ งการแสวงหาความรู ความสามารถของครูและนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมใหผเู รียน และ
ครูไดลงพื้นที่เรียนรูเพื่อศึกษาประวัติศาสตรดวยวิธีการที่หลากหลายทําใหผูเรียนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู
ไดโดยเชื่อมโยงหรือตอยอดความรูทางประวัติศาสตรใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นจะทําใหผูเรียนเกิดความรู
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ความเขาใจที่เปนรูปธรรม สอดคลองกับโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น จังหวัดมหาสารคามของ
Rittidet, Khumsri & Uboleard (2007, 542) ที่พบวา ครูที่ปรึกษาตองการใหมีการอบรมใหแนวทางการทํา
วิจัยที่ถูกตองในสาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น เพราะครูที่ปรึกษาบางทานไมไดมีความรูในดานการเรียน
การสอนประวัติศาสตร ไมไดมีวุฒิสาขาวิชาประวัติศาสตร เมื่อเขามารวมโครงการฯ การดําเนินการประชุม
อบรมใหความรูดานประวัติศาสตรหลายครั้งจึงเขาใจ และครูที่ปรึกษามีบทบาทในการสรางความตระหนัก
ใหทีมยุววิจัยเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง ทําหนาที่ใหคําปรึกษาตามไปลงพื้นที่เก็บขอมูล
เพือ่ ใหขอ คิดเห็นในการตัง้ คําถาม ทําใหทมี ยุววิจยั เก็บขอมูลไดตรงประเด็นวัตถุประสงคของแตละชุดโครงการ
ซึ่งโครงการแตละโรงเรียนจะมีการเก็บขอมูลตามบริบทของแตละชุมชนและบริบทระหวางครูที่ปรึกษา
กับยุววิจัยจะวางแผนงานรวมกัน
การจัดกิจกรรมลงพื้นที่และเรียนรู การศึกษาประวัติศาสตรดวยวิธีการที่หลากหลายทําใหเกิด
ความตืน่ ตัวและเรียนรูไ ดรวดเร็ว การสรางเครือขายและความเขาใจอันดีทจี่ ะนําไปสูค วามรวมมือจากทุกฝาย
ควรทําความเขาใจใหชดั เจนกอนทีจ่ ะดําเนินกิจกรรม เพือ่ ลดปญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ การสรางเครือขาย
และความเขาใจอันดี ที่จะนําไปสูความรวมมือกันของนักวิจัยภายในโครงการกับนักวิจัยโครงการอื่น
ตลอดจนหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เปนปจจัยความสําเร็จของการวิจยั ซึง่ ตองมีการระดมความคิดเห็น การทบทวน
ขอมูลทีเ่ กีย่ วของ และจัดประชุมทีมวิจยั ทุกคนเพือ่ ทําความเขาใจวางแผนรวมกัน ทัง้ นีห้ ากเจาหนาทีเ่ ทศบาล
ชุมชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เห็นความสําคัญ มีความตองการที่จะเรียนรูและเขาใจ
ประวัติศาสตรชุมชนอยางแทจริงจะทําใหนักวิจัยไดรับความรวมมือจากทุกฝายเปนอยางดี สอดคลองกับ
Atthames et al. (2009, 2) ที่กลาววา กระบวนการทําวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งนักเรียน อาจารยจากมหาวิทยาลัย ครู/อาจารย ยุววิจัยในโรงเรียนและชุมชน
ไดรจู กั ตนเองและรูจ กั ชุมชนรวมกัน การทําวิจยั โดยนักเรียนเปนนักวิจยั และมีครูเปนทีป่ รึกษา จะเปนเครือ่ งมือ
ที่ทําใหครูเปลี่ยนวิธีสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนไดพัฒนาศักยภาพ โดยการคิดวิเคราะหและ
เชือ่ มโยงเรือ่ งเวลาและพืน้ ที่ ทัง้ ยังเกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชน โรงเรียนและหลักสูตรทองถิน่ อันจะทําใหเกิด
ความยั่งยืน ทําใหอาจารยและครูเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง วิธีสอนเปลี่ยนแปลง ยอมรับคําตอบ
ของนักเรียนทีห่ ลากหลายและความแตกตางระหวางบุคคล ไมใชมาตรฐานเดียวเปนตัวกําหนดกับเด็กทุกคน
และเกิดการตระหนักรูใ นตนเองวากระบวนการวิจยั เรียนรูป ระวัตศิ าสตรทอ งถิน่ เกิดขึน้ จากประสบการณตรง
ยุววิจยั เกิดความสนุกกับการเรียนรูป ระวัตศิ าสตรทอ งถิน่ และเกิดความรักความหวงแหนชุมชนของตนเอง และ
ทั้งครูและนักเรียนเห็นวาการทําวิจัยเปนเรื่องที่ไมยาก สามารถทําไดถามีความตั้งใจและสนใจจริง อาจารย
จากมหาวิทยาลัยจะไดสงั เคราะหองคความรูป ระวัตศิ าสตรทอ งถิน่ ชวยยกระดับขอมูลชุมชนสูค วามรูร ะดับทฤษฎี
ไดผลงานวิจยั ทีจ่ ะไปนําถายทอดในมหาวิทยาลัยทัง้ เนือ้ หาและกระบวนการการทําวิจยั ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่
ได เ นื้ อ หาของหลั ก สู ต รประวั ติ ศ าสตร ท  อ งถิ่ น ที่ ส ามารถนํ า มาปรั บ ใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
รายวิชาประวัติศาสตร และไดกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ การบูรณาการวิชา การมีสวนรวมจากคนทุกระดับ
เพื่อไหลเวียนความรู ตั้งแตขอมูลการบอกเลา สูการจัดระบบ จนถึงการใชฐานคิดเชิงทฤษฎี งานวิจัย
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เกิดประโยชนตอ การนําไปใชจริง ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดเกีย่ วกับชุมชนแนวปฏิบตั ิ (Community of Practice)
ของ Lovichit (2007, 3 - 10) ที่กลาววา การมีชุมชนแนวปฏิบัติ ทําใหเพิ่มพูนความรูที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ
ในระดับที่งายที่สุด ชุมชนแนวปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็ก ๆ ซึ่งทํางานดวยกันมาระยะหนึ่ง มีเปาหมายรวมกัน
และตองการที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจากการทํางาน กลุมดังกลาวมักจะไมไดเกิดจาก
การจัดตั้งโดยองคกร แตเปนกลุมที่เกิดจากความตองการทางสังคม และความพยายามที่จะทําใหบรรลุ
ผลสําเร็จ เปนกลุมที่ไมมีอํานาจ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิโครงสรางองคกร เครือขายความสัมพันธ
ที่ไมเปนทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ พื้นฐานที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่ไมเปนทางการจะเอื้อตอ
การเรียนรูและการสรางความรูใหม ๆ มากกวาโครงสรางที่เปนทางการ ทั้งนี้อาจเพราะการเรียนรูซึ่งไดรับ
จากการทํางาน และชีวติ ประจําวันเปนหลัก เปนแงมมุ เชิงปฏิบตั ิ ปญหาประจําวัน เครือ่ งมือใหม ๆ พัฒนาการ
ในเรื่องงาน วิธีการทํางานที่ไดผล และไมไดผล การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหเกิดการถายทอด
แลกเปลี่ยนความรูฝงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรูจากหนังสือ หรือการฝกอบรม
ตามปกติ เครือขายทีไ่ มเปนทางการ ซึง่ มีสมาชิกจากตางหนวยงาน ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จไดดกี วา
การสื่อสารตามโครงสรางที่เปนทางการ
สวนแนวทางสงเสริมใหเยาวชนศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นมีจุดเนนสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาให
เกิดความยั่งยืนคือ การเอาชนะใจ ทําใหเยาวชนมีความเชื่อถือ ยอมรับ รวมถึงตระหนักถึงความสําคัญของ
ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ จุดประกายสรางความตืน่ เตน สรางประสบการณทลี่ าํ้ คาใหกบั ผูเ รียนโดยจัดการความรู
อยางเปนระบบ งาย ไมซับซอนไมวกวน ผูปกครองก็มีสวนทั้งในทางตรงและทางออม ในการที่จะชักจูงใจ
ใหเยาวชนมาสนใจในประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ มีคนรุน เกาเปนตนแบบใหกบั เยาวชน ไดรบั การสงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานในทองถิ่นตองเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน ทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ ไปจนถึงจังหวัด
หรือสูงกวาขึ้นไปเพื่อสรางความตื่นตัวในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น สอดคลองกับ Rittidet, Khumsri &
Uboleard (2007, 542) ; Jaisree, Thongkao, Phikulsawat, Lakmuang & Rattanajirawong (2009, 112-115)
ที่พบวา การสงเสริมใหเยาวชนศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นควรมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายโดย
ใชวิธีประสานงานและความรวมมือดวยการสรางความเขาใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การใหกําลังใจ
ในลักษณะของกัลยาณมิตรทางวิชาการ รวมกับผูปกครอง ผูนําชุมชนในแตละชุมชน สรางเครือขายปจจัย
สนับสนุนใหยุววิจัยมีกําลังใจเรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาใหยั่งยืน คือ การนําองคความรูไปสรางเปน
หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ของโรงเรี ย นโดยบู ร ณาการให เ ข า กั บ การเรี ย นการสอนพร อ มกั บ ใช แ หล ง การเรี ย นรู 
ทางวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญาเปนหองเรียนใหเยาวชนไดศกึ ษาสังเกตสัมผัสดวยตนเอง สิง่ นีจ้ ะปลูกฝงใหเยาวชน
มีสํานึกที่ดีตอชุมชนและภูมิปญญาซึ่งเปนมรดกของบรรพบุรุษของตน ทั้งนี้การใชประโยชนจากขอมูล
ประวัติศาสตรหรือจากการผลการวิจัยโดยการบูรณาการเขาสูการเรียนการสอนในสถานศึกษาเปนแนวทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะคนในชุมชนจะมองเห็นความสําคัญของการศึกษาและการถายทอดสูคนรุนหลัง
อันจะทําใหองคความรูนั้นไมมวี ันสูญหายและการเรียนรูสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
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ขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษากระบวนการสรางยุววิจัย คือ เงื่อนไขของความสําเร็จในการสราง
กระบวนการยุววิจัย ไดแก การสรางความเขาใจในเรื่องการวิจัยหรือการวิจัยประวัติศาสตร มีความสําคัญ
สําหรับครู เนื่องจากครูถูกทําใหรูสึกวาการทํางานวิจัยเปนเรื่องยากสําหรับครูในโรงเรียน ดังนั้น การถูกขอให
ทําวิจัยจึงไมใชเรื่องที่ครูอยากจะทํา ประกอบกับการทํางานวิจัยในโครงการนี้จะตองทําเปนงานวิจัย
ทางประวัติศาสตรและจะตองทํางานรวมกับนักเรียน ยิ่งทําใหครูสวนใหญวิตกกังวล ครูจํานวนไมนอย
ก็ถอนตัวไปหลังจากการประชุมครั้งแรก นอกจากนี้การทําใหครูมีความรูและความเขาใจในความหมายของ
ประวัตศิ าสตรเปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญมากทีน่ กั วิจยั ควรใชเวลาอยางมากในการพูดคุย และการเสนอแนะวิธคี ดิ และ
วิธีทําความเขาใจในความหมายของประวัติศาสตรและการทําวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น ดังที่ Atthames
et al. (2009, 54) กลาววา ครูสว นใหญถกู ทําใหเขาใจและรับรูว า ประวัตศิ าสตร คือ เรือ่ งราวในอดีตทีส่ มั พันธก บั
รัฐหรือชาติ และอาจมีความสับสนอันเกิดจากความไมเขาใจความหมายของประวัตศิ าสตรในการทําโครงการ
ยุววิจัย เชน มีเปาหมายการทําวิจัยที่เปนการมุงหวังผลเฉพาะหนาหรือมุงใหนักเรียนรูประวัติศาสตรเพียง
ผิวเผิน ไดแก ความตองการใหเด็กนักเรียนที่เขามารวมทําวิจัยสามารถเปนไกดนําเที่ยว หรือ มองวา
ประวัติศาสตรคือ การรูวาโบราณสถาน เรื่องเลาในชุมชนมีความเปนมาอยางไรเทานั้น หรือศึกษาประเพณี
เคยทํามาอยางไร แตภายหลังจากการทําความเขาใจกันก็สามารถปรับความคิดของครูใหเขาใจถึงวิถีของ
การเปลีย่ นแปลง “ความทรงจํา” สู "ประวัตศิ าสตรชมุ ชน" ได โดยทีค่ ณะผูว จิ ยั พยายามทีจ่ ะทําใหครูเขาใจวา
ประวัติศาสตรของชุมชนมีแกนที่สําคัญ ไดแก การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธของชุมชน
และของคนทุกกลุม ในชุมชนซึง่ ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เปนปฎิสมั พันธทซี่ บั ซอน

สรุป
กระบวนการสรางยุววิจัยภายใตโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 สํารวจและระดมขอมูล จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจวางแผน และกําหนดการดําเนินงานโครงการ
ขั้นที่ 2 หาเครือขาย สนับสนุน ทําความเขาใจและปรับทัศนคติ ขั้นที่ 3 เติมเต็ม ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นที่ 4 การดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการยุววิจยั และขั้นที่ 5 รวมวิเคราะห สะทอนการเรียนรู และการประเมินผล
การดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนินโครงการ โดยปญหาและอุปสรรคในการสรางยุววิจัย คือ ระยะเวลา
ที่จํากัดทําใหทั้งครูและนักเรียนมีความรูสึกวิตกกังวลตอการทําวิจัย สวนเงื่อนไขของความสําเร็จในการสราง
ยุววิจัย คือ การสรางความเขาใจในเรื่องการวิจัยหรือการวิจัยประวัติศาสตรแกครูเปนอันดับแรก ซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการจัดกิจกรรมลงพืน้ ทีแ่ ละการเรียนรูศ กึ ษาประวัตศิ าสตรดว ยวิธกี ารทีห่ ลากหลายทําใหยวุ วิจยั เกิด
ความตืน่ ตัวและเรียนรูไ ดรวดเร็ว รวมทัง้ สรางเครือขายและความเขาใจอันดีทจี่ ะนําไปสูค วามรวมมือจากทุกฝาย
ทั้งนี้ควรมีการทําความเขาใจที่ชัดเจนในการดําเนินงานแตละกิจกรรมเพื่อลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
แนวทางทีส่ ง เสริมใหเยาวชนศึกษาประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ ไดแก การเอาชนะใจ จุดประกาย การเปนแบบอยาง
การสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนมีกาํ ลังใจเรียนรูป ระวัตศิ าสตรอยางมีความสุข และการทําวิจยั ครัง้ ตอไป
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรและชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียนในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
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ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อนําไปใชพัฒนาการจัดการเรียนรูเพิ่มเติมที่สามารถสรางความนาสนใจ
ใหแกผูเรียนไดมากขึ้น
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร เ พื่ อ จั ด การข อ มู ล
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ โดยแบงขัน้ ตอนการดําเนินงานวิจยั ออกเปน 5 ระยะ ไดแก 1) ศึกษาสภาพบริบทของชุมชน
2) วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล 3) พัฒนาระบบโดยใชภาษา PHP ใช MySQL
ในการจัดเก็บฐานขอมูล ใช Google Map API ในการแสดงผลขอมูลบนแผนทีอ่ อนไลน 4) ทดลองใชงานระบบ และ
5) สงมอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใหกับชุมชน กลุมตัวอยาง ประกอบดวย กลุมผูใหขอมูลดาน
ภูมปิ ญ
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แบบประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ แบบประเมินความพึงพอใจระบบ วิเคราะหขอมูล
โดยสถิติพรรณนา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบขอมูลภูมิปญญา จํานวน 12 ภูมิปญญา
ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นสามารถนําเสนอขอมูล
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 ญาทองถิน่ ได และไดผา นการประเมิน
* ผูเขียนหลัก

อีเมล: ponwana.r@g.cmru.ac.th

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

84

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562

ประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบจากผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (  = 4.38)
สวนผลการประเมินความพึงพอใจระบบของผูใชงานอยูในระดับพึงพอใจมาก (  = 3.97)

คําสําคัญ
ภูมิปญญาทองถิ่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

Abstract
The objectives of this research were to develop the geographic information system for
local wisdom management. The research methodology is divided into five phases as follows;
1) studying the community context, 2) analyzing and designing the information system and database
system, 3) implementing the system using PHP as a programming language, MySQL as the
database management system and Google Map API technology for representing information
on the online map 4) testing the system and 5) delivering the geographic information system to
community. The studied sample groups consist of 12 informants of local wisdoms using the
purposive sampling method, five experts as quality assessment samples using the purposive
sampling method and 63 user samples using the simple random sampling method. The research
instruments are 1) structured interview form 2) questionnaire 3) systematic quality assessment from
and 4) satisfaction assessment form. The data were analyzed by descriptive statistic, means
and standard deviation. The research results reveal that there have been 12 local wisdoms.
The geographic information system for local wisdom management can represent the local wisdom
information in photos, texts, geographic database. The information (i.e., local wisdom locations
and photos) can be represented on the online map. The system administrator can manage
the local wisdom information through the system. The geographic information system for local
wisdom management, which is evaluated by the experts, passed the assessment in high level
(  = 4.38). Similarly, the result of satisfaction assessment of users is also at high level
(  = 3.97).

Keywords
Local Wisdom, Geographic Information System
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บทนํา
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีประวัติศาสตรอันยาวนานโดย มีการพบหลักฐานโบราณวัตถุ
เครื่องถวยชามและของใชที่มีอายุอยูในสมัยลานนา ประมาณ 500-600 ปมาแลว แสดงถึงความเปนชุมชน
เกาแก มีภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดมาเปนเวลายาวนาน มีสถานที่สําคัญ ไดแก
วัดอรัญญวิเวก วัดบานเดนสะหรีศรีเมืองแกน พิพิธภัณฑแหลงเตาอินทขิลเมืองแกน เขื่อนแมงัดสมบูรณชล
ชุมชนมีกจิ กรรมทีม่ คี วามสําคัญและสืบทอดมาเปนเวลายาวนาน ไดแก พิธฟี อ นบวงสรวงพระเจาสามฝง แกน
ประเพณีเดือน 8 เขา 9 ออก ประเพณีใสขนั ดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน และพิธบี วงสรวงดวงพระวิญญาณ
พระเจ า สามฝ  ง แกน นอกจากนี้ ชุ ม ชนยั ง ได จั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ เพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ
ไดแก กิจกรรมหนาวนี้ที่เมืองแกน และกิจกรรมนั่งงัวลอ ผอเมืองแกน ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญตอ
ความเปนอยูข องคนในชุมชนเปนอยางมากชวยใหสมาชิกในชุมชนดํารงชีวติ อยูร ว มกันอยางสงบสุข มีการสราง
สมดุ ล ระหว า งคนกั บ ธรรมชาติ แ วดล อ ม สนั บ สนุ น การปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ให เ หมาะสมกั บ
ความเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบจากสั ง คมภายนอก (Jaiman, 1996) นอกจากนั้ น ยั ง ทํ า ให เ กิ ด
ความภาคภูมิใจใหกับคนในชุมชนอีกดวย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) คือ กระบวนการทํางาน
เกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอร ที่ใชกําหนดขอมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ
กับตําแหนงในเชิงพื้นที่ ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะห
ด ว ย GIS ข อ มู ล เหล า นี้ เ มื่ อ ปรากฏบนแผนที่ ทํ า ให ส ามารถแปลและสื่ อ ความหมาย ใช ง านได ง  า ย
(Geo-Informatics Center for Thailand, 2019) ในปจจุบันระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร มีการนํามา
ประยุกตใชในงานดานตาง ๆ เชน ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดานการจัดการทรัพยากรเกษตร
ดานการจัดการสิง่ แวดลอม การวางผังเมือง ดานการจัดการ ดานการทองเทีย่ ว ดานงานวิจยั ทีม่ กี ารนําระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรมาใชในจัดการขอมูล อาทิ งานวิจัยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการ
การทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี (Pleerux, 2013) พบวา สามารถใชในการคนหาเสนทางการทองเที่ยว
วางแผนการเดินทางทองเที่ยวได และยังมีงานวิจัยรูปแบบการเผยแพรแหลงการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
ออนไลน เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Panurag, Arreerard, Kukanok & Jinjo, 2016)
พบวา ปราชญชาวบานมีความยอมรับในเทคโนโลยีอยูในระดับมากที่สุด และผูใชงานมีระดับความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด
จากการสํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง
 ญาทองถิน่ ทีค่ วรอนุรกั ษ
จังหวัดเชียงใหม และพืน้ ทีใ่ กลเคียงทีไ่ ดรบั ความนิยม พบวา มีแหลงเรียนรูด า นภูมปิ ญ
กระจายอยูภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปนภูมิปญญาที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
อยูในตัวบุคคลที่ผานการสั่งสม ปฏิบัติสืบทอดกันมา สอดคลองกับงานวิจัยของ Klomthongjaroen (2017)
การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินคาเรือใบจําลอง จังหวัดเชียงใหม
ที่พบวาควรมีการเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นไวในรูปความรูที่จัดแจง เชน การจัดทําในรูปแบบสื่อตาง ๆ
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เมื่อทําการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ระบบนําเสนอขอมูล
ภูมปิ ญ
 ญาในรูปของภาพนิง่ ขอความ ฐานขอมูลเชิงพืน้ ที่ แสดงตําแหนงทีต่ งั้ แสดงแผนที่ และสามารถเลือก
เสนทางการเดินทางไปยังแหลงความรูดานภูมิปญญา ซึ่งหลักฐานและกิจกรรมที่ไดกลาวมาขางตน
จะเห็นไดวาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนานั้น มีภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรแกการศึกษา และอนุรักษ
ไวใหกับลูกหลาน คณะวิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวทาง
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ
ใหมกี ารใชประโยชนอยางยัง่ ยืน โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีดว ยการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงตําแหนงที่ตั้งของแหลงเรียนรูดานภูมิปญญา
เพื่อชวยใหผูใชระบบหรือผูสนใจสามารถมองเห็นพิกัดและสถานที่ตั้งของแหลงขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
พรอมกับแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับขอมูลภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ตามทีผ่ ใู ชระบบตองการนําเสนอบนระบบแผนที่
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการเขาไปศึกษาขอมูลตาง ๆ นอกจากนี้ผูใชงานยังสามารถเพิ่ม ลบ
และแกไขขอมูลพิกัดของสถานที่ตาง ๆ ได สามารถนําไปใชเปนตนแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางภู มิ ศ าสตร จั ด การข อ มู ล ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น และส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ ค วามรู  ดั ง กล า วอย า งยั่ ง ยื น
อันจะเปนประโยชนตอ ชุมชนทีม่ ฐี านขอมูลสําหรับนําเสนอแหลงเรียนรูด า นภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และการวางแผน
จัดเสนทางสําหรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของนักทองเที่ยว

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น

ทบทวนวรรณกรรม
1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร (Geographic Information System: GIS) เปนระบบสารสนเทศ
ที่เก็บรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่หรือขอมูลที่สามารถระบุพิกัดตําแหนง โดยมีการใชเทคโนโลยีเพื่อดําเนินการ
ในการรวบรวม นําเขาขอมูล จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สามารถเรียกใชโดยมีการกําหนดเงื่อนไขและ
แสดงผลตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในรูปแบบทีม่ กี ารอางอิงเชิงพิกดั พืน้ ที่ (Geo-Informatics Center for Thailand, 2019)
Tangarn (2015, 1-2) ซึ่งทําวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมยดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบ
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ผ า นเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ว า สามารถตอบสนองต อ ผู  ใ ช ง าน โดยสามารถเพิ่ ม เติ ม และ
ปรับแกเนื้อหาใหทันสมัย และสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนที่ออนไลนที่สามารถเขาถึงและใชประโยชน
ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
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2. ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง พื้นฐานความรู ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนความสามารถใน
การแกไขปญหาตาง ๆ โดยอาศัยประสบการณที่สั่งสมกันมา เพื่อปรับตัวและดํารงชีพในพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐาน
มีการพัฒนา สืบทอดกันมา และมีการแลกเปลีย่ นความรูด งั กลาวกับกลุม หรือชุมชนอืน่ ๆ โดย Jaiman (1996)
ไดกลาวถึง ความสําคัญของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ วาชวยสรางสมดุลระหวางคนและธรรมชาติแวดลอม ใหสามารถ
ดํารงชีวติ และอยูร ว มกันอยางสงบสุข และสรางความภูมใิ จใหกบั คนในชุมชน
งานวิจัยของ Chaipattanametee (2018) ไดนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเขามาชวยใน
การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งจากการศึกษาพบวาองคความรู
ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น มี อ ยู  เ ฉพาะตั ว ปราชญ ช าวบ า น ซึ่ ง เป น ผู  ที่ มี ค วามรู  เ ป น ลั ก ษณะเฉพาะของตนเอง
มีการพัฒนาปรับปรุงจนเกิดความชํานาญ และถายทอดความรูใหชุมชนโดยไมมีการเก็บรวบรวมไวเปน
หมวดหมูและเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั การพัฒนารูปแบบการเผยแพรแหลงการเรียนรูภ มู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ ออนไลน เครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Panurag, Arreerard, Kukanok & Jinjo, 2016) ซึง่ พบวา รูปแบบ
การเผยแพรแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นออนไลนมีความเหมาะสมในการเก็ บ รวบรวมและเผยแพร
ภูมิปญญาทองถิ่น
3. การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ เปนวิธีการที่ใชการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขึ้ น มาใหม ห รื อ แก ไ ขระบบสารสนเทศที มี อ ยู  เ ดิ ม ให มี คุ ณ ภาพและตรงกั บ ความต อ งการของผู  ใ ช ง าน
กระบวนการสําคัญในการวิเคราะหระบบ คือ การคนหาและรวบรวมความตองการของระบบสารสนเทศ
นํามาวิเคราะห และใชเปนแนวทางในออกแบบระบบสารสนเทศรวมถึงฐานขอมูลที่ใชในการเก็บขอมูล
ตลอดจนสวนตอประสานของผูใช โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
ไดแก แผนภาพตาง ๆ ที่อยูในภาษายูเอ็มแอล แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล พจนานุกรมขอมูล
เปนตน เพื่อชวยใหการสื่อสารระหวางผูพัฒนาโปรแกรมและผูใชงานระบบสามารถเขาใจกันไดงายยิ่งขึ้น
การพัฒนาระบบสารสนเทศมีระยะหรือขัน้ ตอนซึง่ เปรียบเสมือนกับวงจรชีวติ ของระบบสารสนเทศ
ดังนี้ 1) ระยะวางแผน 2) ระยะวิเคราะหระบบ 3) ระยะออกแบบระบบ 4) ระยะสรางหรือพัฒนาระบบ และ
5) ระยะสนับสนุนระบบ ซึ่งนักวิเคราะหระบบ (System Analyst) จะตองทําความเขาใจและดําเนินการตาง ๆ
ในแตละระยะหรือขัน้ ตอน เพือ่ ใหไดมาซึง่ ระบบสารสนเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพและตรงกับความตองการของผูใ ชงาน
(Rosenblatt, 2014)
ดานการเก็บรวบรวมขอมูลในฐานขอมูลและการแสดงผลบนแผนที่นั้นพบวามีงานวิจัยของ
Phimphisan (2014, 79-91) ไดทําการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานความชํานาญ
และภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ  โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาและรวบรวมข อ มู ล
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในแตละทองถิน่ มาวิเคราะหและออกแบบตนแบบระบบฐานขอมูลภูมศิ าสตรดา นความชํานาญ
และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในจังหวัดกาฬสินธุ โดยไดออกแบบฐานขอมูลและแสดงผล โดยประยุกตใชเทคโนโลยี
Google Maps API จากผลการวิจัยพบวา Google Maps API สามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชน
กับงานดานการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นได
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นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยของ Chormuan, Jaidee & Kasetphisit (2014, 49-60)
เรื่องการพัฒนาแอนดรอยดแอปพลิเคชันสําหรับการทองเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชวยเหลือ
นักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยตรวจสอบขอมูลของสถานที่ทองเที่ยว
กอนตัดสินใจเลือกรายการทองเที่ยว เพื่อจัดเรียงสถานที่และจําลองเสนทางที่สั้นที่สุดกอนการเดินทาง
เพื่อชวยลดคาใชจาย และระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงการระบุตําแหนงของนักทองเที่ยวในขณะ
การเดินทาง ทําใหเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดอยางถูกตองตามเวลาที่กําหนด ในงานวิจัยนี้
 ญาทองถิน่
จึงประยุกตใช Google Maps API ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรเพือ่ จัดการขอมูลภูมปิ ญ
โดยใชชองทางการติดตอสื่อสารกับผูใชงานผานโทรศัพทมือถือในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อใหผูใช
สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงายจากอุปกรณที่หลากหลาย

วิธีการวิจัย
1. ระยะศึกษาสภาพบริบทของชุมชน
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางสําหรับเก็บขอมูลดานภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 12 ทาน โดยคัดเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจงซึ่งเลือกเฉพาะผูที่มีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่ และมีความสมัครใจเขา
รวมโครงการวิจัย
1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.2.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อใชในการเก็บขอมูลผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีแนวคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ลักษณะขององคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น
1.2.2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
สวนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยจําแนก
ตามเพศ อายุ สถานะ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สวนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของภูมิปญญา
ความเปนมา ขั้นตอนการผลิตภูมิปญญา ตําแหนงที่ตั้งขอมูลภูมิปญญา การถายทอดความรู
1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั ไดลงพืน้ ทีท่ งั้ 2 ตําบล ไดแก ตําบลชอแล และตําบลอินทขิล การเก็บรวบรวมขอมูล
ทีมผูว จิ ยั ไดสมั ภาษณกลุม ตัวอยางเจาของภูมปิ ญ
 ญา จํานวน 12 ทาน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
เพื่อเก็บขอมูลทั่วไป ลักษณะขององคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น จากนั้นลงพื้นที่เก็บขอมูลอีกครั้ง
ดวยแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของภูมิปญญา ความเปนมา ขั้นตอน การถายทอด
ความรู และบันทึกภาพขั้นตอนการผลิตภูมิปญญาทองถิ่น
1.4 การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากสัมภาษณและแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการ
วิเคราะหเนื้อหาและสรุปประเด็น
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2. การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอมูล ขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ ศึกษาความเปนไปไดในพัฒนาระบบใหม รวบรวมความตองการของระบบสารสนเทศ โดยการออกแบบ
Use Case Diagram เพื่อแสดงหนาที่ของระบบสารสนเทศ ออกแบบ Sequence Diagram เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงการปฏิสัมพันธระหวางอ็อบเจกตของคลาส และออกแบบระบบฐานขอมูล เพื่อแสดงรูปแบบการจัดเก็บ
ขอมูล และความสัมพันธของขอมูล
3. พัฒนาระบบโดยใชภาษา PHP ใช MySQL ในการจัดเก็บฐานขอมูล ใช Google Map
API ในการแสดงผลขอมูลบนแผนที่ออนไลน
ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตรจดั การขอมูลภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ พัฒนา
ดวยภาษา PHP ใชฐานขอมูล MySQL โดยพัฒนาระบบตามที่ไดวิเคราะหและออกแบบระบบไว และ
 ญาทองถิน่
ไดนาํ เทคโนโลยี Google Map API มาประยุกตใชในการแสดงตําแหนงทีต่ งั้ ของแหลงขอมูลภูมปิ ญ
การแสดงแผนที่เสนทางของแหลงขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น เมื่อทําการพัฒนาโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว
นําระบบที่พัฒนา อัปโหลดไปยังเซิรฟเวอร และทดสอบการทํางานของระบบใหเปนไปตามที่ไดออกแบบไว
จากนั้นตรวจสอบขอผิดพลาดของระบบ และแกไขระบบใหเสร็จสมบูรณ
4. การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่มีความรู
ความเขาใจและใหขอมูลในการพัฒนาระบบ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมตัวอยาง ไดแก
ผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบสารสนเทศ จํานวน 5 ทาน ไดมาโดยการคัดเลือก
แบบเจาะจงโดยคัดเลือกจาก อาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร ซึง่ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีตาํ แหนง
ทางวิชาการทางดานคอมพิวเตอร ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ เพื่อใชประเมินคุณภาพระบบจาก
ผูเชี่ยวชาญ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราสวน 5 ระดับ ใหความสอดคลอง
และครอบคลุมเนื้อหาของระบบสารสนเทศ นําแบบประเมินประสิทธิภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทํา
การตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดเทากับ 0.9 แลวนํามาปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําแบบประเมินประสิทธิภาพที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ
กลุมตัวอยาง
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
นําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ทดลองใชงานระบบ และผูเชี่ยวชาญไดประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบโดยใช
แบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
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4.4 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหคา เฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวัดประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ตามเกณฑ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
5. การประเมินความพึงใจระบบของผูใชงาน
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง ไดแก ผูใชงานระบบจํานวน 63 ทาน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย ทําการสุม
ใหกระจายทั้ง 2 ตําบล ไดแก ตําบลชอแล และตําบลอินทขิล
5.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 ญาทองถิน่
แบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี อ ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตรจดั การขอมูลภูมปิ ญ
สอบถามความพึงพอใจดานคุณภาพของเนื้อหา ดานการออกแบบและจัดรูปแบบ ดานการนําไปใช และ
ความพึงพอใจโดยรวม ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ซึ่งมีระดับมาตราสวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด นําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ จํานวน 5 ทาน โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) ไดเทากับ 0.9 แลวนํามาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจากนั้นจึงนําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
นําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ที่ผานการประเมิน
โดยผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางในชุมชน จํานวน 63 ทาน ทดลอง
ใชงานระบบสารสนเทศ และกลุมตัวอยางไดประเมินความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ โดยใชแบบประเมิน
ความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
5.4 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑในแปลความการประเมินระดับ
ความพึงพอใจตามเกณฑ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาขอมูลดานภูมิปญญาทองถิ่น
จากการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาบริบทของชุมชน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบสอบถาม
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ภายในชุ ม ชน พบภู มิ ป  ญ ญาที่ ไ ด รั บ การสื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ
อยูในตัวบุคคลที่ผานการสั่งสม ปฏิบัติสืบทอดกันมา ภูมิปญญาภายในพื้นที่มีอยูหลายดานที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติกระจายอยูภายในชุมชน
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ขอมูลดานภูมิปญญาภายในชุมชน ซึ่งกระจายอยูตามจุดตาง ๆ ภายในชุมชนเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ ภูมิปญญาสานสุมไก ภูมิปญญาสานกวย (ตะกรา)
ภูมิปญญาทําจิ้นสม ภูมิปญญาสีเทียน ภูมิปญญาการเขียนอักษรลานนา ภูมิปญญาสุมตาขาย (สุมไก)
ภูมปิ ญ
 ญาโคมไฟ 700 ป ภูมปิ ญ
 ญาตุม ใสปลาไหล ภูมปิ ญ
 ญาปราสาทศพ ภูมปิ ญ
 ญาตุก ตาชาวนา ภูมปิ ญ
 ญา
เหรียญโปรยทาน ภูมิปญญายาตมแกริดสีดวงทวารหนัก

ภาพที่ 1: แสดงการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
2. การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ผู  วิ จั ย สร า งโดยนํ า ข อ มู ล จากการศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชน การรวบรวมข อ มู ล ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
จากนัน้ วิเคราะหและออกแบบระบบ จัดทํา Use Case Diagram, Sequence Diagram และออกแบบฐานขอมูล

ภาพที่ 2: Use Case Diagram ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
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จากภาพที่ 2 ผูด แู ลระบบจะเปนผูน าํ เขาขอมูลภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีไ่ ดจากการสํารวจภายในพืน้ ทีว่ จิ ยั
ซึ่งจะตองดําเนินการล็อกอินเขาสูระบบกอนจึงจะมีสิทธิ์ดําเนินการตาง ๆ ได จากนั้นผูดูแลระบบสามารถ
 ญาทองถิน่ เขาสูร ะบบฐานขอมูล จากนัน้ ระบบจะประมวลผล
ดําเนินการเพิม่ แกไข ปรับปรุง และลบขอมูลภูมปิ ญ
และแสดงขอมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศใหกับผูใชระบบตามเงื่อนไขที่ผูใชระบบตองการ

ภาพที่ 3: Sequence Diagram ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในสวน
ของผูดูแลระบบ
จากภาพที่ 3 เมือ่ ผูด แู ลระบบคลิกเขาสูร ะบบ และกรอก Username/Password ทีห่ นาจอเขาสูร ะบบ
ระบบทําการตรวจสอบขอมูลผูดูแลระบบจากฐานขอมูล เมื่อขอมูลผูดูแลระบบถูกตองก็จะแสดงผล
การเข า สู  ร ะบบที่ ต รวจสอบแล ว แจ ง กลั บ ไปยั ง ผู  ดู แ ลระบบ เมื่ อ ผู  ดู แ ลระบบจั ด การข อ มู ล ภู มิ ป  ญ ญา
ระบบทําการบันทึก เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลภูมิปญญาลงฐานขอมูล และระบบจะแสดงผลการจัดการขอมูล
ภูมิปญญาทางหนาจอแสดงผลของผูดูแลระบบ
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ภาพที่ 4: Sequence Diagram ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในสวน
ของผูใชงานระบบ
จากภาพที่ 4 เมื่ อ ผู  ใ ช ง านระบบเลื อ กหมวดข อ มู ล ภู มิ ป  ญ ญา และเลื อ กข อ มู ล ภู มิ ป  ญ ญา
ระบบจะทําการดึงขอมูลภูมิปญญาจากฐานขอมูลมาแสดงผลตามที่ผูใชเลือกทางหนาจอ สําหรับสวน
ของเสนทาง เมื่อผูใชเลือกขอมูลภูมิปญญา ระบบจะทําการสรางเสนทางและแผนที่แลวแสดงเสนทาง
ภูมิปญญาและแผนที่ออกมาทางหนาจอผูใช เมื่อผูใชเลือกเมนูแบบสอบถาม ระบบจะแสดงหนาจอ
แบบสอบถาม และเมือ่ ผูใ ชตอบแบบสอบถามลงฐานขอมูล ระบบทําการแสดงผลการตอบแบบสอบถามออก
มาทางหนาจอของผูดูแลระบบ
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมปิ ญญาทองถิ่น
พัฒนาระบบโดยใชภาษา PHP ใช MySQL ในการจัดเก็บฐานขอมูล ใช Google Map API
ในการแสดงผลขอมูลบนแผนที่ออนไลน ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่นสามารถนําเสนอขอมูลในรูปของภาพนิ่ง ขอความ ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ แสดงตําแหนงที่ตั้ง
ภาพประกอบของแหล ง ความรู  ด  า นภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ส ว นของผู  ดู แ ลระบบสามารถจั ด การข อ มู ล
ภูมิปญญาทองถิ่นได
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ภาพที่ 5: แสดงหนาหลักของระบบ

ภาพที่ 6: แสดงหนาพิกัดแหลงขอมูลภูมิปญญาพรอมรายละเอียด
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ภาพที่ 7: แสดงหนาจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
4. การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบและการประเมินความพึงใจระบบ
ของผูใชงาน
4.1 การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ
ตารางที่ 1
แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ
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จากตารางที่ 1 เป น ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด า นการทํ า งานของระบบโดยผู  เ ชี่ ย วชาญ
ซึ่งมีการประเมินความพึงพอใจ 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของเนื้อหา ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ
ดานการโตตอบปฏิสัมพันธกับผูใช และดานการนําไปใชประโยชน โดยมีคาเฉลี่ยผลการประเมินเปน 4.38
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และมีคา สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเปน 0.56 อยูใ นเกณฑพงึ พอใจมาก มีผลการประเมินสูงสุดในดานการนําไป
ใชประโยชน ซึ่งมีคาเฉลี่ยผลการประเมินเปน 4.53 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.62
4.2 การประเมินความพึงใจระบบของผูใชงาน
เมื่อระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นพัฒนาแลวเสร็จ
และผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญเปนที่เรียบรอยแลว จากนั้นทีมผูวิจัยนําระบบที่พัฒนามาทดลองใชกับ
กลุมตัวอยางจํานวน 63 คน ผูใชงานใหความสนใจระบบ และวิธีการใชงานเปนอยางดีซึ่งสังเกตจากการ
ให ค วามสนใจในการคลิ ก เลื อ กแหล ง เรี ย นรู  และให ค วามสนใจกระบวนการและวิ ธี ก ารเป น อย า งดี
สนใจการแสดงขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในแผนที่ และสามารถเลือกเสนทางระหวางแตละภูมิปญญา
จําลองเสนทางที่สั้นที่สุดกอนการเดินทาง รวมถึงระบุตําแหนงของผูสนใจขณะเดินทาง เหมาะสมกับ
การเดินทางไปยังแหลงเรียนรูดานภูมิปญญาทองถิ่น พรอมทั้งยังใหรายละเอียดของเจาของภูมิปญญา
ขอมูลติดตอ ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ขั้นตอนการสราง รวมทั้งความเปนมาของภูมิปญญาเหลานั้น
แกผูใชงานเปนอยางดี และเก็บรวบรวมความพึงพอใจการใชงานระบบ ไดผลการประเมินความพึงพอใจ
การใชงานระบบ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
แสดงความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูใชระบบ
x̄

S.D.

Â¨¨

1.1 ªµ¤³ªÄµ¦ÁºÉ°¤Ã¥ o°¤¼¨£µ¥ÄÁªÈÅr

4.13

0.65

¤µ

1.2 ªµ¤³ªÄµ¦ÁºÉ°¤Ã¥ o°¤¼¨Å¥´ÁªÈÅr°ºÉ

4.00

0.67

¤µ

1.3 ªµ¤¦ªÁ¦ÈªÄµ¦Á oµ¹ÁªÈÅr

4.05

0.60

¤µ

1.4 ªµ¤Á®¤µ³¤ ° o°¤¼¨£µ¥ÄÁªÈÅr

3.97

0.76

¤µ

1.5 ªµ¤¼o°¦oª ° o°¤¼¨

3.94

0.71

¤µ

ªµ¤¡¹¡°Ä
ř. o µ»£µ¡ °Áº°Ê ®µ
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ตารางที่ 2
แสดงความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูใชระบบ (ตอ)
x̄

S.D.

Â¨¨

2.1 ªµ¤ª¥µ¤ ªµ¤´¤´¥ nµÄ °®oµÁªÈÅr

3.75

0.87

¤µ

2.2 µ¦´¦¼ÂÄÁªÈÅrnµ¥n°µ¦°nµÂ¨³µ¦Äoµ

3.92

0.74

¤µ

2.3 Á¤¼nµ Ç ÄÁªÈÅrÄoµÅonµ¥

3.98

0.70

¤µ

2.4 ¸´Äµ¦°°ÂÁªÈÅr¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤

3.89

0.89

¤µ

2.5 ¸¡ºÊ®¨´´¸´ª°´¬¦¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤n°µ¦°nµ

3.98

0.79

¤µ

2.6 µ´ª°´¬¦ Â¨³¦¼Â´ª°´¬¦ °nµÅonµ¥Â¨³ª¥µ¤

3.87

1.02

¤µ

2.7 £µ¡´ÁºÊ°®µ¤¸ªµ¤°¨o°´Â¨³µ¤µ¦ºÉ°ªµ¤®¤µ¥Åo

3.94

1.04

¤µ

3.1 ¦³µ¦Á«£¼¤·«µ¦r£¼¤·{µo°·ÉÎµÄ®o¤¸ªµ¤¦¼o¤µ Ê¹ Ä¦³´Ä

3.97

0.76

¤µ

3.2 ¦³µ¦Á«£¼¤·«µ¦r£¼¤·{µo°·É¤¸¦³Ã¥rÄ¦³´Ä

4.17

0.70

¤µ

3.3 ¦³µ¦Á«£¼¤·«µ¦r£¼¤·{µo°·ÉÎµÅ¦³¥»rÄoÅoÄ¦³´Ä

4.13

0.79

¤µ

4.1 ªµ¤¡¹¡°ÄÄ»£µ¡ °ÁºÊ°®µ

4.02

0.72

¤µ

4.2 ªµ¤¡¹¡°ÄÄµ¦°°ÂÁªÈÅr

3.84

0.80

¤µ

4.3 ªµ¤¡¹¡°ÄÄÁªÈÅr

3.94

0.73

¤µ

3.97

0.77

¤µ

ªµ¤¡¹¡°Ä
Ê
Ś. o µµ¦°°ÂÂ¨³µ¦´
¦¼ Â

3. o µµ¦ÎµÅÄo ¦³Ã¥r

4. o µªµ¤¡¹¡°ÄÃ¥¦ª¤

¦ª¤

ę
ę
จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เพื่ อ จั ด การข อ มู ล ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น พบว า มี ค  า เฉลี่ ย ผลการประเมิ น โดยรวมทุ ก ด า นเป น 3.97 และ
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเปน 0.77 ซึ่งอยูในเกณฑพึงพอใจมาก โดยมีผลการประเมินระดับความมีประโยชน
ของระบบสารสนเทศซึ่งอยูในดานการนําไปใชประโยชน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาคือ
ระดับการประยุกตใชระบบสารสนเทศซึ่งอยูในดานการนําไปใชประโยชน และความสะดวกในการเชื่อมโยง
ขอมูลภายในเว็บไซต ซึ่งอยูในดานคุณภาพของเนื้อหา
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4.3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จากผู  เ ชี่ ย วชาญในการปรั บ ปรุ ง ระบบ คื อ ให เ พิ่ ม การแสดง
รายละเอียดของภูมปิ ญ
 ญา และแสดงภาพรวมของพิกดั ทัง้ หมดของภูมปิ ญ
 ญาในพืน้ ทีว่ จิ ยั ดานขอเสนอแนะ
ในการใชงานระบบ คือ ควรนําเอาระบบที่พัฒนาเผยแพรใหกับผูสนใจ หรือนักเรียนในชุมชน เพื่อเปน
แหลงเรียนรูเ รือ่ งภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ควรใหชมุ ชนมีสว นรวมในการเพิม่ ขอมูลภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ เปนขอมูล
ในการอนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นตอไป ควรเผยแพรประชาสัมพันธใหชุมชนเพิ่มเปนเสนทาง
การทองเที่ยวดานภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน ควรพัฒนาตอในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ
สมารทโฟน เมื่อตองการใชงานใหเลือกใชงานไดทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด เพื่อการเรียก
ใชงานระบบไดสะดวก และรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ อีก ไมตอ งใชงานผานทางโปรแกรมเบราวเซอร ควรขยายเขตพืน้ ที่
ของภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งขอมูลอื่น ๆ ที่มีอยูภายในชุมชน เพิ่มสวนจัดการผลิตภัณฑสินคาของชุมชน
เพิ่มชองทางในการซื้อขายสินคาใหกับชุมชน ก็ทําใหไดระบบที่มีความสมบูรณมากขึ้น ระบบสามารถพัฒนา
ในสวนการนําเสนอขอมูลรายละเอียดภูมิปญญาทองถิ่นดวยการสแกนรหัสคิวอารโคด (QR Code)
หรือนําเสนอขอมูลในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ รวมกับเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ
สามารถตอยอดใหเปนระบบการจัดการความรู โดยเพิ่มการจัดทําในรูปแบบสื่อตาง ๆ ที่รวบรวมองคความรู
ดานภูมิปญญาทองถิ่นไวสําหรับสนับสนุนการถายทอดความรูใหกับเยาวชนรุนใหม และแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย
การนําระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตรเพือ่ จัดการขอมูลภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ไปใหกลุม ตัวอยางในชุมชน
ทดลองใช พบวา กลุมตัวอยางใหความสนใจกระบวนการและวิธีการเปนอยางดี สนใจการแสดงขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่นในแผนที่ และสามารถเลือกเสนทางระหวางแตละภูมิปญญา จําลองเสนทางที่สั้นที่สุด
กอนการเดินทาง รวมถึงระบุตําแหนงของผูสนใจขณะเดินทาง สอดคลองกับงานวิจัยของ Chormuan,
Jaidee & Kasetphisit (2014) ที่พัฒนาแอนดรอยดแอพพลิเคชั่นสําหรับการทองเที่ยว กรณีศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ระบบที่พัฒนาเหมาะแกการเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนในชุมชน และผูที่สนใจกิจกรรม
การศึกษาหาความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น ผลลัพธของระบบที่แสดงในรูปของแผนที่เปนการแสดงเสนทาง
ที่สั้นที่สุดจากตําแหนงของแหลงเรียนรูดานภูมิปญญา ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น
ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเมื่อนําระบบไป
ใชกับกลุมตัวอยาง พบวา ผูใชงานใหความสนใจในแหลงความรู และวิธีการใชงานเปนอยางดีซึ่งสังเกตจาก
การใหความสนใจในการคลิกเลือกแหลงเรียนรู ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากระบบทีพ่ ฒ
ั นาไดผา นการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ การประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหา ดานการออกแบบและจัดรูปแบบ ดานการนํา
ไปใช และผานการปรับปรุงทําใหระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพ ใชงานงาย สะดวก และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Phimphisan (2014) เรื่อง การศึกษา
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และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานความชํานาญและภูมิปญญาทองถิ่น ในจังหวัดกาฬสินธุ
ระบบชวยสนับสนุนการทํางาน การจัดเก็บรวบรวมขอมูล ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Khamwachirapithak, Maruekarajtinplaeng & Khamwachirapithak (2016) เรื่อง การจัดทํา
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมศิ าสตรเพือ่ การพัฒนาเครือขาย OTOP และแหลงทองเทีย่ วในเขตริมนํา้ อําเภอเมือง
และอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สามารถจัดทําฐานขอมูล พรอมแสดงแผนที่ เปนแหลงรวบรวมขอมูล
และสงเสริมการประชาสัมพันธขอมูล หรือผลิตภัณฑในชุมชน เมื่อสอบถามผูใชงานระบบ ผูใชงานเห็นวา
ระบบมีลักษณะการใชงานที่งาย แสดงขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไดครอบคลุมเปนไปตามความตองการ
ของผูใชงาน และเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนในชุมชนได
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากลุมเปาหมายใหความสนใจระบบเปนอยางดีเนื่องจากสามารถ
ใชงานไดงาย เหมาะสมกับการเดินทางไปยังแหลงเรียนรูดานภูมิปญญาทองถิ่น พรอมทั้งยังใหรายละเอียด
ของเจาของภูมิปญญา ขอมูลติดตอ ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ขั้นตอนการสราง ทั้งความเปนมา
ของภูมิปญญาเหลานั้นใหกับผูใชงานเปนอยางดี

สรุป
จากผลการวิจัยพบวา ภูมิปญญาทองถิ่นมีการกระจายตัวอยูในพื้นที่ และยังไมมีการเก็บรวมรวม
ตําแหนง แสดงพิกัดแผนที่ของแหลงความรูภูมิปญญาทองถิ่น เมื่อจัดทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เพื่อจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น มีการเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่ และพัฒนาระบบ
นํ า เสนอข อ มู ล ภู มิ ป  ญ ญาในรู ป ของเว็ บ ไซต แสดงภาพสถานที่ ตํ า แหน ง ของที่ ตั้ ง ของแหล ง ความรู 
ดานภูมิปญญาทองถิ่น ผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น และระบบสารสนเทศทาง
 ญาทองถิน่ ไดผา นการประเมินจากผูเ ชีย่ วชาญโดยมีคา เฉลีย่ เทากับ 4.38
ภูมศิ าสตรเพือ่ จัดการขอมูลภูมปิ ญ
ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และการประเมินผลความพึงพอใจจากผูใชงานตอระบบที่พัฒนาขึ้น
ั นา
โดยผลการประเมินภาพรวม มีคา เฉลีย่ เทากับ 3.97 ซึง่ มีความเหมาะสมอยูใ นระดับมาก โดยระบบฯ ทีพ่ ฒ
สามารถแสดงแผนที่การเดินทางไปยังแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และสามารถเลือกแหลงเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่นที่ตองการรวมทั้งแสดงเสนทางการเดินทางระหวางภูมิปญญาที่เลือกได
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใชประโยชน มีดงั นี้ 1) สามารถนําไปใชเปนสือ่ สงเสริมการเรียนรู
สําหรับโรงเรียนตาง ๆ ในชุมชนได 2) เปนประโยชนตอ การวางแผนจัดเสนทางสําหรับการทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ
ของนักทองเทีย่ ว 3) ควรมีการสรางเครือขายรวมกับชุมชนอืน่ เพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพิม่ เติม
ในชุมชนใกลเคียง เพื่อใหระบบเผยแพรขอมูลไดมากขึ้น และ 4) นําระบบฯ ไปออกแบบใหมีการทํางาน
รวมกับระบบเดิมของแตละเทศบาล แตละพืน้ ที่ ตามความตองการใชงาน โดยผูด แู ลระบบสามารถเพิม่ ขอมูล
ภูมปิ ญ
 ญาและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ ได

100

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งไป มีดังนี้ 1) สามารถพัฒนาตอยอดเปนแอปพลิเคชันเพื่อใชงานบน
โทรศัพทมือถือ อุปกรณเคลื่อนที่ที่รองรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด และ 2) สามารถพัฒนา
ในส ว นการนํ า เสนอข อ มู ล รายละเอี ย ดภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ด ว ยการสแกนรหัสคิวอารโคด (QR Code)
หรือนําเสนอขอมูลในรูปแบบภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติ รวมกับเทคโนโลยีเออาร AR (Augmented Reality)
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การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ
ของวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม
จังหวัดสุพรรณบุรี
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ
วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะดําเนินการวิจัยดังนี้
1) พัฒนาระบบฯ ดวยภาษา PHP ภายใตวงจรพัฒนาระบบแบบ V-Model โดยใชมูลจากการสัมภาษณ
ความตองการใชระบบฯ จากสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ จํานวน 27 คน 2) สาธิตและเปดทดลองใชระบบฯ
แกสมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพื่อสุขภาพฯ จํานวน 27 คน และผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ จํานวน 5 คน 3) ประเมินความพึงพอใจในการใชระบบฯ โดยสมาชิกกลุม ผูผ ลิตขาวเพือ่ สุขภาพฯ
จํานวน 27 คนและผูเชี่ยวชาญฯ จํานวน 5 คน ดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินผลการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพโดยสมาชิกกลุมผูผลิตขาว
ั นาแลว ประกอบดวย
เพือ่ สุขภาพฯ จํานวน 27 คน ดวยการสัมภาษณ วิเคราะหขอ มูลดวยคารอยละ ระบบฯ ทีพ่ ฒ
* ผูเขียนหลัก
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5 สวน คือ 1) เกี่ยวกับเรา 2) ติดตอเรา 3) กิจกรรม 4) กลุมสินคา และ 5) กลุมวิสาหกิจชุมชน ผลประเมิน
ความพึงพอใจในใชระบบฯ พบวา มีความพึงพอใจดานความถูกตองในการแสดงผลสินคาผานบารโคด
สองมิติในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก และหลังจากใชงานระบบ ฯ
เปนเวลา 3 เดือน พบวาปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น

คําสําคัญ
ระบบสารสนเทศ ผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน

Abstract
The purpose of this research was to develop the information system for promoting healthy
rice products in Ban Nong Khum Bio - Organic Compost Community Enterprise Suphanburi
Province. The phases of research were as follows: 1) Develop information system with PHP language
under the system development life cycle (V-Model) based on data collected from interviewing
system requirements from 27 community enterprise members. 2) Demonstrate information systems
and open the use of information systems for members of the healthy rice producer group, 27
people and experts with experience in development of information systems, 5 people. 3) Assessed
the satisfaction of using information systems by 27 members of the healthy rice producer group
and 5 experts in the field of information system, collected data by using questionnaires, data were
analyzed by using mean and standard deviation. Evaluated the promotion of healthy rice products
by 27 members of the healthy rice producer group, collected data by interviewing, data were
analyzed by using percentage. The developed information system consists of 5 components:
1) about us 2) contact us 3) activities 4) product groups and 5) community enterprise groups.
The results of satisfaction evaluation of using the system showed that the satisfaction of the
accuracy of the product display through the two-dimensional bar code was at a highest level and
the overall of satisfaction was at a high level. After using the system for 3 months, product sales
volume was increase.

Keywords
Information Systems, Healthy Rice Products, Community Enterprise
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บทนํา
จากวิสัยทัศนกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริม
และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน กําหนดกลยุทธดา นการพัฒนาระบบและเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ใหจดั ทําระบบสารสนเทศเพือ่ ตอบสนองปญหาและความตองการของชุมชน
ในการประกอบวิสาหกิจชุมชน และกลยุทธดานการประชาสัมพันธเผยแพร ใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เรื่องวิสาหกิจชุมชนทางสื่อมวลชนตาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจใหสาธารณชนทั่วไป รวมทั้งใชระบบและ
เครือขายสารสนเทศขอมูลวิสาหกิจชุมชน เปนแหลงเรียนรูและคนหาขอมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนแก
บุคคลทั่วไปไดดวย (Community Enterprise Promotion Division, 2017) ซึ่งจะเปนการสงเสริมคุณภาพของ
กลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนให เ ป น ที่ รู  จั ก ต อ บุ ค คลทั่ ว ไป และสร า งความน า เชื่ อ ถื อ ให กั บ กลุ  ม และผลิ ต ภั ณ ฑ
ของกลุมวิสาหกิจนั้น ๆ ได ทั้งยังเปนการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได สงผลดี
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม เปนกลุมกิจการการผลิตสินคาประเภท
กิจการการผลิต กอตั้งจากกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน โดยมีผลิตภัณฑปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด
ขาวสาร และขาวกลอง มีระยะเวลาการผลิตตลอดป ความสามารถในการผลิต 2 ตันตอวัน โดยมีชองทาง
การจัดจําหนาย คือขายเองและผลิตตามคําสั่ง (Community Enterprise Promotion Division, 2017)
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ก ลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนนี้ อ ยู  ร ะหว า งการส ง เสริ ม คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข  า วเพื่ อ สุ ข ภาพ ที่ ผ ลิ ต จาก
ขาวหอมมะลิ และขาวหอมมะลิแดง ซึ่งไดรับคัดเลือกเปนสินคาโอทอประดับ 4 ดาว เมื่อป พ.ศ. 2559
(Thaitambon.com, 2017) ซึ่งเปนผลิตภัณฑในกลุมขาวเพื่อสุขภาพที่มีกระบวนการผลิต และการแปรรูป
ผลิตภัณฑทสี่ อดคลองกับนโยบายสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย ทีย่ ดึ หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการผลิต
เพื่อใหไดมาซึ่งขาวที่ปลอดภัย ไรสารพิษ รักษาสุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยราคาขาวเปลือกอินทรีย
ที่เกษตรกรไดรับจะสูงกวาราคาขาวเปลือกโดยทั่วไป ประมาณรอยละ 10 และขาวสารบรรจุวางจําหนาย
ในประเทศไทยมีราคาสูงกวาขาวสารทั่วไป ประมาณรอยละ 20 (The Thailand Research Fund, 2018)
จากนโยบายดังกลาว ถือเปนแนวทางในการขยายโอกาสทางการตลาด ซึง่ เปนการสงเสริมปลายนํา้ ในหวงโซอปุ ทาน
ของผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพไปยังกลุมผูบริโภคสินคากลุมใหม ๆ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน
อยางยัง่ ยืน ทัง้ นีผ้ ลจากการสัมภาษณเชิงลึก (Sutheewasinnon & Pasunon, 2016, 31-48) เพือ่ เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชการสนทนา ระหวางทีมผูวิจัยกับสมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมัก
อินทรียชีวภาพบานหนองขุม ตําบลหนองสาหราย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางวันที่ 24-28
กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 พบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนไดดําเนินการขายสินคาเองผานงานแสดงสินคาในพืน้ ที่
บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกลเคียง โดยยังไมมชี อ งทางการประชาสัมพันธ อืน่ ๆ ที่จะสามารถสงเสริม
ผลิตภัณฑของกลุมใหเปนที่รูจักอยางทั่วถึง นอกจากนี้ผลจากการคนขอมูลการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ และวิสาหกิจชุมชนผานชองทางเสิรชเอนจินเพื่อคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต
พบว า มี เ พี ย งข อ มู ล รายชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผ า นเว็ บ ไซต ไ ทยตํ า บลดอทคอม
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และกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเทานั้น โดยไมมีรายละเอียดขอมูลของผลิตภัณฑที่เพียงพอตอการสงเสริม
ผลิตภัณฑของกลุม แสดงใหเห็นถึงปญหาในดานการกระจายขอมูลผลิตภัณฑระหวางผูขายกับผูซื้อ
ไมสามารถสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ ใหกบั ผูบ ริโภคกลุม ใหม เนือ่ งจากยังขาดการใชเครือ่ งมือสําหรับ
สงเสริมผลิตภัณฑที่รองรับกลุมผูบริโภคยุคใหมตามหลักการการสงเสริมผลิตภัณฑ (Lothongkam, 2001,
31-32) โดยเฉพาะดานการใหขา วและการประชาสัมพันธ การโฆษณา การสงเสริมการขาย การตลาดเชือ่ มตรง
สงผลใหผูบริโภคไมสามารถเขาถึงขอมูลของผลิตภัณฑได เกิดผลกระทบตอการขยายโอกาสทางการตลาด
ไปยังกลุมผูบริโภค และเกิดการเสียเปรียบกับคูแขงขัน
จากปญหาดังกลาว หากนําเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหลักการสงเสริมผลิตภัณฑที่ประยุกต
ใช บ าร โ ค ด สองมิ ติ เ ป น ช อ งทางในการเข า ถึ ง ข อ มู ล สารสนเทศ จะเป น การรองรั บ กลุ  ม ผู  บ ริ โ ภคสิ น ค า
จากรานคาเสมือนบนระบบออนไลน โดยเพิม่ ความมัน่ ใจในผลิตภัณฑ ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ที่สามารถเขาถึงไดจากทุกที่ ทุกเวลาผานทางแอพพลิเคชันบนอุปกรณมือถือ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัย
ของ Nithisiripong & Thongmak, (2017, 90-121) พบวาการประชาสัมพันธผานบารโคดสองมิตเิ ปนวิธีการ
ที่ผูใชงานใหการยอมรับและมีความตัง้ ใจในการใชแอพพลิเคชันสแกนรหัสบารโคดสองมิติ
การประยุกตใชบารโคดสองมิติเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศผานระบบสารสนเทศ
ในระบบออนไลนจะทําใหผบู ริโภครับรูข อ มูลของผลิตภัณฑสาํ หรับพิจารณาเลือกซือ้ เมือ่ ไดรบั รูข อ มูลทีเ่ พียงพอ
ต อ การตั ด สิ น ใจและกระตุ  น กระบวนการขายผ า นทางออนไลน ไ ด อ ย า งต อ เนื่ อ ง จึ ง เหมาะสมสํ า หรั บ
การนํามาพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑ ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประยุกตใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการในระยะเริม่ ตน ทีเ่ นนการประชาสัมพันธกลุม วิสาหกิจชุมชน
กลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม และผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ ใหเปนที่รูจักและเกิดการยอมรับ
จากบุคคลทั่วไป ผานทางระบบออนไลนเพื่อกระตุนความสนใจและการรูจักผลิตภัณฑ รวมถึงเปนการเพิ่ม
ชองทางในการเขาถึงกลุม ผูบ ริโภคทีร่ วดเร็ว เพือ่ ตอยอดสูก ารบริหารจัดการสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจในอนาคต

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมัก
อินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
1. บารโคดสองมิติ
ในขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ มีการประยุกต
ใชบารโคดสองมิติ หรือ คิวอารโคด (QR Code) ทีถ่ กู พัฒนาเพือ่ ใหอา นงายและเร็วตอการตอบสนอง สามารถ
เก็บขอมูลไดหลายประเภท ซึ่งปริมาณความจุขอมูลที่เก็บเหลานี้ขึ้นอยูกับเวอรชันของบารโคดสองมิติ
ที่เลือกใช ปจจุบันมีการพัฒนาใหสัญลักษณบารโคดสองมิติมีขนาดเล็กลงแตเก็บขอมูลไดมากขึ้น อีกทั้งยัง
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มีการพัฒนาใหบารโคดสองมิตสิ ามารถเก็บขอมูลทีเ่ ปนความลับได และมีการออกแบบรูปลักษณของบารโคด
สองมิตทิ หี่ ลากหลายมากขึน้ (Boonrojwong & Praporntrakarn, 2017, 117-126) ทัง้ นีส้ ามารถนํามาประยุกต
ใชเปนชองทางการประชาสัมพันธขอมูลไปยังผูบริโภคผานทางอุปกรณสื่อสารไดอยางสะดวก รวดเร็วและ
แพรหลาย โดยแสดงขอมูลสารสนเทศของผลิตภัณฑตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป และชองทาง
การจําหนายผลิตภัณฑ สรางความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑ สรางความตระหนักถึงประโยชนและคุณคา
ของผลิตภัณฑ สรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคในดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และ
สนับสนุนใหเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพไดงายขึ้น
2. การสงเสริมผลิตภัณฑ
ขั้ น ตอนการออกแบบให ร ะบบสารสนเทศสํ า หรั บ การส ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ มี อ งค ป ระกอบ
ที่ครอบคลุมตามหลักการสงเสริมผลิตภัณฑโดยเนนทําการตลาดเชื่อมตรง เพื่อเปนการสงเสริมปลายนํ้า
ในหวงโซอปุ ทานของผลิตภัณฑขา วเพือ่ สุขภาพ โดยออกแบบระบบสารสนเทศใหมกี ารติดตอสือ่ สารเกีย่ วกับ
ขอมูลระหวางผูข ายกับผูซ อื้ เพือ่ สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งมือในการติดตอสือ่ สารมีหลายอยาง
ซึง่ อาจเลือกใชหนึง่ หรือหลาย ๆ เครือ่ งมือ และตองใชหลักการเลือกใชเครือ่ งมือสือ่ สารแบบประสมประสานกัน
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือ
สงเสริมที่สําคัญ ประกอบดวย 1) การโฆษณา 2) การขายโดยใชพนักงานขาย 3) การสงเสริมการขาย
4) การใหขา วและการประชาสัมพันธ และ 5) การตลาดทางตรงและการตลาดเชือ่ มตรง (Lothongkam, 2001, 31-32)
3. วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ SDLC (System Development Life Cycle)
ในขัน้ ตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศอาศัยวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ SDLC หมายถึง
ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มตนในการทํางานและจุดสิ้นสุดของการทํางาน
โดยมีแบบจําลองหลายรูปแบบ เชน Waterfall, Spiral, V-Model, Rapid Prototyping, Incremental และ
Synchronize and Stabilize เปนตน (Balaji & Murugaiyan, 2012, 26-29) ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเลือกใชแบบ
V-Model ซึ่งเปนรูปแบบที่มีการพัฒนาตอจากแบบ Waterfall Model โดยจะเปนการพัฒนาที่มุงเนนไป
ในสวนการทดสอบทุกขัน้ ตอน ถาหากมีการทดสอบทุกสวนทําใหโอกาสทีจ่ ะเกิดขอผิดพลาดนอยลง โดยจะประกอบ
ดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) Requirement Analysis ทดสอบโดย User Acceptance Testing 2) Functional
Specification ทดสอบโดย System Testing 3) High Level Design ทดสอบโดย Integration Testing
4) Detailed Design ทดสอบโดย Unit Testing และ 5) Code เปนขัน้ ตอนสุดทาย (Rastogi, 2015, 168-172)
4. ทฤษฎีการแพรกระจายของนวัตกรรม
ในขัน้ ตอนการถายทอดเทคโนโลยีจากการวิจยั สูก ารใชงานในชุมชน ใชกระบวนการแพรกระจาย
ของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ
1) Innovation คือ ตัวนวัตกรรมและองคความรูท จี่ ะนําไปถายทอดและเผยแพรสชู มุ ชน 2) Communication
Channel คือ ชองทางการสื่อสารหรือชองทางการนําองคความรูและนวัตกรรมไปสูชุมชน 3) Social System
ได แ ก โครงสร า งทางสั ง คม วิ ถี ป ระชา และความเป น ผู  นํ า ซึ่ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ต  อ งพิ จ ารณาและ
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ทําความเขาใจในกระบวนการถายทอดองคความรูและนวัตกรรม เพื่อใหสามารถเขาถึงการทําเกษตรกรรม
ซึ่งเปนไปตามวิถีชุมชน หรือวิถีดั้งเดิม รวมทั้งทําใหสามารถเขาถึงชุมชนได และ 4) Time ตองคํานึงถึง
ชวงเวลาที่เหมาะสมและระยะเวลาที่พอเหมาะในการถายทอดองคความรูและนวัตกรรม เพื่อใหเกิด
กระบวนการเรียนรูและประโยชนสูงสุดแกชุมชน (Rogers, 1983, 11)
5. การประเมินความพึงพอใจ
ในขั้นตอนการประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศฯ ใชการประเมินความพึงพอใจ คือ
ความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตองการ หรือตามแรงจูงใจ (Wolman, 1973)
โดยมีวิธีการวัดความพึงพอใจได 3 วิธี (Chaipanya, 1998, 11) ประกอบดวย 1) การใชแบบสอบถาม
วิธีนี้นับเปนวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใชมาตรวัดทัศนคติ
ซึ่งที่นิยมใชในปจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราสวนแบบลิเคิรท 2) การสัมภาษณ เปนวิธีการที่ผูวิจัยจะตองออกไป
สอบถามโดยการพู ด คุ ย โดยมี ก ารเตรี ย มแผนงานล ว งหน า เพื่ อ ให ไ ด ข  อ มู ล ที่ เ ป น จริ ง มากที่ สุ ด และ
3) การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมายไมวาจะแสดงออกจาก
การพูดจา กริยา ทาทาง โดยในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามสําหรับการประเมินความพึงพอใจ
โดยใชเกณฑการประเมินตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale)
สําหรับขั้นตอนประเมินผลการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ หลังจากการถายทอด
เทคโนโลยีแลวเปนระยะเวลา 3 เดือน ผูวิจัยเลือกใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนาที่มีการพัฒนาเครื่องมือสําหรับแกปญหาของชุมชน โดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศภายใตวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) ในรูปแบบ V-Model (Boggs, 2004) ที่ผานการวิเคราะห
และสังเคราะหจากปญหาและความตองการของวิสาหกิจชุมชน โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
สงเสริมผลิตภัณฑขา วเพือ่ สุขภาพทีผ่ า นการวิเคราะหและออกแบบโดยใชหลักการสงเสริมผลิตภัณฑ รวมกับ
การประยุกตใชบารโคดสองมิตใิ นการเพิม่ ชองทางประชาสัมพันธ ทีเ่ นนการประชาสัมพันธขอ มูลของผลิตภัณฑ
เพือ่ สุขภาพ ตัง้ แตกระบวนการผลิต การแปรรูป และชองทางการขาย เพือ่ ใหผบู ริโภคไดเห็นถึงประโยชนและ
เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑจนเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ผานการเขาถึงขอมูลดวยการสแกนบารโคด
สองมิติ ที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถสงตอไปยังผูบริโภครายอื่น ๆ ไดอยางงายดาย ถือเปนการขยาย
ชองทางการประชาสัมพันธผลิตภัณฑไปยังกลุม เปาหมายใหมไดอยางรวดเร็ว โดยมีภาพรวมของกรอบแนวคิด
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ
วิสาหกิจชุมชนกลุม ปุย หมักอินทรียช วี ภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี ตามรูปแบบ V-Model

1. การดําเนินการวิจัยระยะที่ 1: วิเคราะหขอมูล ระยะที่ 2: ออกแบบระบบสารสนเทศ
และระยะที่ 3: พัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1.1 การวิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis)
เปนการวิเคราะหความตองการ ความคาดหวัง จากปญหาทีเ่ กิดขึน้ ภายในวิสาหกิจชุมชน
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รวมถึ ง เงื่ อ นไขต า ง ๆ จากผู  ใ ช ง านด ว ยการสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า ง กลุ  ม เป า หมายที่ เ ป น สมาชิ ก
วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จํานวน 27 คน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปออกแบบ
ระบบสารสนเทศตามความตองการนัน้ ๆ พรอมทดสอบโดยการยืนยันจากกลุม สมาชิกผูผ ลิตขาวเพือ่ สุขภาพ
(User Acceptance Testing) เพื่อเปนการประเมินความพึงพอใจในการกําหนดเงื่อนไขโดยการยอมรับระบบ
จากผูใชงานจริงวาตรงตามความตองการและความคาดหวังของกลุมผูใชงาน
1.2 ขอกําหนดฟงกชัน (Functional Specification)
เปนการออกแบบฟงกชันการทํางานของระบบ โดยเปนการกําหนดความตองการและ
เงื่อนไขที่ไดจากผูใชงาน พรอมทดสอบระบบ (System Testing) ในรูปแบบ White Box Testing และ Black
Box Testing ดวยขอมูลจําลองผลิตภัณฑ และขอมูลขาวสารที่ครอบคลุมความตองการของผูบริโภค
เปนการทดสอบระบบทัง้ หมดใหครอบคลุมความตองการของระบบ ทดสอบการทํางานจริงตามฟงกชนั ทีก่ าํ หนดไว
1.3 การออกแบบภาพรวม (High Level Design)
เปนการออกแบบสวนประกอบหลักของระบบ หนาที่ และการเชือ่ มโยงระหวางโครงสราง
ระดับสถาปตยกรรม ในรูปแบบของแผนภาพกระแสขอมูล (DFD) พรอมทดสอบการเชื่อมโยงของแตละยูนิต
(Integration Testing) ดวยขอมูลจําลองวาทํางานไดถูกตองหรือไม ทดสอบรอยตอระหวางยูนิต ทดสอบ
การไหลของขอมูลตัง้ แตตวั แรกจนตัวสุดทาย สอดคลองกับหลักการสงเสริมผลิตภัณฑ และออกแบบการสราง
บารโคดสองมิติสําหรับการเขาถึงขอมูล
1.4 การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design)
เปนการออกแบบในสวนของรายละเอียดของการเขียนโปรแกรม โครงสรางภายในและ
การกระทําในแตละสวนประกอบของระบบสารสนเทศ ในรูปแบบของแผนภาพกระแสขอมูลระดับตาง ๆ
พรอมทดสอบยอยแตละยูนิต (Unit Testing) โดยใชขอมูลจําลองผลิตภัณฑ เชน วันที่ผลิต สถานที่ผลิต
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ การบรรจุ เพื่อทดสอบการเชื่อมโยงขอมูล
1.5 การเขียนคําสั่ง (Code)
เปนขั้นตอนการเขียนโปรแกรมจริงโดยดําเนินการตามรูปแบบที่ไดออกแบบไวจาก
4 ลําดับขางตน พรอมทดสอบครั้งสุดทาย ดวยขอมูลจริง โดยใชภาษา PHP ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และสรางบารโคดสองมิติ
2. การดําเนินวิจัยระยะที่ 4: ถายทอดเทคโนโลยี
เปนขัน้ ตอนการนําระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขา วเพือ่ สุขภาพของวิสาหกิจชุมชน
กลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรีที่พัฒนาเรียบรอยแลว ถายทอดสูชุมชนเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพใหแกผูใชงานในชุมชน โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 จัดทําคูมือสารสนเทศ ทําคูมือการใชงานทั้งในสวนของผูดูแลระบบ และสวนผูใชงาน
เพื่อเปนเอกสารประกอบการถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชน
2.2 ถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการเชิญผูใชงาน จากสมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพื่อสุขภาพ
จํานวน 27 คน และผูเชี่ยวชาญฯ จํานวน 5 คน ที่ทําหนาที่เปนผูดูแลระบบ มารวมรับฟงการสาธิต และ
รวมปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยี ณ ที่ทําการวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม
พรอมสังเกตผล
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3. การดําเนินวิจัยระยะที่ 5: การประเมิน
เปนขั้นการประเมินผลการใชงานระบบจากผูใชงานระบบสารสนเทศฯ และประเมินผลดาน
การสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพ
3.1 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ
3.1.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงาน
ระบบสารสนเทศ แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 1 ชุด โดยใชกบั กลุม ผูใ ชงานทัง้ 2 กลุม
โดยประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับการประยุกตใชบารโคดสองมิติ และความพึงพอใจในการเขาใชงาน
ระบบสารสนเทศ ที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเชิงเนื้อหากับจุดประสงคที่กําหนด
จากการพิจารณาของผูเ ชีย่ วชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน โดยใชดชั นีความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับจุดประสงค (IOC) โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาระดับคาดัชนีความสอดคลองฯ ของขอคําถาม
หากมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกขอคําถามขอนั้นไวใชได
3.1.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากสมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพื่อสุขภาพ
จํ า นวน 27 คน และผู  เ ชี่ ย วชาญฯ จํ า นวน 5 คน โดยใช แ บบสอบถามความพึ ง พอใจในการใช ง าน
ระบบสารสนเทศ หลังจากดําเนินกิจกรรมการวิจัยในขั้นการถายทอดเทคโนโลยี
3.2 การประเมินผลดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ
3.2.1 เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยมีประเด็น
คําถามเกี่ยวกับขอมูลจากผลการประกอบการจากการใชงานระบบสารสนเทศ ดานปริมาณการขาย กลุมผู
บริโภค และการตอบรับจากกลุม ผูบ ริโภครายใหม ดําเนินการหลังจากการถายทอดเทคโนโลยีเปนเวลา 3 เดือน
3.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากการสรุปผลการประกอบการของ
กลุม ผูผ ลิตขาวเพือ่ สุขภาพ หลังการไดรบั การถายทอดเทคโนโลยี และจากการสัมภาษณ ดานปริมาณการขาย
กลุม ผูบ ริโภค และการตอบรับจากกลุม ผูบ ริโภครายใหม จากสมาชิกกลุม ผูผ ลิตขาวเพือ่ สุขภาพ จํานวน 27 คน
3.3 สรุปผลการวิจัย
เปนการนําขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ ชงานระบบสารสนเทศ และขอมูล
จากการสัมภาษณเพื่อประเมินผลดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ
3.3.1 ขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ ใชวิธี
การวิเคราะหดวยการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชเกณฑการแปล
ความหมายตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี้ ระดับคาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ระดับคาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก ระดับคาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง ระดับคาเฉลี่ย 1.81
- 2.60 หมายถึง นอย ระดับคาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง นอยที่สุด (Ruangprapan, 1996, 15)
3.3.2 ขอมูลสรุปผลการประกอบการและขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อประเมินผล
ดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ ใชวิธีการวิเคราะหดวยการคํานวณคารอยละ
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอ มูล ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขา ว
เพื่อสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี
ระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีกระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ V-Model ดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห
ความตองการ จากการศึกษาขอมูลศักยภาพพืน้ ฐาน พบวา ในกลุม วิสาหกิจชุมชนกลุม ปุย หมักอินทรียช วี ภาพ
บานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี มีการสรางผลิตภัณฑเกษตร ภายใตชื่อการคา “สามรวงทอง” โดยแบง
กลุมสินคาเปน 2 ประเภท ประกอบดวย ประเภทปุยหมักอินทรียชีวภาพ และประเภทอาหารจากการเกษตร
ซึ่ ง กลุ  ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี กํ า ลั ง ผลิ ต มากที่ สุ ด คื อ ประเภทอาหารจากการเกษตร ในกลุ  ม ข า วเพื่ อ สุ ข ภาพ
ที่ประกอบดวยขาวหอมมะลิ ขาวกลองหอมมะลิ ขาวไรซเบอรี่ และขาวคุณภาพ กข43 ซึ่งมีกําลังผลิตสูง
และจากการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สามารถสรุปผลการวิเคราะหปญหาและ
ความตองการไดวา การขายผลิตภัณฑกลุม ขาวเพือ่ สุขภาพมีกาํ ลังการขายสูต ลาดนอย เนือ่ งจากกลุม วิสาหกิจชุมชน
ไมสามารถที่จะประชาสัมพันธผลิตภัณฑของตนเองได จะสงขายไดเพียงในกลุมชุมชนที่รูจักกันภายใน
จากการแนะนําเปนทอด ๆ ไมมีการขยายวงกวาง จึงมีความตองการในการสงเสริมผลิตภัณฑใหเปนที่รูจัก
มากยิ่งขึ้น 2) กําหนดฟงกชันในการแกปญหาโดยประยุกตใชหลักการสงเสริมผลิตภัณฑและประยุกตใช
บารโคดสองมิติเปนชองทางการประชาสัมพันธ 3) ผลการออกแบบภาพรวมระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
แบงผูใชงานออกเปน 2 กลุม ไดแก 3.1) ผูใชงาน และ 3.2) ผูดูแลระบบ โดยที่ผูใชงานแตละกลุมมีระดับ
การเขาถึงขอมูลทีแ่ ตกตางกัน รวมถึงมีขอบเขตการใชงานระบบทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ แสดงเปนแผนภาพรวม DFD
ระดับสูงสุด (Context Level Data Flow Diagram) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: แผนภาพกระแสขอมูล (Context Diagram)
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4) ผลการออกแบบรายละเอียด โดยผูใชงานแตละกลุมมีขอบเขตของการใชงานระบบ ดังแผนภาพกระแส
ขอมูลระดับ 0 (DFD Level 0) แสดงภาพรวมของระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขา วเพือ่ สุขภาพฯ
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 (DFD Level 0)
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และ 5) การเขียนคําสัง่ (Code) มีการพัฒนาระบบในลักษณะของเว็บไซตแบบ Responsive Website ทีร่ องรับ
การแสดงผลการทํางานบนทุกอุปกรณทงั้ ในสวนของเครือ่ งคอมพิวเตอร แท็บเล็ต รวมถึงสมารทโฟน ทีส่ ามารถ
เรียกดูขอมูลไดอยางเหมาะสมตามขนาดของอุปกรณ โดยมีตัวอยางผลลัพธดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4: ตัวอยางผลลัพธการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. ผลการถ า ยทอดเทคโนโลยี และการประเมิ น ผลด า นการส ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ข  า ว
เพื่อสุขภาพและดานความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาว
เพื่อสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี
2.1 การถายทอดเทคโนโลยี จากการการสาธิต และรวมใชงานระบบสารสนเทศฯ ณ ทีท่ าํ การ
วิสาหกิจชุมชนฯ ผูว จิ ยั ใชวธิ กี ารสังเกตและประเมินผลหลังจากการสาธิตและรวมกันใชงานระบบสารสนเทศฯ
พบวา สมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพื่อสุขภาพ จํานวน 27 คน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คนที่ทําหนาที่เปนผูดูแล
ระบบ เขาใจแนวคิดและหลักการในการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถใชงานระบบสารสนเทศในสวนของผูใชงานได
2.2 การประเมินผลดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ หลังจากการถายทอด
เทคโนโลยี เปนเวลา 3 เดือน ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบผลการถายทอดเทคโนโลยี โดยการสัมภาษณ
ดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับสมาชิกกลุมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ จํานวน 27 คน พบวา
1) ด า นปริ ม าณการขาย มี ป ริ ม าณการขายผลิ ต ภั ณ ฑ ข  า วเพื่ อ สุ ข ภาพสู ง ขึ้ น คิ ด เป น ร อ ยละ 46.67
2) ดานกลุมผูบริโภค มีจํานวนผูบริโภคกลุมใหมเกิดขึ้นโดยเฉพาะกลุมผูรักสุขภาพ คิดเปนรอยละ 44.44
และ 3) ดานการตอบรับจากกลุม ผูบ ริโภครายใหม มีจาํ นวนผูบ ริโภครายใหมทสี่ อบถามเกีย่ วกับคุณประโยชน
กอนตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 64.54
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2.3 การประเมินผลดานความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริม
ผลิตภัณฑขา วเพือ่ สุขภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุม ปุย หมักอินทรียช วี ภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการประเมินการใชงานจากผูประเมินทั้ง 2 กลุม ประกอบดวย 1) ผูใชงาน 27 ราย 2) ผูดูแลระบบ 5 ราย
ปรากฎผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ
วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม
®´ª o °µ¦¦³Á¤·
µ¦¦³¥»r Äo µ¦r Ão °¤··
1 ªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦¦³¥»rÄoµ¦rÃo°¤··
2 ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥´¦³®ªnµ o°¤¼¨
3 ªµ¤¦ªÁ¦ÈªÄµ¦Á oµÄoµ
4 ªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦Á oµ¹ o°¤¼¨·oµnµµ¦rÃo°¤··
5 ªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦ªµÎµÂ®nµ¦rÃo°¤··
ªµ¤¡¹¡°ÄÄµ¦Á o µÄo µ¦³µ¦Á«
1 ªµ¤¼o° °¦³ªµ¦¥n°¥ °¦³
2 ªµ¤Á¦ÈªÄµ¦¦³¤ª¨¨ o°¤¼¨
3 ªµ¤¼o°Äµ¦Â¨·oµnµµ¦rÃo°¤··
4 ªµ¤³ªÄµ¦Á oµÄoµ
5 ¦³··£µ¡ °´Ê¦³
¦» £µ¡¦ª¤

n µÁ¨¸É¥

S.D.

µ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥

4.40
4.40
3.80
4.00
3.80

0.52
0.74
0.57
0.57
0.84

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ
¤µ
¤µ

3.80
4.40
4.60
4.40
4.40
4.20

0.45
0.55
0.55
0.55
0.55
0.59

¤µ
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ

จากตารางที่ 1 ผูใชระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน
กลุ  ม ปุ  ย หมั ก อิ น ทรี ย  ชี ว ภาพบ า นหนองขุ ม มี ค  า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจในภาพรวม 4.20 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก
นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี เสนอแนะ
ใหเพิ่มเติมองคประกอบดานการแสดงสถิติขอมูลการขายและองคประกอบดานการวิเคราะหคลังสินคา
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม
จังหวัดสุพรรณบุรีดวยการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูวิจัยไดวิเคราะหปญหา และ
ความต อ งการของกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน พบว า มี ค วามต อ งการในส ง เสริ ม การขายสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ
ขาวเพื่อสุขภาพ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีกําลังผลิตสูง แตไมสามารถสงออกสูทองตลาดไดอยางเต็มที่ จึงควร
เพิ่มชองทางในการสงเสริมการขายดวยการประยุกตใชบารโคดสองมิติสําหรับการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
ผานระบบสารสนเทศในระบบออนไลนที่สงผลใหผูบริโภครับรูขอมูลของผลิตภัณฑสําหรับพิจารณาเลือกซื้อ
เมื่อไดรับรูขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจและกระตุนกระบวนการขายผานทางออนไลนไดอยางตอเนื่อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ ที่มีการประยุกตใชบารโคดสองมิติ
สําหรับการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเปนแนวทางในการแกปญหาและดําเนินการตามความตองการของชุมชน สงผลใหเกิด
การกระจายขอมูลสารสนเทศไปยังวงกวาง ทัง้ นีร้ ะบบสารสนเทศดังกลาว ไดเตรียมพรอมสําหรับการสงเสริม
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ภายใตชื่อการคา “สามรวงทอง” อีกดวย
ระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขา วเพือ่ สุขภาพฯ เปนระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
ที่มีการประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคดสองมิติ โดยใชหลักการสรางบารโคดสองมิติสําหรับผลิตภัณฑ
แตละประเภทดวยภาษา PHP ที่สามารถสรางบารโคดสองมิติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการเขาถึงขอมูล
ผลิตภัณฑไดอยางถูกตองและรวดเร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของ Boonrojwong & Praporntrakarn (2017)
และงานวิจยั เรือ่ งการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน อําเภอภูเพียง จังหวัดนานโดยใชระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
(Khamwong & Talalak, 2014, 305-311) ที่ ส ามารถนํ า เทคโนโลยี บ าร โ ค ด สองมิ ติ ไ ปประยุ ก ต กั บ
งานดานตาง ๆ รวมกับการสรางระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการบนเว็บไซต ที่มีความสามารถใน
การโฆษณา การสงเสริมการขาย การใหขาวประชาสัมพันธ การทําการตลาด สงผลใหมีปริมาณการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑขา วเพือ่ สุขภาพเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคลองกับทฤษฎีการสงเสริมผลิตภัณฑ (Lothongkam, 2001, 31-32)
เนื่องจากเปนการดําเนินการผานระบบสารสนเทศออนไลนที่สามารถติดตอกันระหวางกลุมวิสาหกิจกับ
กลุมลูกคาได ตามวงจรพัฒนาระบบในรูปแบบ V-Model สอดคลองกับงานวิจัยของ Rastogi (2015)
ที่สงผลใหระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีลําดับการพัฒนาที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ
ไดทุกขั้นตอน
การถายทอดเทคโนโลยีดวยการนํานวัตกรรมถายทอดสูชุมชน โดยการสาธิต และรวมกันใชงาน
เทคโนโลยีอยางตอเนือ่ ง สอดคลองกับหลักการดําเนินการตามทฤษฎีการแพรกระจายของนวัตกรรม (Rogers,
1983, 11) สงผลใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมและสงผลลัพธตามความตองการ และ
การประเมินความพึงพอใจจากผูใ ชงานโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เปนวิธี
การประเมินความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตองการไดตรงตามความรูสึก
มากที่สุด
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สรุป
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมัก
อินทรียชีวภาพบานหนองขุม มีการกําหนดสิทธิ์ผูใชงานไว 2 สิทธิ์ คือ ผูดูแลระบบ และผูใชงาน โดยมี
องคประกอบของระบบฯ 5 สวน คือ 1) เกีย่ วกับเรา 2) ติดตอเรา 3) กิจกรรม 4) กลุม สินคา และ 5) กลุม วิสาหกิจชุมชน
ซึ่งเปนขอมูลที่ใชสําหรับการสรางการรูจักและความเชื่อมั่นกับกลุมลูกคา โดยในสวนของการจัดการขอมูล
กลุมสินคา จะมีการประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคดสองมิติ สําหรับนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑผานการใช
สมาร ท โฟน เพื่ อ ทํ า ให ก ลุ  ม ลู ก ค า รู  จั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ได ร วดเร็ ว และกว า งขวางยิ่ ง ขึ้ น
จากการถายทอดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ ใหกับสมาชิกกลุม
ผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพฯ จํานวน 27 คน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบวา สมาชิกกลุมทุกคนเขาใจ
หลักการการสงเสริมผลิตภัณฑขา ว สามารถใชงานระบบฯ ไดเปนอยางดีทกุ คน และเมือ่ มีการใชงานเทคโนโลยี
ที่ถายทอดอยางตอเนื่องเปนเวลา 3 เดือน พบวา ปริมาณการขายผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ ชงานระบบฯ สรุปไดวา ผูใ ชงานระบบมีระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู
ในระดับมาก
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ควรนําระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมัก
อินทรียชีวภาพบานหนองขุมไปทดลองประยุกตใชกับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งใหม
ควรพัฒนาระบบสารสนเทศรวมกับเทคโนโลยีที่รองรับ M-Commerce เพื่อเชื่อมตอระหวาง
กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวของกับธุรกรรม หรือการเงิน จะเปนการเพิ่มความสะดวก
ในการขายผลิตภัณฑและเปนการสงเสริมผลิตภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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จากการสัมภาษณนักเรียน พบวา การสง เสริมอาชีพทั้ง 3 ดาน มี การดํา เนินงานไดอยา งเหมาะสม
ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ดังนี้ ดานการเลี้ยงปลา ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
รับผิดชอบในการสงเสริมอาชีพแกนักเรียน ดานการเลี้ยงหมู ควรมีการประเมินผลการดําเนินงาน 2 ครั้งตอป
ดานการปลูกผัก ควรแตงตั้งครูผูรับผิดชอบดูแลการดําเนินงาน

คําสําคัญ
การสงเสริมอาชีพนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดแมฮองสอน

Abstract
The objective of this research was to study the operation of student career promotion
in educational opportunity expansion schools, Pang Mapha District, Mae Hong Son Province.
The target group used in the research were 88 persons, consisting of 8 schools administrators,
40 teachers and 40 students. The tools used in this research were questionnaires for school
administrators and teachers and student interviews. Data analysis using frequency, percentage,
mean and standard deviation and content analysis. The research found that the operation of student
career promotion at a high level. Considering each aspect, it was found that the highest average
occupation was growing vegetables, followed by raising pigs and raising fish. From student
interviews found that the promotion of all 3 occupations has been implemented appropriately.
However, there are suggestions for the following operations: Fish farming should be a committee
to be responsible for career promotion for students. In the field of pig farming should be an
evaluation of the operation 2 times a year. On growing vegetables should appoint teachers
responsible for the operation.

Keywords
Career Promotion for Students, Educational Opportunity Expansion School,
Mae Hong Son Province

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) (Office of the
National Education Commission, 2003, 8) ระบุวา หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 การจัดการ
ศึกษาตอง ยึดวาผูเ รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองได และถือวาผูเ รียนสําคัญทีส่ ดุ
กระบวนการจัดการศึกษาสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตราที่ 23 การจัดการศึกษา
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ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษาเกีย่ วกับความรูแ ละทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวติ อยางมีความสุข และมาตรา
ที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ รียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
และการประยุกตความรู ใชปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน ใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรูด า นตาง ๆ อยางไดสดั สวนสมดุลกัน รวมทัง้ ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมทีด่ งี ามและคุณลักษณะอันพึงประสงค
นอกจากนีใ้ นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 ยังไดกาํ หนดจุดหมายใหเปนคนดี มีปญญา
มีความสุข และกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคใหผเู รียนมีความมุง มัน่ ในการทํางาน ใฝเรียนรู อยูอ ยางพอเพียง
มีทกั ษะในการทํางาน ตรงเวลา ประหยัด รอบคอบ และมีจติ สํานึกในการรักษาสิง่ แวดลอมและสอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดกําหนดโครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม
นําสูเ ศรษฐกิจสรางสรรคโดยการนําเขาสูว ชิ าการงานอาชีพ “คิดเปน ทําได ขายเปน” ดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความสามารถในการผลิตผลงานอยางสรางสรรค
และมีคุณภาพโดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปกับการประกอบอาชีพ หรือ การทําธุรกิจเพื่อสงเสริม
ความสําเร็จในชีวิตของนักเรียน เกิดประโยชนตอผูบริโภค สิ่งแวดลอม สังคมอยูดี กินดี และมีความสงบสุข
(Ministry of Education, 2008, 6)
จากการสัมภาษณ ประจวบ แกวสิริ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปางมะผา (Kaewsiri, personal
communication, July 7, 2015) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน ไววา ในสภาพปจจุบนั กลุม โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาของอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไดมีการดําเนินการสงเสริมใหนักเรียน
เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู และปลูกผักในพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อเปนแนวทางใหนักเรียนไดศึกษาและฝกงานอาชีพ
ซึ่งเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของนักเรียนทั้งปจจุบันและอนาคต ในการดําเนินการของโรงเรียน
ประสบปญหาการดําเนินการการเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมู และการปลูกผัก ดวยยังขาดการจําหนายผลผลิต
สูตลาดเพื่อเพิ่มมูลคา สวนใหญเปนการจําหนายใหกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน จึงนํามาซึ่ง
การขาดเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งทางโรงเรียนยังขาดการศึกษาผลการดําเนินงานงานในการสงเสริมอาชีพ
ของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และการปฏิบัติงานของนักเรียน ซึ่งทําใหขาดการวางแผนทิศทาง
ในการดําเนินการได หากมีการศึกษาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จะเปนผลดีตอโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่ไดทราบขอมูลที่เปนขอเท็จจริง และนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาตอไป
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน เพือ่ นําผลการวิจยั ทีไ่ ดมาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพใหกับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่นตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

ทบทวนวรรณกรรม
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกาํ หนดจุดเนนดานผูเ รียนเรือ่ งการศึกษาวิชาชีพ
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนตนไป ไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพดวยการแนะแนวทั้ง
โดยครูและผูป ระกอบอาชีพตางๆ (ผูป กครอง ศิษยเกา สถานประกอบการใน/นอกพืน้ ที)่ และไดรบั การพัฒนา
ความรูทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต (Office of the National Education
Commission, 1999)
2. แนวทางการจัดการศึกษาวิชาชีพในประเทศไทย
การจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระที่ 4 ของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ
สาระการอาชีพ เริ่มตนจัดใหกับนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนตนไป เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนของตนและสามารถสํารวจความสนใจ ความสามารถและ
ทักษะอาชีพของตน และเมือ่ เขาสูร ะดับมัธยมศึกษาตอนตน จึงเริม่ เรียนรูส าระเกีย่ วกับแนวทางการเลือกอาชีพ
และการสรางเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ รวมทั้งไดฝกทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ
โดยทั่วไปอยางเชน ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน
ทักษะการแสวงหาความรู และทักษะการจัดการ เมือ่ เขาสูร ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนเริม่ ฝกทักษะ
การหางานจากแหลงตาง ๆ และพรอมฝกทักษะอาชีพใหมีประสบการณอาชีพที่ถนัดและสนใจและ
มีคณ
ุ ลักษณะทีด่ ตี อ อาชีพ แตหากพิจารณาจากหลักสูตรและการเรียนการสอนแลวพบวา ยังขาดการเสริมสราง
ความรู  แ ละทั ก ษะทางอาชี พ ที่ เ ป น รากฐานสํ า คั ญ ในเชิ ง บู ร ณาการทั้ ง หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นา
ทางดานเจตคติสําหรับการทํางานและอาชีพตอไป ซึ่งแนวคิดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพสําหรับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของไทยจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะเปนรากฐานและเปนสวนหนึง่ ของเจตนารมณและเปาหมาย
ของการศึกษาสําหรับเยาวชนไทย การใหความรู ความเขาใจตอความคิดรวบยอดของ “การศึกษาเพื่อ
การประกอบอาชีพ” จําเปนอยูในทุกระดับชั้น และบูรณาการในหลักสูตรแกนกลางทุกกลุมสาระการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ซึง่ มีการจัดนํา้ หนักของความคิดรวบยอดเกีย่ วกับการศึกษาเพือ่ การประกอบอาชีพ
ในแตละดานที่แตกตางกันไปตามระดับชั้นของผูเรียน (Ministry of Education, 2008, 4)
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3. การบริหารการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียน
การดําเนินงานการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียนตามทิศทาง
การจัดการศึกษาของกรมสามัญศึกษานั้น ผูเกี่ยวของที่สําคัญในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติคือ ผูบริหาร
โรงเรียน ซึ่งมีภาระหนาที่ในการสงเสริมใหสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ตลอดจน
สภาพการเปลีย่ นแปลงของชาติบา นเมือง และเปนไปตามหลักการ จุดหมาย โครงสรางของหลักสูตร จึงจําเปน
ทีผ่ บู ริหารจะตองตระหนักถึงความสําคัญตามบทบาทและดําเนินการหรือประสานใหบคุ ลากรทุกฝายรู เขาใจ
รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบใหสมั ฤทธิผ์ ลตามวัตถุประสงค ซึง่ สงผลใหนกั เรียนเห็นคุณคาของการประกอบอาชีพ
นําความรู ทักษะ ประสบการณ คุณธรรม ไปใชในการดํารงชีวติ ซึง่ จะเปนสวนเสริมสรางใหเปนทรัพยากรบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ คา สามารถพัฒนาตนเอง และสังคมสืบไป (Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office
1, 2014, 23)
ทั้งนี้ การบริหารการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียนดังกลาว
จะดําเนินการไปไดดวยดีหรือไมขึ้นอยูกับการบริหารบุคลากรในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ผูบ ริหารโรงเรียน จําเปนจะตองรูบทบาทหนาทีแ่ ละความสัมพันธของบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบอาชีพ
อิสระทุกคน อันจะสงผลใหงานสําเร็จผล (Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 1,
2014, 23) และจากงานวิจัยของ Anunaue, Khlibtong & Keowan (2012) เรื่องการสงเสริมเกษตรใน
โรงเรียนชุมชนบานทาสองยาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวา การดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรตามความตองการของนักเรียน มีขั้นตอนดังนี้ 1) การเลือกกลุมเปาหมาย 2) การชี้แจง
วัตถุประสงค 3) กําหนดแผนการดําเนินงาน 4) ความคาดหวังจากการวิจัยกับกลุม 5) การดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว 6) ผลการดําเนินงานจากการรายงานของนักเรียน การปฏิบัติกิจกรรม ทําใหตนเองเกิด
ความเขาใจการเกษตรมากขึ้น รูจักการทํางานรวมกับคนอื่น ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จากการสังเกตของ
ผูวิจัย นักเรียนมีความสุข สนุกสนานตอการทํากิจกรรม
4. บริบทการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแมฮอ งสอน เขต 1
จังหวัดแมฮองสอนเปนเมืองแหงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและความหลากหลายของชนเผา
จึงควรจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ เนนคุณธรรมของมาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะในเรือ่ งของการประกอบอาชีพ
ใหนํามาใชไดจริงบนพื้นฐานของความสุข สงบ พอมีรายได รวมมือ รวมใจกัน มีการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ความตองการของทองถิน่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเชื่อมโยงสูประชาคมอาเซียน และสงเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแกประชากร
วัยเรียนใหเสมอภาค ทัว่ ถึงครอบคลุมทัง้ เด็กทัว่ ไป เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
(Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 1, 2014, 34)
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วิธีการวิจัย
1. กลุมเปาหมาย
การวิจยั ครัง้ นีด้ าํ เนินการศึกษาจากกลุม เปาหมายซึง่ เปนผูบ ริหารโรงเรียน ครูผสู อน และนักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 88 คน ดังนี้
1.1 ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
จํานวน 8 คน
1.2 ครูผูสอนที่รับผิดชอบโครงการสงเสริมอาชีพนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 40 คน
1.3 นักเรียนทีเ่ ปนผูน าํ ในการดําเนินงานโครงการสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 40 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ชุด ดังนี้
2.1 ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 การดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไดแก การเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมู และการปลูกผัก เปนแบบสอบถาม
ประมาณคา 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ
2.2 ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเพื่อสัมภาษณนักเรียน
3. การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
3.1 ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับผูบริหารและครู
3.1.1 สงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
3.1.2 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับโรงเรียน
บานปางขอน และโรงเรียนบานหวยชมพู
3.1.3 วิเคราะหหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
(Alpha Coeffcient) ตามแนวของ Cronbach โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .884
3.2 ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเพื่อสัมภาษณนักเรียน
3.2.1 ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเพื่อสัมภาษณนักเรียนเสนอตอ
อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธเพือ่ พิจารณาแกไขความถูกตองของเนือ้ หา ภาษา และความสมบูรณของคําถาม
3.2.2 ผูว จิ ยั นําแบบสัมภาษณแบบไมมโี ครงสรางไปแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวนําไปสัมภาษณนักเรียนในกลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ที่มีการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพใหกับนักเรียน จํานวน 40 คน
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเพื่อดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน และนําเสนอ
หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลตอผูบริหารโรงเรียน จํานวน 8 โรงเรียน ดังนี้
4.1 ดําเนินการสอบถามผูบริหารโรงเรียน
ดําเนินการสอบถามผูบริหารโรงเรียนในแตละโรงเรียนดวยแบบสอบถาม จํานวน 8 คน
4.2 ดําเนินการสอบถามครูที่รับผิดชอบโครงการสงเสริมอาชีพนักเรียน
ดําเนินการสอบถามครูที่รับผิดชอบโครงการสงเสริมอาชีพนักเรียนในแตละโรงเรียน
ดวยแบบสอบถาม จํานวน 40 คน
4.3 ดําเนินการสัมภาษณนักเรียนผูนําโครงการสงเสริมอาชีพ
ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ นั ก เรี ย นผู  นํ า โครงการส ง เสริ ม อาชี พ ในแต ล ะโรงเรี ย นด ว ย
แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง จํานวน 40 คน
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1 ชุดที่ 1 ขอมูลจากแบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน แบงออกเปน
3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ
นํ า เสนอในรู ป ตารางประกอบคํ า บรรยาย ตอนที่ 2 การดํ า เนิ น งานในการส ง เสริ ม อาชี พ นั ก เรี ย น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย โดยมีเกณฑการแปลคา
คะแนนเฉลีย่ ไดแก คาเฉลีย่ ระหวาง 1.00 – 1.50 หมายความวา โรงเรียนมีการดําเนินงานนอยทีส่ ดุ คาเฉลีย่
ระหวาง 1.51 – 2.50 หมายความวา โรงเรียนมีการดําเนินงานนอย คาเฉลีย่ ระหวาง 2.51 – 3.50 หมายความวา
โรงเรียนมีการดําเนินงานปานกลาง คาเฉลีย่ ระหวาง 3.51 – 4.50 หมายความวา โรงเรียนมีการดําเนินงานมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 หมายความวา โรงเรียนมีการดําเนินงานมากที่สุด ตอนที่ 3 ปญหาและ
ขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ประกอบการบรรยาย
5.2 ชุดที่ 2 ขอมูลจากการสัมภาษณนักเรียน วิเคราะหขอมูล ดังนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณและจากการบันทึกเทปไวมาทําการแยกแยะเนื้อหาแตละประเด็น จากนั้นนํามา
วิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอเปนความเรียง
ผลการวิจัย
1. การดํ า เนิ น งานในการส ง เสริ ม อาชี พ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา โดยรวมโรงเรียน
มีการดําเนินงานในระดับมาก ดานทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด คือ การปลูกผัก (  = 4.16, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ
การเลี้ยงหมู (  = 4.13, S.D. = 0.59) และการเลี้ยงปลา (  = 3.93, S.D.= 0.79)
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2. การดํ า เนิ น งานในการส ง เสริ ม อาชี พ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เปนรายดาน พบวา
2.1 ดานการเลีย้ งปลา พบวา โดยรวมโรงเรียนมีการสงเสริมอาชีพการเลีย้ งปลาในระดับมาก
(  = 3.93, S.D.= 0.79) รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเลี้ยงปลาไดอยางเหมาะสม (  = 4.04,
S.D.= 0.74) รองลงมาคือ จัดทําแผนการดําเนินการเลี้ยงปลา (  = 4.02, S.D. = 0.77) และนําผลผลิต
จากการเลี้ยงปลามอบใหกับโครงการอาหารกลางวัน (  = 4.02, S.D. = 0.77) สวนการสัมภาษณนักเรียน
พบวา ทางโรงเรียนไดมีการศึกษาการเลี้ยงปลา ไดเรียนรูเรื่องการดํารงชีวิตของปลา แตปญหาที่พบ คือ
ไมมีการประเมินผลการดําเนินงานการเลี้ยงปลาอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังพบวาผลผลิตที่ไดจากการเลี้ยงปลา
ขาดตลาดรองรับ โดยมีขอ เสนอแนะวา ควรมีการแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานทีร่ บั ผิดชอบในการสงเสริมอาชีพ
ใหแกนกั เรียนเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนเห็นความสําคัญดานการทํางานเพื่อสวนรวมและเกิดทักษะ
ในการบริหาร
2.2 ดานการเลี้ยงหมู พบวา โดยรวมโรงเรียนมีการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูในระดับมาก
(  = 4.13, S.D. = 0.59) รายขอทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด คือ การเลีย้ งหมูไดอยางเหมาะสม (  = 4.35, S.D.= 0.52)
รองลงมา คือ จัดระบบดูแลปองกันโรคทีเ่ กิดขึน้ กับหมู (  = 4.29, S.D.= 0.58) และนําผลผลิตจากการเลีย้ งหมู
ไปบริโภคเอง (  = 4.27, S.D.= 0.64) สวนการสัมภาษณนักเรียนพบวา ทางโรงเรียนมีการเลี้ยงหมู สงเสริม
การเรี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ อาชี พ ที่ เ หมาะสมต อ ภาวะเศรษฐกิ จ ป จ จุ บั น และได ยึ ด แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ดานการเกษตรตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 9) แตปญหาที่พบคือ
การประเมินผลการดําเนินงานการเลี้ยงหมู โดยมีขอเสนอแนะวา ควรมีแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การดําเนินงาน และคณะกรรมการผูป ระเมินผลการดําเนินงาน โดยใหมกี ารประเมินผลการดําเนินงาน 2 ครัง้
ตอปเพื่อใหมีการเลี้ยงหมูอยางตอเนื่อง
2.3 ดานการปลูกผัก พบวา โดยรวมโรงเรียนมีการสงเสริมอาชีพการปลูกผักมาก (  = 4.16,
S.D.= 0.61) รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การปลูกผักไดอยางเหมาะสม (  = 4.29, S.D.= 0.71) รองลงมา
คือ จัดวิธีการดูแลแปลงผักและกําจัดศัตรูพืช (  = 4.27, S.D.= 0.53) สวนการสัมภาษณนักเรียนพบวา
ทางโรงเรียนมีการปลูกผักเพื่อมุงเนนใหผูเรียนศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการปลูกผัก การดูแล การจัดการผลผลิต
การฝกทําบัญชีรายรับ – รายจาย ทักษะดานคุณธรรม คุณนิสัย แตปญหาที่พบคือชุมชนในทองถิ่น
มี ก ารใช ส ารเคมี เ พื่ อ ประกอบอาชี พ การเกษตรสู ง มาก ซึ่ ง ส ง ผลกระทบโดยตรงต อ แหล ง นํ้ า และดิ น
โดยมีขอเสนอแนะวา ควรมีการแตงตั้งครูผูรับผิดชอบดูแลการดําเนินงาน เพื่อชี้แนะและใหคําปรึกษา
เกีย่ วกับวิธกี ารปลูกผักโดยไมใชสารเคมีและควรสงเสริมใหนกั เรียนใชปยุ หมักหรือปุย คอกแทนการใชปยุ เคมี

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ จึงไดนํามาอภิปรายผลดังนี้
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ผลการวิ จั ย พบว า โรงเรี ย นมี ก ารดํ า เนิ น งานในการส ง เสริ ม อาชี พ ของนั ก เรี ย นในระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การปลูกผัก รองลงมาคือ การเลี้ยงหมู
และการเลี้ยงปลา จากการสัมภาษณนักเรียน พบวาการดําเนินงานสงเสริมอาชีพทั้ง 3 ดาน มีการดําเนินงาน
ไดอยางเหมาะสม โดยพบวาดานการเลี้ยงปลา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การดําเนินงานเลี้ยงปลาได
อยางเหมาะสม รองลงมาคือ จัดทําแผนการดําเนินงานเลี้ยงปลา ดานการเลี้ยงหมู ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ดําเนินงานเลีย้ งหมูไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือ จัดระบบดูแลปองกัน ดานการปลูกผัก ขอทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด
คือ มีการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม รองลงมา คือ จัดวิธกี ารดูแลแปลงผักและกําจัดศัตรูพชื สวนขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานสงเสริมอาชีพนักเรียนทั้ง 3 ดาน มีดังนี้ ดานการเลี้ยงปลา ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานรับผิดชอบในการสงเสริมอาชีพแกนักเรียน ดานการเลี้ยงหมู ควรมีการประเมินผลการดําเนินงาน
2 ครั้งตอป ดานการปลูกผัก ควรสงเสริมใหนักเรียนใชปุยหมัก หรือปุยคอกแทนการใชปุยเคมี ทั้งนี้
ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการดําเนินงานสงเสริมอาชีพนักเรียนนั้น ควรคํานึงถึงความสําคัญ
ในการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผน และการประเมินผล ซึ่งจะทําใหโรงเรียนและคณะทํางาน
ไดทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับความพรอมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ปญหาอุปสรรค ลักษณะ
อาชีพในทองถิ่น ตลอดจนสภาพการจัดหลักสูตร รายวิชา กิจกรรมที่สอดคลองสัมพันธกบั การสงเสริมอาชีพ
แกนกั เรียน ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Anunaue, Khlibtong & Keowwhan (2012) เรือ่ ง การสงเสริมเกษตร
ในโรงเรียนชุมชนบานทาสองยาง สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวา การดําเนินกิจกรรม
การเกษตรตามความตองการของนักเรียน มีขนั้ ตอนดังนี้ 1) การเลือกกลุม เปาหมาย 2) การชีแ้ จงวัตถุประสงค
3) กําหนดแผนการดําเนินงาน 4) ความคาดหวังจากการวิจยั กับกลุม 5) การดําเนินกิจกรรมตามแผนทีว่ างไว
6) ผลการดําเนินงาน จากการรายงานของนักเรียน การปฏิบตั กิ จิ กรรม ทําใหตนเองเกิดความเขาใจการเกษตร
มากขึ้น รูจักการทํางานรวมกับคนอื่น ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จากการสังเกตของผูวิจัย นักเรียนมี
ความสุข สนุกสนานตอการทํากิจกรรม นอกจากนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้ที่ไดจากการสัมภาษณนักเรียนพบวา
การสงเสริมอาชีพนักเรียนมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน พรอมทั้งกําหนดวิธีการดําเนินงานตามองคความรู
ในการประกอบอาชีพในแตละดาน ซึง่ มีความสอดคลองกับการจัดการศึกษาเพือ่ การประกอบอาชีพในการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ทีป่ รากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 สาระที่ 4 ของกลุม สาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ สาระการอาชีพ เริม่ ตนจัดใหกบั นักเรียนตัง้ แตชนั้ ประถมศึกษาปที่ 4 เปนตน
ไป เพือ่ ใหนกั เรียนมีความรูค วามเขาใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับอาชีพในชุมชนของตนและสามารถสํารวจความสนใจ
ความสามารถและทักษะอาชีพของตน และเมื่อเขาสูระดับมัธยมศึกษาตอนตน จึงเริ่มเรียนรูสาระเกี่ยวกับ
แนวทางการเลือกอาชีพ และการสรางเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ รวมทั้งไดฝกทักษะพื้นฐานที่จําเปน
 หา ทักษะการทํางาน
ตอการประกอบอาชีพโดยทัว่ ไป เชน ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญ
รวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู และทักษะการจัดการ เมื่อเขาสูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน
เริม่ ฝกทักษะการหางานจากแหลงตาง ๆ และพรอมฝกทักษะอาชีพใหมปี ระสบการณอาชีพทีถ่ นัดและสนใจ
และมีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ (Ministry of Education, 2008, 4)
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สรุป
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาอํ า เภอปางมะผ า จั ง หวั ด แม ฮ  อ งสอน มี ก ารดํ า เนิ น งาน
ในการสงเสริมอาชีพของนักเรียนในระดับมาก เมือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อาชีพที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก การปลูกผัก รองลงมาคือ การเลีย้ งหมู และการเลีย้ งปลา จากการสัมภาษณนกั เรียน พบวา การสงเสริม
อาชีพทัง้ 3 ดาน มีการดําเนินการไดอยางเหมาะสม ทัง้ นีม้ ขี อ เสนอแนะในการดําเนินงาน ดังนี้ ดานการเลีย้ งปลา
ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบในการสงเสริมอาชีพแกนักเรียนเพื่อทําหนาที่ดูแลและ
ใหคําปรึกษาในระหวางการดําเนินงาน ดานการเลี้ยงหมู ควรมีการประเมินผลการดําเนินงาน 2 ครั้งตอป
ดานการปลูกผัก ควรสงเสริมใหนักเรียนใชปุยหมัก หรือปุยคอกแทนการใชปุยเคมี
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยและขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. สถานศึกษาควรมีการแตงตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ประเมินผลการดําเนินงานเกีย่ วกับการเลีย้ งปลา
และเลี้ยงหมู
2. สถานศึกษาควรวางแผนในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการสงเสริมอาชีพ
ใหกับนักเรียน
3. สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรมาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูแกครู บุคลากร และนักเรียน
เกี่ยวกับการใชปุยอินทรียทดแทนการใชปุยเคมี
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม อาชี พ ที่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทของกลุ  ม โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา และ
ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณสําหรับการสงเสริมอาชีพในกลุม โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและประเมินการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่
เพือ่ ใชประกอบการเรียนการสอน ผูว จิ ยั ไดทาํ การเก็บรวมรวมขอมูลภาคสนามโดยใหนกั ศึกษาไดทดลองเรียน
บทเรียนในหัวขอ สื่อวัสดุอุปกรณและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่แลวใช
แบบสอบถามประเมิ น ความพึ ง พอใจ โดยทํ า การทดลองกั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 3
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 100308 นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 100 คน ในการเรียน
บทเรียนผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ นําเสนอขอมูลผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
การสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเพื่อใชประกอบในการเรียนการสอน ควรตองมี
องคประกอบทีต่ อ งคํานึงถึงคือ 1) ดานการออกแบบบทเรียน ในสวนของการใชสี สีพนื้ หลังมีความเหมาะสม
อ า นง า ย กลุ  ม ศึ ก ษาร อ ยละ 100 เห็ น ด ว ย ในเรื่ อ งของแบบตั ว อั ก ษรที่ ใ ช และขนาดของตั ว อั ก ษร
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อีเมล: cmupc@hotmail.com
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ที่ใชกลุมศึกษารอยละ 85 เห็นดวย ในเรื่องของการใชปุมนําทางถูกตองเขาใจงาย ไปยังจุดที่ตองการ
กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวยสวนในเรื่องของปริมาณขอมูลในแตละหนา ตัวอักษรและภาพประกอบ
ทีใ่ ชบนหนาจอ กลุม ศึกษารอยละ 97 เห็นดวย และในสวนของการจัดหนาจอเหมาะสม อานงาย และสวยงาม
กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวย 2) ดานการใชงานบทเรียน ควรมีความงายในการเขาใชบทเรียน กลุมศึกษา
รอยละ 98 เห็นดวย ดานการใชงานไมสะดุด การสืบคนในบทเรียนไมติดขัด กลุมศึกษารอยละ 95
เห็นดวย และในเรื่องของการใชเวลาในการดึงขอมูล กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวย และเห็นวาใชเวลา
ในการดึงขอมูลไมมากจนเกินไป

คําสําคัญ
การประเมินการใชงานบทเรียน การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในการเรียนการสอน

Abstract
In this research, with the purpose of creating and evaluating lessons on mobile phone use
in teaching. Researchers have done the field data collected by students of experimental lessons
in the topic. Materials and innovative educational device through the mobile phone and then use
the query evaluates satisfaction. By experimenting with 100 undergraduate students in third year,
Faculty of Education, Chiang Mai University who enroll in courses 100308: Innovative Information
and Communication Technology Education, 2nd semester, academic year 2016 study lessons via
a mobile phone. Data were analyzed by using percentage. Results of the study are as follows:
Creating lessons on mobile phones to be used in teaching. There should be an element
that needs to be considered were: 1) Design lesson in the areas of color, the background color
there is suitable. Read a simple study 100 percent agree with. In the matter of the font and the size
of the font that is used by 85 percent of studies saw the group. In the matter of the use of the
navigation buttons are easy to understand. To point to 95 percent agree with education groups.
The section on the subject of the amount of data on each page. The characters and illustrations
used on the screen. 97 percent in the study group, and in creating the appropriate screen.
Beautiful and easy to read, study group, 95 percent agree with. 2) Lessons should have easy
access to lesson study group 98 percent agree with seamless integration of operational search
lessons do not jam. Study group and 95 percent of the time in use. Retrieves a study group and
95 percent of that in no time at all.
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บทนํา
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ปจจุบันเปนยุคของการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จากที่สมัยกอนสวนใหญผูสอนจะเปนผูทําการถายทอดเนื้อหาใหกับผูเรียน โดยมีผูเรียนเปนผูรับเนื้อหา
ซึ่ ง ในสมั ย ก อ นการเรี ย นการสอนลั ก ษณะนี้ ส ามารถกระทํ า ได แต ใ นยุ ค ป จ จุ บั น ความเจริ ญ มี ม ากขึ้ น
พรอมกับความรูตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้น มีสาขาวิชาการใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแตกอนไมเคยมี ดังนั้นการ
ที่ผูเรียนจะรับขอมูลจากผูสอนเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ อีกทั้งในปจจุบันเทคโนโลยีตางๆ ก็ได
เจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว การติดตอสือ่ สารและการปฏิสมั พันธกนั ทําไดรวดเร็วและกวางขวางมากขึน้ ผาน
ทางอุปกรณอิเลกทรอนิกสตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเล็ต และอุปกรณประเภทสมารท
ทั้งหลาย ซึ่งนับวันความเจริญทางดานอุปกรณเหลานี้จะมีเพิ่มมากขึ้น
ในฐานะที่เปนผูสอนในยุคนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองกาวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ดังที่
Vate-U-Lan (2008) ไดกลาววา ตองมีการปฏิวัติการเรียนการสอนใหมทั้งหมด ผูเรียนไมจําเปนจะตองรับ
ทุกสิ่งจากผูสอนเพียงอยางเดียว การเรียนไมจําเปนตองจํากัดอยูแตในหองสี่เหลี่ยมและการเรียนจะไมเปน
เรื่องนาเบื่ออีกตอไป ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลาที่อยากจะเรียนโดยผานความเจริญทางเทคโนโลยี
ตางๆ ในปจจุบัน ซึ่งขณะนี้ก็สามารถทําไดระดับหนึ่งแลว โดยที่ผูเรียนสามารถเรียนผานระบบอินเทอรเน็ต
โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร แท็บเล็ต ผานวิธีการเรียนแบบตางๆ เชน CAI, WBI หรือ e-Learning เนื่องจาก
ในขณะนี้ความเร็วในการสงขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถทําไดดีขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกขึ้น
แตบางครั้งก็ยังประสบปญหาบางประการที่จะทําใหการเรียนมีอุปสรรค เชน ตองมีเครื่องคอมพิวเตอร
หรือตองมีเครื่องแท็บเล็ต หรือตองเรียนในสถานที่จัดไวสําหรับการเรียนในลักษณะนี้ ทําใหบางครั้งผูเรียน
ก็ไมสะดวก ในการเดินทางมาเรียน
ดวยปญหาตางๆ ที่พบในการเรียนที่เกิดขึ้นนี้ ทางผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาอุปกรณ
ทางดานอิเล็กทรอนิกส อีกประเภทหนึง่ ทีส่ ามารถใชแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ นีไ้ ดเปนอยางดี โดยอุปกรณทกี่ ลาวถึง
นี้คือ โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งเปนอุปกรณที่ในปจจุบันจะเรียกไดวาเปนสิ่งที่ทุกคนตองมี โดยทางผูวิจัยมีแนวคิด
วา ถาเราทําบทเรียนที่สามารถศึกษาไดจากโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ทุกคนมีอยูแลว ก็จะเปนการขยายฐาน
การเรียนเพิ่มไดอีกอยางมีประสิทธิภาพ เอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆ เรื่องของเวลาและสถานที่ได และ
ชวยใหผูเรียนเขาใจ และจดจําเนื้อหาวิชาเรียนไดดียิ่งขึ้น (Warpitbenja, Grinnoo & Srisoom, 2015)
โดยการนําบทเรียนทีเ่ ราตองการใหนกั ศึกษา สามารถศึกษาไดจากโทรศัพทเคลือ่ นที่ ซึง่ เปนอุปกรณ
ทีต่ ดิ ตัวทุกคน เทคโนโลยีนเี้ รียกวา m-Learning (Mobile Learning) แตการทีจ่ ะทําใหบทเรียนทีอ่ ยูใ นโทรศัพท
เคลือ่ นที่ ดูนา สนใจ และชวนใหศกึ ษานัน้ บทเรียนตางๆ ทีด่ ผู า นโทรศัพทเคลือ่ นทีน่ นั้ จะตองไดรบั การออกแบบ
เปนพิเศษที่เหมาะสมจะใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีหนาจอขนาดเล็ก และหนาจอใชระบบสัมผัส และ
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จากการวิจัยของ Srisawat, Wattananarong & Poonlarptawee (2015) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ระบบการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  บ นโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ” โดยทดลองกั บ นั ก ศึ ก ษาสถาบั น การพลศึ ก ษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของกลุม ทีเ่ รียนดวยโทรศัพทเคลือ่ นทีส่ งู กวา
กลุมที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชงาน
การเรียนรูบนโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้น จากความเปนมาและความสําคัญขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะสรางบทเรียน
บนโทรศัพทเคลือ่ นทีแ่ ละจะทําการประเมินบทเรียนทีส่ รางขึน้ วาจะตองคํานึงถึงสิง่ ใดบาง อันจะเปนแนวทาง
ในการสรางบทเรียนที่ใชในการเรียนโดยโทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับผูที่มีความสนใจในการสรางบทเรียน
ของตนเองใหอยูในรูปของบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ตอไป

วัตถุประสงค
เพือ่ สรางและประเมินการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นทีท่ เี่ หมาะสมเพือ่ ใชในการเรียนการสอน

ขอบเขตการวิจัย
1. กลุม ศึกษาทีใ่ ชในการศึกษาคนควาครัง้ นี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปที่ 3 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 100308 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 คัดเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจากนักศึกษาที่มีโทรศัพทเคลื่อนที่
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จํานวน 100 คน
2. เนือ้ หาในการวิจยั คือ หัวขอ สือ่ วัสดุอปุ กรณและนวัตกรรมทางการศึกษา กระบวนวิชา 100308
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยคือ ชวงเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2560
4. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 1 บทเรียน
และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการใชบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่

ประโยชนที่จะไดรับจากวิจัย
1. ไดบทเรียนที่สามารถเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
2. เปนแนวทางในการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในบทเรียนอื่นตอไป

ทบทวนวรรณกรรม
ในการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ใหมีประสิทธิภาพนั้น จะตองคํานึงถึงทฤษฏีที่นํามาใชใน
การสรางที่สําคัญ 2 ทฤษฎีคือ
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1. Visual Literacy Hinich, Molenda, Russell & Smaldino (1990) ไดใหความหมายของ
Visual Literacy ไววา เปนความสามารถในการเรียรูเ พือ่ แปลความหมายของภาพหรือสิง่ ทีม่ องเห็นไดถกู ตอง
ในขณะเดียวกันก็ตองมีความสามารถในการรูจักสรางสรรคเนื้อหาหรืออธิบายความหมาย ซึ่งในการนําภาพ
มาใชนั้นควรตองคํานึงถึง อายุ ประสบการณเดิมของผูเรียน
2. Screen Design Wattananarong (1994) กลาววา ในการสรางสื่อมัลติมีเดียไมวาจะเปน
สือ่ ชนิดใดก็ตามตองคํานึงถึงหนาจอทีใ่ ชแสดงผลของบทเรียนนัน้ ซึง่ ปจจุบนั หนาจอในการแสดงผลมีอยูด ว ยกัน
หลายขนาด ในการออกแบบบทเรียนตองใหสอดคลองกับหนาจอแสดงผลของบทเรียน โดยตองคํานึงถึง
จํานวนขอมูล ภาพที่ใช ตัวอักษร การออกแบบหนาจอตามหลักการมองเห็น

วิธีการวิจัย
เพื่อใหไดรูปแบบการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชสําหรับการเรียนการสอน โดยผูวิจัย
ไดยึดหลักการออกแบบสื่อมัลติมีเดียมาประยุกตใชในการสรางบทเรียนตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation)
เปนขั้นตอนที่ตองเตรียมการในเรื่องของความชัดเจนในการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
ของการเรียน นอกจากนี้ก็ยังเปนการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งทางดานเนื้อหา การออกแบบบทเรียนตามหลัก
ของการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย (Multimedia Instructional Design) การใชภาพอยางมีความหมาย
(Visual Literacy) รวมถึงการออกแบบหนาจอ (Screen Design)
2. ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบ (Design)
มีการเขียนขั้นตอนการสรางผังงาน (Flow Chart) และแผนการดําเนินเรื่อง (Story Board)
รวมถึงการกําหนดโปรแกรมทีจ่ ะใชในการสรางบทเรียน โดยการใชโปรแกรมทีส่ ามารถตอบสนองตอการสราง
บทเรียนใหมากที่สุด ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาเนือ้ หาทีจ่ ะนํามาสรางเปนบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นที่ ไดเลือกเนือ้ หาเรือ่ ง
สือ่ วัสดุอปุ กรณและนวัตกรรมทางการศึกษา มาสรางเปนบทเรียน เนือ่ งจากเนือ้ หานีม้ จี าํ นวนเนือ้ หาคอนขาง
มาก ซึ่งมักจะใชเวลาในการบรรยาย และศึกษาในหองเรียนเปนระยะเวลานาน อีกทั้งยังตองมีตัวอยางที่เปน
ภาพเคลือ่ นไหวเพือ่ แสดงใหเห็นการใชงานสือ่ วัสดุอปุ กรณและนวัตกรรมทางการศึกษา ซึง่ ทําใหการเรียนการ
สอนไมใชเวลามากจนเกินไป โดยเนื้อหานี้นักศึกษาสามารถทําการศึกษาไดดวยตนเอง โดยผานโทรศัพท
เคลือ่ นที่ นอกเวลาเรียนและในทุกเวลา สถานทีท่ นี่ กั ศึกษาตองการศึกษา เนือ้ หาประกอบไปดวย 1) สือ่ พืน้ ฐาน
2) สื่อประเภท Analog และ 3) สื่อประเภท Digital
2.2 สรางแผนผังการศึกษาบทเรียน (Flow Chart) และแผนการดําเนินเรือ่ ง (Story Board)
ซึง่ ไดมาจากการวิเคราะหเนือ้ หาทีจ่ ะทําการเรียนการสอน แลวนํามาเขียนเปนแผนผังงาน (Flow Chart) ดังนี้
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ภาพที่ 1: แสดงผังงาน Flow Chart

2.3 สรางแผนการดําเนินเรื่อง (Story Board)
หลังจากที่ไดกําหนดเปนแผนผังการศึกษาบทเรียน (Flow Chart) แลวก็พัฒนาใหเปน
แผนการดําเนินเรื่อง (Story Board) ดังตัวอยาง
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ภาพที่ 2: แสดงตัวอยางการเขียนแผนการดําเนินเรื่อง (Story Board)
3. ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการพัฒนา (Development)
เปนขัน้ ของการสรางบทเรียนตาม Flow Chart และ Story Board ทีไ่ ดกาํ หนดไว โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการสรางบทเรียน รวมถึงการทดสอบการทํางานของบทเรียน เพื่อใหมีจุดบกพรองนอยที่สุด
ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง ดังนี้
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3.1 โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 เปนโปรแกรมหลักทีใ่ ชในการสรางบทเรียน
เพือ่ นําเสนอเนือ้ หาในรูปแบบตางๆ และควบคูไ ปกับการเขียนโปรแกรมภาษา Action Script 3.0 ซึง่ โครงสราง
เปนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อควบคุมการทํางานของขอความ เสียง ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว
และแอนนิเมชั่น ใหสามารถสงออกไฟล (นามสกุลไฟลเปน .apk ใหสามารถทํางานไดบนโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดไดสะดวกและรวดเร็ว)
3.2 โปรแกรม Adobe Air เปนโปรแกรมที่ชวยจัดการระบบในการพัฒนาบทเรียนบน
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ที่ ใ ช ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด แ ละโปรแกรมนี้ จ ะติ ด ตั้ ง ไปพร อ มกั บ บทเรี ย น
ในขณะที่ทําการสงออกไฟลเปนนามสกุล .apk
3.3 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชในการตกแตงขอความ ภาพนิ่ง ภาพกราฟก
และปุมควบคุมตางๆ เพื่อนําไปใชในบทเรียน
3.4 โปรแกรม Audacity ใชในการบันทึกและตัดตอเสียง บรรเลงเสียงบรรยายพรอม
แปลงไฟลเพื่อใหสามารถนําไปใชการสรางบทเรียนได
เมื่อสรางบทเรียนเรียบรอยแลวไดทําการสงออกไฟล นามสกุลไฟลเปน .apk แลวนําไป
ติดตั้งในโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

ภาพที่ 3: ตัวอยางหนาจอของบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่
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ในการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นทีค่ รัง้ นี้ มีผเู ชีย่ วชาญในการตรวจสอบบทเรียน คือ ผูเ ชีย่ วชาญ
ดานเนือ้ หา ตรวจสอบความถูกตองของเนือ้ หาทีน่ าํ มาสรางเปนบทเรียน ผูเ ชีย่ วชาญดานโปรแกรมตรวจสอบ
ความถูกตองของการใชโปรแกรม การสืบคนในบทเรียนไปยังจุดตางๆ ที่ตองการใหถูกตองและผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบหนาจอ ตรวจสอบความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ เชน สีพื้นหลัง สีตัวอักษร
แบบตั ว อั ก ษร ภาพกราฟ ก ที่ ใ ช ใ นการประกอบ การวางรู ป แบบบนหน า จอให ส อดคล อ งกั บ ผู  เ รี ย น
เพื่อตรวจสอบบทเรียนใหถูกตองตามหลักการออกแบบบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยใหขอเสนอแนะ
เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงบทเรียน
ในขั้ น นี้ จ ะรวมไปถึ ง การสร า งคู  มื อ การใช ง านบทเรี ย นและแบบสอบถามการใช ง านบทเรี ย น
การจัดทําคูมือการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เรื่องสื่อวัสดุอุปกรณ และนวัตกรรมทางการศึกษา
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางคูมือการใชบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ตามขั้นตอนตอไปนี้ 1) ศึกษาเอกสาร
ตํารา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการเขียนคูม อื การใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นทีเ่ พือ่ นํามาเปนแนวทาง
ในการสรางคูมือ 2) สรางเอกสารคูมือในการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เรื่อง สื่อวัสดุอุปกรณ
และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 2.1) คุณสมบัตขิ องโทรศัพทเคลือ่ นที่ ทีส่ ามารถเรียนบทเรียน
บนโทรศัพทเคลือ่ นทีน่ ไี้ ด 2.2) วิธกี ารติดตัง้ บทเรียนลงบนโทรศัพทเคลือ่ นที่ และ 2.3) วิธกี ารใชงานเบือ้ งตน
3) แบบสอบถามประเมิ น ความคิ ด เห็ น ในการใช บ ทเรี ย นบนโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ เรื่ อ ง สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ
และนวัตกรรมทางการศึกษา มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 3.1) ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การสรางแบบสอบถาม วิธีการสรางแบบสอบถาม 3.2) ศึกษาแบบสอบถามจากการศึกษาคนควาวิจัยใน
ลักษณะเดียวกัน และ 3.3) สรางแบบสอบถาม โดยผูเ ชีย่ วชาญใหคาํ แนะนําในการสรางแบบสอบถามใหถกู ตอง
4. ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการทดสอบ (Testing)
ในขั้นนี้จะเปนการนําเอาบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมศึกษา
สําหรับการทดสอบเพื่อหาคุณภาพของบทเรียน มีขั้นตอน ดังนี้ (Malithong, 2005)
4.1 ทดสอบแบบหนึง่ ตอหนึง่ (One to One Testing) โดยนําไปใชกบั นักศึกษา จํานวน 3 คน
ที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการใชงาน การใชขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว
และเสียงบรรยายวา สามารถสือ่ ความหมายไดถกู ตอง เขาใจตรงกัน แลวนําผลทีไ่ ดจากการทดลองมาปรับปรุง
บทเรียน
4.2 ทดสอบแบบกลุม เล็ก (Small Group Testing) โดยใชผเู รียน จํานวน 10 คนทีไ่ มเคยเรียน
เนื้อหานี้มากอน เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองดานเนื้อหา การนําเสนอ ความถูกตองสมบูรณในการทํางาน
ของโปรแกรม โดยมีขั้นตอนเหมือนกับการนําไปใชทดสอบภาคสนามทุกประการ แลวนําขอบกพรองที่พบ
มาทําการปรับปรุงบทเรียนเพื่อนําไปใชทดลองกับกลุมใหญตอไป
4.3 ทดสอบแบบกลุมใหญ (Large Group Testing) การทดสอบกับนักศึกษาที่เปน
กลุมศึกษาซึ่งเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 100308 นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 100 คน เพื่อหาคุณภาพ
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ของบทเรียน หลังจากนั้นทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่
ซึ่งเปนแบบสอบถามความคิดเห็นและมีสวนใหแสดงความเห็นดานทาย หลังจากนั้นนําขอมูลมาสรุป
เปนคารอยละ แลวอภิปรายผล

ผลการวิจัย
การสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเพื่อใชในการเรียนการสอน จากการทดลองใช
บทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นที่ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปที่ 3 ทีล่ งทะเบียนเรียน รายวิชา 100308
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ดานการออกแบบบทเรียน จากการตอบแบบสอบถามของกลุมศึกษาหลังจากทําการศึกษา
บทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานการออกแบบบทเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นทีข่ องกลุม ศึกษาในดานการออกแบบบทเรียน
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นทีข่ องกลุม ศึกษา
ในดานการออกแบบบทเรียน พบวา ในสวนของการใชสี สีพื้นหลังมีความเหมาะสม อานงาย กลุมศึกษา
รอยละ 100 เห็นดวยในเรือ่ งของแบบตัวอักษรทีใ่ ชและขนาดของตัวอักษรทีใ่ ช กลุม ศึกษารอยละ 85 เห็นดวย
ในเรื่องของการใชปุมนําทางถูกตองเขาใจงาย ไปยังจุดที่ตองการ กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวย สวนเรื่อง
ปริมาณขอมูลในแตละหนา เชน ตัวอักษรและภาพประกอบทีน่ าํ เสนอทางหนาจอมีความเหมาะสม กลุม ศึกษา
รอยละ 97 เห็นดวย และในสวนการจัดหนาจอเหมาะสม อานงาย และสวยงาม กลุมศึกษารอยละ 95
เห็นดวย ในภาพรวมดานการออกแบบบทเรียน มีคารอยละ 94.4 แสดงวา บทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่นี้
มีการออกแบบที่เหมาะสม สวยงาม อานงาย และมีการนําทางในบทเรียนไดถูกตอง
2. ดานการใชงานบทเรียน จากการตอบแบบสอบถามของกลุม ศึกษาหลังจากทําการศึกษาบทเรียน
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานการใชงานบทเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลุมศึกษาในดานการใชงานบทเรียน
»
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นทีข่ องกลุม ศึกษา
ในดานการใชงานบทเรียน พบวา ดานความงายในการเขาใชบทเรียน กลุมศึกษารอยละ 98 เห็นดวย
ดานการใชงานไมสะดุด การสืบคนในบทเรียน ไมติดขัด กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวย และดานการใชเวลา
ในการดึงขอมูล กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวย ดานการใชงานบทเรียนในภาพรวม มีคารอยละ 96 แสดงวา
บทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นที่ สามารถเขาใชงานไดงา ย การสืบคนในบทเรียน ไมตดิ ขัด และสามารถดึงขอมูล
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ไดรวดเร็ว สวนความคิดเห็นที่ไดจากกลุมศึกษานั้น ทุกคนมีความพึงพอใจที่ไดเรียนดวยวิธีนี้และเห็นวา
บทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ มีประโยชน ควรจะไดรับการพัฒนาใหตอเนื่องเพื่อใหสามารถนําไปใชกับ
บทเรียนอื่นๆ ในวิชาอื่นๆ ตอไป

อภิปรายผลการวิจัย
1. ในการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นทีน่ นั้ ผูส รางจะตองคํานึงถึงทฤษฎีในการสรางสือ่ มัลติมเี ดีย
ขั้นตอนในการสรางและการออกแบบใหถูกตองตามหลักการออกแบบสอดคลองกับ Malithong (2005)
ทีก่ ลาววา การออกแบบสือ่ ควรจะมีการออกแบบอยางเปนระบบเพือ่ ใหสอื่ ทีส่ รางขึน้ นัน้ สามารถตรวจสอบได
ในทุกขั้นตอนของการสราง เพื่อสามารถแกไขปญหาจุดบกพรองตางๆ และปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม
รวมถึงตองคํานึงถึงทฤษฎี Visual Literacy และทฤษฎี Screen Design ประกอบไปพรอมกันดวย
2. ผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลุมศึกษาในดาน
การออกแบบบทเรียน พบวา ดานการออกแบบบทเรียนโดยรวม มีคา รอยละ 94.4 แสดงวาบทเรียนบนโทรศัพท
เคลื่ อ นที่ นี้ มี ก ารออกแบบที่ เ หมาะสม สวยงามอ า นง า ย และมี ก ารนํ า ทางในบทเรี ย นได ถู ก ต อ ง
สวนดานการใชงานบทเรียนโดยรวม มีคา รอยละ 96 แสดงวาบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นที่ สามารถเขาใชงานไดงา ย
การสืบคนในบทเรียนไมตดิ ขัด และสามารถดึงขอมูลไดรวดเร็ว ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของเพ็ญศรี Srisawat,
Wattananarong & Poonlarptawee (2015) ที่ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โทรศัพทเคลือ่ นที”่ สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอการใชงานระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูบนโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
3. ในสวนของความความคิดเห็นที่ไดจากกลุมศึกษานั้น พบวา ทุกคนพึงพอใจที่เรียนโดยวิธีนี้
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนที่ไดสรางขึ้นไดอาศัยหลักการสรางบทเรียน Multimedia (Wattananarong,
1994) ที่กลาววา ขอมูลหรือขาวสารบนจอภาพมีความเปนระเบียบ (Orderly) ชัดเจน มีปริมาณไมมาก
หรือนอยเกินไป และไมมสี งิ่ ทีท่ าํ ใหผดู ลู ะความสนใจในขณะดูและสิง่ ทีป่ รากฏบนจอภาพจะตองมีความหมาย
และเปนทีเ่ ขาใจ ผูใ ชตอ งไมสบั สนในการตัดสินใจโตตอบกับสิง่ เราทีป่ รากฏบนจอ ผูใ ชตอ งการรูว า เขาตองทํา
อยางไรตอไปอยางชัดเจน อันเปนเหตุผลใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอการใชงานบทเรียนบนโทรศัพท
เคลื่อนที่

สรุป
การสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่และประเมินผลการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่
ในครั้งนี้ผลการศึกษา พบวา การสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไว โดยคํานึงถึง
ทฤษฎีในการสรางบทเรียนมัลติมีเดีย ทั้งในดานขั้นตอนในการสรางบทเรียน ดาน Visual Literacy
ดาน Screen Design การออกแบบ ทั้งตัวอักษร สี การใชปุมนําทาง และการใชงานบทเรียนบนโทรศัพท
เคลือ่ นที่ ดานความงายในการใชงานบทเรียน การติดตัง้ บทเรียน การดึงขอมูลเพือ่ การแสดงผล โดยกลุม ศึกษา
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มีความพึงพอใจในการเรียนดวยวิธนี ี้ ซึง่ ขัน้ ตอนการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นทีน่ จี้ ะเปนแนวทางใหกบั
ผูท ตี่ อ งการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นทีใ่ นเรือ่ งอืน่ ๆ ในระดับชัน้ อืน่ ๆ ไดคาํ นึงถึง อันจะชวยใหบทเรียนบน
โทรศัพทเคลื่อนที่สามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด สําหรับ
ขอเสนอแนะในการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นที่ มีดงั นี้ 1) ในการออกแบบสรางสือ่ มัลติมเี ดีย ไมวา จะเปน
ประเภทใดก็ตามควรไดคาํ นึงถึงทฤษฏีการออกแบบอยางเปนระบบ (System Design) เพือ่ ทีจ่ ะไดเปนแนวทาง
ในการออกแบบสือ่ นัน้ ๆ ใหสามารถตรวจสอบและแกไขในกรณีทเี่ กิดขอผิดพลาดขึน้ 2) ทฤษฎีทคี่ วรนํามาใช
ในการออกแบบบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่ นที่ ทีส่ าํ คัญคือทฤษฏี Visual Literacy และทฤษฎี Screen Design
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โดยมีการศึกษา ความรูความเขาใจธุรกิจ และประสบการณทํางานเปนสิ่งสนับสนุนการสืบทอดธุรกิจ
ใหประสบความสําเร็จ และพบวาผูประกอบการมีความคาดหวังสูงในการใหทายาทสืบทอดธุรกิจ และ
ตองมีการเตรียมความพรอมและความเต็มใจในการรับชวงตอ หากทายาทเต็มใจรับชวงตอจะแสดงศักยภาพ
ในการบริหารธุรกิจ จนรุนพอแมมั่นใจ ยอมรับและสงมอบธุรกิจครอบครัว ปญหาของการสืบทอดธุรกิจ
คือ ชองวางระหวางวัย ความเชื่อใจไวใจในการบริหารและอิสระในการใชชีวิต

คําสําคัญ
ปจจัยการสืบทอดธุรกิจ ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจบริการขนาดยอม

Abstract
This research aims to study the factors of family business succession and delivery along
with problems, obstacles and solutions; a case study of small service business in Chom Thong
District, Chiang Mai Province. The sample were selected by using purposive sampling technique
with the following criteria; the business type, the sequence of business transition, preparing
business transition to the 3rd generation descendants, size of business, average revenue per month
and years of establishment. There were totally 5 businesses included. This study is a qualitative
research, collected data by using in-dept interview through structured interview form. Data were
analyzed by compiling and summarizing by topics. The result revealed that the family business
succession and delivery factors had 4 factors; consisted of Successor, Family, Entrepreneurship,
and Business Transition Strategy, including Knowledge and Understanding of the Business,
Work Experiences which Supported the Success of Family Business Succession. It was found that
most entrepreneurs highly expected their descendants to take over the family business and there
had to be prepared and willing to inherit the family business. If their descendants were willing to
inherit the family business, it would show the potential of running the family business on their own
until the parents were confident, accepted the work of their descendants and delivered their
business. The problems in the succession of family business were generation gap, trust in management
and freedom in living lives.

Keywords
Business Succession Factors, Family Business, Small Service Business
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บทนํา
ปจจุบันธุรกิจในประเทศไทยกวารอยละ 80 เปนธุรกิจครอบครัวและปญหาสวนใหญที่ธุรกิจเหลานี้
กําลังเผชิญก็คือ การสงผานธุรกิจจากรุนสูรุนใหประสบผลสําเร็จ จากผลการสํารวจธุรกิจครอบครัวของ
ไพรซวอเทอรเฮาสคูเปอร ในป ค.ศ. 2012 พบวาธุรกิจในภูมิภาคเอเชียกวารอยละ 70-80 ลวนเปนธุรกิจ
ที่เติบโตมาจากธุรกิจครอบครัว และอัตราการอยูรอด (Survival Rate) ของธุรกิจครอบครัวรุนที่ 1 อยูที่
อัตรารอยละ 100 รุนที่ 2 อยูที่อัตรารอยละ 30 และรุนที่ 3 อยูที่อัตรารอยละ 12 และรุนที่ 4 จะเหลือเพียง
อัตรารอยละ 3 (MGRonline, 2014) ดังนัน้ ความแข็งแกรงของธุรกิจครอบครัว ถือวาเปนกลไกในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมูลคาของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยมีมลู คาธุรกิจรวมประมาณ 28 ลานลานบาท
จากมูลคาธุรกิจรวมของประเทศทัง้ หมด 39 ลานลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 72 ของระบบเศรษฐกิจ (Isranews
Agency, 2013)
ในจังหวัดเชียงใหมถือวารูปแบบของธุรกิจครอบครัวเปนธุรกิจหนึ่งที่เปนตัวขับเคลื่อน ใหกับ
ระบบเศรษฐกิจในทองถิ่น ซึ่งในการสงมอบธุรกิจครอบครัวจากรุนสูรุนเปนปญหาหนักใจของเจาของธุรกิจ
ครอบครัวจํานวนมาก ทําอยางไรจึงจะสามารถสงมอบธุรกิจครอบครัวที่พอแมปูยาตายายไดกอตั้งขึ้น
สงมอบใหลูกหลานสืบทอดบริหารไดอีกหลายชั่วคน ในขณะเดียวกันการประกอบธุรกิจในระดับทองถิ่น
ก็ถือเปนรากฐานที่สําคัญของเศรษฐกิจระดับชุมชน และสามารถตอยอดธุรกิจใหเติบโตในระดับจังหวัด
และประเทศ ซึ่งจะพบวาธุรกิจในระดับทองถิ่นสวนใหญนั้น มีการบริหารจัดการภายในครอบครัวเปนหลัก
และมีการสืบทอดจากรุนสูรุน โดยสวนใหญธุรกิจจะมีขนาดเล็กถึงระดับกลางเทานั้น เนนการบริหารจัดการ
ภายในครอบครัว โดยมีผูสืบทอดธุรกิจหรือหัวหนาครอบครัวเปนผูบริหารหลัก
อําเภอจอมทองเปน 1 ในอําเภอของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ทั้งนี้
เนื่องดวยปจจัยดานภูมิศาสตรที่เอื้ออํานวยในการรองรับความเจริญจากตัวจังหวัดเชียงใหม ปจจุบัน
อํ า เภอจอมทองมี ฐ านะเป น เมื อ งศู น ย ก ลางความเจริ ญ ทุ ก ๆ ด า นของกลุ  ม อํ า เภอทางตอนใต ข อง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม ทางตอนใต ข องจั ง หวั ด ลํ า พู น และทางตอนใต ข องจั ง หวั ด แม ฮ  อ งสอน ป จ จุ บั น มี
สถานประกอบการกวา 1,000 แหง นับวาเปนเมืองทีม่ คี วามเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในชวง 2-3 ป
(ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2554) ที่ผานมามีการลงทุนเกิดขึ้นจํานวนมากทั้งสถาบันการศึกษา หางคาปลีก
หางสรรพสินคา สถาบันการเงิน รานวัสดุกอสราง เปนตน (Home Buyer Guide, 2011) นอกจากนี้ใน
ป ค.ศ. 2018 ภาวะเศรษฐกิจไทยภาคเหนือ ดานธุรกิจการกอสราง ธุรกิจคาปลีกคาสง มีอตั ราการเติบโตมากขึน้
(Bank of Thailand, 2018) จากปจจัยดังกลาวสงผลตอการเติบโตของชุมชนและอําเภอ สถานประกอบการ
หลายแหงในพื้นที่อําเภอจอมทอง เกิดรายไดจากการทองเที่ยวและการจําหนายสินคาในพื้นที่มากขึ้น
ซึ่งทําใหการประกอบธุรกิจการคาในระดับทองถิ่นสามารถอยูรอดได
ปญหาที่สําคัญในการทําธุรกิจในระดับทองถิ่นที่ผูประกอบการสวนใหญตระหนัก และไมตางจาก
ธุรกิจครอบครัวอื่นๆ คือ การสงมอบธุรกิจหรือการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของทายาทในทองถิ่นซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยหลายเลมที่ไดกลาวถึงปญหาและปจจัยที่สงผลตอการสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยปญหาและ
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ปจจัยที่พบสวนใหญ คือ ความสัมพันธระหวางรุน การเลือกผูสืบทอดธุรกิจ วัฒนธรรมของครอบครัว
รวมถึงผูสืบทอดไมตองการสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ซึ่งมีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของธุรกิจ
ครอบครัวในอนาคต
ในปจจุบันปญหาที่ธุรกิจครอบครัวสวนใหญกําลังเผชิญอยูคือ ทายาทผูสืบทอดยังใหความสําคัญ
นอยกับการสืบทอดธุรกิจครอบครัว อาจเนื่องมากจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก อาทิ ทัศนคติ
ความคาดหวัง การดําเนินชีวติ ของคนรุน ใหม และความแตกตางระหวางวัยเปนตน สงผลใหทายาทผูส บื ทอด
จํานวนนอยทีก่ ลับมาบริหารธุรกิจครอบครัวของตนเอง ตามความคาดหวังของผูก อ ตัง้ ธุรกิจทีต่ อ งการใหธรุ กิจ
ครอบครัวมีการสืบทอดและดําเนินกิจการตอไปแบบรุน สูร นุ จากปญหาทีก่ ลาวมาขางตน ผูว จิ ยั จึงสนใจศึกษา
ปจจัยการสืบทอดธุรกิจครอบครัว กรณีศกึ ษาธุรกิจบริการขนาดยอมในพืน้ ทีอ่ าํ เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
เพื่อเปนแนวทางในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และวางแผนเพื่อเตรียมความพรอมใหกับทายาทธุรกิจกอน
จะเขาสูการสงมอบธุรกิจใหกับทายาทธุรกิจแบบเต็มตัว

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว กรณีศึกษาธุรกิจบริการขนาดยอม
ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว
กรณีศึกษา ธุรกิจบริการขนาดยอม ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
1. ความหมายของธุรกิจครอบครัว
Saiviset (2009, 6) ไดใหความหมายของธุรกิจครอบครัววาหมายถึง ธุรกิจที่มีสวนของเจาของ
เปนสวนใหญหรือการควบคุมโดยครอบครัวเดี่ยว และในกิจการอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวสองคน หรือ
มากกวาที่เขามามีสวนรวมในธุรกิจ สวน Navavongsathian (2009) ไดใหความหมายของธุรกิจครอบครัว
วาหมายถึง ขอบเขตที่แสดงความเปนเจาของธุรกิจของกลุมตระกูลหนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธกันทางสายเลือด
หรือการแตงงาน มีทีมบริหารจัดการ มีการวางแผนเพื่อถายโอนไปสูทายาทรุนที่สองหรือรุนตอไป
ดังนั้น สรุปไดวา ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจที่มีการบริหารจัดการภายใตสมาชิกครอบครัว
ซึ่งมีความสัมพันธกันทางสายเลือด และมีการถายโอนสงตอใหรุนใหตอไป
2. การสืบทอดธุรกิจครอบครัว
Stavrou (1998 as cited in Parsomsup, 2015, 13) ไดทําการศึกษางานวิจัยเรื่องการวางแผน
การมีสวนรวมของธุรกิจครอบครัว ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการเขารวมธุรกิจครอบครัว มีทั้งหมด
4 ปจจัย ดังนี้
2.1 ปจจัยสวนบุคคล คือ พฤติกรรมความตองการในการรวมธุรกิจของครอบครัว ความชอบ
สวนตัว เปาหมายการทํางาน ความสามารถของตน และทักษะการทํางาน
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2.2 ปจจัยดานครอบครัว คือ ความสัมพันธในครอบครัว การรวมมือภายในครอบครัว
วัฒนธรรมในครอบครัว การปลูกฝงความรับผิดชอบภายในครอบครัว
2.3 ปจจัยดานธุรกิจ คือ ความสนใจในตัวสินคา หรือบริการภายในครอบครัว กลยุทธ
ของธุรกิจ วิธีการดําเนินงาน
2.4 ปจจัยดานการตลาด คือ โอกาสในการตอยอดธุรกิจ และการจัดทําการตลาดใหตรงเปาหมาย
นอกจากปจจัยหลัก 4 ปจจัยที่กลาวมา ยังมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของและเปนหนึ่งในปจจัยที่ชวย
ใหการถายโอนกิจการใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถรวบรวมไวได 3 หมวดหมู ไดแก (Aphisakkun, 2017)
1) เตรียมความพรอมของทายาท: การศึกษาในระบบ (Formal Education) การฝกอบรม ประสบการณทาํ งาน
ภายนอกบริษัท ตําแหนงที่เริ่มเขาทํางาน ระยะเวลาในการทํางานในบริษัทและ/หรืออุตสาหกรรม แรงจูงใจ
ในการเขาสูธุรกิจครอบครัว การรับรูตนเองในการเตรียมความพรอม 2) ความสัมพันธระหวางสมาชิก
ในครอบครัวและธุรกิจ: การสือ่ สาร ความเชือ่ ใจ ความผูกพัน ความภักดี ความปน ปวนในครอบครัว การแขงขัน
ในหมูพ นี่ อ ง (Sibling Rivalry) ความอิจฉา ความขัดแยง คานิยมรวมและประเพณีดงั้ เดิม และ 3) การวางแผน
และการบริหารแผนงาน: การวางแผนการสืบทอด การวางแผนการเสียภาษี การใชกรรมการบริหาร
จากภายนอก การใชที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว การสรางสภาครอบครัว
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากงานวิจัยของ Parsomsup (2015) พบวา กลยุทธการสืบทอดธุรกิจครอบครัว แบงออกเปน
3 สวน ไดแก ระยะกอนเขาสูธุรกิจ ระยะเขาสูธุรกิจ ระยะสืบทอดธุรกิจ โดยในชวงกอนเขาสูธุรกิจบิดา มารดา
จะแนะนําบุตรใหรูจักกับบุคคลที่เกี่ยวของกับธุรกิจทั้งผูซื้อ ผูขาย โดยรูปแบบกระบวนการทํางานยังไมมี
ความซับซอน พอเขาสูระยะเขาสูธุรกิจ เมื่อผูสืบทอดธุรกิจสําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดตามความสามารถ
ของแตละคน โดยบิดา มารดาจะเปนผูกําหนดภาระงานให โดยยังเปนลักษณะของการมอบหมายงานให
สวนระยะสืบทอดธุรกิจ เมื่อบิดา มารดาเริ่มไวใจใหบุตรรับผิดชอบงานในระยะหนึ่ง และพบวาบุตรมี
ความสามารถ จึงเริ่มวางมือโดยใหผูสืบทอดธุรกิจรับผิดชอบงานทั้งหมด ซึ่งในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
ยังตองอาศัยความเต็มใจในการสืบทอดกิจการ นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Puvasiriapinun (2011) พบวา
ปจจัยดานความตองการสวนบุคคล มีความสอดคลองกับระดับความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผูส บื ทอด
กิจการอยูในระดับสูง และสอดคลองกับ Saiviset (2019) ที่พบวา การบริหารและความสําเร็จของการ
สื บ ทอดธุ ร กิ จ มี ป  จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง 2 ป จ จั ย คื อ 1) ลั ก ษณะการเข า มาบริ ห ารและการสื บ ทอดธุ ร กิ จ
ประกอบด ว ย มี ค วามต อ งการในตนเอง เป น ความต อ งการของครอบครั ว และต อ งการความมั่ น คง
โดยผูสืบทอดสวนใหญจะมีประสบการณภายนอกมากอนที่จะเขามาทําธุรกิจครอบครัว 2) ปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารและการสืบทอดธุรกิจประกอบดวย ความพรอมของผูส บื ทอด วิธเี ตรียมความพรอม
จากรุนพอแม ในขณะที่งานวิจัยของ Sirijauson (2011) พบวา การวางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
ใหอยูรอดและยั่งยืน ผูกอตั้งตองมีการเตรียมทายาทใหพรอมทั้งในดานความรูและการบริหารจัดการ
มีการฝกอบรมโดยเชื่อมโยงกับธุรกิจครอบครัวจนมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในธุรกิจเพื่อใหทายาทสามารถ
นําพาธุรกิจครอบครัวไปสูเปาหมายอยางยั่งยืน
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นอกจากนี้ Mark & Barrett (2004 as cited in Puvasiriapinun, 2011, 89) พบวา ตัวแปร
ที่มีอิทธิพลตอการวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวและปจจัยที่มีผลกระทบตอแผนการสืบทอดธุรกิจ คือ
การเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ และตามโอกาสที่เกิดขึ้นและปจจัยในเรื่องสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ทีส่ ง ผลถึงความเปนเจาของของปจเจกบุคคลและลักษณะของผูจ ดั การในการถายโอนธุรกิจสูอ กี รุน หนึง่ ถัดไป
รวมทัง้ จะเกีย่ วของกับความสัมพันธของคนรอบขาง ทัศนคติ และประสบการณทางธุรกิจ ตลอดจนวัฒนธรรม
ทางธุรกิจ คุณคาและแรงจูงใจ สิ่งเหลานี้สงผลใหรูปแบบและวิธีการในการวางแผนการสืบทอดธุรกิจ
มีความแตกตางกัน
ดังนั้น สรุปไดวา การสืบทอดธุรกิจครอบครัวมีกระบวนการทั้งหมด 3 ระยะ คือ ระยะกอนเขา
สูธุรกิจ ระยะเขาสูธุรกิจ และระยะสืบทอดธุรกิจ การสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหประสบความสําเร็จนั้น
ตองสอดคลองกับความตองการสวนบุคคล อาทิ ความตองการ ความมั่นคง ของทายาทผูสืบทอดธุรกิจ
ซึ่งจะสงผลใหการสืบทอดธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
o µ´ª»¨¸ÉÁÈ µ¥µ»¦·
- µ¦Á¦¸¥¤ªµ¤¡¦o°¤
- ªµ¤ÁÈ¤ÄÄµ¦¦´nªn°
o µ¦°¦´ ª
- ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉÄ´ªµ¥µ»¦·
- ªµ¤µ®ª´Ä´ªµ¥µ»¦·

¦¼ Â ° ´Ê °µ¦º°
»¦·¦°¦´ ªÄ»¦·¦·µ¦ µ¥n °¤
°ÎµÁ£°°¤° ´®ª´Á¸¥Ä®¤n
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีประเด็นเพื่อศึกษาปจจัยการสืบทอดและการสงมอบ
ธุรกิจครอบครัว รวมทัง้ ศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขการสืบทอดธุรกิจครอบครัว กรณีศกึ ษาธุรกิจ
บริการขนาดยอม ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับสิง่ ทีต่ อ งการศึกษา เพือ่ กําหนดคําถาม
ในงานวิจัย วัตถุประสงค และนิยามศัพทในงานวิจัย
2. สรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในลักษณะคําถามปลายเปด ประกอบดวยปจจัย 4 ดาน
1) ดานตัวบุคคลที่เปนทายาท ประสบการณทํางาน การเตรียมความพรอมและความเต็มใจ ในการรับชวงตอ
2) ดานครอบครัว ประกอบดวย ความเชือ่ มัน่ ใจในตัวทายาทผูส บื ทอด และความคาดหวังตอทายาทผูส บื ทอด
3) ดานความเปนผูประกอบการ และ 4) ดานกลยุทธการสืบทอดและสงมอบธุรกิจครอบครัว รวมถึงปญหา
อุปสรรคและแนวทางในการแกไขการสืบทอดธุรกิจ
3. นําแบบสัมภาษณไปตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ โดยใหผทู รงคุณวุฒดิ า นการบริหารธุรกิจ
ชวยตรวจสอบคําถามในแตละขอ หลังจากนั้นนํามาแกไขพรอมกับนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง (Try Out)
เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงกอนจะนําไปใชในการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลสําหรับการวิจัย
4. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนนี้ ไดแก ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมในพื้นที่
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ
ในการพิจารณา ดังนี้ 4.1) รูปแบบของธุรกิจ ซึ่งมี 5 ประเภท ประกอบดวย 4.1.1) ธุรกิจโชวหวย 4.1.2) ธุรกิจ
เครื่องใชไฟฟาและจานดาวเทียม 4.1.3) ธุรกิจเสื้อผา ชุดนักเรียน กระเปาและรองเทา 4.1.4) ธุรกิจเครื่องใช
ไฟฟาและตัวแทนจําหนายมอตอรไซค และ 4.1.5) ธุรกิจอุปกรณซอ มแซมบานและวัสดุกอ สราง 4.2) ปจจุบนั
ลําดับการสืบทอดธุรกิจอยูในรุนที่ 2 4.3) มีการเตรียมความพรอมสงตอทายาทจากรุนที่ 2 ไปสูรุนที่ 3
4.4) ธุรกิจทั้ง 5 ประเภท มีขนาดของธุรกิจเปนธุรกิจขนาดยอม 4.5) รายไดเฉลี่ยของธุรกิจตอเดือน มากกวา
50,000 บาทตอเดือน 4.6) จํานวนปที่กอตั้ง มากกวา 10 ปขึ้นไป และไดกลุมตัวอยางผูประกอบการ
ธุรกิจบริการขนาดยอมที่เปนทายาทผูสืบทอดธุรกิจ รุนที่ 2 จํานวน 5 ราย
5. การเก็บรวบรวมขอมูลจะมาจากการรวบรวมจากเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงผูว จิ ยั ดําเนินการ
สัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูประกอบการที่เปนทายาทผูสืบทอดธุรกิจ
รุนที่ 2 จํานวน 5 ราย
6. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาเรียบเรียง วิเคราะหและสรุปผล
ตามประเด็นแตละปจจัยการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว กรณีศกึ ษาธุรกิจบริการขนาดยอม
ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นดังตอไปนี้
1. ดานบุคคลที่เปนทายาท
1.1 ดานตัวบุคคล: ทายาทผูสืบทอดธุรกิจรุนที่ 2 (เจาของกิจการ) ใหความสําคัญกับ
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ดานการศึกษา ชวงอายุทจี่ ะเขาสืบทอดธุรกิจ รวมถึงความเหมาะสมดานวัยวุฒิ วุฒภิ าวะตางๆ ทัง้ นีผ้ สู บื ทอด
ตองมีความรูในระดับปริญญาตรีเปนขั้นตํ่า ซึ่งอาจจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับสายธุรกิจครอบครัว
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจของผูสืบทอดธุรกิจ นอกจากนี้ในการสงมอบธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทผูสืบทอด
รุนที่ 3 ตองดูความเหมาะสมของวัยวุฒิ คุณวุฒิ ซึ่งมีสวนสําคัญในการตัดสินใจและการสงตอในการดําเนิน
ธุรกิจครอบครัว
1.2 ดานประสบการณทาํ งาน: หลังจบการศึกษา ทายาทผูส บื ทอดธุรกิจ ตองออกไปแสวงหา
ประสบการณการทํางานจากหนวยงานหรือบริษัทภายนอกกอน เพื่อเรียนรูการทํางานกับผูอื่น เขาใจในการ
ทํางานในตําแหนงพนักงาน หรือการเปนลูกจาง รวมถึงระบบการบริหารจัดการตางๆ ของบริษทั การรูจ กั แกไข
ปญหาตางๆ ในการทํางาน เพื่อนําความรูที่ไดจากการทํางานบริษัทมาปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานของ
ธุรกิจครอบครัวใหดีขึ้น
1.3 การเตรียมความพรอมและความเต็มใจในการรับชวงตอ: การเตรียมความพรอมให
กับทายาทผูสืบทอด ผูกอตั้งธุรกิจและทายาทธุรกิจรุนที่ 2 จะทําหนาที่ปลูกฝงแนวคิดและสรางทัศนคติ
เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทผูสืบทอดตั้งแตวัยเด็ก โดยผานการลงมือปฏิบัติรวมกับทายาทรุนที่ 2
(พอ แม) เพื่อใหผูสืบทอดธุรกิจมีมุมมองและเขาใจการทํางานของธุรกิจครอบครัว รวมถึงตระหนักถึง
ความสําคัญของธุรกิจครอบครัวที่สามารถหลอเลี้ยงทุกคนในครอบครัวได ดังนั้น ทายาทตองตระหนักและ
ใหความสําคัญในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวตอไป
2. ดานครอบครัว
2.1 ดานความเชื่อมั่นในตัวทายาทผูสืบทอด: ในชวงระยะเขาสูธุรกิจครอบครัว ทายาท
ธุรกิจรุนที่ 2 ยังไมปลอยใหผูสืบทอดเขามาบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวเต็มรูปแบบ (100%) ทั้งนี้ทายาท
ผูส บื ทอดยังไมไดรบั ความเชือ่ มัน่ วาจะบริหารธุรกิจครอบครัวไดอยางมีศกั ยภาพ ดังนัน้ ระยะเขาสูธ รุ กิจ ทายาท
ผูสืบทอดจะไดรับหนาที่ในงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาราน ไมวาจะเปนงานขาย งานดูแลลูกคา งานบัญชี
รวมถึงงานที่ตองมีความรับผิดชอบมากขึ้น โดยมีพอ แม (ทายาทรุนที่ 2) ใหการดูแลและเปนที่ปรึกษา
ทายาทตองแสดงศักยภาพในการทํางานใหกับทายาทรุนที่ 2 เห็นและรับรูเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาทายาท
จะสามารถบริหารธุรกิจครอบครัวและนําพาธุรกิจใหดําเนินตอไปได
2.2 ดานความคาดหวังตอทายาทธุรกิจ: ทายาทรุนที่ 2 มีความคาดหวังในตัวทายาท
ผูส บื ทอดคอนขางสูงใหผสู บื ทอดเขามาสืบทอดธุรกิจครอบครัวตอจากตน อยากใหธรุ กิจทีส่ รางมาจากรุน ที่ 1
สามารถดําเนินตอไปถึงรุนหลัง แตทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับความสมัครใจและความสนใจของผูสืบทอดธุรกิจวา
ตองการสืบทอดธุรกิจครอบครัวหรือไม หากตองการสืบทอดธุรกิจครอบครัวตอ ทายาทรุนที่ 2 จะวางแผนสง
ผานธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทตอไป
3. ดานความเปนผูประกอบการ: ในแตละบุคคล จะมีคุณลักษณะและบุคลิกในดานความเปน
ผูประกอบการที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนดานแนวคิดมุมมองการบริหารจัดการ ซึ่งทายาทผูสืบทอดรุนที่ 1
ก็จะแตกตางจากทายาทผูสืบทอดรุนที่ 2 และทายาทรุนที่ 3 ก็จะแตกตางจากทายาทรุนที่ 2 ซึ่งในดาน
ความเปนผูประกอบการที่ทายาทผูสืบทอดตองมีคือ การเปนผูนํา เปนผูกลาตัดสินใจและแกไขปญหา
บริหารจัดการเปนในทุกๆ ดาน รวมถึงการทํางานรวมกับผูอื่นซึ่งในการดําเนินงานธุรกิจครอบครัวถือวา
เปนสิ่งที่สําคัญ
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4. ดานกลยุทธการสืบทอดและสงมอบธุรกิจครอบครัว: ดานการวางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
ทายาทรุนที่ 2 มีการวางแผนถายทอดธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทรุนที่ 3 โดยเริ่มตั้งแตการปลูกฝงตั้งแต
วัยเด็ก ใหเกิดการซึมซับธุรกิจครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวจะเริ่มใหทํางานในชวงปดเทอม เมื่อโตขึ้นจะเริ่ม
ใหทํางานที่ตองใชความรับผิดชอบมากขึ้น มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร รวมถึงการเขา
มามีสวนรวมในธุรกิจครอบครัวมากขึ้น เมื่อทายาทธุรกิจเริ่มเขาสูระยะสืบทอดธุรกิจครอบครัว จะเริ่มให
ทายาทรับผิดชอบมากขึ้นเกือบรอยละ 100 โดยยังคงมีทายาทรุนที่ 2 คอยทําหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษา
จนกวาจะเชื่อมั่นวาทายาทสามารถบริหารธุรกิจครอบครัวไดดวยตนเอง ไมวาจะเปนการทุมเทการทํางาน
การใสใจในการบริหารจัดการ การแกปญ
 หาในสถานการณตา งๆ รวมถึงความพรอมดานวุฒภิ าวะดานอารมณ
ซึ่งทายาทรุนที่ 2 (เจาของกิจการ) จึงจะสงมอบธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทรุนที่ 3 เขามาดูแลและ
บริหารจัดการธุรกิจตอไป
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําปจจัยที่เกี่ยวของในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว มาสรุปเปนรูปแบบ
ขัน้ ตอนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว กรณีศกึ ษาธุรกิจบริการขนาดยอม ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ไดดังนี้
´Ê ¸É 1 ´Ê Á¦·É¤o »¦·¦°¦´ ª
- µ¥µ¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤Á oµÄÄ»¦·¦°¦´ª ({´¥oµ»¨¸ÉÁ}µ¥µ)
- µ¥µo°¤¸ªµ¤¤»n¤´É ªµ¤Ä Â¨³ Ájµ®¤µ¥Äµ¦º°»¦· ({´¥oµ»¨¸ÉÁ}µ¥µ+
{´¥oµªµ¤Á}¼o¦³°µ¦)
- ¼on°´Ê¤¸µ¦¦³Á¤·«´¥£µ¡ °µ¥µ»¦·¦°¦´ª oµªµ¤¡¦o°¤ ({´¥oµªµ¤Á}¼o¦³°µ¦+
{´¥oµ¨¥»rµ¦º°Â¨³n¤°»¦·¦°¦´ª)
- ¼on°´Ê¤¸µ¦ª´Â¨³¦³Á¤·oµ¡§·¦¦¤ Â¨³´«·n°»¦·¦°¦´ª n°Á oµ¼n ´Ê¦³®ªnµ³n¤°»¦·
({´¥oµ¨¥»rµ¦º°Â¨³n¤°»¦·¦°¦´ª)

´Ê ¸É 2 ´Ê ¦³®ªn µµ¦n ¤°»¦·¦°¦´ ª
- µ¥µ»¦·¦·®µ¦»¦·¦°¦´ª ¤µªnµ ¦o°¥¨³ 80 Ã¥¤¸¡¸ÉÁ¨¸Ê¥ (Coaching) º° ¼on°´Ê»¦· Ä®oÎµ¦¹¬µ
({´¥oµ¦°¦´ª+{´¥oµ¨¥»rµ¦º°Â¨³nn°»¦·¦°¦´ª)
- µ¥µ»¦·´·ÄÂ¨³ÂoÅ {®µnµÇ oª¥Á° ´ÊÄoµµ¦¦·®µ¦´µ¦ Â¨³µ¦¦·®µ¦¥° µ¥
Ä®o´»¦·¦°¦´ª ({´¥oµªµ¤Á}¼o¦³°µ¦+{´¥oµ¨¥»rµ¦º°Â¨³n¤°»¦·¦°¦´ª)

´Ê ¸É 3 ´Ê µ¦n ¤°»¦·¦°¦´ ª
- ¼on°´Ê¤¸µ¦¦³Á¤·«´¥£µ¡µ¥µ»¦· Äoµªµ¤¡¦o°¤´Ê»ª»· ª´¥ª»· Â¨³ª»·£µª³ °µ¦Á}¼o¦³°µ¦
({´¥oµªµ¤Á}¼o¦³°µ¦+{´¥oµ¨¥»rµ¦º°Â¨³n¤°»¦·¦°¦´ª)
- ¼on°´Ê¤¸µ¦¦³Á¤·«´¥£µ¡ °¥µ»¦· Ã¥¡·µ¦µµ ´Ê¸É 1 Â¨³ ´Ê¸É 2 n°³n¤°»¦·¦°¦´ª
Ä®o´µ¥µ»¦·¦·®µ¦ÁÈ¤¦¼Â (100%) ({´¥oµ¨¥»rµ¦º°Â¨³n¤°»¦·¦°¦´ª)

ภาพที่ 2: รูปแบบขั้นตอนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
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ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว
กรณีศึกษาธุรกิจบริการขนาดยอม ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
1. ชองวางระหวางวัย สงผลตอความคิดและการบริหารงานที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนแนวคิด
ในการบริหารจัดการ การตัดสินใจแกปญหา มุมมองดานบริหารจัดการ ความรูความเขาใจในงานขายและ
การดูแลลูกคา รวมถึงการยอมรับปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน ซึ่งเปนปญหาที่เกิด
ขึ้นของชองวางระหวางวัย สงผลตอความขัดแยงในการทํางาน วิธีการแกไข ทายาทรุนที่ 2 และ ทายาทรุน
ที่ 3 ตองมีการพูดคุยกันมากขึ้น ในเรื่องของปญหาที่ไมเขาใจ ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งในมุม
ของทายาทรุนที่ 2 เปนมุมมองที่มีประสบการณในการทํางานมากกวาทายาทรุนที่ 3 แตอาจจะไมทันตอ
การใชเทคโนโลยีใหม ซึ่งทายาทรุนที่ 2 ตองยอมรับฟงและปรับกลยุทธแบบผสมผสานระหวางทายาทรุนที่ 2
และทายาทรุนที่ 3 เพื่อใหธุรกิจครอบครัวสามารถดําเนินตอไปได
2. ความเชื่อใจ และความไวใจในการบริหารจัดการ ทายาทรุนที่ 2 (เจาของกิจการ) ยังไมมี
ความมัน่ ใจในบุคคลทีเ่ ปนทายาทผูส บื ทอดธุรกิจรุน ที่ 3 ถึงแมวา จะมีการสงมอบธุรกิจครอบครัวใหกบั ทายาท
ผูสืบทอดดําเนินการ วิธีการแกไข ผูสืบทอดตองยอมรับที่จะปรับตัวใหตรงกับความตองการของเจาของธุรกิจ
(พอแม) ไมวาจะเปนในเรื่องการทํางาน เรื่องของการบริหารจัดสรรดานการเงิน โดยรายงานการทํางานให
ทายาทรุนที่ 2 (พอแม) ทราบเพื่อใหเกิดความมั่นใจ และเชื่อใจวาทายาทผูสืบทอดจะสามารถบริหารจัดสรร
การเงินของธุรกิจครอบครัวได
3. อิสระในการใชชีวิต เนื่องจากผูสืบทอดธุรกิจรุนที่ 3 เปนวัยที่ตองการอิสระในชีวิต ดังนั้นหาก
ตองเขามาทํางานธุรกิจครอบครัวทุกวัน การใชชวี ติ แบบเดิมก็จะหายไป ซึง่ ทายาทรุน ที่ 3 ตองการมีเวลาทํางาน
ที่ชัดเจน ซึ่งแตกตางจากรุนที่ 1 และรุนที่ 2 ที่จะทุมเทกับการทํางานโดยไมไดมีการกําหนดเวลาที่ชัดเจน
วิธีการแกไข มีการปรับเวลาในการทํางานใหมีความชัดเจนในการเปด-ปดเปนเวลาแนนอน ซึ่งจะทําให
มีความชัดเจนในการบริหารจัดการ
ดังนัน้ จากผลการวิจยั พบวาการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหประสบความสําเร็จตองอาศัยปจจัยตางๆ
เขามาสนับสนุน ไมวาจะเปนปจจัยในดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยความเปนผูประกอบการ และ
การวางแผนรูปแบบการสงมอบธุรกิจครอบครัว เพือ่ ใหการสืบทอดธุรกิจครอบครัวสามารถสงตอไปยังทายาท
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ปจจัยการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว กรณีศึกษาธุรกิจบริการ
ขนาดยอม ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีผลตอการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานบุคคลที่เปนทายาทผูสืบทอดธุรกิจ 2) ปจจัยดานครอบครัว
3) ดานความเปนผูประกอบการ และ 4) ดานกลยุทธการสืบทอดและสงมอบธุรกิจครอบครัว
1. ด า นบุ ค คลที่ เ ป น ทายาทผู  สื บ ทอดธุ ร กิ จ ผลวิ จั ย พบว า ทายาทธุ ร กิ จ ต อ งมี ค วามรู 
ความเขาใจในธุรกิจ ประสบการณทํางานทั้งภายในครอบครัวและภายนอก รวมถึงการเตรียมความพรอมให
กับทายาทผูสืบทอด ผูกอตั้งธุรกิจและทายาทธุรกิจรุนที่ 2 จะทําหนาที่ปลูกฝงแนวคิดและสรางทัศนคติ
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เกีย่ วกับธุรกิจครอบครัวใหกบั ทายาทผูส บื ทอดตัง้ แตวยั เด็ก ซึง่ สอดคลองกับปจจัยดานความตองการสวนบุคคล
ความสัมพันธของครอบครัว และการเตรียมความพรอมของทายาท ของ Saiviset (2009) ที่ศึกษา เรื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของทายาท พบวาความตองการสวนบุคคล
การเตรียมความพรอมของทายาท การรับรูค วามสัมพันธภายในครอบครัว เปนปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอความเต็มใจ
ในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และสอดคลองกับ Aphisakkun (2017) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
การถายโอนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ตองมีการเตรียมความพรอมของทายาท ไมวาการศึกษาในระบบ
(Formal Education) การฝกอบรม ประสบการณทาํ งานภายนอกบริษทั การรับรูต นเองในการเตรียมความพรอม
2. ดานครอบครัว จากผลการวิจยั ผูป ระกอบการสวนใหญมคี วามคาดหวังทีจ่ ะใหผสู บื ทอดธุรกิจ
เขามาสืบทอดธุรกิจครอบครัวและดําเนินการบริหารตอไปยังรุนหลังซึ่งตรงตามแนวคิดกลยุทธการสงผาน
ธุรกิจสูรุนที่ 3 ของ Santiwong (2003) ที่พบวา พอแมจะไมสงตอธุรกิจใหกับทายาทถาไมมีความมั่นใจ
ในตัวทายาท รวมถึงสอดคลองกับ Parsomsup (2015) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายใน
ครอบครัวของผูประกอบการคาขายปลาทะเล ในพื้นที่อําเภอแกลง จังหวัดระนอง พบวา บิดา มารดาเริ่ม
ไวใจใหบตุ รรับผิดชอบงานในระยะหนึง่ เมือ่ บุตรมีความสามารถ จึงเริม่ วางมือโดยใหผสู บื ทอดธุรกิจรับผิดชอบ
งานทัง้ หมดแบบเต็มตัวโดยเปนผูต ดั สินใจทุกอยางในธุรกิจ รับผิดชอบในทรัพยสนิ ของธุรกิจ โดยบิดา มารดา
มีสวนชวยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ และชวยเหลือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ซึ่งผลการวิจัยมี
ความสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ ที่พบวาทายาทธุรกิจตองตัดสินใจและแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง
ทั้งในดานการบริหารจัดการ และการบริหารยอดขายใหกับธุรกิจครอบครัว
3. ดานความเปนผูประกอบการ พบวาลักษณะที่แสดงถึงความเปนผูประกอบการของทายาท
ธุรกิจ จะประกอบดวย มีความเปนผูนํา กลาตัดสินใจและแกไขปญหา บริหารจัดการดานตางๆ ทํางานรวม
กับผูอื่น ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหพอแมมองเห็นศักยภาพของทายาทผูสืบทอดที่จะสามารถดําเนินธุรกิจ
ครอบครัวซึ่งตรงกับแนวคิดของ Aphisakkun (2017) ที่ระบุวา คุณลักษณะภาวะผูนํา การรูจักตนเอง
ความเชื่อมั่นในตนเอง สรางความนาเชื่อถือใหกับผูอื่น มีคานิยมที่ชัดเจน การกลาตัดสินใจ มีความมุงมั่น
ที่จะเรียนรูอยางตอเนื่อง และความสามารถในการจัดการ จะทําใหทายาทประสบความสําเร็จในการเขามา
รับชวงตอจากรุนพอแมในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
4. ดานกลยุทธการสืบทอดและสงมอบธุรกิจครอบครัว พบวา ครอบครัวมีการวางแผน
การสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยทายาทรุนที่ 2 มีการวางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทรุนที่ 3
ตั้งแตวัยเด็กโดยปลูกฝงธุรกิจครอบครัวโดยการทํางานจากงานชิ้นเล็ก ความรับผิดชอบนอยจนถึงงาน
ที่มีลักษณะตองใชความรับผิดชอบสูง โดยพอแมจะเขามาชวยดูแลและคอยแนะนํา และประเมินศักยภาพ
ความพรอมของทายาทผูสืบทอดกอนจะสงมอบธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทอยางเต็มตัว เชนเดียวกับ
งานวิจยั ของ Sirijauson (2011) ทีพ่ บวาการวางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหอยูร อดและยัง่ ยืน ผูก อ ตัง้
ตองมีการเตรียมทายาทใหพรอม ทั้งในดานความรูและการบริหารจัดการ มีการฝกอบรมโดยเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจครอบครัวจนมีความเขาใจอยางลึกซึง้ ในธุรกิจ เพือ่ ใหทายาทสามารถนําพาธุรกิจครอบครัวไปสูเ ปาหมาย
อยางยั่งยืน
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5. ปญหา อุปสรรค การสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว กรณีศึกษาธุรกิจบริการ
ขนาดยอม ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ผลวิจัยสรุปไดทั้งหมด 3 ปญหาหลัก คือ 1) ปญหาดานชองวางระหวางวัย 2) ปญหาดาน
ความเชื่อใจในการบริหารจัดการของทายาทผูสืบทอด และ 3) ปญหาความตองการอิสระในการใชชีวิต
สอดคลองกับงานวิจัยของ Preechanaruechitkul (2003) ที่พบวา ผูประกอบการที่มีคุณลักษณะสวนบุคคล
แตกตางกัน ในดานทักษะเฉพาะ ความรู เทคนิค ทัศนคติ และประสบการณ คุณลักษณะของผูประกอบการ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการดวยกัน รวมถึงดานการจัดการความขัดแยง ความเชื่อใจ
ก็จะแตกตางกัน สวนแนวทางการแกปญหา คือ การพูดคุยระหวางทายาทผูสืบทอดธุรกิจกับรุนพอแม
ใหเขาใจในความตองการทั้ง 2 ฝายเพื่อหาแนวทางขจัดปญหาชองวางระหวางวัย รวมถึงในการปฏิบัติงาน
ของทายาทธุรกิจตองแสดงศักยภาพใหเห็นวาสามารถบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวได เพื่อใหรุนพอแมเกิด
ความมัน่ ใจอีกทัง้ ยอมรับฟงคําติเตือนจากรุน พอแม ซึง่ มีประสบการณมากอนและนํามาปรับใชในการบริหาร

สรุป
จากผลการวิจยั ปจจัยการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว กรณีศกึ ษาธุรกิจบริการขนาดยอม
ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยสามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอการสืบทอดธุรกิจครอบครัวได
4 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานบุคคลที่เปนทายาทธุรกิจ 2) ปจจัยดานครอบครัว 3) ปจจัยดานความเปน
ผูประกอบการ และ 4) ปจจัยดานกลยุทธการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว ทั้งนี้สามารถสรุป
ออกเปนขั้นตอนในการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจ เปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มตนธุรกิจครอบครัว
ขั้นที่ 2 ขั้นระหวางการสงมอบธุรกิจครอบครัว และขั้นที่ 3 ขั้นการสงมอบธุรกิจครอบครัว โดยผูกอตั้งธุรกิจ
หรือทายาทรุน ที่ 2 ใหความสําคัญแตกตางกัน ในแตละขัน้ ตอนของการสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยในขัน้ เริม่ ตน
ธุรกิจครอบครัว ผูกอตั้งธุรกิจจะใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคคลและดานครอบครัวเปนอันดับแรก
เพื่อใหทายาทไดซึมซับธุรกิจครอบครัวตั้งแตวัยเด็ก รวมถึงการเขามามีสวนรวมกับธุรกิจครอบครัวเพื่อให
มองเห็นภาพรวมของธุรกิจตั้งแตวัยเด็ก สวนขั้นระหวางการสงมอบธุรกิจครอบครัวนั้น จะใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานครอบครัว ดานความเปนผูประกอบการและดานการวางแผนและสงตอธุรกิจครอบครัว แตจะเนน
ความสําคัญดานความเปนผูประกอบการมากขึ้น โดยเฉพาะการใหทายาทผูสืบทอดมีมุมมองในการบริหาร
ที่ สู ง ขึ้ น ลงมื อ ทํ า ทุ ก อย า งในธุ ร กิ จ ได ด  ว ยตนเอง โดยผู  ก  อ ตั้ ง จะทํ า หน า ที่ ดู แ ลและคอยให คํ า แนะนํ า
กอนสงมอบธุรกิจครอบครัวใหกบั ทายาทอยางเต็มใจในขัน้ การสงมอบธุรกิจครอบครัว ซึง่ ขัน้ การสงมอบธุรกิจ
ครอบครัวนัน้ ถือเปนขัน้ ทีท่ ายาทธุรกิจตองทําหนาทีข่ องผูบ ริหารแบบเต็มตัวทัง้ ในดานการบริหาร การรับผิดชอบ
การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในทุกดาน โดยผูกอตั้งธุรกิจจะใหความสําคัญกับปจจัยในดานความเปน
ผูประกอบการและดานการวางแผนและสงตอเขามาพิจารณาในการสงมอบธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีปจจัยยอย
ทีส่ นับสนุนใหการสืบทอดธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จ ไดแก ประสบการณทาํ งานของทายาทผูส บื ทอด
การเตรียมความพรอมและความเต็มใจในการรับชวงตอ ความเชือ่ มัน่ ในตัวทายาทผูส บื ทอด และความคาดหวัง
ตอทายาท นอกจากนี้ผูกอตั้งธุรกิจหรือทายาทรุนที่ 2 (รุนพอแม) ตองพูดคุยระหวางทายาทผูสืบทอดธุรกิจ
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ใหเขาใจในความตองการของตนเอง รวมถึงความตองการของทายาทผูส บื ทอด เพือ่ ลดปญหาชองวางระหวาง
วัย พรอมทัง้ ใหทายาทแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวแบบเต็มที่ โดยมีผกู อ ตัง้ หรือทายาท
รุนที่ 2 (พอแม) เปนผูคอยใหคําปรึกษาและสนับสนุน ซึ่งจะทําใหทายาทผูสืบทอดธุรกิจเกิดความมั่นใจ และ
เชื่อมั่นวาตนเองจะสามารถสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหประสบความสําเร็จ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
จากกรณีศึกษากลุมตัวอยาง 5 รายธุรกิจ พบวา ในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวนั้น สิ่งที่เปน
ปจจัยสําคัญในการสืบทอดธุรกิจอันดับแรกคือ การปลูกฝงธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทตั้งแตวัยเด็ก
โดยใหเกิดการเรียนรู ความใกลชิด ความผูกพันในธุรกิจครอบครัว โดยบางครั้งผูกอตั้งธุรกิจหรือพอแม
(ทายาทรุนที่ 2) ตองลองใหทายาทไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง รวมถึงการตัดสินใจในบางเรื่องดวยตนเอง
เพือ่ ใหเกิดประสบการณในการทํางาน ซึง่ จะใหทายาทธุรกิจมีความเชือ่ มัน่ และมัน่ ใจวาตนเองสามารถเขามา
ชวยบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวได ทั้งนี้จากองคความรูที่ได ผูประกอบการ นักวิชาการ สามารถนําผลวิจัย
ทีไ่ ดไปวางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหกบั ทายาทผูส บื ทอด เพือ่ ใหสามารถสงตอถายโอนธุรกิจครอบครัว
ไปยังทายาทธุรกิจรุนที่ 2 และ 3 รวมถึงผูประกอบการเขาใจปญหาและอุปสรรคในการสืบทอดธุรกิจ
สงผลใหผูประกอบการสามารถบริหารจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ผูว จิ ยั ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการการประกอบการธุรกิจครอบครัว ภายใตการบริหาร
จัดการผูสืบทอดธุรกิจระหวาง Baby Boomer Generation X และ Generation Y เพื่อจะไดเห็นมุมมองใน
การบริหารจัดการที่แตกตางระหวางรุน รวมถึงกลยุทธในการบริหารจัดการ
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ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹
1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
1.1 วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสราง
องคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชน
1.1.2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
1.2 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย
1.2.1 บริหารธุรกิจและการจัดการ
1.2.2 รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
1.2.3 นิเทศศาสตร
1.2.4 ศิลปศาสตร
1.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.6 สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. นโยบายการจัดพิมพ:
2.1 กําหนดออกราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม
(กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม
(กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
2.2 จํานวนบทความในแตละฉบับ
จํานวนบทความที่เผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ
3. จริยธรรมการตีพิมพ:
3.1 บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
3.1.1 ผูเขียนตองรับรองบทความที่เสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานที่ไมเคย
ตีพิมพและไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพอื่นใด
3.1.2 ผูเ ขียนตองเปดเผยขอมูลในกรณีทบี่ ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมามีสวนเพิ่มเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม
และไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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3.1.3 ผูเ ขียนตองอางอิงแนวคิดและขอความตาง ๆ ซึง่ ไมใชของผูเ ขียน รวมทัง้ ตองรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
3.1.4 ผู  เ ขี ย นที่ ป รากฏชื่ อ ในบทความทุ ก ท า นต อ งมี อ งค ป ระกอบครบ 3 ข อ ดั ง นี้
(1) มีสว นรวมในการสรางโจทยวจิ ยั และวางแผนการวิจยั เก็บขอมูล หรือวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล
(2) มี ส  ว นร ว มในการเขี ย นหรื อ ตรวจสอบบทความวิ จั ย อย า งมี ส  ว นร ว มในเชิ ง ป ญ ญาของเนื้ อ หางาน
(ไมใชตรวจเฉพาะภาษาหรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ
ผูที่มีสวนชวยเหลือในลักษณะอื่น ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
3.1.5 ผูเ ขียนทุกทานตองไดอา นและยินยอมใหมกี ารสงบทความมาพิจารณาตีพมิ พเผยแพร
รวมทั้งยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
3.1.6 ผูเขียนทุกทานตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนซึ่งอาจมีผลสําคัญหรือมีอิทธิพล
ตอเนื้อหาที่ปรากฏในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึง
ในกิตติกรรมประกาศ
3.1.7 ผูเขียนตองเขียนบทความใหถูกตองตามรูปแบบของวารสารที่กําหนดไวในคําแนะนํา
ในการจัดเตรียมตนฉบับสําหรับผูเขียน
3.1.8. ผูเขียนจะตองเขียนบทความที่แสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถ
นําไปใชประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง
3.1.9 ผู  เ ขี ย นมี ห น า ที่ แ จ ง ต อ วารสารและบรรณาธิ ก าร หากพบข อ ความผิ ด พลาดที่ มี
ความสําคัญในการวิจัยภายหลังหรือพบความไมถูกตองในงานที่ตีพิมพ เพื่อปรับแกบทความใหมีความถูก
ตองหรือถอนบทความหากจําเปน
3.2 บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
3.2.1 ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต  อ งไม เ ป ด เผยข อ มู ล บทความที่ อ ยู  ร ะหว า งพิ จ ารณาแก บุ ค คลอื่ น
ที่ไมเกี่ยวของและตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
3.2.2 ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทับซอนของบทความ เชน เปน
บทความทีต่ นมีสว นรวม หรือรูจ กั ผูเ ขียนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอืน่ ใดทีท่ าํ ใหไมสามารถพิจารณาประเมิน
บทความโดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ
3.2.3 ผูท รงคุณวุฒคิ วรรับพิจารณาบทความในสาขาวิชาทีต่ นมีความเชีย่ วชาญ พิจารณาให
ขอเสนอแนะดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิควรละเอียดและ
สรางสรรคเพือ่ ชวยใหผเู ขียนบทความสามารถพัฒนาบทความของตนตอไปได แมวา บทความนัน้ จะมีคณ
ุ ภาพ
ไมดีและถูกปฏิเสธการตีพิมพก็ตาม
3.2.4 ผูท รงคุณวุฒคิ วรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตุขดั ของในชวงระยะเวลา
พิจารณา ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที
3.2.5 ผูท รงคุณวุฒคิ วรระบุงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการทีผ่ เู ขียนไมไดอา งอิงไวในบทความ
และผูท รงคุณวุฒคิ วรแจงตอบรรณาธิการ หากทราบวาบทความทีพ่ จิ ารณามีสว นใดสวนหนึง่ ทีค่ ลายคลึงหรือ
เหมือนกับบทความที่อยูในการพิจารณาของวารสารอื่นหรือสิ่งพิมพอื่นใด
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3.3 บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
3.3.1 บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
3.3.2 บรรณาธิ ก ารต อ งพิ จ ารณาบทความจากเนื้ อ หาทางวิ ช าการโดยปราศจากอคติ
ในเรือ่ งคุณลักษณะใด ๆ ของผูเ ขียนหรือสังกัดของผูเ ขียน รวมทัง้ ตองปองกันไมมผี ลประโยชนทบั ซอนระหวาง
ผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ
3.3.3 บรรณาธิการตองตีพิมพบทความที่ผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความแลว
ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชนทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ความทันสมัย และเนื้อหา
สอดคลองกับขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน
3.3.4 บรรณาธิการตองไมเปดขอมูลเกี่ยวกับบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
รวมทั้ ง ต อ งควบคุ ม ให ก ระบวนการพิ จ ารณากลั่ น กรองบทความเป น ไปโดยปกป ด ทั้ ง ด า นผู  เ ขี ย นและ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Double-Blind Process) ดวยความยุติธรรม
3.3.5 บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอก
ผลงานผูอ นื่ (Plagiarism) โดยใชโปรแกรมทีเ่ ชือ่ ถือได และหยุดกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองบทความทันที
หากพบการคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพื่อขอคําชี้แจงประกอบการ
“ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น
3.3.6 บรรณาธิการตรวจสอบบทความที่สงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อแกไข
ปญหาทางจริยธรรมนัน้ ดวยความรอบคอบ แมวา บทความนัน้ จะไดรบั การตีพมิ พหรือไมกต็ าม ทัง้ นีก้ ารปฏิเสธ
บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน
4. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
4.1 คําแนะนําทั่วไป
4.1.1 ผลงานที่เสนอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใดมากอน
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
4.1.2 ผลงานที่เสนอตีพิมพตองไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งตีพิมพอื่นใด
4.1.3 กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียน
ตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตอง
ระบุในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
4.1.4 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการ
ไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
4.1.5 ลิขสิทธบทความเปนของมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนไดรบั การสงวนสิทธิต์ ามกฎหมาย
การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร
4.2 ประเภทผลงานที่รับตีพมิ พ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
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4.2.1 บทความวิชาการ (Academic Article)
4.2.2 บทความวิจัย (Research Article)
4.2.3 บทความปริทัศน (Review Article)
4.2.4 บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
4.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
4.3.1 บทความที่จะไดรับพิจารณาตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพ
ทางวิชาการและมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชทั้งในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม และชุมชน
4.3.2 บทความที่ จ ะได รั บ การตี พิ ม พ ต  อ งผ า นกระบวนการกลั่ น กรองจากผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
4.3 กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
4.3.1 กองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการไดรับบทความเรียบรอย
สมบูรณ
4.3.2 กองบรรณาธิการจะตรวจสอบรูปแบบการพิมพบทความ และเนื้อหาของบทความวา
ตรงกับขอบเขตเนื้อหาของวารสารหรือไม รวมถึงคุณภาพทางวิชาการ ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตลอดจนความครบถวนสมบูรณของเอกสารประกอบการนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร
4.3.3 ในกรณี ที่ ก องบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ควรรั บ บทความไว พิ จ ารณาตี พิ ม พ
กองบรรณาธิการจะดําเนินการสงบทความเพื่อกลั่นกรองตอไป โดยจะสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม
โดยกระบวนการกลัน่ กรองนี้ ทัง้ ผูท รงคุณวุฒแิ ละผูเ ขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
4.3.4 เมื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิง
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความนั้น ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
5. ขอกําหนดตนฉบับ
5.1 การจัดพิมพตนฉบับ
5.1.1 บทความที่เสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 พิมพ
บทความ โดยใช Font TH SarabunNew ขนาดตัวอักษร 16 Point
5.1.2 ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
5.1.3 หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
5.1.4 ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
5.1.5 ระบุชื่อผูเขียนไมเกิน 3 คน หากมีผูเขียนมากกวา 3 คน ใหระบุคําวา “และคณะ”
ตอทายชื่อผูเขียนคนที่ 3
5.1.6 บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point
พิมพ 1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
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5.1.7 บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point
พิมพ 1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
5.1.8 เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน ขนาดตัวอักษร 16 Point
5.1.9 หมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง
ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point ใหพิมพไวบนตารางจัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
5.1.10 หมายเลขกํากับภาพหรือแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point (ตัวหนา)
สวนชื่อตาราง หรือชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point ใหพิมพไวใตภาพหรือแผนภูมิ
บรรทัดถัดมาใหบอกแหลงที่มา จัดกึ่งกลางหนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ
File ภาพมาดวย)
5.1.11 เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเนือ้ หาเอกสารอางอิง
ขนาดตัวอักษร 16 Point
5.1.12 ผูเ ขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตน ฉบับ เชน รูปแบบการพิมพ การอางอิง
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
5.1.13 กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรพรอมกรอกชื่อและนามสกุล
ของผูเ ขียน พรอมประวัตยิ อ ของผูเ ขียน ระบุคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ตําแหนงงาน
และหนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
5.2 สวนประกอบของบทความ
5.2.1 บทความวิชาการ หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและ
มีลาํ ดับเนือ้ หาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหผอู า นสามารถเขาใจไดชดั เจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวเิ คราะหและเสนอแนะ
ประเด็นอยางสมบูรณ โดยตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
(2) บทคัดยอ (Abstract)
สรุปเนือ้ หาของบทความใหไดใจความชัดเจน กําหนดใหมที งั้ บทคัดยอภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคาํ ทีเ่ ปนคําสําคัญของเนือ้ หา เหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เป น ส ว นแนะนํ า และปู พื้ น เรื่ อ งเพื่ อ ให ผู  อ  า นทราบข อ มู ล เบื้ อ งต น ของเนื้ อ หา
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ
(5) เนื้อหา (Body of Text)
เป น ส ว นหลั ก ของเนื้ อ หาบทความ การจั ด ลํ า ดั บ เนื้ อ หา ควรมี ก ารวางแผน
จัดโครงสรางของเนื้อหาที่นําเสนอใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหานั้น การนําเสนอเนื้อหาควรมีความ
ตอเนื่องเพื่อชวยใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
(6) สรุป (Conclusion)
เปนการสรุปเนือ้ หาในบทความทัง้ หมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลววามีผลดีหรือผลเสียอยางไร
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(7) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association)
5.2.2 บทความวิจัย ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยที่ไดรับอยางเปนระบบ โดยตองมี
องคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบเพิ่มเติมได)
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและ
ตามดวยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
(2) บทคัดยอ (Abstract)
กําหนดใหมที งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว
1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค
วีธีการ และผลการวิจัย)
(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคาํ ทีเ่ ปนคําสําคัญของเนือ้ หา เหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เปนการอธิบายถึงทีม่ าและความสําคัญของปญหาและเหตุผลทีน่ าํ ไปสูก ารวิจยั มีขอ มูล
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง
(5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
(6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews)
นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
(7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
(8) ผลการวิจัย (Results)
เสนอผลการวิจยั ทีต่ รงประเด็นตามลําดับขัน้ ของการวิจยั การใชตารางหรือแผนภูมไิ ม
ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบอยางชัดเจน
(9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
(10) สรุป (Conclusion)
สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไป
ใชประโยชน
(11) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association)
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5.3 การอางอิง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ APA (American
Psychological Association)
5.3.1 การอางอิงในเนื้อหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
(ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
ตัวอยาง
(เกียรติศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546, 64)
5.3.2 เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
(1) หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
Bolinger, D. (1977). The form of language. London: Longmans.
(2) บทความจากวารสาร
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), เลขหนาที่อางถึง
ตัวอยาง
Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in
organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research.
45(2), 10-36.
(3) วิทยานิพนธ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. (วิทยานิพนธชื่อปริญญา, สาขาวิชา
ชื่อมหาวิทยาลัย).
ตัวอยาง
พิฑูรย ทองฉิม. (2546). การจัดการความรวมมือดานการทองเที่ยวโดย
ชุมชนเกาะลันตา. (วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม).
(4) เว็บเพจ
ชื่อผูแตงหรื่อหนวยงานเจาของเว็บไซต. (ปที่จัดทํา). ชื่อเรื่อง. สืบคนเมื่อ วันที่
เดือน ป, จาก URL.
ตัวอยาง
ชวนะ ภวภานันท. (2548). ธุรกิจสปาไทยนากาวไกลไปกวานี้. สืบคนเมื่อ 25
ธันวาคม 2548, จาก htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?
data=407720-opinion.
American Psychological Association. (1999). Electronic preference
formats recommended by the American Psychological
Association. Retrieved July 18, 1999, from
http://www.apa.org/journals/webref.html.
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6. การสงตนฉบับ
ผูเ ขียนสงตนไฟลตน ฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนําเสนอบทความเพือ่ พิจารณา
เผยแพรทางระบบ Online Submissions https://www.tcithaijo.org/index.php/FEU/information/readers
7. การติดตามอานผลงานที่รับการพิจารณาตีพิมพในวารสาร
ผูเขียนที่ผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก
วารสารฉบับออนไลนบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบการจัดการ
วารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci thaijo.org/index.php/FEU)
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¦®´ªµ¤:
ª´Îµ¦³nµ¦¦¤Á¸¥¤:
ª´nªµ¤Ä®o Reviewer:
ª´¸É°¦´Á¥Â¡¦n:

แบบฟอรมนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร
ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
วันที่ … …….เดือน………….……….พ.ศ……….
เรียน

บรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

เรื่อง

ขอนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………
(Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………………………...
คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึกษา …………………………………………………………..……...
ตําแหนง/ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)……………………………………………….…..………
สถานทีท่ าํ งาน/สถานศึกษา………………………………………………………………………
ขอนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
โดยมีรายละเอียดขางทาย
1. ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
……………………………………………………………………………………........
2. ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………
3. ประเภทบทความที่สง [ ] บทความวิชาการ (Academic article)
[ ] บทความวิจัย (Research article)
[ ] บทความปริทัศน (Review article)
[ ] บทวิจารณหนังสือ (Book review)
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4. กรณีเปนบทความที่เสนอเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ โปรดระบุ ดังนี้
[ ] บทความวิจัย
[ ] บทความวิชาการ
ชื่อหลักสูตร..........................................................................................................
ชือ่ มหาวิทยาลัย....................................................................................................
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก.......................................................................................
หนวยงานที่สังกัดของอาจารยที่ปรึกษาหลัก …………………………………………
ทัง้ นีไ้ ดสอบปากเปลาวิทยานิพนธผา นแลวเมือ่ วันที…
่ ….เดือน.……....…. พ.ศ…...…
5. ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก
ทีอ่ ยูส าํ หรับติดตอทางไปรษณีย …………………………..……………………………
โทรศัพท……………...…..โทรศัพทมือถือ…………...……..โทรสาร………………...
E-mail………………………………………………………………...........................
6. ชื่อผูเขียนบทความ
ผูเขียน
ผูเขียนหลัก
ผูเขียนรวมทานที่ 1
ผูเขียนรวมทานที่ 2

ชื่อ-นามสกุล

หนวยงานที่สังกัด
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7. การจัดเตรียมตนฉบับบทความตามรูปแบบที่วารสารกําหนด
กรณีบทความวิจัย
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] ชื่อเรื่อง (Title)
] บทคัดยอ ไมเกิน 250 คํา
] Abstract ไมเกิน 250 คํา
] คําสําคัญ (Keyword)
] บทนํา (Introduction)
] วัตถุประสงค (Research Objectives)
] ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews)
] วิธีการวิจัย (Research Methodology)
] ผลการวิจัย (Results)
] อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
] สรุป (Conclusion)
] เอกสารอางอิง (Reference) รูปแบบ APA

ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้

กรณีบทความวิชาการ
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

ชื่อเรื่อง (Title)
บทคัดยอ ไมเกิน 250 คํา
Abstract ไมเกิน 250 คํา
คําสําคัญ (Keyword)
บทนํา (Introduction)
เนื้อหา (Body of Text)
สรุป (Conclusion)

[ ] เปนผลงานของขาพเจาเพียงผูเดียว
[ ] เปนผลงานของขาพเจาและผูที่ระบุชื่อในบทความ
[ ] เปนผลงานของคณะผูเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมปรากฎชื่อ
ในบทความ ดังรายชื่อในเอกสารแนบ (ถามี)
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ผูเขียนรวมที่ปรากฎชื่อในบทความ และคณะผูเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมปรากฎชื่อในบทความ (ถามี)
รับทราบและยินยอมใหสงบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ครั้งนี้ รวมทั้งขอรับรองวาบทความนี้ ไมเคยตีพิมพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางกระบวนการ
พิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น รวมทั้งจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ
ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลักเกณฑการพิจารณาตนฉบับ ทั้งยินยอมใหกองบรรณาธิการ
ตรวจแกตนฉบับตามที่เห็นสมควร พรอมนี้ขอมอบลิขสิทธิ์บทความที่ไดรับการตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัย
ฟารอสี เทอรน กรณีมกี ารฟองรองเรือ่ งการละเมิดลิขสิทธิเ์ กีย่ วกับภาพ แผนภูมิ ขอความสวนใดสวนหนึง่ และ/
หรือขอคิดเห็นที่ปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียงฝายเดียว

ลงชื่อผูเขียนทานที่ 1............................................ ลงชื่อผูเขียนรวมทานที่ 1 ..........................................
(
)
(
)
............/............../..............
............./............./............
ลงชื่อผูเขียนรวมทานที่ 2 ..........................................
(
)
............../............../..............
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เอกสารแนบ
ประวัติยอผูเขียนบทความ
ผูเขียน
ผูเขียน
หลัก

ประวัติยอ

ชื่อ File ภาพผูเขียน
ที่แนบมา

ประวัติยอภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด:…………………………………………….……………………………..
มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาสูงสุด:……………………………………….……………….....
ตําแหนงทางวิชาการ:…………………………………………….…………………………...
หนวยงานทีส่ งั กัด:……………………………………………………………………………..
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..………………

ประวัติยอภาษาอังกฤษ
Name and Surname: ………………………………………………………..………………
Highest Education: ………………………………………………………………………....
University or Agency: ……………………………………………………………………....
Academic Rank/Title:…………………………………………………………………….....
Affiliation:……………………………………………………………………………………...
Field of Expertise: …………………………………………………………………………..
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ผูเขียน

ประวัติยอ
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ชื่อ File ภาพผูเขียน
ที่แนบมา

ผูเ ขียนรวม ประวัติยอภาษาไทย
ทานที่ 1
ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด:…………………………………………….……………………………..
มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาสูงสุด:……………………………………….……………….....
ตําแหนงทางวิชาการ:…………………………………………….…………………………...
หนวยงานทีส่ งั กัด:……………………………………………………………………………..
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..………………

ประวัติยอภาษาอังกฤษ
Name and Surname: ………………………………………………………..………………
Highest Education: ………………………………………………………………………....
University or Agency: ……………………………………………………………………....
Academic Rank/Title:…………………………………………………………………….....
Affiliation:……………………………………………………………………………………...
Field of Expertise: …………………………………………………………………………..
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ผูเขียน

ประวัติยอ

ผูเ ขียนรวม ประวัติยอภาษาไทย
ทานที่ 2
ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด:…………………………………………….……………………………..
มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาสูงสุด:……………………………………….……………….....
ตําแหนงทางวิชาการ:…………………………………………….…………………………...
หนวยงานทีส่ งั กัด:……………………………………………………………………………..
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..………………

ประวัติยอภาษาอังกฤษ
Name and Surname: ………………………………………………………..………………
Highest Education: ………………………………………………………………………....
University or Agency: ……………………………………………………………………....
Academic Rank/Title:…………………………………………………………………….....
Affiliation:……………………………………………………………………………………...
Field of Expertise: …………………………………………………………………………..
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