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บทบรรณาธิการ

บทความวิชาการ   
 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจ
 ชีวภาพ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนชีววิถี
 ตําบลนํ้าเก๋ียน จังหวัดนาน    
 นงคราญ  ไชยเมอืง และ สตุาภทัร คงเกิด
 
Promoting Positive Discipline for  
 Preschoolers at Homes and Schools
 Duangsamorn  Haruyama 
      
บทความวิจัย       
 ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุม
 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของกลุมทุนจีน
 ในจังหวัดเชียงใหม: มุมมองจากภาครัฐ 
 ภาคเอกชน และนักวิชาการ  
 กรสิริ  ดีใจวงษ   
     
การพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
 โดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับ
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 วนิจชตา โชติวิศิษฐกุล  ดรุณี จําปาทอง  
 และ สุวรรณี ยหะกร
    
กระบวนการสรางยุววิจยัประวัตศิาสตรสารภี 
 อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  
 ฐิตมิา ญาณะวงษา  ชญัญา ชาตพทิยากุล
 และ อังษณีภรณ ศรีคําสุข  
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ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือจัดการ
 ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน กรณีศึกษา 
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อาํเภอแมแตง 
 จังหวัดเชียงใหม 
 พรวนา  รัตนชูโชค  จุฬาวลี  มณีเลิศ  
 และ สมรวี  อรามกุล  
    
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริม
 ผลิตภัณฑขาวเพ่ือสขุภาพของวิสาหกิจชมุชน  
     กลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม
 จังหวัดสุพรรณบุรี  
 วนัเพญ็ ผลศิร  และ  นีลวสัน ดษิฐสวรรค 
    
การสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียน
 ขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอปางมะผา
 จังหวัดแมฮองสอน 
 รณุฑกิา วงศผัด  และ พนมพร  จันทรปญญา
 
การประเมินการใชงานบทเรียนบน
 โทรศัพทเคล่ือนที่ (m-Learning) 
 เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน
 พงษศักด์ิ ไชยทิพย
    
ปจจัยการสืบทอดและการสงมอบ
 ธุรกิจครอบครัว กรณีศกึษา ธุรกิจบรกิารขนาดยอม 
 ในพ้ืนท่ีอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
 ณิชา ทองจํารูญ  
 และ สัชฌุเสษฐ เรืองเดชสุวรรณ
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เจาของ:
     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
    วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน จดัทําในรปูแบบวารสารฉบับพิมพ (Pint) (ISSN: 1905-9590) 

ในระหวางป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561  และต้ังแตป พ.ศ. 2558 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน                                       

(ปที ่ 8 ฉบับที ่ 2) ไดเริม่จดัทาํวารสารในรปูแบบออนไลน (Online)  (ISSN: 2651-107X) โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือ                   

เปนสือ่กลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     

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) โดยเร่ิมตั้งแตวารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป  ดังนี้                             

ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3                                       

เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน   และเพ่ือหลีกเลี่ยง                

การตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน  ในป พ.ศ. 2559  จึงไดเปลี่ยนกําหนดออกอีกคร้ัง โดยเร่ิมฉบับที่ 1 

ในเดือนมกราคม  - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม   

    วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนจดัพมิพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั 

(Research Article) บทความปรทิศัน (Review Article) และบทวจิารณหนงัสอื (Book Review) ทัง้ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล           

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร
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วัตถุประสงค:
    1.   เพือ่เปนสือ่กลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวิชาการ  ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธรุกจิและการจัดการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร  นเิทศศาสตร 

ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ                    

ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนท้ังในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 

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) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  

กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา

บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา   

ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว

      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเน้ือหา  ดังนี้  

       •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร

      •  ศิลปศาสตร

      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ

      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
      ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

                ศาสตราจารย ดร. สุวิมล  วองวานิช       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

                รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
      ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี

บรรณาธิการ:
      ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
      ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

      รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

      รองศาสตราจารย  ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม

      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา

      ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      ดร. พัชรีวรรณ  กิจมี      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาววณิชากร แกวกัน          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน                 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา            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
   จํานวนบทความท่ีเผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ

จริยธรรมการตีพิมพ:
   บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
   1.  ผูเขียนตองรับรองบทความท่ีเสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพและ

ไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือส่ิงตีพิมพอื่นใด  

   2.  ผูเขยีนตองเปดเผยขอมลูในกรณทีีบ่ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุ

วิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมามีสวนเพิ่มเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม และ                                    

ไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว 

   3.  ผูเขียนตองอางอิงแนวคิดและขอความตาง ๆ ซึ่งไมใชของผูเขียน รวมทั้งตองรับผิดชอบใน                       

การขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น

   4.  ผูเขียนที่ปรากฏช่ือในบทความทุกทานตองมีองคประกอบครบ 3 ขอ ดังนี้ (1) มีสวนรวมใน                   

การสรางโจทยวิจัยและวางแผนการวิจัย เก็บขอมูล หรือวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล (2) มีสวนรวม

ในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจยัอยางมีสวนรวมในเชิงปญญาของเน้ือหางาน (ไมใชตรวจเฉพาะภาษา

หรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ ผูที่มีสวนชวยเหลือ                             

ในลักษณะอ่ืน ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ

   5.  ผูเขียนทุกทานตองไดอานและยินยอมใหมีการสงบทความมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร รวมทั้ง

ยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร

   6.  ผูเขียนทกุทานตองเปดเผยผลประโยชนทบัซอนซึง่อาจมผีลสําคญัหรอืมีอทิธพิลตอเน้ือหาทีป่รากฏ

ในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ

   7.  ผูเขยีนตองเขยีนบทความใหถกูตองตามรปูแบบของวารสารทีก่าํหนดไวในคาํแนะนาํในการจดัเตรยีม

ตนฉบับสําหรับผูเขียน
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   8.  ผูเขียนตองเขียนบทความท่ีแสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถนําไปใช

ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง 

   9.  ผูเขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอความผิดพลาดที่มีความสําคัญใน                     

การวิจัยภายหลัง หรือพบความไมถูกตองในงานท่ีตีพิมพ เพ่ือปรับแกบทความใหมีความถูกตองหรือ                            

ถอนบทความหากจําเปน

   บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
   1.  ผูทรงคุณวุฒิตองไมเปดเผยขอมูลบทความท่ีอยูระหวางพิจารณาแกบุคคลอ่ืนที่ไมเกี่ยวของและ               

ตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว

   2.  ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทบัซอนของบทความ เชน เปนบทความท่ีตน                 

มีสวนรวม หรือรูจักผูเขียนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถพิจารณาประเมินบทความ                

โดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ

   3.  ผูทรงคณุวฒุคิวรรับพจิารณาบทความในสาขาวิชาทีต่นมีความเช่ียวชาญ พจิารณาใหขอเสนอแนะ

ดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูทรงคุณวฒุคิวรละเอียดและสรางสรรคเพือ่ชวย

ใหผูเขียนบทความสามารถพฒันาบทความของตนตอไปได แมวาบทความนัน้จะมคีณุภาพไมดแีละถกูปฏิเสธ

การตีพิมพก็ตาม

   4.  ผูทรงคุณวุฒิควรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตุขัดของในชวงระยะเวลาพิจารณา 

ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที

   5.  ผูทรงคุณวุฒิควรระบุงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีผูเขียนไมไดอางอิงไวในบทความ และ                 

ผูทรงคุณวุฒิควรแจงตอบรรณาธิการ หากทราบวาบทความท่ีพิจารณามีสวนใดสวนหนึ่งที่คลายคลึงหรือ

เหมือนกับบทความที่อยูในการพิจารณาของวารสารอื่นหรือส่ิงพิมพอื่นใด

   บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
   1.  บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร

   2.  บรรณาธิการตองพิจารณาบทความจากเนือ้หาทางวชิาการโดยปราศจากอคติในเร่ืองคุณลกัษณะใด ๆ                  

ของผูเขียนหรือสังกัดของผูเขียน รวมทั้งตองปองกันไมมีผลประโยชนทับซอนระหวางผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ

   3.  บรรณาธกิารตองตพีมิพบทความทีผ่านกระบวนการพจิารณากลัน่กรองบทความแลว ซึง่พจิารณา

จากคณุภาพทางวิชาการและมปีระโยชนทัง้เชงิทฤษฎีและเชงิปฏบิตั ิความทนัสมยั และเนือ้หาสอดคลองกบั

ขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน

   4.  บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมลูเก่ียวกับบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพมิพเผยแพร รวมทัง้ตองควบคุม

ใหกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความเปนไปโดยปกปดท้ังดานผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

บทความ (Double-Blind Process) ดวยความยุติธรรม

»‚·Õè 13  ©ºÑº·Õè 2 àÁÉÒÂ¹ 2562 - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562ISSN: 2651-107X (Online)
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   5.  บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอกผลงานผูอื่น 

(Plagiarism) โดยใชโปรแกรมท่ีเชื่อถือได และหยุดกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความทันที หากพบ      

การคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพ่ือขอคําชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ”     

หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น

   6.  บรรณาธิการตรวจสอบบทความท่ีสงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพ่ือแกไขปญหา                       

ทางจริยธรรมน้ัน ดวยความรอบคอบ แมวาบทความน้ันจะไดรับการตีพิมพหรือไมก็ตาม ทั้งนี้การปฏิเสธ

บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน

สถานท่ีติดตอ:
      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

  ทศันะและขอคิดเหน็ใดๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนเปนทศันะของผูเขยีน 

   กองบรรณาธิการไมจาํเปนตองเหน็พองดวยกบัทศันะเหลานัน้และไมถอืวาเปนความรับผดิชอบ

   ของกองบรรณาธิการ

  ความรับผดิชอบดานเนือ้หาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขยีนแตละทาน 

   กรณีมกีารฟองรองเรือ่งการละเมิดลขิสทิธิถ์อืเปนความรับผดิชอบของผูเขยีนแตเพยีงฝายเดยีว

  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 สมภพสกลุ    มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ผูชวยศาสตราจารยวาลิกา โพธิ์หิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย ดร. ละเอียด ศิลานอย                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย ดร. เสาวภา ปญจอริยะกุล                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

นวพล วิริยะกุลกิจ    สถาบันธุรกิจครอบครัวแหงเอเชีย
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เรียนทานผูอานทุกทาน    

  

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ฉบับนี้ ประกอบดวยบทความท่ีมีเนื้อหานาสนใจ อาทิ   

บทความเร่ือง “กระบวนการสรางยวุวิจยัประวัตศิาสตรสารภ ีอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม”  และบทความเร่ือง   

“การพฒันาหลกัสตูรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3” 

เปนตน นอกจากน้ีในฉบับยังมีบทความท่ีนําเสนอองคความรูเชิงสหวิทยาการดานนุษยศาสตรและ

สงัคมศาสตร เชนบทความทีน่าํเสนอแนวทางพฒันาและเพิม่ปรมิาณการจาํหนายผลติภณัฑขาวเพ่ือสขุภาพ

ของวิสาหกิจชุมชน กลุ มปุ ยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี กองบรรณาธิการ                                    

หวังเปนอยางย่ิงวาผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสารฉบับนี้ ที่นําไปปรับประยุกตพัฒนา

ตอยอดทั้งในการทํางานและการศึกษาบางไมมากก็นอย 

  กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และ                

ผูทรงคุณวุฒเิฉพาะสาขาวิชา ทีก่รณุาประเมินคณุภาพบทความกอนการเผยแพร   และใครขอเชิญชวนผูอาน

ทกุทานนาํเสนอผลงานเพ่ือเผยแพรในวารสารวชิาการมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรนซ่ึงมกีาํหนดออกปละ 4 ฉบบั 

คอื ฉบับที ่1 เดอืนมกราคม – มนีาคม  ฉบบัที ่2 เดอืนเมษายน - มถินุายน  ฉบบัที ่3 เดอืนกรกฎาคม - กนัยายน 

และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม ในแตละฉบับประกอบดวยบทความจํานวนไมเกิน 20 บทความ                        

ตามที่กองบรรณาธิการไดประกาศไวในนโยบายการจัดพิมพบนเว็บไซตวารสาร และบนเว็บไซตระบบ                        

การจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 

  ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเผยแพรเฉพาะในรูปแบบวารสารออนไลน                          

ผูอานสามารถเขาถึงผานเว็บไซตวารสารท่ี URL: http://journal.feu.ac.th/  และเว็บไซตระบบการจัดการ

วารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index  สําหรับทานที่สนใจ

เสนอผลงานเพ่ือเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สามารถศึกษาคําแนะนําใน                               

การจัดเตรยีมตนฉบบัจากเวบ็ไซตวารสารที ่URL: journal.feu.ac.th  และจากระบบการจดัการวารสารออนไลน 

ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index 

         

         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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บทคัดยอ
 บทความวชิาการเรือ่ง “การพฒันาวสิาหกจิชมุชนบนฐานเศรษฐกจิชวีภาพ กรณศีกึษาวสิาหกจิชมุชน

ชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน จังหวัดนาน” เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอองคประกอบของการจัดการ                      

และข้ันตอนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพใหประสบผลสําเร็จ โดยตองดําเนิน                                

การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนสูการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนภายใตองคประกอบของการจัดการใน 2 มิติ 

ดงันี ้มติทิีห่นึง่มีปรชัญาการจัดการ ตระหนกัถงึความไดเปรยีบดานทรพัยากรทองถิน่ มคีวามคดิและไอเดยีใหมๆ  
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สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาชวยในการสรางมูลคาเพ่ิม ใชแนวคิดอนุรักษนิยมทางการเงิน                                              

มีความสามัคคีและใหความสําคัญกับการสรางเอกลักษณ และมิติที่สองมีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ                  

อยางเปนระบบ มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ นโยบาย รวมไปถึงการติดตามและ

ประเมินผลอยางเปนระบบ รวมทั้งการพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพตองดําเนินการ

ตามกระบวนการสงเสรมิและพฒันาองคกรวิสาหกจิชมุชนประกอบดวย 7 ขัน้ตอนดวยองคกรวสิาหกจิชมุชนเอง 

โดยมีหนวยงานรัฐทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหการสงเสริมและสนับสนุน โดยเน้ือหาของบทความไดยกกรณี

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
 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืนภายใต

จดุแขง็ของประเทศไทย คอื การเปนฐานการผลติและบรกิารสาํคญัทีห่ลากหลาย มรีะบบเกือ้กลูในครอบครวั

ไทยเขมแข็ง และมีความหลากหลายเชิงนิเวศน (National Science and Technology Development 

Agency [NSTDA], 2018, 57) ซึง่เปนจดุแขง็ทีส่ามารถแขงขนักับประเทศอืน่ได  โดยเฉพาะความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปญญาในชุมชนและทองถิ่น เพื่อนํามาใชใหกลายเปนความไดเปรียบเชิงแขงขัน                                     

มคีวามจําเปนอยางยิง่เพราะเปนรากฐานการพัฒนาประเทศทีส่าํคญั เพราะความสาํเรจ็ขององคกรวสิาหกจิชุมชน

เปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ดังนั้น                             

การสงเสรมิสนบัสนนุใหชมุชนเกิดความเขมแขง็และพึง่ตนเองไดจงึเปนแนวทางหน่ึงทีจ่ะชวยพฒันาประเทศ                    

ใหเกิดความเขมแข็งและย่ังยืนในดานเศรษฐกิจและสังคม เคร่ืองมือที่จะชวยในการดําเนินการดังกลาว                              

มีหลายรูปแบบ การรวมกลุมของคนในชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนก็เปนรูปแบบหนึ่งในการชวยสงเสริม

สนับสนุนใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการทุนของชุมชนอยาง

สรางสรรค (Executive Committee of the Office of Economic Development from the Biological Base, 

2018, 15-16) นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัมเีครือ่งมอืทางกฎหมายเพือ่การพฒันาใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เชน กฎหมายคุมครองพันธุพืช กฎหมายคุมครองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร กฎหมายคุมครองและ                  

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ในดานองคกรไดมีการจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก                                

ฐานทรัพยากรชีวภาพ (องคการมหาชน) ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการขับเคล่ือนนโยบาย

เศรษฐกิจชีวภาพไปสูการปฏิบัติ (Sersthsirot, 2009, 1) และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเพื่อการไปสู 

Thailand 4.0 ซึ่งรัฐบาลไดจดัทํากรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 โดยกําหนดกรอบ                  

การพัฒนาระยะยาวเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และถูกถายทอดเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ                      

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ                  

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเนนการบรรลุเปาหมายการสรางการเติบโตสีเขียว (Green Growth)               

ซึง่เปนการพัฒนาท่ีสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอม และพัฒนาประเทศเพ่ือนาํไปสูความย่ังยนื

ในอนาคต และยุทธศาสตรที่ 5 เนนการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ                          

มุงไปสูระบบเศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) ระดบัการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตํา่ (Low Carbon) 

มีพื้นที่สีเขียวใหญขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Office of the 

National Economic and Social Development Council, 2017, 99-102)  

 ดงันัน้ การยกระดับและการพัฒนาวสิาหกจิชมุชนบนฐานเศรษฐกจิชวีภาพจงึเปนทางเลอืกทางหนึง่

ที่เปนเศรษฐกิจของสังคม โดยจะชวยใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม อยางเกื้อกูลกัน เชน วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่คุงบางกะเจามีการพัฒนาผลิตภัณฑ                        

มะมวงน้ําดอกไม  คุงบางกะเจา เรืออีแปะจําลอง และกะละแม โดยใชเกณฑอัตลักษณวิถีวัฒนธรรม 
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ภูมิปญญา มีสวนประกอบเปนทรัพยากรของทองถิ่น และมีแนวคิดสูผลิตภัณฑใหม ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ

เหลาน้ีมาจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ในพ้ืนท่ีคุงบางกะเจา อาํเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ โดยพ้ืนท่ี

คุงบางกะเจาเปนพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญแหงเดียวของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 21.10 ตารางกิโลเมตร 

โอบลอมดวยลํานํ้าเจาพระยา ดวยลักษณะภูมิศาสตรของพื้นที่เปนคุงนํ้า มีความสมบูรณของธรรมชาติ                    

ความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีอัตลักษณของทองถ่ิน มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่ทั้งวิถีวัฒนธรรม

ของชาวไทยและชาวมอญท่ีอพยพยายถิ่นมาต้ังถิ่นฐานในป พ.ศ. 2358 ที่ยังดํารงรักษาอยูถึงปจจุบัน                             

จนไดรบัการยกยองจาก Time Magazine (Asia Version) ใหเปน “Best Urban Oasis of Asia” ประจาํป 2549 

และยงัเปนปอดท่ีผลติอากาศบริสทุธิ ์ถอืวาเปนทุนสังคมท่ีมอียูตามธรรมชาติของคนในพ้ืนที ่ทาํใหชมุชนทองถ่ิน

มีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม อยางเก้ือกูลกัน ยกระดับ

เศรษฐกิจของชุมชนฐานรากใหมีความสามารถในการพ่ึงตนเอง ตระหนักถึงความไดเปรียบดานทรัพยากร       

ทองถ่ิน จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน และนําไปสูประโยชนกับชุมชนทองถ่ิน                        

ลดความเหล่ือมล้ํา ทาํใหเกดิการพัฒนาในมิตใิหมสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาชวยในการสราง

มูลคาเพ่ิม (Taichomphu, 2014, 154-155) ซึ่งการพัฒนาดังกลาวจะตองไมทําลายฐานทรัพยากรเดิม              

นอกจากน้ันยังเสริมสรางอนุรักษและการใชทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งเปนแนวทางดําเนินการสําคัญที่จะรวม

ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศสูยคุ Thailand 4.0 บทความนีจ้งึมุงทีจ่ะเสนอแนวคดิและวธิกีารพฒันาวสิาหกจิ

ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 เนือ้หาของบทความประกอบดวย ความสําคัญของเศรษฐกิจชีวภาพ การปฏิรปูเศรษฐกิจชีวภาพของ

ประเทศไทย แนวคดิและความสําคัญของกลุมวสิาหกจิชมุชน และการพฒันาวสิาหกจิชมุชนบนฐานเศรษฐกจิ

ชวีภาพใหประสบผลสาํเรจ็ เพ่ือกอใหเกดิประโยชนทัง้ทางดานการพฒันาคน สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอม

ของประเทศไทยไดอยางย่ังยนื โดยการยกตัวอยางกรณีศกึษาวิสาหกิจชมุชนชีววิถ ีตาํบลน้ําเก๋ียน จงัหวัดนาน

เศรษฐกิจชีวภาพ
 เศรษฐกิจชีวภาพ (Biological Economy) หรือเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biological Base Economy) 

คอื ระบบเศรษฐกิจทีร่วมเอาท้ังการผลิตสนิคา บรกิาร และการใชประโยชนจากสิง่เหลานี ้โดยอาศัยทรัพยากร 

กระบวนการ และหลักการตางๆ ทางชีววิทยา โดยเปนการผลิตทรัพยากรชีวภาพที่หมุนเวียนไดใหเปน

ผลติภณัฑทีม่มีลูคาเพิม่ขึน้ เชน อาหารคน อาหารสตัว และผลติภณัฑอืน่ๆ เชน พลังงานชวีภาพ (Bioenergy) 

(NSTDA, 2018, 7) ซึ่งหัวใจหลักของเศรษฐกิจชีวภาพ คือ การเปลี่ยนเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรม                                          

ไปเปนเศรษฐกิจนวัตกรรมซ่ึงประเทศไทยมีความพรอมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยรูปแบบน้ี                                          

เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณเปนตนทุนสําคัญอีกทั้งพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยเปนเศรษฐกิจ                      

ฐานเกษตรกรรมที่เนนการสงออกสินคาเกษตร เชน ขาว ออยมันสําปะหลัง และนํ้ายาง ดังนั้นเมื่อนําความรู

ทางนวัตกรรมมาใชในการผลิตจะสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรเหลานี้ อาทิ ขาวสามารถแปรรูปเปน                    

แปงขาวเจาทีไ่มมโีปรตีนกลูเตน มนัสาํปะหลังและออยแปรรูปเปนเคมีชวีภาพ ทัง้ยงัสงผลใหเกดิอตุสาหกรรม
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หลากหลายชนดิ อาท ิอตุสาหกรรมพลงังานชวีภาพ อตุสาหกรรมชวีเคม ีพลาสตกิชวีภาพ อตุสาหกรรมอาหาร

แหงอนาคต และอุตสาหกรรมทางชีวเภสัชภัณฑ (Nuanmanee, 2017, 2) จากเศรษฐกิจชีวภาพอาศัย                       

ความรูสมัยใหมที่จะทําใหไดสารตางๆ ทั้งที่เคยผลิตไดอยูแลวแตจะทําใหมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น                       

ตลอดจนถึงไดสารใหมๆ  ชนดิตางๆ ทีม่มีลูคาสงูขึน้มากกวาเดิมไปพรอมๆ  กบัการแกปญหาสําคญัระดับโลก

ที่เผชิญอยูจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาหารท้ังอาหารคนและ                    

อาหารสัตวดวยความรูตางๆ ทั้งดานเกษตรกรรม การประมง การปาไม จึงทวีความสําคัญมากข้ึน ซึ่งทุกๆ 

อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของกบัทีก่ลาวมาลวนแลวแตใหสารชวีมวล (Biomass) ซึง่นาํไปใชตอไดอยางหลากหลาย 

ของเสียในหมวดน้ีจึงกลายมาเปนอาหารสัตวและเช้ือเพลิงไดเปนอยางดี (NSTDA, 2018, 9) ดังนั้นการ                       

ขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสูเศรษฐกจิชวีภาพโดยการใชความรู เทคโนโลย ีและนวตักรรมเปนฐานในการเพิม่มลูคา

ใหกับความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงเปนจุดแข็งและเปนทุนพื้นฐานสําคัญ                     

ของประเทศไทย ที่จะทําใหเกิดการปฏิรูปการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปล่ียนจากการรับจางผลิตดวยฐาน

เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและฐานทรัพยากรชีวภาพอยางส้ินเปลืองและไมมีประสิทธิภาพเปนการพัฒนา

เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต พัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต

การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือกอใหเกิดประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ                            

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน อันเปนการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศไทยในอนาคต (The Commission for Nation Economic Reform, National Reform Council, 2016, 

7 ; Prachachat, 2018, 1) 

การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย
 การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยตามท่ีรัฐบาลตองการสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมาย                

ในอนาคต 10 ประเภท (New Engine of Growth) ทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ไดแก อุตสาหกรรมทอง

เที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ

อตุสาหกรรมอนาคต ไดแก อตุสาหกรรมเช้ือเพลิงชวีภาพและเคมีชวีภาพ อุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพ 

อุตสาหกรรมเหลานี้จําเปนตองการการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งเปนเศรษฐกิจกระแสใหมที่จะเปน                              

พลังขับเคลื่อนใหประเทศไทยพนจากการเปนประเทศ “รับจางผลิตสินคา” มาเปนประเทศท่ีใช “การพัฒนา

นวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคหลักดังนี้ ใชความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอยางยั่งยืน ผสมผสาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับภูมิปญญา สรางรายไดในทุกหวงโซการผลิต และพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว                     

อยางยั่งยืน (The Commission for Nation Economic Reform, National Reform Council, 2016, 1-2)                  

ซึง่สาํนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) หนวยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมไดทาํหนาทีร่บัผดิชอบการขบัเคลือ่นนโยบายไปสูการพัฒนาเศรษฐกจิจากความหลากหลาย

ทางชวีภาพเพือ่เปนกลไกการอนุรกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื โดยไดกาํหนด

ยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจบนฐานการใชประโยชน              
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และอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และมีเปาหมายดังน้ี ชุมชน/ทองถ่ิน มีความรูพื้นฐาน

เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเศรษฐกิจ

จากความหลากหลายทางชีวภาพควบคูไปกับการอนุรักษและฟนฟู และสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจาก  

การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาสนับสนุนการอนุรักษ                  

และฟ นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไดเขาไปสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจนไดรับตราสงเสริม                                    

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 ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ี

มคีวามผูกพนั มวีถิชีวีติรวมกันและรวมตัวกนัประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนติบิคุคลในรูปแบบใดหรือ

ไมเปนนิติบุคคลเพื่อสรางรายไดและเพื่อพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน และ                                       

เปนมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบย่ังยืน เพื่อสงเสริมความรู                    

และภูมิปญญาทองถิ่น ใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได สรางรายได และชวยเหลือซึ่งกันและกัน พัฒนา          

ความสามารถในการจัดการและรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง (Ministry 

of Agriculture and Cooperatives, 2010, 1) ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเปนกลุมกิจกรรมที่ชาวบานใชในการผลิต

ของกินของใช โดยวิธีการผลิตที่ไมไดซับซอน ใชวัตถุดิบที่หาไดงายในชุมชน และมุงตอบสนองความตองการ

ของคนในชุมชนเปนหลัก หากมีชองทางและความเปนไปไดในทางธุรกิจการคาจึงคอยขยายไปสูตลาด

ภายนอกชุมชน ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนมีลักษณะใกลเคียงกับ “ธุรกิจชุมชน” ในประเด็นของการซื้อขายสินคา                 

หรือบริการ และมีความเชื่อมโยงกับ “เศรษฐกิจชุมชน” ในประเด็นอุปสงคและอุปทานระหวางผูบริโภคและ               

ผูผลิตทั้งภายในและภายนอกชุมชน แตอยู บนฐานคิดของ “เศรษฐกิจพอเพียง” พึ่งพาตนเอง เมื่อมี                               

ความกาวหนามากข้ึน จึงคอยเช่ือมโยงกันเปนเครือขาย พรอมกับประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ                

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขยายไปสู ตลาดภายนอกชุมชน (Phongphit, 2007, 205-218 ;                                             

Rattanathirawichianan & Limphaiboon, 2014, 35-40) ดงันัน้ วสิาหกิจชุมชนจึงเปนเคร่ืองมอืในการจัดการ

ทุนของชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน ทั้งยังใกลเคียงกับขบวนการ “สหกรณ” ซึ่งเปนกิจกรรมทางธุรกิจ                 

ของสมาชิก โดยสมาชิกและเพื่อสมาชิก ซึ่งในที่สุดก็อาจพัฒนาตอยอดเปน “วิสาหกิจขนาดกลางและยอม” 

ไดในอนาคตหากมีความพรอมเพียงพอ

 ลกัษณะสําคัญของวิสาหกิจชมุชนจึงเกิดจากการรวมตัวของบุคคลท่ีมคีวามผูกพนัและมีวถิชีวีติรวมกัน

ในชุมชนต้ังแต 7 คนข้ึนไปโดยสมาชิกทั้งหมดจะตองไมเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มารวมกันประกอบ
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แนวคิดเกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชน

การรวมกลุม
- ชวยเหลือการดําเนินกิจการ
- ภูมิปญญาทองถิ่น
- ทรัพยากรทองถิ่น

ปรัชญา
- เนนการพึ่งตนเอง
- เนนความพอเพียง

กระบวนการเรียนรู
โดยชุมชน
- ระดับปจเจก
- ระดับครอบครัว
- ระดับชุมชน

เครื่องมือและวิธีการ
- เนนเครือขาย
- ใชพลังรวม
- เชื่อมโยงปจจัย
  และกระบวนการผลิต

ผลที่เกิดขึ้นในชุมชน
- สรางรากฐานความมั่นคงใหกลุม
- ระบบเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
- มีภูมิคุมกันใหกับกลุม

การจัดการ
- เนนการผลิตโดยมวลชน
- เนนการจัดการแบบมีสวนรวม

กิจการเพื่อประโยชนของชุมชนโดยใชวัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชนเปนหลัก นอกจากนั้นวิสาหกิจ

ชมุชนยงัตองมกีารจดัการทนุของชมุชน คาํวาทนุของชมุชนในท่ีนี ้ ไมไดหมายความวาทนุทีเ่ปนเงนิแตรวมไปถงึ

ทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคมดวย ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเปนแนวคิด                    

ที่เกิดจากชุมชนซึ่งตองการรวมกลุมกัน เพ่ือชวยเหลือกัน ในการดําเนินกิจการตางๆ ที่มีลักษณะเปน                               

การประกอบการ การจัดการเชิงธุรกิจ สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนอธิบายไดดังภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1: แสดงการสรุปแนวคิดวิสาหกิจชุมชน
ที่มา: ดัดแปลงจาก Kanchanavisuth, 2015, 5 

 จากภาพท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน มีดังตอไปน้ี 

 1. การรวมกลุม โดยคนในชุมชนมีการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือในการดําเนินการของวิสาหกิจชุมชน 
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรทองถ่ินหรือทรัพยากรภายในชุมชน 
 2. วิสาหกิจชุมชนมีปรัชญาที่เนนการพึ่งตนเองและความพอเพียงโดยการจัดการทุนของชุมชน                      
อยางสรางสรรค เพื่อการพ่ึงพาตนเองและความเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ซึ่งทุนในที่นี้ไมไดหมายถึง
แตเพียงเงิน แตรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม 
 3.  มกีระบวนการเรียนรูโดยชมุชนทุกๆ ระดับ เพราะการเรียนรูของสมาชิกในชุมชนมผีลตอการตดัสนิใจ
และการหาแนวทางพัฒนาใหวิสาหกิจชุมชนไดพัฒนาความสามารถ มีการจัดการความรูของวิสาหกิจชุมชน
อยางเปนระบบ เพื่อการพัฒนาความสามารถในการอยูรอดของวิสาหกิจชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองไดและ
พัฒนาสูความยั่งยืน 
 4. วิสาหกิจชุมชนมีเครื่องมือและวิธีการ โดยการเนนสรางเครือขาย ใชพลังรวมและเช่ือมโยงปจจัย
และกระบวนการผลิต ดาํเนนิการโดยคณะบุคคลท่ีมคีวามผกูพนั มวีถิชีวีติรวมกนัและรวมตัวกนัประกอบกิจการ                  
ดังกลาว ไมวาจะเปนรูปนิติบุคคลในรูปแบบใด  หรือไมเปนนิติบุคคลเพื่อการลดรายจายและสรางรายได                            

รวมทั้งเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน 
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 5. มีการจัดการเนนการผลิตโดยมวลชนและเนนการจัดการแบบมีสวนรวม โดยการสรางโอกาส                

ใหสมาชกิทกุคนของชมุชน ไดเขามามสีวนรวมชวยเหลอืและเขามามบีทบาทตอกระบวนการดาํเนนิกจิกรรม

ในการพฒันา รวมถงึไดรบัผลประโยชนจากการพฒันานัน้อยางเสมอภาค ตลอดจนการมสีวนรวมในการเสนอ

ความคิดเห็นในอันที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการแกปญหาตางๆ 

 6. ผลที่เกิดขึ้นในชุมชน สงผลใหในชุมชนมีการสรางรากฐานที่มั่นคง สรางระบบเศรษฐกิจชุมชน                

เขมแขง็และมภีมูคิุมกนัใหกบัวสิาหกจิชมุชน ซึง่ผลของการเรียนรูและการพัฒนาของวสิาหกจิชุมชนกอใหเกดิ

ดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจในเรื่องของการลดคาใชจายและเพิ่มรายไดใหกับสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้                     

ยังกอใหเกิดดอกผลทางสังคม ไดแก ความเขมแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมดวย

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน 
จังหวัดนาน
 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ คือ การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของ                        

ชมุชนฐานรากผานการดาํเนนิการกจิการของชมุชนใหมคีวามสามารถในการพึง่ตนเอง ตระหนักถึงความไดเปรียบ

ดานทรัพยากรทองถิ่น สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาชวยในการสรางมูลคาเพิ่ม หากแตการพัฒนา

ดงักลาวจะตองไมทาํลายฐานทรพัยากรเดมิ นอกจากนัน้ยงัเสรมิสรางการอนรุกัษและการใชทรพัยากรชวีภาพ 

พรอมนําเสนอผลงานและประโยชนของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตอชุมชนทองถิ่น รวมถึง

แนวทางดาํเนนิการทีจ่ะรวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสูยคุ Thailand 4.0 (Biodiversity-Based Economy 

Development Office (Public Organization), 2018, 1)

 1. องคประกอบของการจัดการ
  วิสาหกิจชุมชนตองมีการพัฒนาการจัดการสูการพ่ึงตนเองอยางย่ังยืนภายใตองคประกอบของ

การจัดการใน 2 มิติ ดังนี้ (Chaimuang, 2015, 15) 

                 1.1 มติทิีห่นึง่มปีรชัญาการจดัการ โดยแนวคิดนีม้หีลกัการสาํคญัดงันี ้คอืใชแนวคดิอนุรกัษนยิม

ทางการเงิน มคีวามระมัดระวังกบัสิง่แวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง มคีวามสามัคคแีละใหความสําคัญกับการสราง

เอกลักษณ และมีความอดทนสูงตอความคิดและไอเดียใหมๆ 

  1.2 มิติที่สองมีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธอยางเปนระบบ เพราะมีบทบาทสําคัญ   

ตอการจัดการขององคกรวิสาหกิจชุมชนเปนอยางย่ิง เนือ่งจากเปนการกําหนดวิสยัทศัน ภารกิจ วตัถปุระสงค 

กลยุทธ นโยบาย รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ หรือเปนการตอบคําถามวา                                   

“ทาํไปทาํไม” เพ่ือใหวสิาหกจิชมุชนมทีศิทางและเปาหมายทีช่ดัเจนในการทาํหนาทีเ่ปนองคกรทีช่วยสรางและ

พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตลอดจนถึงประเทศชาติ 

 2. ขั้นตอนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ
  การพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพตองดําเนินการในขั้นตอนตางๆ                      

ดวยองคกรวิสาหกิจชุมชน โดยมีเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐฯ ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ผูอํานวยความสะดวก                  
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สงเสริม สนับสนุน และชวยประสาน เชื่อมโยงกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก                    

ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) เปนตน ซึง่กระบวนการสงเสริมและพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย 

7 ขั้นตอนดังนี้ (Community Enterprise Development Group, 2018 ; Chaimuang, 2017, 51) 

     การพัฒนาวสิาหกจิชมุชนบนฐานเศรษฐกจิชวีภาพ กรณศีกึษาวสิาหกจิชมุชนชวีวถิ ี  ตาํบลนํา้เกีย๋น 

จังหวัดนาน เปนตัวอยางของการพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพตามขั้นตอนดังกลาว
และประสบผลสําเร็จในการพัฒนาฯ โดยในป พ.ศ. 2561 ทางสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องคการมหาชน) ไดใหการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน จังหวัดนาน ใหเปนศูนยการ                            

ใชประโยชนและอนรุกัษทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ (Chiang Mai News, 2018, 1) ซึง่กระบวนการ

การพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน จังหวัดนาน ไดดําเนินการดังนี้ 

  2.1 ขั้นตอนท่ีหนึ่ง 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 เพื่อผลิตนํ้ายาอเนกประสงคและแชมพูสมุนไพรใบหม่ีผสม

ดอกอัญชันตามภูมิปญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษโดยใชสมุนไพรในทองถิ่นเพื่อลดรายจาย

และเพ่ือสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว (Thephcitra, 2017, 1) โดยมีคุณชูศิลป  สารรัตนะ เปนประธาน

วิสาหกิจชุมชน และไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีสถานีอนามัยตําบลน้ําเก๋ียนเปนวิทยากรใหความรู                        

ฝกอบรม พาไปศึกษาดูงาน และเปนผูสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุม แกนนําและสมาชิกกลุมจึงไดทดลอง                         

ทําแชมพูสมุนไพรจากใบหมี่และดอกอัญชันเพ่ือใชกันเองในครัวเรือนและพัฒนาสูตรใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

(Mulnithisammachiph, 2018, 1)

   2.2 ขั้นตอนท่ีสอง วิสาหกิจชุมชนคนหาศักยภาพ ซึ่งเปนการเรียนรูเพื่อใหรูจักตัวเอง และใช 

“แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน” เปนเคร่ืองมือ โดยวิสาหกิจชุมชนทําการประเมินตนเอง เจาหนาที่                

ทาํหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้ง วสิาหกจิชมุชนชวีวิถ ีตาํบลนํา้เก๋ียน ไดทาํการคนหาศักยภาพ ซึง่เปนการเรยีนรูเพือ่ใหรูจกั

ตวัเอง จากศกัยภาพความสมัพนัธของคนในชมุชนเปนแบบระบบเครอืญาติ มผีูนาํทีม่ศีกัยภาพ มจีติสาธารณะ 

และมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง เพื่อทํากิจกรรมหรือโครงการตางๆ ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง                       

พรอมทั้งในชุมชนไดจัดตั้งศูนยชุมชนพิทักษ ซึ่งมีกฎระเบียบที่สมาชิกในชุมชนสรางขึ้นทําใหเกิดการแกไข

ปญหาไดอยางด ีมกีารกาํหนดยุทธศาสตรหลกัคําวา “บวร” 3 ประสาน เพือ่ประโยชนของทกุฝายประกอบดวย

บาน คือ ชาวบาน วัด คือ พระสงฆ โรงเรียนและหนวยราชการ พรอมทั้งไดนําหลักการดําเนินงานโดยใชคําวา 

กินอิ่ม คือ เรื่องของเศรษฐกิจในชุมชนตองพ่ึงพาตนเองได มีรายไดอยางสม่ําเสมอ นอนอุน คือ เรื่องสุขภาพ

รางกายตองแข็งแรง ความเปนอยูที่ดี และคําวาฝนดี คือ ความปลอดภัยในทรัพยสินของสมาชิกในชุมชน                    

โดยผูนําและสมาชิกในชุมชนไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                         

ในรัชกาลท่ี 9 มาประยุกตใชในการขับเคล่ือนชีววิถีแหงน้ี สมาชิกในชุมชนมีรายไดเพิ่มมากข้ึน มีการปลูก                           

พืชสมุนไพรนํามาขายจัดต้ัง “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

ชมุชน กระทรวงมหาดไทย และรางวลัชมเชยวสิาหกิจชมุชนดเีดนระดบัประเทศ 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

ชนะเลศิวสิาหกจิชมุชนดเีดนระดบัประเทศ เปนตน (Lohsriskul, 2018, 1) นอกจากนีย้งัสอดคลองกบัรูปแบบ

ของปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุงสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมที่จะใชประโยชนในการสืบทอด

ภูมิปญญา แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยี หรือรวมมือกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนกลายเปน

วิสาหกิจชุมชน เกิดการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน (Phenghmunrach, 2016, 279)

  2.3 ขั้นตอนที่สาม วิสาหกิจชุมชนเรียนรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูภายนอกในประเด็นที่จะ

ตองปรับปรุง ในชวงของการเริ่มตนวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน ไดรับการสนับสนุนจาก 5 หนวยงาน

และมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลนํ้าเกี๋ยน ศูนยบริการ

และถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรตําบลน้ําเกีย๋น สาํนกังานพฒันาชมุชนอาํเภอภเูพียง และสํานกังานพฒันา

ชุมชนจังหวัดนาน เปนตน โดยไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนํ้าเกี๋ยนให                              

การสนับสนุนดานวิชาการและควบคุมคุณภาพการผลิต โดยใหยมืใชอาคารหองเก็บของปรับปรุงเปนสถานท่ีผลติ

ที่ถูกสุขลักษณะ (Mulnithisammachiph, 2018, 1) และไดรับการสนับสนุนสงเสริมการปลูกและพัฒนาพันธุ

สมุนไพรจากศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลนํ้าเกี๋ยน พัฒนาผลิตภัณฑจนมีคุณภาพ                

นํารายไดมาสูชุมชน เพิ่มโอกาสใหคนในทองถ่ินมีงานทําและยังเสริมสรางใหเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร                  

แบบธรรมชาติอีกดวย (Muangkrishna, 2018, 1)

  2.4 ขัน้ตอนท่ีสี ่วสิาหกจิชมุชนกาํหนดแผนพฒันาตามศกัยภาพและความพรอมวสิาหกจิชมุชน
ชีววิถีตําบลนํ้าเกี๋ยน กําหนดแผนพัฒนาตามศักยภาพและความพรอม โดยกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน 

“เปนธุรกิจของชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน” ไดดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 ซึ่งทุกคนที่ถือหุน                            

เปนเจาของธุรกิจรวมกัน โดยในชวงเริ่มตนมีสมาชิก 79 คน แตในปจจุบันมีสมาชิกถึง 675 คน (จาก 250 

หลังคาเรือน) มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจํานวน 21 คน สวนการดําเนินงานผลิตและบรรจุ                           

เคร่ืองสาํอางสมุนไพร การตลาด การทาํบญัชรีบัจาย มพีนกังานประจํา ซึง่เปนแรงงานจากคนในชุมชน สมาชกิที่

เหลอืสวนใหญทาํหนาทีป่ลกูสมนุไพรเปนแหลงวตัถดุบิ (Thephcitra, 2017, 1) สาํหรบัหลกัการบรหิารจดัการ

ของวิสาหกิจชมุชน ดานการบริหารจัดการเงินทนุหมุนเวยีนทีใ่ชดาํเนนิการมาจากทุนทีร่ะดมจากสมาชิกและ

ผลกําไรในแตละป โดยไมมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแตอยางใด การดําเนินงานมีนโยบายพึ่งตนเอง

และเติบโตอยางคอยเปนคอยไป บริหารจัดการบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการบริหาร                                     

ยดึหลกัธรรมาภิบาล เนนความโปรงใสของการเงินบญัช ีตรวจสอบไดและการมสีวนรวมของทุกฝายในการเปน

ผูผลิตสินคาที่เนนคุณภาพเปนสําคัญ มีสํานึกที่ซื่อสัตยตอตนเองและผูบริโภค ปจจุบันมีผลิตภัณฑสมุนไพร 
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แบงเปน 3 ประเภท ไดแก เครื่องสําอางสมุนไพร สมุนไพรอบแหงบดผงและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และ                          

ชาชงสมุนไพร โดยเคร่ืองสําอางสมุนไพร ปจจุบันมีผลิตภัณฑทั้งหมด 35 รายการ จําหนาย 2 ยี่หอ คือ                             

ชวีารและชีวานา (Mulnithisammachiph, 2018, 1) พรอมทัง้ไดรบัการสนับสนนุจากสํานกังานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชวีภาพ (องคการมหาชน) หรอื สพภ. ชวยซือ้เคร่ืองจกัร และสงเจาหนาทีม่าอบรมใหความรู มอีาจารย

จากสถาบันการศึกษามาใหคําแนะนํา สงผลใหสินคามีคุณภาพไดมาตรฐานมากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีความเขาใจ

และตระหนกัถึงความสาํคญัของการสรางเศรษฐกจิจากความหลากหลายทางชวีภาพควบคูไปกับการอนรุกัษ

และฟ นฟู และสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและ                                   

นําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไดเขาไป

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจนไดรับตราสงเสริม Bio Economy (Lohsriskul, 2018, 2).

  2.5 ขัน้ตอนท่ีหา วสิาหกจิชมุชนดําเนนิการตามแผน หากเร่ืองใดไมสามารถดําเนนิการเองได

ใหขอรับการสงเสริม สนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตําบลนํ้าเกี๋ยน ไดดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาตามศักยภาพและความพรอมโดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ในพื้นที่                               

นอกจากน้ียงัไดรบัการการสงเสริม สนบัสนุนจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

จัดกิจกรรมทดสอบเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ภายใต “โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยว

เศรษฐกิจชีวภาพ ในการเชื่อมโยงศูนยเรียนรูฯ เขากับเสนทางทองเที่ยวที่สําคัญที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ” 

มีการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน ที่มีอัตลักษณ มีความโดดเดน เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ

ของชุมชน ใหสามารถแขงขันไดในตลาดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ควบคูกบัการพัฒนาแหลงวัตถดุบิ 

ดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ ตลอดจนการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเปนศูนยเรียนรู                           

การใชประโยชนและอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพและภมูปิญญาทองถิน่ ทัง้นีเ้พ่ือขบัเคลือ่นการพฒันา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอยางตอเนื่อง โดยใชการทองเที่ยวเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพฒันาทั้งใน

ดานสินคาและบริการ การสรางรายไดควบคูกับการอนุรักษอยางยั่งยืน (Biodiversity-Based Economy 

Development Office (Public Organization), 2018, 3 ; Chiang Mai News, 2018, 1)

 3.  การประเมินผลอยางเปนระบบ
               3.1 ขั้นตอนท่ีหก วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพอยางตอเน่ืองเพื่อปรับปรุง และพัฒนา                    

การดําเนินงาน วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตําบลนํ้าเกี๋ยน มีการประเมินศักยภาพอยางตอเน่ืองเพ่ือปรับปรุง                       

และพัฒนาการดําเนินงาน โดยมีผลประกอบการของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตั้งแตเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2551 -  

พ.ศ. 2558 มีผลประกอบการรวมมูลคา 16 ลานบาท ในระยะเวลา 8 ป มีผลกําไรเฉล่ียปละ 250,000 บาท 

สมาชิกมีรายไดจากการจําหนายสมุนไพรต้ังแต 100-1,500 บาท/คน/เดือน สรางงานในชุมชน สมาชิกที่มา

ทาํงานเปนฝายผลติและฝายขาย  มรีายได เฉลีย่เดือนละ 6,000-12,000 บาท โดยปจจบุนัมสีมาชกิทีม่าทาํงาน

เปนพนกังานของวสิาหกจิชมุชนชวีวิถ ีจาํนวนท้ังหมด 20 คน แบงเปน ฝายผลติและบรรจุเคร่ืองสําอางสมนุไพร 

ฝายขาย ฝายบัญชีและการเงนิ ฝายดูแลแปลงสมุนไพรเพาะขยายพันธุและกล่ันนํ้ามันหอมระเหย มูลคาใน

การจางงานในป พ.ศ. 2558 เปนเงิน 780,500 บาท และในอนาคตจะมีการขยายอัตรากําลังคนเพ่ิมขึ้นอีก                   
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สงผลดีตอการสงเสริมการจางงานในชุมชนมากย่ิงข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูดูแลมากข้ึน                           

จากการดําเนนิงานของวสิาหกจิชุมชนชวีวถิ ีจงึยงัคงรักษาความสมบรูณของปาชมุชนในพืน้ทีร่วมกวา 1,000 ไร 

ไวไดเปนอยางดี(Mulnithisammachiph, 2018, 1) นอกจากน้ีผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี                                  

ตําบลน้ําเก๋ียนไดผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และไดตรารับรองไบโออีโคโนมี                               

(Bio-Economy) จากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ซึ่งเปนเคร่ืองหมายสงเสริมผลิตภัณฑ                        

เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพในชุมชนที่นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ เพ่ือสราง                  

ความตระหนักถึงการใชทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน พรอมกันนี้ยังเปนการรับรองวาผลิตภัณฑเหลานี้                          

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และรายไดที่เกิดจากการจําหนายจะนํากลับมาพัฒนาทรัพยากรในชุมชนใหเกิด                          

ความยั่งยืนตอไป (Mulnithisammachiph, 2018, 1)

  3.2 ขั้นตอนที่เจ็ด การรายงานผลการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน                                   

ซึ่งการรายงานผลการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลนํ้าเกี๋ยน ดําเนินการขับเคล่ือน

โดยคนในชุมชนที่มีความสามัคคีรวมมือกันเปนหนึ่งเดียวเพ่ือประโยชนของชุมชนและสมาชิกไดกินอิ่ม                        

นอนอุน ฝนดีและมีรายได พรอมนี้ไดประสานงานและขอรับการสนับสนุนจากองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ                              

เอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันทางการเงิน เปนพลังประชารัฐชวยกันขับเคล่ือนจนประสบความสําเร็จ

เปน Smart Group และไดพฒันาตอยอดโดยนาํองคความรู เทคโนโลยแีละนวตักรรม นาํมาพฒันาผลติภณัฑ

สินคาเปน Smart Product กาวไปสูไทยแลนด 4.0 ผลความสําเร็จดังกลาว เปนที่ประจักษแกสาธารณะชน

และไดรับรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2560 (Tnews Agency, 2017, 1)                      

 ดังนั้นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนชีววิถี                                

ตําบลนํ้าเกี๋ยน จังหวัดนาน ไดดําเนินการพัฒนาองคกรวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 

อธิบายและสรุปไดดังภาพที่ 2 ดังนี้
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ภาพที่ 2: การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ

สรุป
 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืนภายใต

จุดแข็งของประเทศไทยเปนทางเลือกสําคัญที่จะชวยใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีสวนรวมใน                        

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูลกัน ภายใตความหลากหลายทางชีวภาพและ

ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนํามาใชใหกลายเปนความไดเปรียบเชิงแขงขันมีความจําเปนอยางยิ่งเพราะเปน

รากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญ และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเพื่อการไปสู Thailand 4.0 

 สาํหรบัปจจยัแหงความสาํเรจ็ของการพฒันาวสิาหกจิชมุชนบนฐานเศรษฐกจิชวีภาพเพือ่การพฒันา

ชมุชนทองถิน่อยางย่ังยืน คอื ผูนาํและสมาชกิในชมุชนหรอืคน (People) ทีต่องเนนการพึง่พาตนเองและพึง่พา

กันภายในชุมชน เรียนรู การจัดการทุนของชุมชนอยางสรางสรรค (Creative) พัฒนาตอยอดโดยนํา                                     
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องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology and Innovation) มาพัฒนาผลิตภัณฑ พรอมทั้ง                   

การใชภูมิปญญาและทรัพยากร ภายในชุมชนทองถ่ินเปนองคประกอบ มีวิธีการโดยการเนนสรางเครือขาย                                

ใชพลงัรวมและเช่ือมโยงปจจัยและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity 

Friendly Processes) มกีารจัดการ เนนการผลติโดยมวลชนและเนนการจดัการแบบมสีวนรวม (Participatory 

Management) สมาชิกในชุมชนตองไดรับผลประโยชนจากการพัฒนานั้นอยางเสมอภาค พรอมทั้ง                                    

มีการปนรายไดของวิสาหกิจชุมชนไปฟนฟู และอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (Future of the Origin) 

ภายในชุมชนเพ่ือกอใหเกิดความย่ังยืน  (Sustainability) ซึ่งการเร่ิมตนของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบน                     

ฐานเศรษฐกิจชีวภาพตองเริ่มดวยจิตใจเปนกุศล   ตองการพึ่งพาตนเองพรอมที่จะแบงปน มีเปาหมายเพื่อ                                    

การพฒันาคน 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.
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บทคัดยอ
 เด็กกอนวัยเรียนพัฒนาทักษะดานภาษาและการส่ือสารโดยเรียนรูผานสัมผัส (สัมผัส รส กลิ่น เสียง 

และรูป)  และการเลน การเลนสงเสริมพัฒนาการทักษะดานอารมณ สังคม สติปญญา และกลามเน้ือ                              

ในรางกายของเดก็กอนวยัเรียน  การจัดการกบัพฤติกรรมทีไ่มพงึประสงคทีบ่านและทีโ่รงเรยีนคลายกนัทีแ่นวคดิ

แตตางกันที่บทบาทและสถานที่ บทความนี้ประสงคใหผูอานเขาใจพัฒนาการทั่วไปทุกดานของเด็กวัยนี้                   

และเสนอวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่ดีตอสุขภาพและเปนที่นาพอใจแกผูปกครองและครู                              

วิธีที่ไดผลดีที่บทความนี้เจาะจงคือ วินัยเชิงบวก (PD) ที่ไดแรงบันดาลใจจากงานเขียนของ Dr. Jane Nelsen 

วินัยเชิงบวกไมใชความรุนแรง ใชคําแนะนําของผูใหญที่มั่นคงและเคารพในตัวเด็ก หนาท่ีของผูปกครอง                 

และครูคือใหทางเลือกท่ีสรางสรรค ยอมรับ และ/หรือใหรางวัลแกความพยายามหรือพฤติกรรมท่ีดี อีกท้ัง                 

ความเปนผูนาํ คาํแนะนาํ ความรกั และความรวมมอืระหวางบานและโรงเรยีนมคีวามสําคญัตอเดก็กอนวยัเรยีน 

วินัยเชิงบวกมีผลดีตอเด็กระยะยาวโดยชวยใหเปนคนที่มีความรับผิดชอบข้ึน มั่นใจ เปนตัวของตัวเอง                         

และแกไขปญหาตางๆ เองได รวมถึงชวยใหสามารถควบคุมตนเอง มีความสามารถและทัศนคติทางบวก 

คุณลักษณะเหลานี้นําพวกเขาใหเติบโตเปนผูใหญทีมีพฤติกรรมท่ีดีและประสบความสําเร็จในอนาคต

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 Teacher’s eeling Solution Techniques 

Attention 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 

to give up 
Start where they are; do not use criticism or pity, encourage successes 
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-calm-

orderly 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. 

References
Assali, A. M. (2015). Developing positive discipline in Iraq. In Positive discipline strategy implemention 
 guiidelines, 2nd draft, consultation workshop 19 & 20 December 2015 Al Rasheed 
 Hotel-Baghdad. (Chapter I Positive Discipline Definition). Retrieved November 29, 2018, 

 from https://www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/pd_strategy_implementation_

 guidelines_federal.pdf#search=%27Assali%2C+A.+M.+%282015%29.+Developing+

 positive+discipline+in+Iraq%27.          

Carson-Dellosa Publishing LLC. (2011). Preschool ABC’s assessment, behavior & classroom 
 management. USA: Carson-Dellosa Publishing LLC.

Chew, A. L. (1998). A primer on adlerian psychology, behavior management techniques for young 
 children. USA: Humanics Trade Publications.

Chopra, D. (1997). The seven spiritual laws for parents guiding your children to success and
 fulfillment. New York: Three Rivers Press. 

Nelsen, J. (2006). Positive discipline. New York: Ballantine Books.

Positivediscipline.com. (2018). What is positive discipline? Retrieved November 29, 2018, from 

 https://www.positivediscipline.com/sites/default/files/what-is-positive-discipline.pdf.

Silm, T. (2013). Positive discipline: Punishment vs. discipline. Retrieved December 24, 2018, from 

 https://www.canr.msu.edu/news/positive_discipline_punishment_vs_discipline.

UNESCO. (2006). Positive discipline in the inclusive, learning-friendly classroom: A guide for teachers
 and teacher educators. Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education. 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 256238

ปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ของกลุมทุนจนีในจงัหวดัเชยีงใหม: มมุมองจากภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ
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บทคัดยอ
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม                  

การทองเท่ียวของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูใหขอมูล                                       

จากภาครัฐ 7 คน ผูแทนจากภาคเอกชน 5 คน และสัมภาษณนกัวิชาการเพ่ิมเติม 1 คน เพือ่ไมใหผลการศึกษา 

โนมเอียง ใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง  วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา         

แนวคิดอุปสงคการทองเที่ยวในดานปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยทรัพยากรการทองเที่ยว และปจจัยสินคา         

ของทีร่ะลกึนัน้ สงผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และนกัวชิาการ มแีนวความคิดเหน็

ในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ปจจัยภายในประกอบดวย ปจจัยดานความปลอดภัย ดานโครงสรางพื้นฐาน                   

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ และดานภาพลักษณ สงผลกระทบทั้งใน                  

เชิงบวก และเชิงลบ โดยมีมุมมองที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม ในดานปจจัยภายนอก ไดแก สภาวะเศรษฐกิจ
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และการเมือง ความนิยมในการทองเท่ียว และการคมนาคม พบวามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน                              

โดยเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจท้ังเชิงบวกและเชิงลบ เหน็ควรในการดําเนินตามแนวทางท่ีดอียูแลว 

และเห็นควรมีมาตรการในการควบคุมดูแลท่ีอาจจะมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจใหสอดคลองกับความตองการ

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 

รองจากกรุงเทพมหานครจึงถือไดวาจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองผูนําในการเปล่ียนผานเศรษฐกิจของไทย                      

จากยุคอุตสาหกรรมสูการทองเท่ียวและวัฒนธรรม มีการจางงาน ในภาคการทองเท่ียวมากกวาใน                                
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ภาคอตุสาหกรรม รอยละ 14 และมตีวัเลข GDP สงูกวาภาคเกษตรกรรมถงึรอยละ 16 ในป พ.ศ. 2559 เชียงใหม

มีสัดสวนรายไดจากการทองเที่ยวถึงรอยละ 38.29 (822,454 ลานบาท) ซึ่งสูงที่สุดในประเทศ (Kaosa-ard 

2018) จากขอมลูขางตนจะเห็นไดวาการทองเท่ียวเปนสวนสําคัญทีน่าํรายไดเขาประเทศซ่ึงมผีลตอเศรษฐกิจ

ทั้งทองถ่ินและประเทศ จังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมที่นักทองเท่ียวชาวจีนจะเขามาทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยาง                      

ตอเนือ่ง ประกอบกับมอีตัราการเติบโตในระดับสงู สงผลใหธรุกจิการทองเท่ียวในปจจบุนัของจังหวัดเชยีงใหม

มีความต่ืนตัวมากข้ึน นอกจากจะเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเท่ียวของประเทศแลว ยังสงผลใหเปน                   

ที่สนใจสําหรับการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว ทั้งนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนชาวจีน หรือ                           

“กลุมทุนจีน” สนใจเขามาทําการคา การลงทุนในเชียงใหมมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจดานการทองเที่ยว                           

ทัง้บรษิทัทวัร รานอาหาร โรงแรม นวดแผนไทย สปา รานขายของท่ีระลกึ และธรุกจิเกษตร หลังจากทางการจีน

เริ่มผอนคลายมาตรการการลงทุนในตางประเทศ จึงมีบริษัทเอกชนทําการลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้น                

ซึ่งประเทศไทยเปนเปาหมายอันดับตนๆ เพราะมีภูมิศาสตรฐานท่ีตั้งของประเทศซ่ึงเหมาะที่จะเปนฐาน                     

การผลิตสูอาเซียนอีกทั้งปจจัยท่ีนักลงทุนจีนเลือกมาลงทุนในเชียงใหม เนื่องจากเชียงใหมเปนท่ีรู จัก                            

ของชาวจีน เดินทางสะดวก ทําใหนักลงทุนจากจีนสนใจจังหวัดเชียงใหมมากขึ้น (Chiang Mai News, 2018)

 ในปจจุบันการลงทุนของนักธุรกิจจีนมี 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก คือ การรวมลงทุนถือหุน                           

รอยละ 49 ตอรอยละ 51 ลักษณะที่สอง คือ การลงทุนใหคนไทยเปนผูจดทะเบียนบริษัทและบริหาร                                  

ตามนโยบายท่ีกลุมทนุกาํหนด และลักษณะท่ีสาม คอื กลุมนกัเรียน  นกัศกึษาท่ีเขามาเรียนในจังหวัดเชียงใหม 

มีการเชาพักที่อยูอาศัยในลักษณะอพารทเมนทและหอพัก และทําเปนธุรกิจเพื่อใหชาวจีนใชพักอาศัยใน       

ระหวางดํารงชีวิตในจังหวัดเชียงใหม โดยจะติดตอกันผานทางสื่อออนไลน รวมไปถึงยังมีกลุมทุนที่เขามา                    

เริ่มทําธุรกิจเก่ียวกับการทองเท่ียว เพ่ือเปนการรองรับทั้งกลุมนักทองเท่ียว นักเรียน และนักศึกษา                            

(Bangkokbiznews, 2015) กลุมเปาหมายลูกคาหลักของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม คือ นักทองเที่ยวจีน

ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีขอไดเปรียบมากกวาผูประกอบการของไทยในการเขาถึงลูกคาชาวจีนมากกวา 

เนื่องจากไดเปรียบทางดานภาษา การใชสื่อที่เปนภาษาจีน เชน การโฆษณาสินคา ที่พัก โปรแกรมทัวรตางๆ 

ในสื่อออนไลนของจีน เปนตน จากปรากฏการณที่เกิดข้ึนดังกลาวเปนสิ่งที่นาสนใจเพราะการเขามาของ                 

กลุมทนุจีนนัน้ทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางตางๆ และกอใหเกิดผลกระทบในหลายดานทัง้เชงิบวก

และเชิงลบโดยเฉพาะอยางย่ิงดานเศรษฐกิจ  ดังน้ัน จึงทําใหผูวิจัยเกิดคําถามท่ีสนใจวา ปจจัยใดท่ีสง                          

ผลกระทบดานเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหเห็นภาพท่ีชัดเจนของ                   

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเขามาลงทุนของกลุมทุนจีน และอธิบายปรากฏการณจากผลกระทบนั้นได                       

อยางเหมาะสม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียว และสามารถใชเปนแนวทาง                                      

ในการพัฒนาไดทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
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วัตถุประสงค
 การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม  

ทบทวนวรรณกรรม  
 1. อุปสงคการทองเที่ยว
        อปุสงคการทองเทีย่ว เปนตัวผลกัดนัทีท่าํใหเกดิการซือ้ขายสนิคาทัว่ไป และสนิคาการทองเทีย่ว

ทําใหเพิ่มการสรางรายไดใหแกทองถิ่น ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีความพรอม             

ในการเปนแหลงทองเท่ียว และทําใหธุรกิจทองเท่ียวมีการขยายตัวมากข้ึน ความเจริญกาวหนาของทองถ่ิน

โดยเฉพาะในเร่ืองสิง่อาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคตางๆ  จะเปนสิง่จงูใจใหนกัลงทุนสนใจมาลงทุน

ทางธุรกิจมากขึ้น ทั้งประชาชนและนักลงทุนตางพยายามใหนักทองเที่ยวเดินทางมามากข้ึนเพื่อหวังผล                          

ทางดานรายได (Sankummuang & Kongsawaskiat, 2013, 223) 

  ปริมาณสินคาและบริการทางการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ยอมหมายถึงการเพ่ิมขึ้นหรือ              

ลดลงของอุปสงคการทองเที่ยว ซึ่งกฎแหงอุปสงคการทองเที่ยวไดกําหนดความสัมพันธระหวางปริมาณ                    

บริการการทองเที่ยวกับอัตราคาบริการไววา ถาอัตราคาบริการของการทองเที่ยวลดลง ปริมาณของ                               

นักทองเที่ยวท่ีใชบริการการทองเที่ยวจะเพ่ิมข้ึน แตถาอัตราคาบริการของการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน ปริมาณ                   

นักทองเที่ยวที่ใชบริการการทองเที่ยวจะลดลง (Tangsomchai & Kankin, 2014, 10) สอดคลองกับ                            

Chewchankitjakarn (2010, 27) ทีก่ลาววา อปุสงคการทองเท่ียว (Tourism Demand) หมายถึง ความตองการ

ซือ้หรือความตองการเดินทางของนักทองเท่ียวในการท่ีจะใชบรกิารผลิตภณัฑการทองเท่ียว ณ แหลงทองเท่ียว 

หรือสถานท่ีทองเท่ียว โดยท่ีนักทองเท่ียวตองมีความตองการซ้ือและมีความสามารถจายคาบริการตาม                         

ที่กําหนดไวได ดังที่ Lancaster (2005, 13) ไดอธิบายวา อุปสงค คือ ความตองการซ้ือที่มีอํานาจซื้อสนับสนุน  

เชน อปุสงคของธุรกจิโรงแรม คอื ความตองการซ้ือผลิตภัณฑและบริการของโรงแรมโดยมีอาํนาจซ้ือสนับสนุน

 2. ปจจัยภายในและภายนอกท่ีสงผลกระทบตออุปสงคการทองเที่ยว
         ปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตออุปสงคการทองเที่ยว มีดังนี้ (Pimonsompong, 

2014, 22)

  2.1 ปจจัยภายใน ประกอบดวย 7 ปจจัยหลัก ไดแก 1) ทรัพยากรการทองเที่ยว คือส่ิงดึงดูด

ของทองถิ่นมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น และงานประเพณีตางๆ 2) ความปลอดภัย                   

นกัทองเทีย่วจะคาํนงึถงึความปลอดภยัตอชวีติและทรพัยสนิเปนประการสาํคญั มาตรการรกัษาความปลอดภยั

จึงตองมีประสิทธิภาพ  3) โครงสรางพื้นฐาน รัฐเปนผูลงทุน เชน ถนน สนามบิน สถานีรถไฟ ไฟฟา                                    

ระบบการส่ือสาร ฯลฯ 4) สินคาของท่ีระลึก ตองมีการควบคุมคุณภาพ กําหนดราคา การสงเสริมการใชวัสดุ

พืน้บาน การออกแบบสนิคาใหมเีอกลกัษณ รวมทัง้การบรรจหุบีหอทีส่วยงาม 5) การโฆษณาและประชาสมัพนัธ 

เปนปจจัยสําคัญตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ทําใหแหลงทองเท่ียวเปนท่ีรู จักและสนใจ                     
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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 การฟนตัวทางเศรษฐกิจและสภาพความม่ันคงทางการเมือง จะเปนตัวกระตุนกระแสการเดินทาง                   

ใหขยายตัวอยางกวางขวาง 2) ความนิยมในการทองเท่ียว ในชวงหลายปทีผ่านมามีองคประกอบหลายประการ

ที่ชวยใหรายไดของครอบครัวสูงขึ้น ในขณะที่คาใชจายในการทองเที่ยวลดตํ่าลง ทําใหผูที่รักการเดินทาง                 

ทองเทีย่วสามารถจดัการรายไดเพ่ือการทองเทีย่วไดดขีึน้ และ 3) การขยายเสนทางคมนาคม การคมนาคมขนสง

ที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหการเดินทางทองเที่ยวเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด

   การศึกษาของ Boontiengthum (2012, 212-213) ที่พบวา ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวของนักทองเท่ียว คือ ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกมาเปนอันดับแรก                           

รองมาคือ ดานราคาสินคา/บริการ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานความตองการสวนบุคคล                   

ดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ดานสถานที่และการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ                                 

ซึง่ปจจยัทัง้ 7 ดานเปนปจจยัทัง้ภายในและภายนอกท่ีมีอทิธพิลตอการตดัสินใจของนักทองเท่ียวในการเดินทาง

มาทองเทีย่ว อกีทัง้การศกึษาของ Renliang (2012) ทีพ่บวา คนจีนมคีวามรู ความเขาใจ และเชือ่ม่ันในโอกาส

ของการลงทุนของจีนในไทย การลงทุนของจีนในไทยเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไดแก  ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง ปจจัยภูมิศาสตร                            

ปจจัยทางวัฒนธรรม และการสนับสนุนของหนวยงานตางๆ สงผลกระทบตอโอกาสในการสงเสริมการลงทุน

ของนักธุรกิจไทย

   โดยสรุปแลวอุปสงคการทองเที่ยว คือ ความตองการท่ีจะเดินทางไปซ้ือสินคาและบริการ 

หรือบริโภคผลิตภัณฑการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว หรือจุดหมายปลายทาง ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบ

ตออุปสงคการทองเท่ียว ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัยทางภูมิศาสตร                          

ปจจัยทางวัฒนธรรมสังคม ปจจัยทางการเมืองและกฎหมาย ปจจัยทางสื่อสารมวลชน ปจจัยทางการ                        

เปรียบเทียบราคา ปจจยัทางการเคล่ือนยายสวนบุคคล และปจจยัทางเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมขนสง 

นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตออุปสงคการทองเที่ยว  ปจจัยภายใน เชน                                             

แหลงทรัพยากรการทองเท่ียว ความปลอดภัย โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณา

ประชาสัมพันธและภาพลักษณของสถานท่ีทองเที่ยว สวนปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจโลก                            

ความสัมพันธทางการเมือง เปนตน
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วิธีการวิจัย
 1. การกําหนดผูใหขอมูล (Key Informants) 
  การกําหนดผูใหขอมูล ดําเนินการดังนี้

  1.1 ดําเนินการคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจงจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐที่มี
ความเก่ียวของกับการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 7 คน ไดแก 1) รองผูอํานวยการ                            

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 2) รองนายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยว                     

จังหวัดเชียงใหม 3) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 4) เจาหนาท่ีสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา                        

จังหวัดเชียงใหม 5) รองผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม  6) เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม  

และ 7) เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 

  1.2 ดําเนินการคัดเลือกผู ใหขอมูลแบบเจาะจงจากตัวแทน (Representative)                            
ในกลุมภาคเอกชนตามประเภทธุรกิจ 5 ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยพิจารณา                 

จากการประกอบธรุกจิในแตละประเภทไมนอยกวา 5 ป มสีถานท่ีตัง้อยูในแหลงทีน่กัทองเทีย่วชาวจนีนยิมไป

ทองเที่ยวและใชบริการ จํานวน  5 คน ไดแก 1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก                              

3) ธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึก 4) ธุรกิจนวดแผนไทย/สปา และ 5) ธุรกิจบริษัทนําเที่ยว

  1.3  ดาํเนนิการสมัภาษณนกัวชิาการ จาํนวน 1 คน ทัง้นีเ้พือ่ใหผลการศกึษาไมมคีวามโนมเอยีง

และถือประโยชนในสวนที่เกี่ยวของกับตนเอง โดยคัดเลือกนักวิชาการที่มีความเกี่ยวของและทํางานวิจัย                      

ทีม่คีวามเช่ียวชาญเกีย่วกบัประเด็นทีศ่กึษา ไดแก หวัหนาศนูยวจิยัและพัฒนาการทองเท่ียว สถาบันวจิยัสงัคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 2.  เคร่ืองมอืทีใ่ชการวจิยั ผูวจิยัใชแบบสัมภาษณกึง่โครงสราง (Semi – Structured Interview Form) 

ซึ่งพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ แนวคําถามในการสัมภาษณเกี่ยวของกับมุมมอง                           

ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการที่มีตอการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมในปจจุบันและอนาคต                                

โดยเนนทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก มุมมองจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการท่ีมีตอกลุมทุนจีน                               

ที่เขามาประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม และปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม                           

การทองเทีย่วของกลุมทนุจนีในจงัหวดัเชยีงใหมรวมทัง้ผลกระทบเชงิเศรษฐกจิทีไ่ดรบัทัง้ดานบวกและดานลบ

ที่มีตอกลุมทุนจีนที่เขามาประกอบธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม 

  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยมีผูทรงคุณวฒุเิปนผูพจิารณาใหคาํแนะนาํและปรับปรุง

เพือ่ตรวจสอบความตรงดานเนือ้หา ความครอบคลมุของแบบสมัภาษณ สาํนวนภาษา รวมถงึความเหมาะสม 

แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยตนเอง โดยขอมูลที่ไดจะมี 2 ลักษณะคือ 

  3.1 การเกบ็รวบรวมขอมลูแบบปฐมภูม ิ(Primary Data) คอื การสมัภาษณบคุคลจากกลุมผูใหขอมลู

ผูวจิยัขอมลูดําเนนิการขออนุเคราะหออกหนงัสอืจากคณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมถงึผูใหขอมลู
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จํานวน 13 ทาน ติดตอนัดหมายวันเวลา และสถานที่เพื่อขอสัมภาษณ ผู วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ                                     

กลุมเปาหมายทั้ง 13 ทานดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางดวยตัวเอง 

  3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คนควาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ บทความ หนังสือ วารสาร ขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ต ขาวและอ่ืนๆ                   

จากหนวยงานตางๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของ และรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง

 4. การวิเคราะหขอมูล กระบวนการในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยจะดําเนินวิธีการวิเคราะห                         

และประมวลผลขอมูลตามแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยวิธีการวิจัย                  

เชงิเอกสาร (Documentary Research) รวมทัง้วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลูการวจิยัภาคสนาม (Field Research) 

ในลักษณะการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว  

จึงนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ภายใตกรอบแนวคิด                          

อุปสงคการทองเท่ียวในดานปจจัยภายในและดานปจจัยภายนอก เพื่ออธิบายถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบ                          

เชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม ทั้งในมุมมองเชิงบวกและ

เชิงลบจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งสามกลุม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ                         

รวมท้ังหาขอสรุปของปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว   ของกลุมทุนจีน   

ในจังหวัดเชียงใหมจากมุมมองภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ดังแผนภูมิที่ 1 ขางทายและนํามาเสนอ

ในลักษณะเชิงพรรณนาความ (Thick Description)  

แนวคิดอุปสงคการทองเที่ยว

ในดานปจจัยภายใน

แนวคิดอุปสงคการทองเที่ยว

ในดานปจจัยภายนอก

ปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ

ในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม

แผนภูมิที่ 1:  กรอบการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัย
 ปจจัยที่ส งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุ มอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของกลุ มทุนจีนใน                                     
จังหวัดเชียงใหม : มุมมองจากภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ
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ตารางท่ี 1
ตารางสรุปปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

 จากตารางท่ี 1 อธิบายปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจใน

กลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดดังนี้

 1. ปจจัยภายใน
        อุปสงค การท องเที่ยวในด านปจจัยภายใน  ซึ่งประกอบดวย  7 ปจจัยหลัก  ได แก                                                     

ทรพัยากรการทองเท่ียว ความปลอดภัย โครงสรางพืน้ฐาน สิง่อาํนวยความสะดวก สนิคาของทีร่ะลึก การโฆษณา

และประชาสัมพันธ และภาพลักษณพบวา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา 

ปจจัยภายในน้ันสงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอตุสาหกรรมการทองเท่ียวของกลุมทนุจีนในจังหวัดเชยีงใหม 

  1.1 ปจจัยภายในทีม่ลีกัษณะของการสงผลกระทบในทศิทางทีเ่ปนไปในทศิทางเดยีวกนั 

ไดแก ปจจัยทรัพยากรการทองเที่ยว และปจจัยสินคาของที่ระลึก โดยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ

ตางมีมุมมองวา เปนปจจัยเชิงบวกตอเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม 

ดังรายละเอียดขางทาย

   1.1.1 ปจจัยภายในดานทรัพยากรการทองเที่ยว ผูใหขอมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน                      

และนักวิชาการตางมีมุมมองวา เปนปจจัยเชิงบวกตอเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว                                     

ในจังหวัดเชียงใหม เหน็ไดจากคําใหสมัภาษณทีอ่ธิบายวา เปนปจจยัทีส่งผลในเชิงบวกตอการกระตุนสภาวะ

ภาครัฐ                            ภาคเอกชน                นักวิชาการ

ทรัพยากรการทองเท่ียว

สินคาของที่ระลึก

ความปลอดภัย

โครงสรางพื้นฐาน

สิ่งอํานวยความสะดวก

การโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ภาพลักษณ

สภาวะเศรษฐกิจ

และการเมือง

ความนิยม

ในการทองเที่ยว

การคมนาคม

เปนปจจัยเชิงบวกตอเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม

สงผลตอการกระตุนสภาวะการทองเที่ยวใหเพิ่มขึ้น

เปนปจจัยเชิงบวกเน่ืองจาก

มีการกําหนดแนวปฏิบัติ

ที่ชัดเจนจากภาคสวนตางๆ

และดําเนินการตามขั้นตอน

ภาครัฐใหการสนับสนุน

ไมครอบคลุมอาจ

สงผลกระทบเชิงลบได

เชิงบวก/จังหวัดเชียงใหม

มีความพรอมที่จะรองรับ

และสนับสนุนการทองเที่ยว

เชิงลบ/   คนไทยตองเรียนรู

เพิ่มเติมดานเทคโนโลยี 

การสื่อสาร การทําธุรกรรม

ผานระบบออนไลน

สงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ควรตองมีการควบคุมดูแลดําเนินการตามแนวทาง

ที่ดีใหสอดคลองกับความตองการในเชิงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

เปนปจจัยเชิงบวกสงผลดีเพราะมีการใชจายดานทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เปนปจจัยเชิงบวกสงผลดีเพราะมีความสะดวกสบายและมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
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การทองเท่ียวใหเพิ่มข้ึน เน่ืองดวยจังหวัดเชียงใหมมีแหลงทองเท่ียวในเชิงธรรมชาติที่นาสนใจ และสงผล                    

ตอความตองการของกลุ มทุนจีนที่จะเข ามาลงทุน หรือเข ามาร วมธุรกิจลงทุนเพ่ือการทองเที่ยว                                             

ในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลจากภาครัฐที่ระบุวา นักทองเที่ยวจีนนิยมและ                     

ชื่นชอบจังหวัดเชียงใหมเพราะวาความเปนธรรมชาติของคนภาคเหนือ วิถีชีวิตความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี รวมถึงสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ที่ทําใหนักทองเท่ียวประทับใจ สอดคลองกับคําใหสัมภาษณ                            

ของผูใหขอมูลจากภาคเอกชน ประเภทธุรกิจโรงแรมและที่พักที่อธิบายวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีจํานวนมาก

เปนอันดับหน่ึงในจังหวัดเชียงใหมเน่ืองจากอิทธิพลของส่ือ ละคร ภาพยนตรทั้งของไทยและของจีน                                     

ทีท่าํใหปรมิาณนกัทองเทีย่วเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะกระแสของภาพยนตรเร่ือง Lost in Thailand ทีม่เีชียงใหม

เปนฉากถายทาํภาพยนตร ทาํใหนกัทองเทีย่วชาวจนีเดนิทางมาจงัหวดัเชยีงใหมเพ่ิมขึน้เพ่ือทองเทีย่วในสถานทีต่างๆ 

ทัง้ในยานถนนนิมมานเหมินท และแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ อกีท้ังท้ังในสวนผูใหขอมลูซ่ึงเปนนักวชิาการ

ดานการทองเท่ียวท่ีไดระบุไวอยางชัดเจนถึงปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักทองเท่ียวจีนเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม 

และสงผลกระทบในเชิงบวกตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว จนเปนผลใหกลุมทุนจีนใหความสนใจมาลงทุน               

ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว วา “อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมในปจจุบันคอนขางจะ                               

ไปไดดี เนื่องจากการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมจะมีทุนสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ

ทางธรรมชาติ นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในจังหวัดเชียงใหมลาสุดมีจํานวนประมาณ 10 ลานคน ตัวเลข

ประมาณ 7 ลานคน คือนักทองเท่ียวชาวไทย สวนอีก 3 ลานคนเปนชาวตางชาติ เปนนักทองเท่ียวจีน                           

กวาหน่ึงลานคน จากอดีตนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาสวนใหญแลวจะเดินทางเขามาทองเที่ยวเพื่อดู

วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู ธรรมชาติ ” 

   1.1.2 ปจจัยภายในดานสินคาของท่ีระลึก  ผูใหขอมูลทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน                         

และนักวิชาการตางมีมุมมองวา เปนปจจัยเชิงบวกตอเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใน                       

จังหวัดเชียงใหม เห็นไดจากคําใหสัมภาษณที่อธิบายวาปจจัยดานสินคาของท่ีระลึก โดยภาครัฐอธิบายวา 

สินคาของท่ีระลึกนั้น สามารถตอบสนองความตองการของกลุมนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี และจากคําให

สัมภาษณของผูใหขอมูลในภาคเอกชน จากหอการคาจังหวัดเชียงใหมที่ระบุวา “ถาตอบโจทยความพึงพอใจ

ใหแกนักทองเที่ยวได ก็จะดึงดูดทั้งนักทองเที่ยวและนักลงทุนจากจีนไดอยางตอเนื่อง” ซึ่งมีความสอดรับกับ

ผูใหขอมูลในภาคเอกชนทีป่ระกอบธรุกจิเก่ียวกบันวดแผนไทย สปา ทีอ่ธบิายวา “นกัทองเทีย่วบางกลุมจะไป

ใชบริการซ้ือสินคาและบริการกับผูประกอบการที่มีการลงทุนของกลุมทุนจีน แตก็มีสวนหนึ่งที่ผูประกอบการ

ทองถิน่ทีข่ายสนิคาและของทีร่ะลกึ กย็งัไดผลประโยชนจากการทีน่กัทองเทีย่วชาวจนีเดนิทางเขามาทองเทีย่ว 

ทาํใหเงนิเขาประเทศมากขึน้ ซึง่สงผลดตีอเศรษฐกจิ” ผูใหขอมลูซึง่เปนนกัวชิาการดานการทองเทีย่วไดอธบิายวา 

บางรานในชวงแรกก็ไมตอนรบันักทองเท่ียวชาวจนีมากนกัเน่ืองจากพฤติกรรมท่ีชอบตอรองราคา รือ้คนสินคา

และไมซื้อสินคา นักทองเท่ียวชาวจีนบางรายสงเสียงดัง ไมตอแถว แตในเวลาตอมาหนวยงานภาครัฐ                            

ของจีนเร่ิมมีการใหขอมลูกบัชาวจีนท่ีจะเดินทางมาทองเท่ียวในตางประเทศมากข้ึน จงึทําใหชาวจีนท่ีเดินทาง

มาทองเที่ยวในตางประเทศเริ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น อีกทั้งจังหวัดเชียงใหมเริ่มมีการใชสื่อ ปายตางๆ ที่เปน              
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ภาษาจีนเพื่อใหนักทองเที่ยวจีนเขาใจมากขึ้น สงผลใหการจับจายซื้อสินคาของนักทองเท่ียวจีนเปนไป                              

ในทิศทางที่ดีตอเศรษฐกิจในจังหวัด 

  1.2 ปจจัยภายในท่ีผู ให ข อมูลมีความคิดเห็นแตกตางกัน  ไดแก  ปจจัยดาน                         

ความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณาและประชาสัมพันธ และภาพลักษณ 

ดังน้ี  ผูใหขอมูลจากภาครัฐระบุวาความปลอดภัย โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณา

ประชาสัมพันธ และภาพลักษณเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลกระทบตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียว                                     

ดังจะเห็นไดจากการดําเนินการของภาครัฐ ซึ่งไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย 

โครงสรางพ้ืนฐาน สิง่อาํนวยความสะดวก การโฆษณาประชาสัมพนัธ และภาพลักษณทีด่ขีองจังหวัดเชียงใหม

แกนักทองเที่ยวจีน รวมไปถึงนักทองเที่ยวตางชาติอื่นๆ ดวย โดยมีการกําหนดมาตรการตางๆ เห็นไดจากคํา

ใหสมัภาษณของผูใหขอมลูภาครัฐจากทาอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม “การทาอากาศยานนานาชาติ 

จังหวัดเชียงใหม ทราบดีถึงอุตสาหกรรมทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ทางดานสนามบินมีความพรอม                                

ในการที่จะรองรับและสนับสนุน สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม ทาอากาศยานมีการปรับปรุง                 

และพัฒนาเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมมาตลอด โดยมุงเนนในสวนของ                             

ความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และการตอนรับที่ดีเพื่อใหเกิดความประทับใจ                            

แกนักทองเที่ยว” ซึ่งสอดคลองกับผูใหขอมูลภาครัฐจากสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา และจากหอการคา                       

จังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับกบัการดําเนินการของหอการคา จังหวัดเชียงใหม ที่อธิบายวา “ในการเขามาลงทุน

ประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวของกลุมทุนจีนในปจจุบันมีกระบวนการคัดกรองของหนวยงานภาครัฐ                   

มีการจดทะเบียนธุรกิจ และดําเนินการตามระบบและเง่ือนไขท่ีรัฐกําหนดไว ถือวาเปนสิ่งที่ดี แตถาไมเปนไป

ตามระบบตามเง่ือนไขและผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตองมี                       

หนวยงานรัฐเขาไปดูแลเพ่ือแกไขใหตรงตามความถูกตอง และเพื่อปองกันการลงทุนของนักทองเที่ยวจีน                   

ในลักษณะตัวแทนถือหลักทรัพย (Nominee)" 

   อยางไรก็ตาม แตเม่ือพิจารณาจากคําใหสัมภาษณผู ใหข อมูลจากภาคเอกชน                                    

กลับเห็นไปในทิศทางตรงกันขามวา ภาครัฐเองยังใหการสนับสนุนดูแลปจจัยดังกลาวไดไมครอบคลุม                          

รวมถึงภาคเอกชนที่เกิดการแขงขันกันเองจนอาจสงผลกระทบทําใหเกิดผลกระทบเชิงลบตออุตสาหกรรม                 

การทองเทีย่วได เหน็ไดจากคาํใหสมัภาษณของผูใหขอมูลภาคเอกชนซึง่เปนผูประกอบการรานอาหาร ระบวุา 

“อยากใหมีนโยบายดานการทองเที่ยวที่ชัดเจนและปรับใชไดจริงใหเขากับเหตุการณในปจจุบันมากที่สุด               

อยากใหมแีผนการดําเนนิการท่ีชวยสนบัสนนุการทองเทีย่วของจังหวดัเชยีงใหมใหมากข้ึน โดยเฉพาะแผนการ

ดาํเนนิงานท่ีสงผลในระยะยาว”  ซึง่มคีวามสอดคลองกบัผูใหขอมลูภาคเอกชนซ่ึงเปนผูประกอบการรานอาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีระบุวา “คนไทยท่ีตองการท่ีจะลงทุนแตขาดปจจัยดานทุน ทําใหกลุมทุนจีนที่กําลังสนใจ

ประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนมากในปจจุบันและมีกําลังลงทุน กําลังซ้ือ มีเงินทุน                         

ทีม่ากกวาเขามาลงทุน สงผลใหนกัลงทุนทองถิน่เสยีโอกาส อกีทัง้บางแหงจางแรงงานท่ีเปนคนจีนดวยกนัเอง

เพื่อใหเกิดความเขาใจกันงายและเวลามีนักทองเที่ยวจีนมาใชบริการก็จะรูสึกอุนใจและไวใจมากกวา” 
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นอกจากน้ีบทสัมภาษณผูใหขอมูลภาคเอกชนซ่ึงเปนผูประกอบการรานนวดแผนไทย สปา ที่อธิบายวา                    

“อยากใหรฐัชวยในเร่ืองการตรวจสอบจัดการกับกลุมทนุจนีทีเ่ขามาแบบผิดกฎหมาย เพราะเสมือนเขามาแยงงาน 

แยงอาชีพกับคนในทองถ่ิน อยากใหรัฐบาลดูขอจํากัด เนนคุณภาพ การใหบริการ เกณฑที่มีมาตรฐาน และ

รฐัควรชวยสนบัสนนุการทองเทีย่ว จงัหวดัเชยีงใหมออกราน (Booth) ในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศจนี"

  สวนมุมมองของผูใหขอมูลที่เปนนักวิชาการดานการทองเท่ียว ใหความคิดเห็นทั้งในเชิงบวก                   

และเชิงลบตอปจจัยภายใน ดังนี้ “จังหวัดเชียงใหมมีความพรอมที่จะรองรับและสนับสนุน  การทองเที่ยว

เนื่องจากมีปจจัยทางดานการอํานวยความสะดวกท่ีสะดวกสบายและงายแกการเดินทาง  การเดินทางมา                 

ของนักทองเท่ียวจีนคร้ังแรกๆ กจ็ะเขามาเพ่ือทองเท่ียวและมองหาลูทางในการดําเนินธรุกจิ  ซึง่คนไทยอาจยัง

มีวิธีคิดไมเทาทันคนจีนในหลายเรื่อง  ตองใหหลายๆ หนวยงานที่เกี่ยวของใหขอมูลเพิ่มมากขึ้น รูเทาทัน                             

ชาวตางชาติมากขึ้น อีกทั้งปจจุบันเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและการทําธุรกรรมทางการเงิน                                     

ผานมือถือเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก ผูประกอบการคนไทยและทองถ่ินควรเรียนรูเพิ่มเติมและปรับตัวใหเขา

กับการรองรับนักทองเท่ียวจีน เพ่ือความสะดวกและงายตอการเขาถึงนักทองเท่ียวจีนเน่ืองจากมีผล                                

ตอการตัดสินใจในการเลือกใชสินคาและความสะดวกสบาย” 

 2. ปจจัยภายนอก
        แนวคิดอุปสงคการทองเที่ยวดานปจจัยภายนอก ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก                               

สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความนิยมในการทองเทีย่ว  และการคมนาคม พบวา ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ                 

นักวิชาการตางเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เปนปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม                         

การทองเที่ยวของกลุ มทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เห็นควรตองมีมาตรการ                                      

ในการควบคุมดูแล และดําเนินตามแนวทางท่ีดีอยูแลวใหสอดคลองกับความตองการในเชิงอุตสาหกรรม                       

การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น อันจะสงผลดีตอทิศทางอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม และอาจเปน       

การปองกันการลงทุนของนักลงทุนชาวจีนในลักษณะตัวแทนถือหลักทรัพย (Nominee) ไดในอีกทางหนึ่ง                    

เห็นไดจากคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลซึ่งเปนนักวิชาการดานการทองเท่ียวท่ีระบุวา “เนื่องจากในปจจุบัน

ขอมลูทีห่นวยงานรัฐทราบอาจจะยังไมครอบคลุมทกุอยางจากส่ิงท่ีเกิดขึน้ อกีทัง้กฎหมายไทยเองยังมชีองวาง

ทางกฎหมายอยูและไมทนัสมยักบัสถานการณในปจจบุนั อาจจะตองปรบัในเรือ่งกฎหมาย กฎระเบยีบตางๆ 

วิธีการใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทําใหทองถิ่นและประเทศไทย ไดประโยชนสูงสุดจากการที่กลุมทุนจีนเขามา

ประกอบธุรกิจในประเทศ ควรมีการกําหนดการจางงานคนทองถ่ินแบงเปนสัดสวนที่ชัดเจนตอการลงทุน                     

เพราะบางโรงแรมท่ีเปดใหบรกิารจะจางเฉพาะคนจีน  ใหบรกิารนักทองเท่ียวชาวจีน เพราะงายตอการส่ือสาร 

ทางหนวยงานรัฐตองกําหนดสัดสวนท่ีชัดเจน  อีกทั้งการเสียภาษีที่ถูกตองและชัดเจนตามกฎหมาย                                 

รวมท้ังการติดตอสื่อสาร การคมนาคม มีสนามบินท่ีสามารถรองรับนักทองเท่ียวจากตางประเทศไดเปน                       

อยางดี ในจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางผานสนามบินเชียงใหมในปจจุบันจะมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก                       

มกีารขยายตัวดานการเพ่ิมเทีย่วบินของทกุสายการบนิ ทัง้สายการบนิภายในประเทศและสายการบนิตางชาติ 

มีเท่ียวบินตรงไปยังเมืองตางๆ เพิ่มมากข้ึนจากอดีต สงผลดีตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวของเชียงใหม”                       
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ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผูใหขอมูลที่เปนผูประกอบการ ซึ่งบางแหงไดรับผลกระทบในเชิงลบจากภาวะ

การเมอืงทีไ่มมคีวามมัน่คง และมสีถานการณทางการเมอืงทีอ่อนไหวตอภาพลกัษณ  การสนบัสนุนธุรกจิและ

การทองเท่ียวของประเทศไทย รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของประเทศท่ีสงผลตออุตสาหกรรม                          

การทองเที่ยวโดยตรง “การโพสขอความที่ไมพอใจพฤติกรรมนักทองเที่ยวจีนในสื่อสังคมออนไลนของคน                   

ในทองถิ่นเชิงไมตอนรับ การท่ีผู นําประเทศบางคนใหสัมภาษณกับสื่อเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น                                          

ในประเทศท่ีเกี่ยวกับคนจีน จึงทําใหเกิดความไมพอใจข้ึน รวมไปถึงคาเงินในตลาดโลกมีความผันผวน                        

ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการตัดสินใจในการใชจายมากขึ้น และความไมมั่นคงทางการเมืองในประเทศไทย                                                         

สงผลโดยตรงตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซึ่งทางดานธุรกิจที่ทําอยูนั้น เปนธุรกิจที่เก่ียวกับรานอาหาร                       

ซึ่งสวนใหญแลวจะเปดรับนักทองเท่ียวจีนที่เดินทางเขามาเปนกลุมกับบริษัททัวร โดยมีการทําขอตกลงกับ

บริษัททัวรตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งผูประกอบการเปนคนไทยและเปนผูลงทุนทําธุรกิจแตเพียงผูเดียว” 

สอดคลองกับความคิดเห็นของผูใหขอมูลภาคเอกชนท่ีเปนผูประกอบการโรงแรมและท่ีพักที่มีมุมมองวา 
“ประเทศไทยเองยงัคงเปนประเทศทีก่าํลงัพฒันาเพราะฉะนัน้ในการเดนิทางเขามาทองเทีย่วยอมมคีวามเสีย่ง
ในเรื่องความปลอดภัย ถาการเมืองหรือสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เชน ปญหาการเมืองขัดแยงภายในประเทศ
ยอมสงผลตอการตดัสนิใจของนกัทองเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขามาทองเทีย่วแนนอน” ในขณะทีผู่ใหขอมลูภาครฐั 
ใหความสําคัญกับปจจัยภายนอกในทิศทางเดียวกันวา สงผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว และหากมีการ
ดาํเนนิการทีไ่มครอบคลมุ อาจสงผลตอการลงทนุของนกัลงทนุจีนในลักษณะตวัแทนถือหลกัทรพัย (Nominee) 
เห็นไดจากคําใหสัมภาษณของผู ใหขอมูลซึ่งเปนผู ใหบริการดานการคมนาคมในการทาอากาศยาน                      
แหงประเทศไทย ประจําจังหวัดเชียงใหม “ทางการทาอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม มีการประสาน
กับทางกงสุลจีน และใหการสนับสนุน โดยพยายามสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานภาษาจีน                   
เพื่อที่จะเขามาชวยและอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและการทาอากาศยานฯ ตลอดเวลา 
อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดของสนามบินนานาชาติเชียงใหม ดานระยะเวลาทําการท่ีเปดบริการถึงเท่ียงคืน 
หากในอนาคตสามารถปรับเปลี่ยนไดอาจรองรับเที่ยวบินไดอยางตอเนื่อง และสงผลดีตออุตสาหกรรม                       
การทองเท่ียว” สอดรับกับแนวคิดของผูบริหารหอการคาจังหวัดเชียงใหมที่วา การลงทุนจากตางประเทศ                  
มกีฎหมายเพือ่รองรบัอยูแลวในสดัสวนของผูถอืครองตางชาตแิละกบัคนไทย ดงันัน้ข้ึนอยูกบัการใชกฎหมาย
ใหถกูตองและกฎหมายในประเทศมีประสิทธภิาพตอสถานการณในปจจุบนั สาํหรับเชียงใหมแลวยงัไมมปีจจัยใด 
ที่จะสงผลตอการเปล่ียนแปลง เพราะฉะนั้นหากประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหมยังคงมีการพัฒนา                            
ดานการทองเที่ยว รวมถึงตอบโจทยความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวอยางตอเนื่องได ก็จะสามารถดึงดูด                  
ทัง้นกัทองเท่ียวและนักลงทุนจากจีนไดอยางตอเน่ือง และควรปลอยใหกลไกของตลาดดําเนินไปตามแนวทาง 
โดยหนวยงานภาครัฐมีหนาที่ดูแลควบคุมอยางตรงไปตรงมา สวนไหนมีปญหาตองเขามาดูแลและ                              
ปรับใหตรงตามขอกฎหมายที่ถูกตอง และพัฒนาไปตามรูปแบบการทองเที่ยวที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน                               
อีกทั้งควรสงเสริมคนในทองถ่ินใหความรูความเขาใจในการปรับเปล่ียน พัฒนา และรองรับกับส่ิงท่ีกําลัง
เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นในปจจุบันเพื่อสงเสริมใหไปดวยกันไดและเพื่อใหมีการแขงขันที่คนทองถิ่น                                 
จะไมเสียเปรียบ
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาท่ีสรุปวา ปจจัยภายในท่ีสงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม                                    
การทองเที่ยวของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม ในทิศทางเดียวกัน ไดแก ปจจัยทรัพยากรการทองเที่ยวและ
ปจจยัสนิคาของทีร่ะลกึ โดยทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และนกัวชิาการ มมีมุมองวาเปนปจจัยเชงิบวกตอเศรษฐกจิ
ในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากการเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีน                      
ที่เดินทางเขามาเปนจํานวนมากทําใหนักลงทุนเห็นชองทางในการลงทุนจึงเขามาลงทุนประกอบธุรกิจ                           
ดานการทองเทีย่ว สงผลใหเกดิรายไดเขาสูประเทศและกอใหเกดิการกระจายรายไดสูทองถิน่ ในขณะทีป่จจัย
ดานความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณาและประชาสัมพันธ และ                              
ภาพลักษณนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการตางมีมุมมองที่แตกตางกัน เนื่องจากการเขามาลงทุน                
ของกลุมทนุจนีในจังหวัดเชียงใหมกอใหเกดิผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบ ทางดานบวกกอใหเกดิรายได
เขาสูประเทศ ภาครัฐมีรายไดจากภาษีจากการเขามาลงทุนของตางชาติ สวนในดานลบนั้นการเขามาลงทุน
ของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหมมีขอไดเปรียบท้ังการเขาถึงลูกคาและวิธีการตลาดท่ีซับซอน กอใหเกิด                         
ผลกระทบตอผูประกอบการทองถิ่น อีกทั้งบางรายประกอบธุรกิจในรูปแบบท่ีไมโปรงใสและผิดกฎหมาย                  
กอใหเกิดผลกระทบและปญหาตามมา ในการดําเนินงานของภาครัฐบางครั้งอาจจะลาชาเพราะมีขั้นตอน                
ตามกฎระเบียบ ในขณะท่ีดานปจจัยภายนอก ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก สภาวะเศรษฐกิจ                               
และการเมือง ความนิยมในการทองเที่ยว  และการคมนาคม พบวา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ
ตางเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เปนปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว                
ของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เห็นควรตองมีมาตรการในการควบคุมดูแล                        
ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของ Tummarug (2016) ที่ไดศึกษาเรื่องการขยายบทบาทของกลุมทุนจีน
ทีม่ผีลกระทบตอเศรษฐกิจไทย ผลการศึกษาพบวา การลงทุนจากจีนและการเดินทางเขามาทองเท่ียวจากจีนนัน้
สงผลดีแตบางสวนก็ทําใหเกิดผลเสียเน่ืองจากกฎหมายไทยทําใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจจน
สงผลตอผูประกอบการและผูทีเ่กีย่วของ และดาํเนนิตามแนวทางทีด่อียูแลวใหสอดคลองกบัความตองการใน
เชิงอตุสาหกรรมการทองเท่ียวเพ่ิมขึน้ อนัจะสงผลดีตอทิศทางอตุสาหกรรมการทองเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม 
ดงันัน้ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของกลุมทุนจนีในจงัหวดัเชียงใหม
มีทั้งปจจัยภายในปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยทรัพยากรการทองเที่ยว ปจจัยสินคาของที่ระลึก  
ปจจัยความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณาและประชาสัมพันธและ                           
ภาพลักษณ สวนปจจัยภายนอก ไดแก สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความนิยมในการทองเท่ียว และ                        
การคมนาคม ดานความคิดเห็นของแตละภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการนั้น ขึ้นอยูกับ                         
การไดประโยชนหรือเสียประโยชน ถาหนวยงานสวนใดหรือธุรกิจใดไดประโยชนก็จะมองวาการที่กลุมทุนจีน

เขามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหมถือเปนผลกระทบดานดี แตถาธุรกิจใดหรือหนวยงานใดไดรับผลกระทบ                     

ทางลบหรือเสียผลประโยชนก็จะมองวาการที่กลุ มทุนจีนเขามาประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยว                                           

ในจังหวัดเชียงใหมนั้นเปนผลกระทบดานลบ ดังนั้นจึงทําใหมีความคิดเห็นที่ตรงกันและแตกตางกัน                                

ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับการจัดการและความรวมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแกไขบางประเด็นปญหา                   

เพื่อใหประชาชนและประเทศไดรับผลประโยชนสูงสุด
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สรุป
 ปจจยัทีส่งผลกระทบเชงิเศรษฐกจิในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วของกลุมทนุจนีในจงัหวดัเชยีงใหมนัน้ 
จากมุมมองจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ พบวามีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน และมีความคิดเห็น
ที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับแตละภาคสวนมีหนาที่ มุมมอง ประโยชนจากเร่ืองที่เกิดขึ้นอยางไร การเขามา                
ของทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหมนั้นสงผลใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ การกระจาย
รายไดและดึงดดูนกัลงทุนท้ังนักลงทุนในประเทศ และตางประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจีน กลุมทุนจีนท่ีเขามา
ประกอบธุรกิจดานการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมนั้นทําใหเกิดรายไดเขาสูประเทศ การกระจายรายไดสู
ชุมชนและกระตุนเศรษฐกิจ แตก็มีบางกลุมที่เขามาแบบผิดกฎหมายหรือเขามาประกอบธุรกิจในข้ันตอน                
ที่ไมโปรงใส เชน การประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ การเขามาโดยใชชื่อตัวแทนที่เปน                         
คนในประเทศหรือคนในทองถ่ินประกอบธุรกิจดานการทองเท่ียว ทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศ                            
และไมกอใหเกิดรายไดตอชุมชนเพราะบางแหงมีการจางงานคนจีนดวยกันเอง ซึ่งเปนารแขงขันกับ                                   
ผูประกอบการทองถ่ิน เน่ืองจากไดเปรียบในการเขาถงึลูกคาและการส่ือสารโดยเฉพาะดานภาษา นอกจากน้ี
ภาคเอกชนนั้นมองวาการทํางานคอนขางลาชาและกฎหมายในการควบคุมคอนขางไมทันสมัยตอเหตุการณ

ในปจจุบัน และจากผลการวิจัยที่คนพบดังที่กลาวมา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาครัฐ
         ควรมีการรวมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อชวยใหทองถิ่นไดรับผลประโยชนสูงสุด                      
โดยเฉพาะภาครัฐตองหาแนวทางที่จะไมทําใหทองถิ่นเสียเปรียบ ถึงแมวาจะมีมาตรการการดูแลควบคุม 
จัดการอยางดี และเปนระบบซึ่งตองไมลาชาในการทํางาน อีกทั้งกฎหมายที่บังคับใช กฎระเบียบตางๆ                               
ควรมีวิธีการดําเนินการใหครอบคลุมมากย่ิงขึ้น ควรมีการปรับเปล่ียนใหทันสมัยตอสถานการณในปจจุบัน 
เน่ืองจากขอมูลท่ีหนวยงานรัฐทราบยังไมครอบคลุมทุกอยางจากสิ่งท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังกฎหมายไทยเองยังมี                 
ชองวางทางกฎหมายอยูและเปนกฎหมายทีไ่มทนัสมยักบัสถานการณในปจจบุนั  ทาํใหทองถิน่และประเทศไทย 
เสียผลประโยชนจากการท่ีกลุ มทุนจีนเขามาประกอบธุรกิจในประเทศ ควรมีการกําหนดการจางงาน                                
คนทองถิ่นแบงเปนสัดสวนที่ชัดเจนตอการลงทุน รวมถึงการเสียภาษีที่ถูกตองและชัดเจนตามกฎหมาย                       
ควรมีการสนับสนุนคนทองถ่ินหรือคนไทยท่ีตองการท่ีลงทุนแตขาดปจจัยดานทุน เพื่อใหนักลงทุนทองถ่ินได
รับโอกาส อีกทั้งผูวิจัยเห็นวาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญ รัฐตองมีการสนับสนุนดานทุนการศึกษาใหนักเรียน
นกัศกึษาไทยไปเรยีนท่ีประเทศจนีเพ่ือเรยีนรูระบบการทาํงานและวธิคีดิ รวมถงึวถิคีวามเปนอยู วฒันธรรมตางๆ 
เพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนาและปรับใชกับสถานการณในปจจุบัน การปลูกจิตสํานึกใหคนไทยเกิด                        
ความหวงแหนแผนดินเปนสิง่สาํคัญ รวมถึงการใหความรูแกประชาชนทัว่ไปในเรือ่งการใหใชชือ่ประกอบธรุกจิ
แทนคนตางชาติทั้งรูปแบบ และวิธีการตางๆ  เพื่อใหรูเทาทันกลุมนักลงทุนตางชาติ อีกทั้งตระหนักถึงขอเสีย

ที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยในดานตางๆ  โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจจากการกระทําดังกลาว  

 2. ขอเสนอแนะเชิงการจัดการสําหรับภาคเอกชน
  ผูประกอบการทองถ่ินตองศึกษาและเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองใหทันกับสถานการณในปจจุบัน 
ทัง้ดานภาษาการส่ือสาร และการเขาถึงกลุมนักทองเท่ียวชาวจีน เชน การใชสือ่ออนไลนทีน่กัทองเท่ียวชาวจีนใช 

เพื่อผลประโยชนแกการประกอบธุรกิจของตนเอง
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 3. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการสําหรับการตอยอด
  ในการวิจยัคร้ังตอไป ควรมกีารศึกษาผลการดําเนนิการของมาตรการควบคมุดแูลตามแนวทาง 

หรือนโยบายของภาครัฐ เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน  เนื่องจาก

งานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพจึงจะไมเห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เปนตัวเลข  สถิติ มูลคา ที่มา

สนับสนุนเหมือนการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน                              

โดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย แบงเปน 2 สวน รวม 5 ขั้นตอน สวนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร มี 3 ขั้นตอน 

คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การจัดสาระและประสบการณการเรียนรู 3) การศึกษาผลการทดลอง                        

ใชหลกัสูตร   ผูใหขอมลูคอื ผูสมคัรใจเขารวมการวิจยั ไดแกผูแทนภาคีเครือขายจากองคกรภาครัฐและเอกชน 

20 คน เครือ่งมอืทีใ่ชคอื แบบบนัทกึการสนทนากลุม แบบตรวจสอบองคประกอบของหลกัสตูร วเิคราะหขอมลู

โดยใชคาเฉลี่ย รอยละ และการวเิคราะหเนื้อหา สวนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร มี 2 ขั้นตอน

คือ 1) การนําหลักสูตรไปใช 2) การสรุปผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร กลุมตัวอยาง                                    
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ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  27 คน  ไดมาโดยวิธีสุ มแบบกลุม เครื่องมือที่ใชคือ หลักสูตร 4                                  

หนวยการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะ และแบบวัดเจตคติ  วิเคราะหขอมูล

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
 การศึกษาเปนกุญแจสําคัญสําหรับพลเมืองของอาเซียนเพ่ือการเรียนรู และพัฒนาทักษะตางๆ                     

ที่จําเปนในการสรางอนาคตที่ดีขึ้น Ministry of Education (2014, 3) ไดเตรียมพรอมพัฒนาคนใหมีศักยภาพ

สูงขึ้น เพื่อใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน สงผลใหประเทศชาติกาวไป                        

ขางหนาไดอยางม่ันคงและเทาเทียมกัน  ทั้งนี้ประเทศไทยไดมีเปาหมายในการจัดการศึกษา คือการเตรียม

กําลังคนเพื่อความเขมแข็งของชาติดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางกําลังคนในตลาดแรงงาน

คอืสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหเดก็และเยาวชนตองไดรบัการเตรียมความพรอมแขงขนัในตลาดแรงงาน ซึง่เศรษฐกิจ

ของชาตจิะมัน่คงได ชาติตองวางรากฐานคณุภาพของการศกึษาทีเ่ดก็และเยาวชนจะไดรบัโดยในป พ.ศ. 2558 

ประเทศไทยไดกาวสูประชาคมอาเซยีน ซึง่เปาหมายการจดัการศกึษาท่ีมคีณุภาพในชมุชนชนบท การสนบัสนนุ

การเรยีนภาษาอาเซยีน การสรางความตระหนกัเกีย่วกบัอาเซยีนใหกบัเยาวชน การสรางความรูและตระหนกั

เกี่ยวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน 

การจัดทําเน้ือหาเก่ียวกับอาเซียนรวมกัน ตลอดจนการรวมแบงปนทรัพยากรและจัดต้ังกองทุนเพ่ือ                                  

การพฒันาการศกึษาในภูมภิาค โดยนโยบายดานการศกึษาของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 Office of the Basic Education Commission (2012, 2) ไดกลาวถึง การสรางและ

พัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สรางคนไทยใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค                    

ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เนนการอานออก เขียนได                   

คดิวิเคราะหเปน สามารถสรางวสิยัทศัน และวางแผนอนาคตท่ีดขีองตนเองได จากขอมลูดงักลาวทาํใหผูวจิยั

ตระหนักถงึกระบวนการพัฒนาหลักสตูรท่ีมคีวามสลับซบัซอนและเก่ียวของกับคนจํานวนมาก จงึตองมีการวางแผน

อยางรอบคอบ ตองเปนไปตามหลักการพัฒนาหลักสูตร กลาวคือ ตองมีการวิเคราะหขอมลูพืน้ฐานท่ีเกีย่วของ 

การยกรางหลกัสตูรการวางแผนการนําหลกัสตูรไปใชและการประเมนิผลการใชหลักสตูร และควรศกึษาขอมลู

และความจําเปนพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรในหลายๆ ดาน ทั้งนี้แนวทางที่จะทําใหการจัดทําหลักสูตร

การศกึษาประสบความสําเร็จ ทกุฝายท่ีเกีย่วของทัง้ระดบัชาต ิชมุชน ครอบครัว และบคุคลตองรวมรบัผิดชอบ                                

โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ                       

ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน ชุมชน และตอบสนองตอ                       

ความตองการของผูเรียน  แตวิธีการทํางานรวมกันที่ผานมายังขาดทักษะการทํางานรวมกัน ชุมชน ทองถ่ิน              

จึงเปนเพียงผูสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษามากกวาเปนผูรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ และ                   

รวมรบัผลทีเ่กดิขึน้  ทาํใหสงผลเชงิลบตอคณุภาพของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แนวคดิการกระจาย  อาํนาจ

และความรับผิดชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ี ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน                

ใหเปนแบบรวมคิด รวมทํา ดวยกระบวนการมีสวนรวมแบบภาคีเครือขายซึ่งเปนการสรางภาคีรวมพัฒนา 

(Partnership) โดยมกีลุมบุคคล องคกรทีม่เีปาหมายรวมกนั มารวมตวักนัดวยความสมคัรใจ   เพ่ือทํากจิกรรม

ใหบรรลเุปาหมายโดยมีความเสมอภาค และเรียนรูรวมกันอยางตอเนือ่ง (Ministry of   Education, 2014, 50)
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 ดวยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มีความสลับซับซอนและเกี่ยวของกับคนจํานวนมากประกอบกับ                    

แนวคิดกระบวนการมีสวนรวมแบบภาคีเครือขายดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนํากระบวนการ

ภาคีเครือขายมาใช ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ กลุมของคนหรือองคกรที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษา

ในการสงเสริมความรวมมือ แลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน และทํากิจกรรมรวมกัน โดยความสมัครใจและ              

มีความเทาเทียมกันมาใชในการพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย                    

สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 ในรายวชิาเพิม่เตมิ อาเซยีนศกึษาสาํหรบัพหวุฒันธรรม โดยใหสอดคลอง

กับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามคูมือหลักสูตรอาเซียน Office of the Basic Education Commission 

(2012, 21) ใหเหมาะกบับรบิท ความตองการของทองถิน่และสงัคม เพ่ือทาํใหผูเรียนไดเขาใจการศกึษาสูโลก

ของการทํางานและไดใชประโยชนจากการเรียนรูอยางแทจริงในชีวิตประจําวัน โดยการพัฒนาหลักสูตร                        

ใหมคีณุภาพผานการประเมนิความเหมาะสมดวยกระบวนการภาคเีครอืขาย อนัจะนาํไปสูการพฒันาคณุภาพ

ผูเรียน ในทองถ่ินและชุมชนอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียน                       

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

 2. เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของหลกัสตูรสูประชาคมอาเซยีนโดยใชกระบวนการภาคเีครอืขายสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ทบทวนวรรณกรรม
 1. การพัฒนาหลักสูตร
  การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการหรือข้ันตอนของการตัดสินใจเลือกหาทางเลือก และ                   

การเรียนการสอนที่เหมาะสม แลวนําทางเลือกมาเชื่อมโยงกันจนเปนระบบที่สามารถปฏิบัติได นักพัฒนา

หลกัสตูรตองคาํนงึถงึภมูหิลงัขององคประกอบตางๆ อยางละเอียด และรอบคอบกอนตดัสินใจเลอืกทางเลอืก

ใดทางเลือกหนึ่ง และเมื่อตัดสินใจเลือกแลวก็ตองคํานึงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบตอส่ิงอื่นๆ                      

ซึ่งผูพัฒนาสามารถดําเนินการไดทุกระยะเวลา และตองดําเนินการใหเปนไปตามความเหมาะสม ดังน้ัน                  

Marsh & Willis (1995, 129) จึงกลาวไวและพอสรุปไดวาการพัฒนาหลกัสูตรเปนกระบวนการวางแผนและ

พัฒนาประสบการณการเรียนรูตางๆ ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน การเลือกจุดมุงหมาย                    

เนือ้หาวิชา กจิกรรมการเรียนรู   สือ่การเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล เพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีกอใหเกดิประโยชน

และประสิทธิภาพสูงสุดตอผูเรียน ซึ่งในความหมายของหลักสูตร มีนักพัฒนาหลักสูตรไทยและตางประเทศ

ใหนิยามความหมายของหลักสูตร คือ มวลประสบการณตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียนท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีเหมาะสมซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Taba 

(1962, 11) ; Tyler (1949, 79) ; Caswell & Cambell (1935, 66) ; Good (1973, 157) ; Oliva (1992, 8-9) 
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ซึ่งนักการศึกษากลุมนี้ไดใหความหมายของหลักสูตร คือ โครงการท่ีจัดประสบการณทั้งหมดใหแกผูเรียน                   

ภายใตการดําเนินงานของโรงเรียนและในทางปฏิบัติ หลักสูตรประกอบดวยจํานวนของแผนการตางๆ                                

ที่เขียนเปนลายลักษณอักษร และมีขอบเขตกวางๆ หลากหลาย เปนแนวทางของการจัดประสบการณ                     

การเรียนรูที่ตองการ ดังนั้น หลักสูตรอาจเปนหนวย (Unit) เปนรายวิชา (Course) หรือเปนรายวิชายอยตางๆ 

(Sequence of Courses)   

 2. กระบวนการภาคีเครือขาย
  กระบวนการทํางานของเครือขายดังกลาวเปนกลยุทธที่สําคัญในการประสานความรวมมือ 

เปนการทาํงานดวยถอยทถีอยอาศยัระหวางสมาชกิและภาครีวม โดยมจีดุเริม่ตนจากการทาํงานในพืน้ทีแ่ละ

ประเดน็เลก็ๆ แลวขยายกระบวนการเปนเครอืขายทีก่วางขวางออกไป พรอมทัง้แสวงหาความรูใหม วธิกีารใหม

ทีเ่หมาะสมกวาโดยมีระบบการส่ือสารและนวัตกรรมใหมเปนเคร่ืองมือทีจ่ะสรางความหมายและความสัมพันธ

ที่ดีตอกัน การเชื่อมโยงระหวางระบบการปฏิบัติงานหรือเช่ือมโยงบทบาทของกลุมบุคคล องคกรตาง ๆ                               

ที่เปนหนวยยอยรวมตัวกันดวยความสมัครใจภายใตความตองการในวัตถุประสงครวมกัน จัดโครงสรางและ

รูปแบบการทํางานดวยระบบใหมในลักษณะสรางความรวมมือประสานงานกันในแนวราบ ระหวาง                                    

ผูที่เกี่ยวของดวยการระดมสรรพกําลัง  รวมกันกําหนดกลยุทธในการพัฒนาดวยการใหสมาชิกไดรวมคิด                    

รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมทํารวมรับผดิชอบ รวมติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชน (Ministry 

of Education, 2014, 50-55)  นอกจากน้ี Kanjanarangsanont (2008, 7) ยังไดกลาวถึงภาคีเครือขายวาเปน       

การประสานงานรูปแบบหนึ่งที่เชื่อมโยงการทํางานของกลุมบุคคลหรือองคกรหลายองคกร ซึ่งมีทรัพยากร                   

มีเปาหมาย มีกลุมสมาชิกของตนเองที่มีความคิด มีความตองการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเหมือนกัน ประสานงาน

หรือรวมกันทํากิจกรรม  เพื่อแกไขปญหาหรือสนองความตองการในเร่ืองนั้นๆ โดยยึดหลักการทํางานรวมกัน 

มีความเคารพซึ่งกันและกัน มากกวาการเชื่อฟงและปฏิบัติตามผูมีอํานาจสั่งการ ซึ่งลักษณะสําคัญดังกลาว

จะชวยใหกระบวนการพัฒนาหลักสูตรประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนหรือ

สถานศกึษามหีนาทีโ่ดยตรงตองใหความสาํคัญและถอืเปนโจทยใหญทีจ่ะตองดาํเนนิการ เพ่ือพัฒนาหลกัสตูร

ใหเปนไปตามหลักการและจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาโดยการประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย

ใหมสีวนรวม และมีบทบาทในการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสตูรเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักสตูรท่ีมคีณุภาพ 

มีความเหมาะสมกับนักเรียนตามบริบท และความตองการของชุมชน ทองถิ่น พรอมทั้งเหมาะสมกับยุคสมัย 

 3. การพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
       การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ชวยใหผูเรียน                         

เกิดทักษะการทํางานรวมกับผู อื่น และมีเจคติที่ดีต อคุณคาความเปนไทยและความเปนอาเซียน                                           

มคีวามสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนนิชีวติประจําวนั การทํางาน และการอยูรวมกนั

ในพหุสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ 
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อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเล่ียง

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 องคประกอบท่ีสําคัญที่สุดในการเพ่ิม

ประสิทธภิาพของการทํางานคือ การสรางความรูสกึเปนเอกลักษณของกลุม การไดรบัการสนับสนนุจากสังคม

และความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

 จากการสังเคราะหเอกสารดังไดกลาวมาท้ังหมดขางตน ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ

ภาคีเครือขายมาใชในการพัฒนาหลักสตูรสูประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 เนือ่งจาก

มีความคาดหวังวากระบวนการนี้ จะสามารถทําใหการพัฒนาหลักสูตรมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน                           

ในการพัฒนาผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะของผูเรียนท่ีจะสามารถธํารงอยูไดและกาว                           

เขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางสงางาม และยังพบวามี รูปแบบท่ีเปนกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน                          

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1) การระดมความคิด 2) การรวมวางแผน 3) การรวมลงมือทํา 

4) การรวมติดตามประเมินผล 5) การรับประโยชนรวมกัน และพบวารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน                   

ซึ่งไดแก กิจกรรมท่ีทํารวมกัน การใชเทคโนโลยี ทักษะดานภาวะผูนํา การเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม                   

การติดตอสื่อสาร การมีสวนรวมของสมาชิกองคการ (ภาคีเครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม และบรรยากาศ

การมีสวนรวม เปนองคประกอบที่มีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนรวมกัน 

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

ของนักการศึกษาพัฒนาหลักสูตรท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ จากน้ันผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนใน                     

การพฒันาหลกัสตูรสูประชาคมอาเซยีนโดยใชกระบวนการภาคเีครอืขายสาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3                  

มี 2 สวน รวมทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. สวนท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1.1 ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาขอมลูพืน้ฐาน ขัน้ตอนน้ีมจีดุประสงคเพือ่รวบรวมขอมูลพืน้ฐาน

และความตองการจําเปนของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน สําหรับเปน

แนวทางในการกําหนดโครงรางของหลักสูตรสู ประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย                             

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้

   1.1.1  ศกึษาแนวคดิ งานวจิยั และเอกสารทีเ่กีย่วของกบัการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร

สูประชาคมอาเซียน และสภาพปญหาของสังคมในปจจุบัน ขอมูลพื้นฐานและบริบทของโรงเรียนโดยผูวจิยั

รวมกับภาคีเครือขายจํานวน 10 ทาน ซึ่งไดแก ผูแทนจากสมาคมครูผูสอนจังหวัดเชียงใหม พิจารณา                               

ผูแทนครู จากครูผูสอนรายวิชาพื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ เปนครูผูสอนที่มีความรู                        

ความเขาใจ มีผลงานดีเดนหรือมีความสนใจในเร่ืองอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียน หรือสอนรายวิชา
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อาเซียนศึกษาหรือครูผูสอน 5 รายวิชาหลักในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขารวมประชุมปฎิบัติการ ศึกษา                

และวิเคราะหขอมลูพืน้ฐาน ศกึษาแนวคิด งานวิจยั และเอกสารท่ีเกีย่วของกบัการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

สูประชาคมอาเซียน และสภาพปญหาของสังคมในปจจุบัน  ขอมูลพื้นฐานและบริบทของโรงเรียนนํารอง                   

ในโครงการการพฒันาและการใชหลกัสตูรทีเ่นนเนือ้หาอาเซยีนของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา                     

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 36 โรงเรียน โดยการวิเคราะหและ

สังเคราะหสรุปจัดทําเอกสารรายงานเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใหภาคีเครือขายสามารถมองเห็นภาพชัดเจน                        

ในการที่จะกําหนดเปาหมายของหลักสูตรเพื่อใหนักเรียนมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในบริบท                               

ของโรงเรียน 

   1.1.2  จัดกิจกรรมสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง                      

โดยผูวจิยัรวมกบัภาคเีครอืขายจากองคกรภาครฐัและเอกชน จาํนวน 10 ทาน ไดแก 1) สาํนกังานภาคเีชียงใหม

เพื่อการปฎิรูปการศึกษา 2) สมาคมธุรกิจทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              

ขั้นพื้นฐาน 4) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 5) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน                               

6) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 7) ภาคธุรกิจ เจาของสถานประกอบการ 8) องคกรเอกชน                                          

9) องคกรวิชาชีพ 10) สมาคมผูบริหารโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม  โดยทําหนังสือเชิญซึ่งเปนภาคีเครือขาย                          

ที่มีความสมัครใจเขารวมกิจกรรมสนทนากลุมดวยการสงหนังสือตอบรับ โดยทุกทานไดแสดงความคิดเห็น

ประเด็นปญหาและความตองการ กําหนดเปาหมาย และกําหนดคุณลักษณะของนักเรียน กําหนดเน้ือหา                   

เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความจําเปนสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐาน                    

ในการออกแบบโครงรางหลักสูตรเพื่อรวบรวมเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับเปนแนวทางในการกําหนดโครงราง

หลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ                      

เพื่อใหภาคีเครือขายสามารถมองเห็นภาพชัดเจนในการที่จะกําหนดประเด็นการพัฒนานักเรียนใหพรอมเขา

สูประชาคมอาเซยีนในบรบิทของโรงเรยีน โดยการวเิคราะห อภปิรายสรปุเปนขอมลู รวมถงึการสงัเคราะหประเดน็

ที่มีความจําเปนตอการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน ควรไดรับการสงเสริม 

สนับสนุน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาและการนําหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติอยางชัดเจน ผูบริหาร         

ครูผูสอน และภาคีเครือขายเห็นความสําคัญ ศึกษา คนควา พัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจการพฒันา

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมกันกําหนดเปาหมายเก่ียวกับเนื้อหา          

ความรูที่นักเรียนควรไดรับอยางครบถวน กําหนดใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน                                  

ใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น ครูผูสอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียน                  

การสอนท่ีสามารถทําใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน และสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะการทํางานรวมกับ                 

ผูอื่น และมีเจตคติที่ดี รูคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียน 

  1.2  ขั้นตอนท่ี 2 การจัดสาระและประสบการณการเรียนรู ขั้นตอนน้ีผูวิจัยนําขอมูล                             

ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มากําหนดโครงรางหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                     

โดยแบงการดาํเนนิการเปน 3 ขัน้ตอน ดงันี ้1)  การกาํหนดโครงรางหลักสูตร ผูวจิยัประชมุรวมกบัภาคีเครือขาย  
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ซึ่งไดแก ผูแทนจากสมาคมครูผูสอนจังหวัดเชียงใหม  พิจารณาผูแทนครูจากครูผูสอนรายวิชาพื้นฐาน                               

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ เปนครูผูสอนที่มีความรู ความเขาใจ มีผลงานดีเดนหรือมีความสนใจ

ในเร่ืองอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียน หรือสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา หรือครูผูสอน 5 รายวิชาหลัก                  

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  2) นําผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานมากําหนดเปนกรอบโครงรางหลักสูตร                   

สูประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  3) ผูวิจัยนําขอมูลพ้ืนฐานในข้ันตอนท่ี 1 มาพัฒนา

หลักสูตรสูประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามองคประกอบของหลักสูตร 7 ประการ 

ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งในขั้นตอนนี้ภาคีเครือขาย ไดแกผูแทนจากสมาคมครูผูสอนจังหวัดเชียงใหม  

พิจารณาจากครูผูสอนรายวิชาพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ เปนครูผูสอนที่มีความรู                          

ความเขาใจ มีผลงานดีเดนหรือมีความสนใจในเร่ืองอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียน หรือสอนรายวิชา

อาเซียนศึกษา หรือครูผูสอน 5 รายวิชาหลักในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติ

พรอมในดานการพัฒนาหลักสูตรและมีความรูดานการศึกษา จํานวน 10 ทาน ไดเขามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น พิจารณาเสนอแนะและตรวจสอบความเหมาะสมในทุกๆ ขั้นตอนโดยมีรายละเอียด                                   

3.1)  กาํหนดขอมูลพืน้ฐานเพ่ือจดัทาํโครงรางหลกัสตูรสูประชาคมอาเซียนสําหรบันกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปที ่3 

ซึ่งประกอบดวยขอมูลดานการเมือง ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานพหุวัฒนธรรม                                     

ดานการจัดการศึกษา 3.2)  กําหนดคําอธิบายรายวิชา โดยผูวิจัยไดกําหนดคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลอง                

ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดสาระการเรียนรูจากคูมือหลักสูตรอาเซียน บริบทชุมชนและความตองการ                 

ของผูเรยีนและทองถิน่ ใหเหมาะสมในการจัดการเรยีนรู สาํหรบันกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปที ่3 เพือ่พัฒนาความรู

เนือ้หาอาเซียน ทกัษะการทํางานรวมกับผูอืน่ และเจตคติการรูคณุคาความเปนไทยและอาเซียน  3.3)  กาํหนด

ผลการเรียนรู สําหรับการจัดทําโครงสรางหลักสูตร การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู ตลอดจนส่ือและ

แหลงการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3.4) กําหนดโครงสรางหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรซ่ึงประกอบดวยเน้ือหาสาระ                   

จดุประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู และเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติมอาเซียน

ศกึษาสาํหรบัพหวุฒันธรรม 3.5) กาํหนดกระบวนการจดัการเรยีนรูหลักสตูรสูประชาคมอาเซยีนสาํหรับนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยสังเคราะหมาจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน                 

การสอนเน้ือหาอาเซียน และการสนทนากลุมภาคีเครือขายโดยในการวิจัยคร้ังนี้ไดใชการสอนแบบโครงงาน 

และการสอนแบบกรณีศึกษา ซึ่งเปนวิธีสอนที่สามารถสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาดานความรู ดานทักษะ   

การทํางานรวมกับผูอื่น และดานเจตคติการตระหนักรู คุณคาในความเปนไทยและความเปนอาเซียน                                     

4 หนวยการเรียนรู ดังตอไปน้ี หนวยท่ี 1 เรื่อง กําเนิดอาเซียน จํานวนเวลาเรียน 4 ชั่วโมง หนวยท่ี 2                                           

เรื่องเศรษฐกิจแบบฉบับอาเซียน จํานวนเวลาเรียน 6 ชั่วโมง หนวยที่ 3 เรื่อง อาซียนมิตรพึ่งพา                                              

ในสังคมพหุวัฒนธรรม จํานวนเวลาเรียน 6 ชั่วโมง หนวยที่ 4 เรื่อง กาวไกลไปกับอาเซียน จํานวนเวลาเรียน         

4 ชั่วโมง 3.6) กําหนดส่ือและแหลงเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน                      

สาํหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 โดยใชสือ่การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ดงันี ้เอกสารประกอบการสอน 
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วีดิทัศน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต You Tube เปนตน 3.7) กําหนดการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 

และหลังเรียนและประเมินผลดานทักษะและเจตคติ

  1.3 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร ขั้นตอนนี้เมื่อผูวิจัยและภาคีเครือขายรวมกันไป
ใหความรูกับครูผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น กอนใหครูนําหลักสูตรไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียน               

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 จาํนวน 30 คน ในโรงเรียนบานแมสา อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชียงใหม ซึง่มบีริบทใกลเคยีง

กับกลุมตัวอยาง เพื่อหาประสิทธิภาพโดยผลที่ไดจากการหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์                       

ทางการเรียน เทากับ 0.81  แบบประเมินทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น มีคาเทากับ 0.75 และแบบสอบถาม

การรูคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียน มีคาเทากับ 0.88 

 2. สวนท่ี 2 การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร ประกอบดวย 3 ขั้นตอนซึ่งลําดับตอจาก                  

สวนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร ดังนี้

  2.1 ขัน้ตอนท่ี 4  การนาํหลกัสตูรไปใช ขัน้ตอนน้ีผูวจิยัและภาคีเครอืขายรวมกนัไปใหความรู
กับครูผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน กอนใหครูนําหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคี

เครอืขายสาํหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 ทีม่คีวามเหมาะสมและมคีวามสมบรูณแลว นาํไปใชกบันกัเรยีน

ชัน้มธัยมศึกษาปที ่3 จาํนวน 27 คนในโรงเรียนบานหนองไคร อาํเภอสันทราย จงัหวัดเชยีงใหม สงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 จํานวน 1 ภาคเรียน และนิเทศ กํากับ ติดตาม ในระหวาง

การสอน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร  

  2.2 ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการใชหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ขั้นตอนนี้ผูวิจัยได

ศกึษาผลจากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูเนือ้หาอาเซียนกอนเรียนและหลังเรียน ผลการประเมิน

ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอืน่ โดยครูผูสอน และผลการประเมินเจตคติการรูคณุคาของความเปนไทยและ

ความเปนอาเซียนหลังการใชหลักสูตร  รวมถึงขอมูลจากการสังเกตการสอนท่ีรวบรวมไวระหวางการนํา

หลกัสูตรไปใช และการสะทอนผลของครผููสอนและภาคเีครอืขาย มาเปนขอมลูเพือ่นาํขอมลูไปสรปุผลการใช

หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความสมบูรณกอนนําไปเผยแพร  

ผลการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรสู ประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับนักเรียน                                     

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปรากฏผลการวิจัยดานการพัฒนาหลักสูตร และดานประสิทธิภาพของหลักสูตร  ดังนี้

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตร 
  1.1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
         สรปุผลการศกึษาขอมลูพืน้ฐาน การจดัสาระและประสบการณการเรยีนรู ปรากฏผลดงันี้         

ในดานสภาพทางการเมืองในปจจุบัน นําไปสูการเคล่ือนยายแรงงานตางชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน                

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางกันมากขึ้น ปญหาความขัดแยงในสังคมซึ่งบริบททั่วไปของโรงเรียน                       

บานหนองไคร เปนชุมชนที่อยูใกลตัวเมือง มีแรงงานตางดาวอพยพเขามาทํางาน ประกอบดวย คนพื้นเมือง 
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ชาวไทยใหญ คนเช้ือสายพมา ดังน้ันนักเรียนท่ีมาเขาเรียนจึงประกอบดวย นักเรียนท่ีเปนคนไทย และ                          

นกัเรยีนตางดาว แยกเปนนกัเรยีนตางดาวท่ีเกดิในประเทศไทย และนักเรียนท่ียายติดตามผูปกครอง ชนกลุมนอย

ที่มีจํานวนมาก ซึ่งแนนอนวายอมจะมีความแตกตางทางความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรม จึงทําใหนักเรียนขาดโอกาสและประสบการณในการปลูกฝงความเปนไทย การรูคุณคาของ

ความเปนไทย รวมถึงการเรียนรูถึงวัฒนธรรมไทยท่ีเปนองคประกอบสําคัญในการดํารงชีวิตในฐานะคนไทย 

เปนอุปสรรคตอการหลอมรวมสรางความเปนหน่ึง ความแตกตางทางวัฒนธรรมจึงสงผลตอการอยูรวมกัน             

ของนักเรียน ทําใหเกิดผลกระทบจากการรับความรูและขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนที่ไมเพียงพอตอการพัฒนา

ตนเองใหมีความพรอมสูประชาคมอาเซียนของนักเรียน 

 1.2 ผลการจัดสาระ และประสบการณการเรียนรู 
  1.2.1 แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู

   จากการสนทนากลุมภาคเีครอืขาย ไดเสนอแนวทางการจดักระบวนการเรยีนรูทีค่รอบคลมุ

เนื้อหาสาระและความคิด ความเชื่อของกลุมชนที่มีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม แมวาในสังคม

ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู ไมมีชนกลุมนอยหรือผูพูดภาษาถิ่น แตหลักสูตรและการสอนมีความเชื่อมโยงถึง

ความรูและความสมัพนัธเกีย่วกบัวฒันธรรมของชนพืน้ถิน่ เชน ประเพณ ี  ภาษา ความเชือ่ การทาํมาหากนิ และ      

วถิชีวีติ เพือ่สรางความเขาใจดีตอกนัและอยูรวมกันอยางสันติกย็งัมีความจําเปนอยู ลกัษณะความเปล่ียนแปลง

ที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของมนุษยในลักษณะขางตน กอใหเกิดการอพยพยายถ่ิน

เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบนักทองเที่ยวตางชาติ ตางภาษาและวัฒนธรรมเดินทางทองเที่ยวไปยังที่ตางๆ 

เพือ่พกัผอนหรือเพ่ือหาความรู ประสบการณ ตามแหลงทองเท่ียว ดงัน้ันนักเรียนควรไดเรียนเก่ียวกับการปฎิบตัิ

ตนในสังคมพหุวัฒนธรรม ความหลากหลายของผูคนตางเช้ือชาติ ตางภาษา และตางวัฒนธรรมรวมถึง                      

จากรายงานผลการใชหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดพบวา วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด                           

ตลอดจนสาระหลักสูตรแกนกลางอาเซียนในการกําหนดเนื้อหา  ไมครอบคลุม  ไมตรงกับความตองการ                                 

ของผูเรียนและชุมชน ผูเรียนยังขาดทักษะพ้ืนฐาน การทํางานรวมกับผูอื่น และเจตคติดานการรูคุณคา                      

ความเปนไทยและความเปนอาเซียน สงผลใหผูเรียนขาดความพรอมในการเขาประชาคมอาเซียน

  1.2.2 องคประกอบของหลักสูตร                 

               จากการสนทนากลุมของภาคีเครือขายขางตนทําใหหลักสูตรน้ีมีองคประกอบ 7                              

องคประกอบ คือ 1) ขอมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน ดานการเมือง ดานสังคม

และวัฒนธรรม  ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมพหุวัฒนธรรม และดานการจัดการเรียนรู 2) คําอธิบายรายวิชา                            

ประกอบดวย พฤติกรรมการเรียนรู เนื้อหาสาระเก่ียวกับเนื้อหาอาเซียน กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะ        

ทีพ่งึประสงคดานเจตคติ ในรายวิชาเพ่ิมเติมอาเซยีนศึกษาสาํหรบัพหุวฒันธรรม 3) ผลการเรยีนรู  ประกอบดวย                                   

ผลการเรียนรู 12 ขอ ดังนี้ 3.1)  อธิบายความเปนมาและการกอตั้งประชาคมอาเซียน 3.2) บอกเปาหมาย               

และวตัถปุระสงคของการกอตัง้ประชาคมอาเซยีน 3.3)  นาํเสนอและอภปิรายความรูเกีย่วกบักฎบตัรอาเซยีน 

3.4) นําเสนอผลการวิเคราะหการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.5) ศึกษา คนควาเกี่ยวกับ
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เศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับระหวางประเทศ 3.6) ทําความเขาใจและอภิปรายกรณีศึกษาเก่ียวกับ                     

การขัดแยงดานเศรษฐกิจ 3.7) สํารวจและออกแบบนําเสนอแนวความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน                    

3.8) ศึกษาและสํารวจขอมูลดานพหุวัฒนธรรม 3.9) อภิปรายกรณีศึกษาเก่ียวกับความแตกตาง                                         

ดานสังคมและวัฒนธรรม  3.10) ออกแบบนําเสนอ ประเพณี และวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม                                

3.11)  บอกความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจาได  3.12) วิเคราะหสภาพปญหา

การอยูรวมกันในชุมชนและสามารถบอกแนวทางแกปญหาได 4) โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยเนื้อหา                  

ผลการเรียนรูสาระสําคัญและวิธีการ การจัดการเรียนรู เวลาเรียน คานํ้าหนักคะแนน และภาระงาน/ชิ้นงาน 

5) กระบวนการจดัการเรยีนรู ประกอบดวย วธิกีารสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) วธิสีอนแบบ

กรณีศึกษา (Case Study) 6) สื่อและแหลงเรียนรู ประกอบดวย สื่อการสอนประเภทส่ิงพิมพ สื่อการสอน

ประเภทเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลงเรยีนรูตางๆ  และ 7) การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู  ประกอบดวย                        

การใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูเนื้อหาอาเซียน การใชแบบประเมินทักษะ                             

การทํางานรวมกับผูอื่น และการใชแบบประเมินดานเจตคติการรูคุณคาความเปนไทยและความเปนอาเซียน  

 2.  ดานประสิทธิภาพของหลักสูตร  
       เม่ือนําหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนที่พัฒนาดวยกระบวนการภาคีเครือขายไปใชกับนักเรียน                     

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 โรงเรยีนบานหนองไคร อาํเภอสนัทราย สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

เชียงใหม เขต 2 จํานวน 27 คน จํานวน 1 ภาคเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้ง 3 ดาน                                

สรปุไดดงันี ้ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความรูเกีย่วกับอาเซียนตามผลการเรียนรู เนือ้หา และสาระการเรียนรู                         

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 มีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     

เนื้อหาอาเซียน กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 11.96 และ 24.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.60                           

และ 1.90 คะแนน ตามลาํดับนัน่คอื การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเนือ้หาอาเซยีนหลงัเรยีนมคีาเฉลีย่สงูกวา

กอนเรียน เทากับ 12.04 โดยที่คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนดานความรูเนื้อหาอาเซียนหลังเรียนมีคาสูงขึ้น

ประมาณสองเทาของคาเฉลี่ยกอนเรียน แสดงวาความรูเนื้อหาอาเซียนในหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน                       

โดยใชกระบวนการภาคีเครือขายไดผลดี  2) ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                 

ของโรงเรียนบานหนองไคร มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยูในระดับมากท่ีสุด 3) ดานเจตคติของผูเรียน

ตระหนักในคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียน ภายหลังการจัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตร                 

สูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนมีเจตคติ

อยูในระดับมาก 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 256264

อภิปรายผลการวิจัย
 1. การพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย  

  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีองคประกอบ 7 องคประกอบ คือ 1) ขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร 

ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน ดานการเมือง ดานสังคมและวัฒนธรรม  ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมพหุวัฒนธรรม 

และดานการจัดการเรียนรู 2) คําอธิบายรายวิชา ประกอบดวย พฤติกรรมการเรียนรู เนื้อหาสาระ เกี่ยวกับ

เน้ือหาอาเซยีน กระบวนการเรยีนรู และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคดานเจตคต ิในรายวชิาเพิม่เตมิอาเซยีนศกึษา

สําหรับพหุวัฒนธรรม 3) ผลการเรียนรู  ประกอบดวย ผลการเรียนรู 12 ขอ สอดคลองตามนโยบายของ                            

Office of the Basic Education Commission (2012, 25) ทีม่กีารกาํหนดเปาหมายทีต่อบสนองความตองการ

ของผูเรยีนและสงัคม โดยใหมคีวามตระหนกั และเห็นคณุคาของการสงเสรมิ และปลกูฝงใหเดก็มคีณุลกัษณะ

ความเปนไทย ตระหนักรูคณุคาความเปนไทยและความเปนอาเซียน โดยผูวจิยัไดจดัทาํหลักสตูรรองรับแนวคิด

ดงักลาว  ทัง้นีด้วยเหตผุลทีผู่เรยีนเปนเด็กกลุมชาติพนัธุ หลายเชือ้ชาตทิีต่ดิตามผูปกครองเขามาประกอบอาชีพ

ในประเทศไทย ประกอบกับเด็กเหลาน้ีกาํลงัจะจบการศึกษาภาคบังคบั  สวนใหญไมมโีอกาสในการศึกษาตอ

และจะตองเขาสูตลาดแรงงาน  หลักสูตรน้ีจึงทําใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นและ                

มีเจตคติในการตระหนักรูคุณคาความเปนไทยและอาเซียน 

 2. ประสิทธิภาพของหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย                        

โดยการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร 3 ดาน ดังนี้  1) ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา    

หลังการใชหลักสูตรนี้ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูเนื้อหาอาเซียน สูงกวากอนการใช

หลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรอบโครงสรางเวลาเรียนท่ีกําหนด               

เนื้อหาสาระการเรียนรู มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม ตลอดจนการกําหนดรูปแบบ        

การจัดการเรียนรูและคานํ้าหนักเวลาในการจัดการเรียนการสอนในแตละหนวย การเรียนรูของรายวิชานั้นๆ 

โดยการกําหนดเน้ือหาสาระการเรียนรูในหลักสูตรตองมีความยากงายเหมาะสมสอดคลองกับวุฒิภาวะและ

พัฒนาการของผูเรียนตลอดจนมีความสอดคลองสัมพันธกัน และมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย              

ที่ทําใหผูเรียนไดปฎิบัติจริง ซึ่งหลักสูตรน้ีไดใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานและแบบกรณีศึกษา 

ทําใหนักเรียนเกิดองคความรูในดานเน้ือหาอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษางานวิจัย ดังนี้ Ritkhasit 

(2010,33) และ Burroughs (1997, 4743 ) ที่พบวา การเรียนการสอนวิชาอาเซียนไมใชวิชาทองจําอีกตอไป 

กระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันมีแนวทางหลากหลายมากย่ิงขึ้นในการสรางองคความรูใหแกผูเรียน              

อีกท้ังสื่อการเรียนการสอนก็มีความทันสมัยมากย่ิงขึ้น ทําใหผูสอนงายตอการนําไปใช แตอยางไรก็ตาม                     

ในการเรียนการสอนวิชาอาเซียนท่ีดีนั้นจะตองใหผู เรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติ เชน                          

การนําเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การเขียนรายงาน 2) ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น                         

ของนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสู ประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียน                              

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการใชหลักสูตรทําใหนักเรียนมีผลการประเมินดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น                  
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อยูในระดับมากที่สุด โดยการประเมินของครูผูสอน ซึ่งเกิดจากการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบโครงงาน                    

(Project Based Learning) ทีไ่ดมุงเนนใหเดก็เกดิพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สงัคม จติใจและสตปิญญา

ซึ่งตรงตามหลักสูตร เปนการสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรู โดยมุงเนนใหปฏิบัติจริงไดพรอมท้ัง                                    

เปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู ผูปกครองและนักเรียนซ่ึงสามารถพัฒนาการเรียนรูไดเปนอยางดี                            

โดยมีเปาหมายในเชิงคุณภาพ คือ เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโครงงานที่รวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ                          

จากการเรยีนรูและสามารถเชือ่มโยงความสมัพันธกนัไดอยางมเีหตผุลและนาํมาใชในชวีติประจาํวนัเหมาะสม

กบัวยัซึง่สอดคลองกบั Kraphajan (2009, 28) ; Ritthichdee  (2010, 103) ; Jackson et al. (1991, 675-689) ;  

Parker (1990,16) ที่พบวา องคประกอบท่ีสําคัญที่สุดในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานคือ การสราง

ความรูสึกเปนเอกลักษณของกลุม การไดรับการสนับสนุนจากสังคม และความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน                          

จากแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานรวมกันกับผูอื่น สรุปไดวา การทํางานรวมกันกับผูอื่น นอกจากจะชวยให                      

การดําเนินงานประสบผลสําเร็จแลว ยงัชวยใหสมาชิกในทีมเกิดความรูสกึเปนสวนหน่ึงของทีม มคีวามจงรักภักดี

ตอทีมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมกันแกไขปญหาและดําเนินงาน     

ตามทีไ่ดรบัมอบหมายอยางเต็มที ่ สามารถนําทมีไปสูความสาํเรจ็อยางยัง่ยนื  3) ดานเจตคติตระหนกัในคุณคา

ความเปนไทยและความเปนอาเซียนของนักเรียนท่ีพบวา หลังทดลองการใชหลักสูตรนี้ นักเรียนมีเจตคติ                  

อยูในระดบัมาก ซึง่ในคาํอธบิายรายวชิาไดกลาวถงึกลไกกาํหนดนโยบายการทาํงานของอาเซยีน การตดัสนิใจ

ในเร่ืองของการคาการลงทุน บทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิกทั้งตอประเทศไทยและตอประเทศ                       

สมาชิกอื่นๆ การสรางและการทําความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรม  การปฎิบัติตนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

เพื่อใหดํารงตนอยู ในสังคมไดอยางมีความสุข รู คุณคาของความเปนไทย ภาคภูมิใจและหวงแหน                                        

ในความเปนชาติไทยและความเปนอาเซียน มุงมั่นในการทํางานรวมกับผูอื่น หลักสูตรสูประชาคมอาเซียนนี้

สามารสงเสริมการพัฒนาดานเจตคติของผูเรียนใหรู คุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียนได                           

เนื่องจากการเรียนรูวิชาอาเซียนศึกษาจะชวยใหนักเรียนตระหนักเกิดสํานึกในความรักชาติและภาคภูมิใจ                         

ในความเปนไทย 

 การวิจัยในครั้งนี้สามารถสรางการยอมรับ และการสรางภาพลักษณที่ดีของผูเรียนอันนําไปสู                                

การยอมรับตอสาธารณะได  นอกจากนั้นผูเรียนยังเห็นเปาหมายในการเรียนที่ชัดเจน ตรงกับความตองการ

ของตนเอง ชุมชน และทองถิ่น รวมถึงสรางเสนทางอาชีพและการมีงานทํา ทั้งนี้หลักสูตรสูประชาคมอาเซียน

โดยใชกระบวนการภาคีเครือขายในครั้งนี้ถือไดวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพจนเปนที่ยอมรับ เน่ืองจาก                                 

มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ภาคีเครือขายรวมกันวางแผนอยางชัดเจน  มีการกําหนดโครงสราง                                      

ความมุงหมายของหลักสูตร  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน  อุปกรณสื่อการสอน การประเมินผล 

การเรียนการสอน   บรรยากาศในการเรียน  และส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
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สรุป
 ผลการพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียน                              

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลักสูตร ประกอบดวย 7 องคประกอบ แตละองคประกอบสอดคลองกับ                                         

สังคมพหุวัฒนธรรม ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน  เมื่อนําหลักสูตรไปใช พบวา ผลการเรียน

ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน ซึ่งไดแก ดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติของนักเรียนสูงข้ึนอยางชัดเจน                        

โดยมทีกัษะความรูพืน้ฐานทีจ่าํเปนในการทาํงานรวมกบัผูอืน่ไดอยางมีประสทิธภิาพ ผูเรยีนตระหนกัในคณุคา

ของความเปนไทยและความเปนอาเซียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 ทั้งนี้ หากมีการนําผลการวิจัยไปใช ควรพิจารณาความเหมาะสมกับบริบทของแตละสถานศึกษา 

และความตองการของผูเรียนและชุมชนทองถ่ิน และสถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมของครูผูสอน                           

ใหมคีวามเขาใจในดานจดุมุงหมายของหลักสตูร และองคประกอบของหลักสูตร สวนในการทําวจิยัคร้ังตอไป

จึงควรพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี  1) ควรมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการภาคีเครือขายโดยผูที่เขามา                                  

มีสวนรวมในเครือขายควรมีความรูความเขาใจสภาพชุมชนทองถ่ินเพ่ือการกําหนดเปาหมายของผูเรียน                          

ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนทองถ่ิน 2) ควรมีการพัฒนาหลักสูตร                                

สาระการเรยีนรูทีเ่กีย่วกับชมุชน ทีส่ามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่กดิขึน้โดยเฉพาะการรวมกลุม

ของประเทศสมาชิกอาเซียน และองคกรความรวมมอืระหวางประเทศ 3) ควรมีการตอยอดการพัฒนาหลักสตูร

สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับอาเซียนในพื้นที่อื่นๆ เพ่ือเปนการปลูกฝงผูเรียนใหรู คุณคาของความเปนไทย                        

และความเปนอาเซียน  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากระบวนการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี และ                                        

2) ศึกษาเงื่อนไขของความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น มีพื้นที่และ                               

กลุมเปาหมาย ไดแก อาจารย เจาหนาที่ แกนนําชุมชน ผูอํานวยการ  ครู และนักเรียนโรงเรียนวชิราลัย                          

รวมทั้งสิ้นจํานวน 58 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากผูประสงคเขารวมโครงการ เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา

ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบรายการประเด็นการสนทนากลุม เก็บรวบรวมขอมูลจากการลงพ้ืนที่                                

โดยใชวธิกีารศกึษาเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวมผสมผสานกบัวธิกีารประวตัศิาสตรบอกเลา และจากรายงาน

ปฏิบัติการยุววิจัย 3 ทีม ทีมละ 5 คน ที่มีความสามารถในการใชเคร่ืองมือแผนท่ีชุมชน โดยคัดเลือกจาก                    

การอบรมเชิงปฏิบัติการ นําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห  ผลการวิจัยพบวา กระบวนการ                       

สรางยุววิจัยมี 5 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นที่ 1 สํารวจและระดมขอมูล ขั้นที่ 2 หาเครือขาย และปรับทัศนคติ  

ขั้นท่ี 3 เติมเต็ม  ขั้นที่ 4 การดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการยุววิจัย ขั้นที่ 5 สะทอนการเรียนรู และการประเมินผล  

ปจจัยของความสําเร็จอันดับแรกคือ การสรางความเขาใจในการวิจัยประวัติศาสตร รองลงมาคือ                                         

การจดักจิกรรมลงพ้ืนท่ี ศกึษาประวัตศิาสตรดวยวธิกีารทีห่ลากหลาย สวนปญหาและอุปสรรค คอื ความวิตกกงัวล

ในระยะเวลาที่ใชทําวิจัย และแนวทางการสงเสริมใหเยาวชนศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น คือ การเอาชนะใจ 

จุดประกาย การเปนแบบอยาง และการสงเสริมสนับสนุน
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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

ของทองถิน่ทีต่อบสนองตอการทองเทีย่ว และการกอตัง้พิพธิภัณฑทองถิน่เพือ่สรางจติสํานกึรวมกนัในคณุคา

ของอดีต (Choowaen, 2006, 5) แตการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นที่ผานมาสวนใหญมักจะเปนการศึกษา

ของนกัวชิาการจากภายนอก คนในทองถิน่สวนใหญทาํหนาทีเ่ปนเพยีงผูใหขอมลูหรอืผูสนบัสนนุ กระบวนการ

ขับเคลื่อนของทองถิ่นยังขาดพลัง เนื่องจากผลการศึกษาประวัติศาสตรในทองถิ่นยังไมถูกถายทอดใหกับ                    
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ทองถิน่และสาธารณชนกวางขวางนกั ทาํใหคนในชมุชนขาดความรูความเขาใจจงึทาํใหไมตระหนกัในคณุคา

ความสาํคญัของประวัตศิาสตรทองถิน่ ดงันัน้  “คนในทองถ่ิน”  จงึตองเปล่ียนบทบาทเปนผูขบัเคล่ือนการพฒันา

ทองถิ่นดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความเขาใจและความผูกพันตอทองถิ่น โดยใชการศกึษาประวัติศาสตรทองถิ่น

เปนเครื่องมือสําคัญในการคนหาศักยภาพความรู หรือภูมิปญญาของทองถิ่น รวมทั้งเปนเครื่องมือ                                

กระตุนจิตสํานึกในคุณคาและความสําคัญของทองถิ่นดวย (Gatewongsa et al., 2014, 2) นอกจากนี้                        

การวิจยัประวัตศิาสตรทองถ่ินยงัเปนสิง่สาํคัญท่ีทาํใหเกดิการเปล่ียนแปลงคือ ไดรือ้ฟนองคความรูของชุมชน 

ทําใหชาวบานไดรูจักตัวตน ผูที่รวมในกระบวนการจากมหาวิทยาลัย ครูนักวิจัยในโรงเรียน และชุมชนไดรูจัก

ตนเองและรูจักชุมชนรวมกัน (Settayanurak et al., 2011, 1)

 ประวตัศิาสตรทองถิน่จงึเปนการเรียนรูประวตัศิาสตรแนวใหมทีมุ่งศึกษาวถิชีวีติชุมชนในดานตาง ๆ  

โดยมีคนในทองถิ่นซึ่งเปนเจาของประวัติศาสตรเปนผูศึกษาเร่ืองราว การศึกษาประวัติศาสตรในรูปแบบนี้                   

กอใหเกดิประโยชนตอทองถิน่โดยตรง เนือ่งจากเรือ่งราวของทองถิน่ทีผ่านกาลเวลา แสดงใหเหน็ถงึสายสมัพนัธ

ของคนในชุมชน ประสบการณที่คนมีรวมกัน ทําใหเกิดการเรียนรู เกิดความภาคภูมิใจ และนําไปสูพลัง                          

ของชุมชนที่จะปกปองรักษาทองถิ่นของตนเอง การเรียนรูเรื่องทองถิ่นหากผูศึกษาเปนคนในทองถิ่นและ                                 

ไดรบัการปลูกฝงตัง้แตเดก็กจ็ะเปนประโยชนตอทองถิน่อยางมัน่คงในระยะยาว (Buasuang & Sasiwongsaroj, 

2011, 2)  โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นโดยนักเรียนซ่ึงมีครูเปนผูสงเสริมกระบวนการ

เรยีนรูวธิวีจิยั ซึง่จะเปนเครือ่งมอืทีท่าํใหครเูปลีย่นวิธสีอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั ผูเรียนไดพฒันาศกัยภาพ 

โดยการคิดวิเคราะหและเชื่อมโยงเรื่องเวลาและพ้ืนที่ ทั้งยังจะเกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชน โรงเรียนและ

หลักสูตรทองถิ่นซึ่งจะทําใหเกิดความย่ังยืน

 ขอมูลจากการเสวนาอนุรักษตนยางนากับวิถีชุมชนคนสารภี  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง

ในวโรกาสเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ เพ่ือสงเสรมิการทองเทีย่วตาํบลสารภ ีภายใตอตัลกัษณ

ตนยางนาสารภ ีเมือ่วันที ่18 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ไดมกีารเสนอแนวทางในการตอยอดความรูทัง้ในเชงิประวตัศิาสตร 

ประเพณ ี  พธิกีรรม และความรูเกีย่วกบัตนไม รวมถงึควรมแีนวทางในการจดัใหเปนสถานทีท่องเทีย่วทีส่าํคญั

อกีแหงหนึง่ เนนการสรางจติสาํนกึคนในชมุชน โดยเฉพาะอยางยิง่เยาวชนในอาํเภอสารภ ีตระหนกัในคณุคา

ของประวัตศิาสตรตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลาํพนู และจากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน

วชิาประวตัศิาสตรในเขตอาํเภอสารภโีดยสอบถามครทูีม่าเขารวมงานเสวนา (Sutika, Yanawongsa & Chalarux, 

2016, 3)  พบวา  ครสูวนใหญมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความเขาใจในประวตัศิาสตรโดยเฉพาะในสวนของประวตัศิาสตร

ทองถิน่และยงัไมมกีารเชือ่มโยงเครอืขายในทองถิน่เขาหนนุเสรมิกระบวนการเรยีนรูประวตัศิาสตรทีช่ดัเจนและ                          

ตอเนื่อง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีสนับสนุนการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นในสถานศึกษา

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจึงไดจัดทําโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี                      

เพื่อสนับสนุนใหเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ไดเขารวมวิจัยโดยมีครูเปนผูสงเสริมกระบวนการเรียนรูวิธีวิจัย                        

ซึ่งโครงการน้ีเป นจุดเร่ิมตนที่กระตุ นใหเยาวชนหันมาสนใจเก่ียวกับเรื่องราวความเปนมา และ                                                      

ความเปลี่ยนแปลงในทองถิ่นของตัวเอง อันเปนจุดเชื่อมโยงใหคนรุนใหมไดตระหนักถึงคุณคาของ                            
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ประเพณทีองถิน่ พธิกีรรม ความเช่ือ โบราณสถาน โบราณวัตถ ุภมูปิญญาของบรรพชน ซึง่จะกอใหเกดิสํานกึรัก 

ความหวงแหนและมองเห็นเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีของทองถิ่นตนเอง อันจะนําไปสูพลังในการพัฒนา                  

ทองถ่ินตอไป 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางยุววิจัยภายใตโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี 

 2.  เพือ่ศกึษาเง่ือนไขของความสําเร็จ รวมท้ังปญหา อปุสรรค และแนวทางสงเสริมใหเยาวชนศึกษา

ประวัติศาสตรทองถิ่น

นิยามศัพท
 ยุววิจัย  หมายถึง ทีมนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขารวมทําการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตรสารภี

โดยนกัเรยีนเปนผูทาํการวจิยัดวยตนเองโดยใชเครือ่งมอืวิจยัทีไ่ดจากการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารและมคีรเูปน                       

ที่ปรึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
 1. การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น 
       การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นเปนเคร่ืองมือที่สําคัญอยางหน่ึงที่ทําใหคนเห็นรากเหงา                              

ของตนเอง เกดิสาํนกึในคุณคา ทาํใหคนเกดิความภมูใิจ และศกัดิศ์รีของส่ิงทีต่นเองมีอยูซึง่เปนมรดกตกทอด

มาจากบรรพบุรุษในทองถิ่น ทั้งนี้การสืบคนรากเหงาของตนเอง ยังนํามาซึ่งความรูของสมบัติชุมชนที่นา                     

จะนํามาปดฝุนสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมขึ้นได (Buasai, 2009, 4) การรวมกันสืบคนประวัติศาสตรทองถิ่น

จะชวยปลกุพลงัและความภาคภูมใิจถงึความย่ิงใหญและความมีคณุคาของภมูปิญญาทีส่ามารถกลบัฟนคนื

ชวีิตของคนในชุมชนขึ้นมาใหมไดเปนอยางดี

  การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นตองอาศัยวิธีการที่หลากหลายผสมผสานการศึกษาของ                        

สาขาวิชาตางๆ “สหวิทยาการ (Interdisciplinary)” มาประมวลเน้ือหาใหครอบคลุมกวางขวางและรอบดาน 

ตลอดจนเช่ือมโยงกันไดอยางเปนองครวม (Thanthanakun, 2015, 356) โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา                  

กระบวนการวิจัยมาสงเสริมกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่น 

 2. ยุววิจัยประวัติศาสตร
       การพัฒนาเด็กในระดับทองถิ่นเขารวมกิจกรรมหรือโครงการศึกษาประวัติศาสตรเปนหนึ่ง                       

ในกิจกรรมทางเลือกในการพัฒนาเยาวชนของทองถิ่น โดยเปนการเปดพื้นที่การเรียนรูทางเลือกใหแกเด็กๆ 

ไดเรยีนรูประวตัศิาสตรในทองถิน่ดวยตนเองผานการศกึษา สมัภาษณ และแลกเปลีย่นเรยีนรูกบัผูรูหรอืปราชญ

ชาวบานโดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของในทองถ่ินและหนวยงานภายนอกใหการสนับสนุน ดังที่ Nakornthap 

(2010, 18) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาตนเองของครูและผูเรียน ตลอดจนการพัฒนาเครือขายสงเสริม                   
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การเรียนรูทองถ่ินโดยการทํางานวิจัยรวมกันระหวางครูและชุมชนโดยมีมหาวิทยาลัยในทองถ่ินเขามาเปน                   

พี่เลี้ยง เกิดการเรียนรูคูวิจัย ซึ่งการสงเสริมสนับสนุนเยาวชนในชุมชนทําวิจัยในแนวประวัติศาสตรทองถิ่น                 

ผานการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น มีขั้นตอนดังนี้ 1) เริ่มตนจากการไดกลุ มเปาหมายทีมยุววิจัย                                          

2) การทํางานรวมกันอยางมีสวนรวม มีการปรึกษาแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือนําไปสูการดําเนินงานจัดกิจกรรม

ตามแผนงาน 3) การเผยแพรความรูเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่น นอกจากนี้                        

ตองมคีรทูีต่องการจะปฏิรปูการจดัการศึกษาในโรงเรียนตนเอง มทีกัษะกระบวนการวิจยัประวตัศิาสตรทองถ่ิน 

และเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางความตระหนักใหทีมยุววิจัยเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 

และนําโครงการยุววิจัยไปปรับใชในการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูนอกช้ันเรียน                                  

ทีส่นองตอบพระราชบัญญตักิารศึกษา พ.ศ. 2542 ทีก่าํหนดใหมกีารปฏริปูผูเรียนเปนสําคญั (Rittidet, Khumsri 

& Uboleard, 2007, 540-543) 

 3. กระบวนการสรางยุววิจัย
       การสรางยุววิจัยเปนการวิจัยและพัฒนาที่มุงเนนกระบวนการที่มีสวนรวมตั้งแตกระบวนการ

กําหนดปญหา ประเมินสภาพปจจุบัน จุดออน จุดแข็ง กําหนดแผนปฏิบัติการวิจัยที่สอดคลองเหมาะสม                       

กับวิถีชีวิตในเชิงวัฒนธรรมของเยาวชนในแตละพ้ืนท่ีและใชประวัติศาสตรท องถ่ินเปนเคร่ืองมือ                                        

ผลการสังเคราะหงานดานกระบวนการโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นภาคเหนือของ Atthames et al. 

(2009, 27-28) ไดนําเสนอกระบวนการทํางานในระดับภาค ออกเปน 6 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ 1) ขั้นกอนทําวิจัย 

2) ขัน้พฒันาโครงการยวุวจิยั 3) ขัน้กระบวนการหนนุเสรมิยวุวจิยัทาํวจิยัและการเขยีนรายงาน 4) ขัน้การสราง

คูมือกระบวนการทําวิจัยประวัติศาสตรทองถ่ิน 5) ขั้นการติดตามประเมินผลงานวิจัย และ 6) ขั้นการตอยอด

งานวิจัยประวัติศาสตรทองถ่ิน โดยเกิดการยกระดับความรูของงานยุววิจัย การดําเนินกระบวนการยุววิจัย                       

ภายใตการเก็บขอมูลเชิงประจักษเปนการเรียนรู“ทักษะชีวิต” ที่ทรงพลังและยั่งยืนแกผูเรียน ทั้งหมดนี้                            

ลวนเปนการเพ่ิมบทบาทใหมใหกับการวิจัยที่ไมใชเปนเพียงการบุกเบิกสรางความรูใหมทางวิชาการเทานั้น 

แตเปนการใชกระบวนการและธรรมชาติของการวิจัยเปนเครื่องมือกระตุนการเรียนรูและเปดพื้นที่การเรียนรู

ใหมใหทั้งครูและผูเรียน ทั้ง “ยุววิจัย” “คุรุวิจัย” “เครือขายการเรียนรู” ไดกลายมาเปนกระแสความคิด                            

และเคร่ืองมือที่ทรงพลังในการพัฒนาครู พัฒนาเด็ก และพัฒนากระบวนการเรียนรูในระบบการศึกษาไทย 

(Nakornthap, 2010, 18)  

  การวิจยัและพัฒนาเครือขายในพ้ืนทีเ่พือ่หนนุเสริมการเรียนรูรายวิชาประวัตศิาสตรในจังหวัดเชยีงใหม

ควรมีการพัฒนาเครือขายในทองถิ่นโดยใชเครือขายในพื้นที่เพ่ือหนุนเสริมการเรียนรูรายวิชาประวัติศาสตร             

ในโรงเรียน  ตลอดจนกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการสอนของครูโดยเครือขายนักวิชาการ                    

ในพ้ืนท่ีมบีทบาทหนาท่ีในการหนุนเสริมดวยการสรางชุดความรูเกีย่วกับประวัตศิาสตรชมุชนท่ีหลากหลายมิติ

ตามแนวทางของศาสตรตางๆ และเกิดแนวทางการบูรณาการการสอน วิชาประวัติศาสตรกับศาสตรอื่นๆ                     

ทาํใหเกดิการเรยีนรูแบบบรูณาการทนุเครอืขายในพืน้ที ่คร ูและนกัเรยีนมคีวามสขุในเรยีนรูวชิาประวตัศิาสตร

เพิม่ขึน้ (Ongsakul, S.; Ongsakul, Sa & Thipkasorn, 2011, 24-25)  เกดิประวตัศิาสตรชมุชน โดยคณะผูวจิยั                 
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สถานศึกษาและชุมชนชวยกันสืบคน ผูบริหารสถานศึกษา ชุมชน และเครือขายในพ้ืนท่ีมีความภูมิใจท่ีได             

รวมหนุนเสรมิ ครมูัน่ใจในการสอนวิชาการประวัตศิาสตรและมเีทคนิคในการสอนเพ่ิมขึน้ซ่ึงประวัตศิาสตรทองถิน่

เปนการศึกษาเรื่องราวของชุมชนที่อยูนอกแวดวงศูนยกลางอํานาจทางการเมืองของรัฐ สังคมหรือชุมชน                         

ดังนั้น แนวคิดการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนในการมองโครงสรางหมูบานจึงไมใช “หนวย” ที่ถูกกําหนดขึ้น

โดยกระทรวงมหาดไทย (Settayanurak, 2011, 18) แนวคิดดังกลาวทําใหการศึกษาชุมชนหรือทองถิ่นแบง

เขตการศึกษาออกเปน “หนวย” เฉพาะที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูศึกษาวาตองการจะศึกษา                

ในระดับใด เชน เมือง หมูบาน หรือชุมชนระดับตางๆ เปนตน “หนวย” ทางกายภาพท่ีจะใชศึกษานับ                               

เปนลักษณะท่ีสําคัญยิ่งของประวัติศาสตรทองถิ่น (Choowaen, 2006, 141)

วิธีการวิจัย
 การวิจัยมีกระบวนการในการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. สํารวจ และระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดโครงสราง รูปแบบ และแนวทางดําเนินงาน
  1.1 กลุมเปาหมาย จํานวนท้ังสิ้น 8 คน ประกอบดวย 1) เจาหนาที่ศูนยขอมูลเวียงกุมกาม   

1 คน 2) อาจารยสาขาวิชาลานนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 คน 3) เจาหนาที่                          

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษที ่ 16 ระดับปฏบิตักิาร 1 คน 4) เจาหนาทีส่าํนกับรหิารงานทรพัยากรธรรมชาตแิละ                         

สิง่แวดลอม จงัหวดัเชยีงใหม ระดับปฏบิตักิาร 1 คน 5) แกนนาํชมุชน 3 คน และ 6) ผูอาํนวยการโรงเรียนวชิราลยั 

1 คน

  1.2 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบรายการประเด็นสนทนากลุมสําหรับ

บคุลากร เจาหนาที ่และแกนนําชมุชน โดยไดรบัคาํแนะนาํในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบรายการประเด็น

สนทนากลุมจากผูทรงคุณวุฒิ

  1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
   1.3.1    ศึกษาขอมูลจากเอกสารและส่ิงพิมพตาง ๆ เรื่องการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น

แนวคิดการวิจัยแบบมีสวนรวม แนวคิดการวิจัยเก่ียวกับชุมชน และแนวคิดยุววิจัยประวัติศาสตร และ                       

ขอมูลจากส่ิงพิมพทองถิ่นตนยางนาถนนสายเชียงใหมลําพูน 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    ตรวจสอบความสอดคลองของขอมลูจากการสนทนากบัแนวคดิยวุวจิยัประวตัศิาสตร

 2. การวิเคราะห และออกแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบตักิารสรางยุววิจยัประวัตศิาสตรสารภี
และกระบวนการสรางยวุวจิยั ในขัน้ตอนน้ีผูวจิยัไดดาํเนนิการวิเคราะห สงัเคราะหขอมูลทีไ่ดจากข้ันตอนท่ี 

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) แกนนําชมุชน 

3 คน 4) ผูอํานวยการโรงเรียนวชิราลัย 1 คน 5) ครู จํานวน 2 คน และ 6) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 

6 จํานวน 46 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากผูประสงคเขารวมโครงการ

  3.2  เครือ่งมอืทีใ่ชเก็บรวบรวมขอมลู ไดแก คูมอือบรมเชงิปฏบิตักิารยวุวจิยัประวตัศิาสตร

สารภี แบบบันทึกผลการประเมินการใชแผนท่ีชุมชน และแบบประเมินผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการสราง

ยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี โดยไดรับการตรวจสอบและหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงค (Index of Congruence: IOC) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน  

  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
   3.3.1    ผูวิจัยจัดทําคูมืออบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี 

   3.3.2    จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัยประวตัิศาสตรสารภี

   3.3.3  จัดทําแบบบันทึกผลการประเมินการใชแผนที่ชุมชน และแบบประเมินผลจาก                 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี เพื่อนําผลการประเมินคัดเลือกและสรางทีมยุววิจัย 

3 ทีม ทีมละ 5 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกผลการประเมิน

  3.4  การวิเคราะหขอมูล
   3.4.1    วเิคราะหขอมลูจากแบบประเมนิโดยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

   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  เครือ่งมอืทีใ่ชเก็บรวบรวมขอมลู ไดแก คูมอือบรมเชงิปฏบิตักิารยวุวจิยัประวตัศิาสตร

สารภี แผนที่ชุมชน แบบสังเกต และแบบบันทึกขอมูล

  4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
   4.3.1    ยุววิจัยรวมกันคิดหัวขอการวิจัยที่สนใจ ปรับหัวขอวิจัยและคําถามการวิจัยให

คลองกับประวัติศาสตรทองถิ่นโดยครูใหคําปรึกษา

   4.3.2    ยุววิจัยเขียนโครงรางโครงการยุววิจัย  ออกสํารวจพ้ืนที่โดยใชแผนท่ีชุมชน                          

และสรางความคุนเคยกับชุมชน ประสานงานกับคนในชุมชน
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   4.3.3    วจิยัปฏบิตักิารยวุวจิยั ประกอบดวย กระบวนการตัง้คาํถาม การเกบ็รวบรวมขอมลู  

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

สนทนากลุมสําหรับยุววิจัยเก่ียวกับเง่ือนไขของความสําเร็จ ปญหา และอุปสรรค โดยไดรับคําแนะนํา                             

ในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน

  5.3 การเกบ็รวบรวมขอมลู ออกติดตามผลการดําเนินการวิจยัปฏบัิตกิารยุววจิยั และรายงาน

ความกาวหนา ใหขอเสนอแนะการปรับปรงุแกไขการดําเนนิงาน โดยผูวจิยัสัมภาษณและจดัสนทนากลุมเพือ่

นําเสนอเงื่อนไขของความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร 

  5.4  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ การสนทนากลุม และจัดทํา

รายงานสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย
 1. กระบวนการสรางยุววิจยัประวัตศิาสตรสารภี ไดกระบวนการสรางยุววิจยัจากการวิเคราะห 
สงัเคราะหขอมลู และการนําแนวคิดกระบวนการทํางานยุววิจยัประวัตศิาสตรทองถ่ินภาคเหนือของ Atthames 

et al. (2009) มาปรับใชภายใตการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของดังนี้ 

  1.1 ขั้นที่ 1 สํารวจและระดมขอมูล สํารวจขอมูลพื้นฐานโรงเรียนในพ้ืนที่เปาหมาย                              

จัดประชุมทีมวิจัยทุกคนเพื่อทําความเขาใจ วางแผนและกําหนดการดําเนินงานโครงการรวมกับศูนยขอมูล

เวียงกุมกาม  สาขาวิชาลานนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ                       

ที่ 16 (เชียงใหม) และสํานักบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม ศูนยขอมูล          

เทศบาลตาํบลยางเนิง้ ตาํบลสารภ ีตาํบลทาวงัตาล ตาํบลหนองหอยโดยแสดงผลในลักษณะของกระบวนการ                           

สรางยุววิจัยเพ่ือตอบคําถามวารูปแบบการสรางยุววิจัยภายใตโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี                        

เปนอยางไร

  1.2  ขั้นท่ี 2 หาเครือขาย เริ่มจากการหาเครือขายของผูบริหาร ครูและนักเรียนที่สนใจ
สนับสนุนใหนักเรียนและครูเขียนโครงการ โดยผูประสานงานไดทํางานเชิงรุกเขาถึงครูและนักเรียนยุววิจัย               
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ทัง้ทางโทรศัพทและอีเมล ซึง่ในระหวางน้ีทางผูประสานไดพยายามทําความเขาใจและปรับทศันคติของตนเอง 

ครูและนักเรียนใน 2 ประเด็น คือ "งานวิจัยไมใชเรื่องยาก" และ "ประวัติศาสตรทองถิ่น"

  1.3 ขั้นที่ 3  เติมเต็ม กระบวนการน้ีเปนการฝกทักษะ สรางพื้นฐานและเตรียมความพรอม

โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี เพื่อใหทีมยุววิจัยไดมีความรู ทักษะและ

ประสบการณพื้นฐานในการลงมือปฏิบัติทําวิจัยดวยการลงพ้ืนที่ตอไป

  1.4 ขั้นที่ 4 การดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการยุววิจัย เขียนรางโครงการยุววิจัย การลงพ้ืนที่

ชุมชนประสานงานกับกลุมเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ทําการสํารวจตนยางนาถนนสายเชียงใหม-ลําพูนทําให

เกิดการตรวจสอบสถานการณและสภาพของตนยางนาผานการลงพ้ืนที่จริง โดยมีการตรวจสอบควบคูกับ                                

หมายเลขและขอมูลท่ีไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนใหยุววิจัยไดบันทึกและสังเกตสภาพตนยางนา                      

อยางละเอียด สัมภาษณผู สูงอายุ จัดเวทีเรื่องเลาประวัติศาสตร เก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบ                   

ประเด็นของการวิจัย วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล แบงยุคเชิงประวัติศาสตรที่สอดคลองกับประเด็น                   

การวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 

  1.5 ขั้นที่ 5 สะทอนการเรียนรู และการประเมินผลการดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนิน

โครงการผานการสนทนากลุม (Focus Group) ตอกจิกรรมหรือผลงานการศึกษาประวัตศิาสตรทองถ่ิน สะทอน

เงื่อนไขของความสําเร็จ กระบวนการ รวมทั้งปญหา อุปสรรค และแนวทางสงเสริมใหเยาวชนศึกษา

ประวัตศิาสตรทองถ่ินเพ่ือนาํผลการศึกษาของทีมยวุวจิยัไปสูขัน้การตอยอดงานวิจยัประวัตศิาสตรทองถ่ินใน

เชิงลึกระยะตอไป (ขั้นการตอยอดงานวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น)

 2. เง่ือนไขของความสําเร็จ ปญหา และอุปสรรค จากการถอดบทเรียนกระบวนการสราง                

ยุววิจัยประวัติศาสตรสารภีสามารถวิเคราะหเงื่อนไขของความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคไดดังนี้

  2.1 เงือ่นไขของความสําเร็จ ประกอบดวยการจัดกจิกรรมใหผูเรยีนและครูไดลงพืน้ทีเ่รยีนรู 
และศึกษาประวัตศิาสตรดวยวิธกีารท่ีหลากหลายทําใหผูเรยีนมีความต่ืนตวัและเรียนรูไดรวดเร็ว และการสราง

เครือขาย การสรางความเขาใจอันดีทีจ่ะนําไปสูความรวมมือกนัของนักวจิยัภายในโครงการกับนกัวิจยัโครงการ

อื่น ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการระดมความคิดเห็น การทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของ และจัดประชุม

ทีมวิจัยทุกคนเพื่อทําความเขาใจวางแผนรวมกัน ทั้งน้ีหากเจาหนาที่เทศบาลและชุมชน ตลอดจนผูบริหาร

สถานศึกษา คร ูและนักเรียน มคีวามเขาใจและตองการเรียนรู เหน็ความสําคัญของประวัตศิาสตรชมุชนอยาง

แทจริง ทําใหนักวิจัยไดรับความรวมมือจากทุกฝายเปนอยางดี ทั้งนี้ นักวิจัยควรลงพ้ืนที่ใหบอยคร้ังมากข้ึน 

เน่ืองจากจําเปนตองประสานงานกับหลายหนวยงานและควรมีการทําความเขาใจท่ีชดัเจนในการดําเนินงาน

ในแตละกิจกรรมเพื่อลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

  2.2 ปญหาและอุปสรรค คือ การทําความเขาใจในเร่ืองการวิจัยหรือการวิจัยประวัติศาสตร                              

เปนปญหาพ้ืนฐานของการทําโครงการ ครูในโรงเรียนมีความรูสึกวา การทําวิจัยเปนเรื่องยากและซับซอน                    

การทําวิจยัในโครงการน้ีจะตองทําเปนงานวจิยัทางประวัตศิาสตรและทํารวมกับนกัเรียนทาํใหเกดิความวิตก

กงัวล รวมถงึระยะเวลาทีจ่าํกดัทาํใหทัง้ครแูละนกัเรยีนมคีวามรูสกึวติกกงัวลตอการจดัสรรเวลาในการทาํวจิยั
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 จากการถอดบทเรียนกระบวนการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภีสามารถวิเคราะหแนวทาง                              

ที่สงเสริมใหเยาวชนศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินได ดังนี้

 1. การเอาชนะใจ ทําใหเยาวชนมีความเช่ือถือ ยอมรับในตัวผูวิจัย ผูสอน วิทยากรและยอมรับใน

ความเปนทองถิ่นของตนเอง รวมถึงตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรทองถิ่น

 2. การเปนแบบอยาง การที่มีคนรุนเกา รุนปูยา ตายาย พอแม เปนตนแบบใหกับเยาวชน จะชวย

ใหเกดิความคิด ตระหนักและเกิดความรูสกึตัว (จติสาํนึก) แกเยาวชนได ตลอดจนเกิดความรัก ความหวงแหน

ในทองถ่ิน และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสืบตอไดเปนอยางดี

 3. การไดรับการสงเสริมและสนับสนุน หนวยงานในทองถิ่นใหมีสวนรวม มีหลายหนวยงานท้ังใน

ระดบัหมูบาน ตาํบล อาํเภอ ไปจนถงึจงัหวดัหรอืสูงกวา  สามารถเขามามสีวนในการสนบัสนุน สงเสรมิใหเกดิ

การตื่นตัวในการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยเรื่องยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้

 จากการศึกษาทําใหไดกระบวนการสรางยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี 5 ขั้นตอน ประกอบดวยขั้นที่ 1 

สํารวจและระดมขอมูล ขั้นที่ 2 หาเครือขาย ขั้นที่ 3 เติมเต็ม ขั้นที่ 4 การดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการยุววิจัย และ

ขั้นที่ 5 สะทอนการเรียนรู และการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งมีความสอดคลองกับข้ันตอนกระบวนการ

ทํางานยุววิจัยประวัติศาสตรทองถ่ินภาคเหนือของ Atthames et al. (2009, 27-28) ในข้ันตอนที่ 1 - 5 ไดแก 

1) ขั้นกอนทําวิจัย 2) ขั้นพัฒนาโครงการยุววิจัย 3) ขั้นกระบวนการหนุนเสริมยุววิจัยทําวิจัยและการเขียน

รายงาน 4) ขั้นการสรางคูมือกระบวนการทําวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น 5) ขั้นการติดตามประเมินผลงานวิจัย 

ทั้งน้ีกระบวนการสรางยุววิจัยมีขั้นตอนท่ีมีขอคนพบ และขอจํากัดที่แตกตางกันในบางข้ันตอน ไดแก                               

ในขั้นที่ 3 เติมเต็มซึ่งเปนกระบวนการหนุนเสริมการทําวิจัยและการเขียนรายงาน คนพบวา ครูและนักเรียน                  

มีความตองการที่จะศึกษาและใชคูมือกระบวนการทําวิจัยต้ังแตขั้นตอนนี้เพื่อใหสามารถดําเนินงานวิจัย                   

เปนไปตามกระบวนการ สวนขั้นที่ 6 การตอยอดงานวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นของ Atthames et al. (2009, 

27-28) นัน้ ผูวจิยัมขีอจาํกดัในดานระยะเวลาทีใ่ชในการดาํเนนิการ ซึง่การตอยอดงานวจิยัจะสามารถดาํเนนิการ

ไดนั้นจะตองมีการจัดเวทีถอดบทเรียน เผยแพรประชาสัมพันธ และการสังเคราะหผลการวิจัยที่เปนขอมูล               

ทางประวัติศาสตรที่ไดรวมกันในชุมชนอีกคร้ัง กอนจะนํามาตอยอดงานวิจัยในเชิงการพัฒนาหลักสูตรและ          

การจัดการเรียนการสอนทางประวัติศาสตรในทองถิ่นตอไป

 เงือ่นไขของความสาํเรจ็ ในการสรางกระบวนการยวุวจิยั ไดแก การสรางความเขาใจในเรือ่งการวจิยั

หรือการวิจัยประวัติศาสตรมีความสําคัญสําหรับครูเปนอันดับแรก มุงเนนการทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง  

ทางความคิดในเร่ืองการแสวงหาความรู ความสามารถของครูและนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมใหผูเรียน และ                          

ครูไดลงพื้นที่เรียนรูเพื่อศึกษาประวัติศาสตรดวยวิธีการที่หลากหลายทําใหผูเรียนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู                    

ไดโดยเช่ือมโยงหรือตอยอดความรูทางประวัติศาสตรใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นจะทําใหผูเรียนเกิดความรู                         
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ความเขาใจที่เปนรูปธรรม สอดคลองกับโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น จังหวัดมหาสารคามของ                       

Rittidet, Khumsri & Uboleard (2007, 542) ที่พบวา ครูที่ปรึกษาตองการใหมีการอบรมใหแนวทางการทํา

วิจัยที่ถูกตองในสาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น เพราะครูที่ปรึกษาบางทานไมไดมีความรูในดานการเรียน             

การสอนประวัติศาสตร ไมไดมีวุฒิสาขาวิชาประวัติศาสตร เมื่อเขามารวมโครงการฯ การดําเนินการประชุม

อบรมใหความรูดานประวัติศาสตรหลายคร้ังจึงเขาใจ และครูที่ปรึกษามีบทบาทในการสรางความตระหนัก     

ใหทีมยุววิจัยเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาตามไปลงพ้ืนที่เก็บขอมูล                         

เพือ่ใหขอคดิเหน็ในการตัง้คําถาม ทาํใหทมียวุวจิยัเกบ็ขอมลูไดตรงประเดน็วตัถปุระสงคของแตละชุดโครงการ

ซึ่งโครงการแตละโรงเรียนจะมีการเก็บขอมูลตามบริบทของแตละชุมชนและบริบทระหวางครูที่ปรึกษา                           

กับยุววิจัยจะวางแผนงานรวมกัน

 การจัดกิจกรรมลงพ้ืนที่และเรียนรู การศึกษาประวัติศาสตรดวยวิธีการท่ีหลากหลายทําใหเกิด                    

ความตืน่ตวัและเรยีนรูไดรวดเรว็ การสรางเครอืขายและความเขาใจอนัดทีีจ่ะนาํไปสูความรวมมอืจากทกุฝาย 

ควรทาํความเขาใจใหชดัเจนกอนทีจ่ะดาํเนนิกจิกรรม เพ่ือลดปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ การสรางเครอืขาย

และความเขาใจอันดี ที่จะนําไปสูความรวมมือกันของนักวิจัยภายในโครงการกับนักวิจัยโครงการอ่ืน                             

ตลอดจนหนวยงานทีเ่ก่ียวของ  เปนปจจยัความสาํเรจ็ของการวจิยั ซึง่ตองมกีารระดมความคิดเหน็ การทบทวน

ขอมลูทีเ่กีย่วของ และจดัประชมุทมีวิจยัทกุคนเพือ่ทาํความเขาใจวางแผนรวมกนั ทัง้นีห้ากเจาหนาทีเ่ทศบาล

ชุมชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เห็นความสําคัญ  มีความตองการท่ีจะเรียนรูและเขาใจ 

ประวัติศาสตรชุมชนอยางแทจริงจะทําใหนักวิจัยไดรับความรวมมือจากทุกฝายเปนอยางดี สอดคลองกับ 

Atthames et al. (2009, 2) ที่กลาววา กระบวนการทําวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิด                 

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งนักเรียน อาจารยจากมหาวิทยาลัย ครู/อาจารย ยุววิจัยในโรงเรียนและชุมชน                    

ไดรูจกัตนเองและรูจกัชมุชนรวมกนั การทาํวจิยัโดยนักเรยีนเปนนกัวจิยัและมีครูเปนทีป่รึกษา จะเปนเคร่ืองมือ             

ที่ทําใหครูเปลี่ยนวิธีสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนไดพัฒนาศักยภาพ โดยการคิดวิเคราะหและ                     

เชือ่มโยงเร่ืองเวลาและพ้ืนท่ี ทัง้ยงัเกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชน โรงเรียนและหลักสตูรทองถ่ินอนัจะทําใหเกดิ

ความย่ังยืน ทําใหอาจารยและครูเกิดการเปล่ียนแปลงหลายอยาง วิธีสอนเปล่ียนแปลง ยอมรับคําตอบ                      

ของนักเรยีนท่ีหลากหลายและความแตกตางระหวางบคุคล ไมใชมาตรฐานเดียวเปนตวักาํหนดกับเดก็ทกุคน 

และเกิดการตระหนักรูในตนเองวากระบวนการวิจยัเรียนรูประวัตศิาสตรทองถ่ินเกดิข้ึนจากประสบการณตรง 

ยวุวจิยัเกดิความสนกุกบัการเรยีนรูประวตัศิาสตรทองถิน่และเกดิความรกัความหวงแหนชมุชนของตนเอง และ

ทั้งครูและนักเรียนเห็นวาการทําวิจัยเปนเรื่องที่ไมยาก สามารถทําไดถามีความตั้งใจและสนใจจริง อาจารย

จากมหาวทิยาลยัจะไดสงัเคราะหองคความรูประวตัศิาสตรทองถ่ิน ชวยยกระดบัขอมูลชมุชนสูความรูระดบัทฤษฎี 

ไดผลงานวจิยัทีจ่ะไปนําถายทอดในมหาวทิยาลยัทัง้เน้ือหาและกระบวนการการทาํวจิยัประวตัศิาสตรทองถ่ิน               

ไดเ น้ือหาของหลักสูตรประวัติศาสตรท องถ่ินที่สามารถนํามาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน                                      

รายวิชาประวัติศาสตร และไดกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ การบูรณาการวิชา การมีสวนรวมจากคนทุกระดับ                               

เพื่อไหลเวียนความรู ตั้งแตขอมูลการบอกเลา สูการจัดระบบ จนถึงการใชฐานคิดเชิงทฤษฎี งานวิจัย                              
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เกดิประโยชนตอการนาํไปใชจรงิ ซึง่สอดคลองกบัแนวคิดเก่ียวกบัชุมชนแนวปฏบิตั ิ(Community of Practice) 

ของ Lovichit (2007, 3 - 10) ที่กลาววา การมีชุมชนแนวปฏิบัติ ทําใหเพ่ิมพูนความรูที่ลึกซ้ึงขึ้นเร่ือย ๆ                              

ในระดับที่งายท่ีสุด ชุมชนแนวปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็ก ๆ ซึ่งทํางานดวยกันมาระยะหน่ึง มีเปาหมายรวมกัน 

และตองการท่ีจะแบงปนแลกเปล่ียนความรู ประสบการณจากการทํางาน กลุมดังกลาวมักจะไมไดเกิดจาก

การจัดตั้งโดยองคกร แตเปนกลุมที่เกิดจากความตองการทางสังคม และความพยายามที่จะทําใหบรรลุ                       

ผลสําเร็จ เปนกลุมที่ไมมีอํานาจ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิโครงสรางองคกร เครือขายความสัมพันธ                             

ที่ไมเปนทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ พื้นฐานที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่ไมเปนทางการจะเอื้อตอ

การเรียนรูและการสรางความรูใหม ๆ มากกวาโครงสรางที่เปนทางการ ทั้งนี้อาจเพราะการเรียนรูซึ่งไดรับ                 

จากการทาํงาน และชวีติประจาํวนัเปนหลกั เปนแงมมุเชงิปฏบิตั ิปญหาประจาํวนั เครือ่งมอืใหม ๆ  พฒันาการ

ในเรื่องงาน วิธีการทํางานที่ไดผล และไมไดผล การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหเกิดการถายทอด                      

แลกเปลี่ยนความรูฝงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรูจากหนังสือ หรือการฝกอบรม

ตามปกต ิเครือขายทีไ่มเปนทางการ ซึง่มสีมาชกิจากตางหนวยงาน ชวยใหองคกรประสบความสาํเรจ็ไดดกีวา

การสื่อสารตามโครงสรางที่เปนทางการ  

 สวนแนวทางสงเสริมใหเยาวชนศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินมีจุดเนนสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาให

เกิดความยั่งยืนคือ การเอาชนะใจ ทําใหเยาวชนมีความเช่ือถือ ยอมรับ รวมถึงตระหนักถึงความสําคัญของ

ประวตัศิาสตรทองถิน่ จดุประกายสรางความตืน่เตน สรางประสบการณทีล่ํา้คาใหกบัผูเรยีนโดยจดัการความรู

อยางเปนระบบ งาย ไมซับซอนไมวกวน ผูปกครองก็มีสวนทั้งในทางตรงและทางออม ในการที่จะชักจูงใจ                 

ใหเยาวชนมาสนใจในประวตัศิาสตรทองถิน่ มคีนรุนเกาเปนตนแบบใหกบัเยาวชน ไดรบัการสงเสรมิและสนบัสนนุ 

หนวยงานในทองถ่ินตองเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน ทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ ไปจนถึงจังหวัด

หรือสูงกวาขึ้นไปเพ่ือสรางความต่ืนตัวในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น สอดคลองกับ Rittidet, Khumsri & 

Uboleard (2007, 542) ; Jaisree, Thongkao, Phikulsawat, Lakmuang & Rattanajirawong (2009, 112-115) 

ที่พบวา การสงเสริมใหเยาวชนศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินควรมีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายโดย                           

ใชวิธีประสานงานและความรวมมือดวยการสรางความเขาใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การใหกําลังใจ        

ในลักษณะของกัลยาณมิตรทางวิชาการ รวมกับผูปกครอง ผูนําชุมชนในแตละชุมชน สรางเครือขายปจจัย

สนับสนุนใหยุววิจัยมีกําลังใจเรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาใหยั่งยืน คือ การนําองคความรูไปสรางเปน

หลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนโดยบูรณาการใหเขากับการเรียนการสอนพรอมกับใชแหลงการเรียนรู                                    

ทางวัฒนธรรม ภมูปิญญาเปนหองเรียนใหเยาวชนไดศกึษาสังเกตสัมผสัดวยตนเอง สิง่น้ีจะปลูกฝงใหเยาวชน

มีสํานึกที่ดีตอชุมชนและภูมิปญญาซ่ึงเปนมรดกของบรรพบุรุษของตน ทั้งน้ีการใชประโยชนจากขอมูล

ประวัติศาสตรหรือจากการผลการวิจัยโดยการบูรณาการเขาสูการเรียนการสอนในสถานศึกษาเปนแนวทาง

การพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะคนในชุมชนจะมองเห็นความสําคัญของการศึกษาและการถายทอดสูคนรุนหลัง                  

อันจะทําใหองคความรูนั้นไมมวีันสูญหายและการเรียนรูสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 
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 ขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษากระบวนการสรางยุววิจัย คือ  เงื่อนไขของความสําเร็จในการสราง

กระบวนการยุววิจัย ไดแก การสรางความเขาใจในเรื่องการวิจัยหรือการวิจัยประวัติศาสตร มีความสําคัญ

สําหรับครู เนื่องจากครูถูกทําใหรูสึกวาการทํางานวิจัยเปนเรื่องยากสําหรับครูในโรงเรียน ดังนั้น การถูกขอให

ทําวิจัยจึงไมใชเรื่องท่ีครูอยากจะทํา  ประกอบกับการทํางานวิจัยในโครงการน้ีจะตองทําเปนงานวิจัย                             

ทางประวัติศาสตรและจะตองทํางานรวมกับนักเรียน ยิ่งทําใหครูสวนใหญวิตกกังวล ครูจํานวนไมนอย                              

ก็ถอนตัวไปหลังจากการประชุมครั้งแรก นอกจากนี้การทําใหครูมีความรูและความเขาใจในความหมายของ

ประวตัศิาสตรเปนเรือ่งทีส่าํคญัมากทีน่กัวิจยัควรใชเวลาอยางมากในการพดูคุย และการเสนอแนะวธิคีดิและ

วิธีทําความเขาใจในความหมายของประวัติศาสตรและการทําวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น ดังที่ Atthames                     

et al. (2009, 54) กลาววา ครสูวนใหญถกูทาํใหเขาใจและรับรูวาประวตัศิาสตร  คอื เร่ืองราวในอดีตทีส่มัพนัธกบั

รฐัหรอืชาต ิและอาจมคีวามสบัสนอันเกดิจากความไมเขาใจความหมายของประวตัศิาสตรในการทาํโครงการ

ยุววิจัย เชน มีเปาหมายการทําวิจัยที่เปนการมุงหวังผลเฉพาะหนาหรือมุงใหนักเรียนรูประวัติศาสตรเพียง                  

ผิวเผิน ไดแก ความตองการใหเด็กนักเรียนท่ีเขามารวมทําวิจัยสามารถเปนไกดนําเท่ียว หรือ มองวา

ประวัติศาสตรคือ การรูวาโบราณสถาน เรื่องเลาในชุมชนมีความเปนมาอยางไรเทาน้ัน หรือศึกษาประเพณี 

เคยทํามาอยางไร แตภายหลังจากการทําความเขาใจกันก็สามารถปรับความคิดของครูใหเขาใจถึงวิถีของ                                  

การเปลีย่นแปลง “ความทรงจาํ” สู  "ประวัตศิาสตรชมุชน"  ได  โดยทีค่ณะผูวจิยัพยายามทีจ่ะทําใหครูเขาใจวา

ประวัติศาสตรของชุมชนมีแกนที่สําคัญ ไดแก การศึกษาความเปล่ียนแปลงของความสัมพันธของชุมชน                     

และของคนทุกกลุมในชมุชนซึง่ความเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนเปนปฎิสมัพนัธทีซ่บัซอน 

สรุป
 กระบวนการสรางยุววิจัยภายใตโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรสารภี ประกอบดวย 5  ขั้นตอน ไดแก 

ขั้นที่ 1 สํารวจและระดมขอมูล จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจวางแผน และกําหนดการดําเนินงานโครงการ               

ขั้นท่ี 2 หาเครือขาย สนับสนุน ทําความเขาใจและปรับทัศนคติ  ขั้นที่ 3  เติมเต็ม ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ขั้นท่ี 4 การดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการยุววิจยั และขั้นที่ 5 รวมวิเคราะห สะทอนการเรียนรู และการประเมินผล

การดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนินโครงการ โดยปญหาและอุปสรรคในการสรางยุววิจัย คือ ระยะเวลา                   

ที่จํากัดทําใหทั้งครูและนักเรียนมีความรูสึกวิตกกังวลตอการทําวิจัย สวนเงื่อนไขของความสําเร็จในการสราง

ยุววิจัย คือ การสรางความเขาใจในเร่ืองการวิจัยหรือการวิจัยประวัติศาสตรแกครูเปนอันดับแรก ซึ่งมีบทบาท

สาํคญัในการจดักจิกรรมลงพืน้ทีแ่ละการเรยีนรูศกึษาประวตัศิาสตรดวยวธิกีารทีห่ลากหลายทาํใหยวุวจิยัเกดิ

ความตืน่ตวัและเรยีนรูไดรวดเรว็ รวมทัง้สรางเครอืขายและความเขาใจอันดทีีจ่ะนาํไปสูความรวมมือจากทกุฝาย 

ทั้งนี้ควรมีการทําความเขาใจที่ชัดเจนในการดําเนินงานแตละกิจกรรมเพื่อลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

แนวทางท่ีสงเสรมิใหเยาวชนศึกษาประวัตศิาสตรทองถิน่ ไดแก การเอาชนะใจ จดุประกาย การเปนแบบอยาง 

การสงเสรมิและสนบัสนนุใหเยาวชนมกีาํลงัใจเรยีนรูประวตัศิาสตรอยางมคีวามสขุ และการทําวจิยัคร้ังตอไป

ควรมีการพัฒนาหลักสูตรและชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียนในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น                           
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ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือนําไปใชพัฒนาการจัดการเรียนรูเพิ่มเติมที่สามารถสรางความนาสนใจ                            

ใหแกผูเรียนไดมากขึ้น
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ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือจัดการขอมูล                            

ภมูปิญญาทองถิน่ โดยแบงขัน้ตอนการดาํเนนิงานวจิยัออกเปน 5 ระยะ ไดแก 1) ศกึษาสภาพบรบิทของชมุชน  
2) วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมลู 3) พฒันาระบบโดยใชภาษา PHP ใช MySQL                     
ในการจดัเก็บฐานขอมลู ใช Google Map API ในการแสดงผลขอมลูบนแผนท่ีออนไลน 4) ทดลองใชงานระบบ และ                           
5) สงมอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใหกับชุมชน กลุมตัวอยาง ประกอบดวย กลุมผู ใหขอมูลดาน                      
ภมูปิญญาทองถิน่ 12 ทาน ไดมาโดยการคัดเลอืกแบบเจาะจง ผูเช่ียวชาญประเมินประสิทธภิาพดานการทํางาน                            
ของระบบ จํานวน 5 ทาน ไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง และผูใชงานระบบจํานวน 63 ทาน ไดมา                         
โดยวิธีสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แบบสัมภาษณแบบมีโครสราง  แบบสอบถาม 
แบบประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ แบบประเมินความพึงพอใจระบบ วิเคราะหขอมูล                   
โดยสถิติพรรณนา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบขอมูลภูมิปญญา จํานวน 12 ภูมิปญญา 
ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นสามารถนําเสนอขอมูล                               
ในรูปของภาพน่ิง ขอความ ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ แสดงตําแหนงท่ีตั้ง ภาพประกอบของแหลงความรู                                   
ดานภมูปิญญาทองถิน่ สวนของผูดแูลระบบสามารถจดัการขอมลูภมูปิญญาทองถิน่ได และไดผานการประเมนิ

* ผูเขียนหลัก
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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 

ชมุชนมีกจิกรรมท่ีมคีวามสําคญัและสืบทอดมาเปนเวลายาวนาน ไดแก พธิฟีอนบวงสรวงพระเจาสามฝงแกน 

ประเพณีเดอืน 8 เขา 9 ออก ประเพณีใสขนัดอกบูชาเสาอินทขิลเมอืงแกน และพิธบีวงสรวงดวงพระวิญญาณ

พระเจาสามฝ งแกน นอกจากน้ีชุมชนยังไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ                                       

ไดแก กิจกรรมหนาวนี้ที่เมืองแกน และกิจกรรมนั่งงัวลอ ผอเมืองแกน ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญตอ

ความเปนอยูของคนในชุมชนเปนอยางมากชวยใหสมาชิกในชุมชนดํารงชีวติอยูรวมกันอยางสงบสุข   มกีารสราง                   

สมดุลระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับ                            

ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากสังคมภายนอก (Jaiman, 1996) นอกจากนั้นยังทําใหเกิด                                      

ความภาคภูมิใจใหกับคนในชุมชนอีกดวย 

 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) คือ กระบวนการทํางาน

เกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอร ที่ใชกําหนดขอมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ                             

กับตําแหนงในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะห                     

ดวย GIS ขอมูลเหลานี้เมื่อปรากฏบนแผนที่ทําใหสามารถแปลและสื่อความหมาย ใชงานไดง าย                                

(Geo-Informatics Center for Thailand, 2019) ในปจจุบันระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร มีการนํามา

ประยุกตใชในงานดานตาง ๆ เชน ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดานการจัดการทรัพยากรเกษตร                         

ดานการจดัการสิง่แวดลอม การวางผงัเมอืง ดานการจดัการ  ดานการทองเทีย่ว ดานงานวจิยัทีม่กีารนาํระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตรมาใชในจัดการขอมูล อาทิ งานวิจัยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการ                  

การทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี (Pleerux, 2013) พบวา สามารถใชในการคนหาเสนทางการทองเที่ยว 

วางแผนการเดินทางทองเที่ยวได และยังมีงานวิจัยรูปแบบการเผยแพรแหลงการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

ออนไลน เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Panurag, Arreerard, Kukanok & Jinjo, 2016)                          

พบวา ปราชญชาวบานมีความยอมรับในเทคโนโลยีอยูในระดับมากที่สุด และผูใชงานมีระดับความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด

 จากการสํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง                        

จงัหวดัเชยีงใหม และพืน้ทีใ่กลเคยีงทีไ่ดรบัความนยิม พบวา มแีหลงเรยีนรูดานภูมปิญญาทองถิน่ทีค่วรอนรุกัษ

กระจายอยูภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปนภูมิปญญาท่ีไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ                 

อยูในตัวบุคคลที่ผานการสั่งสม ปฏิบัติสืบทอดกันมา สอดคลองกับงานวิจัยของ Klomthongjaroen (2017) 

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินคาเรือใบจําลอง จังหวัดเชียงใหม                         

ที่พบวาควรมีการเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นไวในรูปความรูที่จัดแจง เชน การจัดทําในรูปแบบสื่อตาง ๆ 
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เมื่อทําการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ระบบนําเสนอขอมูล

ภมูปิญญาในรปูของภาพนิง่ ขอความ ฐานขอมลูเชงิพ้ืนที ่แสดงตาํแหนงทีต่ัง้ แสดงแผนที ่และสามารถเลอืก

เสนทางการเดินทางไปยังแหลงความรู ดานภูมิปญญา ซึ่งหลักฐานและกิจกรรมที่ไดกลาวมาขางตน                                

จะเห็นไดวาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาน้ัน มีภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรแกการศึกษา และอนุรักษ                                    

ไวใหกับลูกหลาน คณะวิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการขอมูล

ภูมิปญญาทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวทาง                    

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ                       

ใหมกีารใชประโยชนอยางย่ังยนื  โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีดวยการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงตําแหนงที่ตั้งของแหลงเรียนรูดานภูมิปญญา 

เพื่อชวยใหผูใชระบบหรือผูสนใจสามารถมองเห็นพิกัดและสถานที่ตั้งของแหลงขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น                          

พรอมกบัแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัขอมลูภูมปิญญาทองถิน่ตามทีผู่ใชระบบตองการนาํเสนอบนระบบแผนที่

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการเขาไปศึกษาขอมูลตาง ๆ นอกจากน้ีผูใชงานยังสามารถเพ่ิม ลบ                 

และแกไขขอมูลพิกัดของสถานที่ตาง ๆ ได สามารถนําไปใชเปนตนแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ                        

ทางภูมิศาสตร จัดการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน และสงเสริมการอนุรักษความรูดังกลาวอยางย่ังยืน                                   

อนัจะเปนประโยชนตอชุมชนท่ีมฐีานขอมลูสาํหรบันําเสนอแหลงเรียนรูดานภมูปิญญาทองถ่ิน และการวางแผน

จัดเสนทางสําหรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของนักทองเที่ยว

วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น

ทบทวนวรรณกรรม  
 1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
  ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร (Geographic Information System: GIS) เปนระบบสารสนเทศ                    

ที่เก็บรวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนที่หรือขอมูลท่ีสามารถระบุพิกัดตําแหนง โดยมีการใชเทคโนโลยีเพื่อดําเนินการ                      

ในการรวบรวม นําเขาขอมูล จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สามารถเรียกใชโดยมีการกําหนดเง่ือนไขและ                   

แสดงผลตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนรปูแบบทีม่กีารอางอิงเชงิพกิดัพืน้ที ่(Geo-Informatics Center for Thailand, 2019) 

  Tangarn (2015, 1-2) ซึ่งทําวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธการทองเที่ยว                              

จังหวัดบุรีรัมยดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไดใหความเห็นเก่ียวกับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบ                               

สื่ออิเล็กทรอนิกส ผานเว็บแอปพลิเคชันวาสามารถตอบสนองตอผู ใชงาน โดยสามารถเพิ่มเติมและ                                  

ปรับแกเน้ือหาใหทันสมัย และสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีออนไลนที่สามารถเขาถึงและใชประโยชน      

ไดสะดวกมากย่ิงขึ้น
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 2. ภูมิปญญาทองถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง พื้นฐานความรู ความคิด ความเช่ือ ตลอดจนความสามารถใน                    
การแกไขปญหาตาง ๆ โดยอาศัยประสบการณที่สั่งสมกันมา เพื่อปรับตัวและดํารงชีพในพ้ืนที่ที่ตั้งถิ่นฐาน                 
มกีารพฒันา สบืทอดกนัมา และมกีารแลกเปลีย่นความรูดงักลาวกับกลุมหรอืชมุชนอืน่ ๆ  โดย Jaiman (1996) 
ไดกลาวถงึ ความสาํคญัของภูมปิญญาทองถิน่วาชวยสรางสมดุลระหวางคนและธรรมชาติแวดลอม ใหสามารถ
ดาํรงชวีติและอยูรวมกันอยางสงบสขุ และสรางความภูมใิจใหกบัคนในชุมชน
  งานวิจัยของ Chaipattanametee (2018) ไดนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเขามาชวยใน                            
การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งจากการศึกษาพบวาองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นมีอยู เฉพาะตัวปราชญชาวบาน ซึ่งเปนผูที่มีความรูเปนลักษณะเฉพาะของตนเอง                                        
มีการพัฒนาปรับปรุงจนเกิดความชํานาญ และถายทอดความรูใหชุมชนโดยไมมีการเก็บรวบรวมไวเปน                  
หมวดหมูและเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ                              
ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัการพฒันารปูแบบการเผยแพรแหลงการเรยีนรูภมูปิญญาทองถิน่ออนไลน เครอืขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (Panurag, Arreerard, Kukanok & Jinjo, 2016)  ซึง่พบวา รปูแบบ                                 
การเผยแพรแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นออนไลนมีความเหมาะสมในการเก็บรวบรวมและเผยแพร                              

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 3. การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ เปนวิธีการท่ีใชการพัฒนาระบบสารสนเทศ                              
ขึ้นมาใหมหรือแกไขระบบสารสนเทศทีมีอยู เดิมใหมีคุณภาพและตรงกับความตองการของผูใชงาน 
กระบวนการสําคัญในการวิเคราะหระบบ คือ การคนหาและรวบรวมความตองการของระบบสารสนเทศ                     
นํามาวิเคราะห และใชเปนแนวทางในออกแบบระบบสารสนเทศรวมถึงฐานขอมูลท่ีใชในการเก็บขอมูล                  
ตลอดจนสวนตอประสานของผูใช โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ                         
ไดแก แผนภาพตาง ๆ ที่อยูในภาษายูเอ็มแอล แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล พจนานุกรมขอมูล 
เปนตน เพื่อชวยใหการสื่อสารระหวางผูพัฒนาโปรแกรมและผูใชงานระบบสามารถเขาใจกันไดงายยิ่งข้ึน 
  การพฒันาระบบสารสนเทศมรีะยะหรอืขัน้ตอนซึง่เปรยีบเสมอืนกบัวงจรชวีติของระบบสารสนเทศ 
ดังนี้ 1) ระยะวางแผน 2) ระยะวิเคราะหระบบ 3) ระยะออกแบบระบบ 4) ระยะสรางหรือพัฒนาระบบ และ 
5) ระยะสนับสนุนระบบ ซึ่งนักวิเคราะหระบบ (System Analyst) จะตองทําความเขาใจและดําเนินการตาง ๆ  
ในแตละระยะหรอืขัน้ตอน เพือ่ใหไดมาซึง่ระบบสารสนเทศทีม่คีณุภาพและตรงกบัความตองการของผูใชงาน 
(Rosenblatt, 2014) 
  ดานการเก็บรวบรวมขอมูลในฐานขอมูลและการแสดงผลบนแผนที่นั้นพบวามีงานวิจัยของ                        
Phimphisan (2014, 79-91) ไดทําการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานความชํานาญ                       
และภูมิป ญญาทองถิ่น  ในจังหวัดกาฬสินธุ   โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อ  ศึกษาและรวบรวมข อมูล                                                      
ภมูปิญญาทองถิน่ในแตละทองถิน่ มาวเิคราะหและออกแบบตนแบบระบบฐานขอมลูภมูศิาสตรดานความชํานาญ                  
และภมูปิญญาทองถิน่ในจงัหวดักาฬสนิธุ โดยไดออกแบบฐานขอมลูและแสดงผล โดยประยกุตใชเทคโนโลยี 

Google Maps API จากผลการวิจัยพบวา Google Maps API สามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชน                            

กับงานดานการจัดการภูมิปญญาทองถ่ินได 
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  นอกจากน้ีจากการศึกษางานวิจัยของ Chormuan, Jaidee & Kasetphisit (2014, 49-60)                                   

เรื่องการพัฒนาแอนดรอยดแอปพลิเคชันสําหรับการทองเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชวยเหลือ                           

นักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยตรวจสอบขอมูลของสถานที่ทองเที่ยว                  

กอนตัดสินใจเลือกรายการทองเที่ยว เพ่ือจัดเรียงสถานท่ีและจําลองเสนทางท่ีสั้นที่สุดกอนการเดินทาง                        

เพื่อชวยลดคาใชจาย และระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงการระบุตําแหนงของนักทองเท่ียวในขณะ                            

การเดินทาง ทําใหเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดอยางถูกตองตามเวลาที่กําหนด ในงานวิจัยนี้                                 

จงึประยกุตใช Google Maps API ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเพือ่จัดการขอมูลภมูปิญญาทองถ่ิน                             

โดยใชชองทางการติดตอสื่อสารกับผูใชงานผานโทรศัพทมือถือในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อใหผูใช

สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงายจากอุปกรณที่หลากหลาย

วิธีการวิจัย
 1. ระยะศึกษาสภาพบริบทของชุมชน
  1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากร ไดแก ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง                     

จังหวัดเชียงใหม  กลุมตัวอยางสําหรับเก็บขอมูลดานภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 12 ทาน โดยคัดเลือก                                  

กลุมตัวอยางแบบเจาะจงซ่ึงเลือกเฉพาะผูที่มีความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินในพ้ืนที่ และมีความสมัครใจเขา

รวมโครงการวิจัย 

  1.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
   1.2.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อใชในการเก็บขอมูลผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา

ภูมิปญญาทองถ่ิน 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
   ผูวจิยัไดลงพ้ืนทีท่ัง้ 2 ตาํบล ไดแก ตาํบลชอแล และตาํบลอนิทขลิ การเกบ็รวบรวมขอมลู 

ทมีผูวจิยัไดสมัภาษณกลุมตวัอยางเจาของภูมปิญญา จาํนวน 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 ศกึษาความเปนไปไดในพัฒนาระบบใหม 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 
  ขัน้ตอนการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรจดัการขอมลูภมูปิญญาทองถิน่ พฒันา

ดวยภาษา PHP ใชฐานขอมูล MySQL โดยพัฒนาระบบตามที่ไดวิเคราะหและออกแบบระบบไว และ                              

ไดนาํเทคโนโลยี Google Map API มาประยกุตใชในการแสดงตําแหนงท่ีตัง้ของแหลงขอมูลภมูปิญญาทองถ่ิน 

การแสดงแผนท่ีเสนทางของแหลงขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน เมื่อทําการพัฒนาโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว               

นําระบบที่พัฒนา อัปโหลดไปยังเซิรฟเวอร และทดสอบการทํางานของระบบใหเปนไปตามที่ไดออกแบบไว                  

จากน้ันตรวจสอบขอผิดพลาดของระบบ และแกไขระบบใหเสร็จสมบูรณ 

 4. การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ
       4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
                     ประชากร ไดแก บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่มีความรู                        

ความเขาใจและใหขอมูลในการพัฒนาระบบ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมตัวอยาง ไดแก                      

ผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบสารสนเทศ จํานวน 5 ทาน ไดมาโดยการคัดเลือก

แบบเจาะจงโดยคัดเลอืกจาก อาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร ซึง่จบการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือมตีาํแหนง

ทางวิชาการทางดานคอมพิวเตอร ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

  4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   แบบประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ เพื่อใชประเมินคุณภาพระบบจาก                 

ผูเชี่ยวชาญ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราสวน 5 ระดับ ใหความสอดคลอง

และครอบคลุมเนื้อหาของระบบสารสนเทศ นําแบบประเมินประสิทธิภาพท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญทํา               

การตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดเทากับ 0.9 แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําแบบประเมินประสิทธิภาพที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ                          

กลุมตัวอยาง

  4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
   นําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไปใหผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 5 ทาน ทดลองใชงานระบบ และผูเชี่ยวชาญไดประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบโดยใช                  

แบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 
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  4.4 การวิเคราะหขอมูล
   การวิเคราะหคาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และวดัประสิทธภิาพการทาํงานของระบบ

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 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
   แบบประเมินความพงึพอใจท่ีมตีอระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรจดัการขอมูลภูมปิญญาทองถ่ิน 

สอบถามความพึงพอใจดานคุณภาพของเน้ือหา ดานการออกแบบและจัดรูปแบบ ดานการนําไปใช และ                 

ความพึงพอใจโดยรวม ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)                                 

ซึ่งมีระดับมาตราสวน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด นําแบบสอบถาม                                

ความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ จํานวน 5 ทาน โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) ไดเทากับ 0.9 แลวนํามาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจากน้ันจึงนําแบบสอบถาม                  

ความพึงพอใจที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง

  5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
   นําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ที่ผานการประเมิน             

โดยผูเช่ียวชาญ และปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางในชุมชน จํานวน 63 ทาน ทดลอง                 

ใชงานระบบสารสนเทศ และกลุมตัวอยางไดประเมินความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ โดยใชแบบประเมิน

ความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 

  5.4 การวิเคราะหขอมูล
   วิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑในแปลความการประเมินระดับ                

ความพึงพอใจตามเกณฑ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

ผลการวิจัย  
 1. ผลการศึกษาขอมูลดานภูมิปญญาทองถิ่น
  จากการลงพ้ืนทีศ่กึษาบริบทของชุมชน โดยใชแบบสมัภาษณแบบมโีครงสราง และแบบสอบถาม

ขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญาทองถิ่นภายในชุมชน พบภูมิปญญาที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ                                     

อยูในตัวบุคคลท่ีผานการส่ังสม ปฏิบัติสืบทอดกันมา ภูมิปญญาภายในพ้ืนที่มีอยูหลายดานท่ีเกี่ยวกับ                     

วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติกระจายอยูภายในชุมชน
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  ขอมูลดานภูมิปญญาภายในชุมชน ซึ่งกระจายอยูตามจุดตาง ๆ ภายในชุมชนเทศบาลเมือง                   

เมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ ภูมิปญญาสานสุมไก ภูมิปญญาสานกวย (ตะกรา) 

ภูมิปญญาทําจิ้นสม ภูมิปญญาสีเทียน ภูมิปญญาการเขียนอักษรลานนา ภูมิปญญาสุมตาขาย (สุมไก) 

ภมูปิญญาโคมไฟ 700 ป   ภมูปิญญาตุมใสปลาไหล ภมูปิญญาปราสาทศพ ภมูปิญญาตุกตาชาวนา ภมูปิญญา

เหรียญโปรยทาน ภูมิปญญายาตมแกริดสีดวงทวารหนัก

ภาพที่ 1: แสดงการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น

 2. การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล 
  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 

ผู วิจัยสรางโดยนําขอมูลจากการศึกษาบริบทชุมชน การรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในพ้ืนที่                                       

จากนัน้วิเคราะหและออกแบบระบบ จดัทาํ Use Case Diagram, Sequence Diagram และออกแบบฐานขอมลู  

 
ภาพที่ 2: Use Case Diagram ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
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 จากภาพที ่2 ผูดแูลระบบจะเปนผูนาํเขาขอมลูภมูปิญญาทองถิน่ทีไ่ดจากการสาํรวจภายในพืน้ทีว่จิยั 

ซึ่งจะตองดําเนินการล็อกอินเขาสูระบบกอนจึงจะมีสิทธ์ิดําเนินการตาง ๆ ได จากน้ันผูดูแลระบบสามารถ

ดาํเนนิการเพิม่ แกไข ปรบัปรงุ และลบขอมลูภมูปิญญาทองถิน่เขาสูระบบฐานขอมลู จากนัน้ระบบจะประมวลผล

และแสดงขอมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศใหกับผูใชระบบตามเงื่อนไขท่ีผูใชระบบตองการ

  

ภาพท่ี 3: Sequence Diagram ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในสวน

                   ของผูดูแลระบบ

 จากภาพที ่3 เมือ่ผูดแูลระบบคลกิเขาสูระบบ และกรอก Username/Password ทีห่นาจอเขาสูระบบ 

ระบบทําการตรวจสอบขอมูลผู ดูแลระบบจากฐานขอมูล เม่ือขอมูลผู ดูแลระบบถูกตองก็จะแสดงผล                              

การเขาสู ระบบท่ีตรวจสอบแลวแจงกลับไปยังผู ดูแลระบบ เมื่อผู ดูแลระบบจัดการขอมูลภูมิปญญา                              

ระบบทําการบันทึก เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลภูมิปญญาลงฐานขอมูล และระบบจะแสดงผลการจัดการขอมูล

ภูมิปญญาทางหนาจอแสดงผลของผูดูแลระบบ
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  ภาพที่ 4: Sequence Diagram ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในสวน

                  ของผูใชงานระบบ

   

 จากภาพที่ 4 เมื่อผู ใชงานระบบเลือกหมวดขอมูลภูมิปญญา และเลือกขอมูลภูมิปญญา                                  

ระบบจะทําการดึงขอมูลภูมิปญญาจากฐานขอมูลมาแสดงผลตามที่ผู ใชเลือกทางหนาจอ สําหรับสวน                                   

ของเสนทาง เม่ือผูใชเลือกขอมูลภูมิปญญา ระบบจะทําการสรางเสนทางและแผนที่แลวแสดงเสนทาง

ภูมิปญญาและแผนท่ีออกมาทางหนาจอผูใช เมื่อผู ใชเลือกเมนูแบบสอบถาม ระบบจะแสดงหนาจอ

แบบสอบถาม และเมือ่ผูใชตอบแบบสอบถามลงฐานขอมูล ระบบทําการแสดงผลการตอบแบบสอบถามออก

มาทางหนาจอของผูดูแลระบบ

 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมปิญญาทองถิ่น
  พัฒนาระบบโดยใชภาษา PHP ใช MySQL ในการจัดเก็บฐานขอมูล ใช Google Map API                     

ในการแสดงผลขอมูลบนแผนที่ออนไลน ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูล                           

ภูมิปญญาทองถิ่นสามารถนําเสนอขอมูลในรูปของภาพน่ิง ขอความ ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ แสดงตําแหนงที่ตั้ง 

ภาพประกอบของแหลงความรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน สวนของผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูล                          

ภูมิปญญาทองถิ่นได
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ภาพที่ 5: แสดงหนาหลักของระบบ

 

ภาพที่ 6: แสดงหนาพิกัดแหลงขอมูลภูมิปญญาพรอมรายละเอียด
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ภาพที่ 7: แสดงหนาจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น

 4. การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบและการประเมินความพึงใจระบบ
ของผูใชงาน
  4.1 การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ  

ตารางท่ี 1
แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ

 x̄  S.D.  

1.  4.24 0.53  
2.  4.31 0.55  
3.  4.45 0.54 
3.  4.53 0.62  

 4.38 0.56  

 จากตารางที่ 1 เปนผลการประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบโดยผู เชี่ยวชาญ                                     

ซึ่งมีการประเมินความพึงพอใจ 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของเน้ือหา ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ 

ดานการโตตอบปฏิสัมพันธกับผูใช และดานการนําไปใชประโยชน โดยมีคาเฉล่ียผลการประเมินเปน 4.38 
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และมคีาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเปน 0.56 อยูในเกณฑพงึพอใจมาก มผีลการประเมนิสูงสดุในดานการนาํไป

ใชประโยชน ซึ่งมีคาเฉลี่ยผลการประเมินเปน 4.53 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.62 

  4.2 การประเมินความพึงใจระบบของผูใชงาน
   เมื่อระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินพัฒนาแลวเสร็จ                      

และผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญเปนที่เรียบรอยแลว จากนั้นทีมผูวิจัยนําระบบที่พัฒนามาทดลองใชกับ

กลุมตัวอยางจํานวน 63 คน ผูใชงานใหความสนใจระบบ และวิธีการใชงานเปนอยางดีซึ่งสังเกตจากการ                     

ใหความสนใจในการคลิกเลือกแหลงเรียนรู และใหความสนใจกระบวนการและวิธีการเปนอยางดี                                

สนใจการแสดงขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในแผนที่ และสามารถเลือกเสนทางระหวางแตละภูมิปญญา                     

จําลองเสนทางท่ีสั้นที่สุดกอนการเดินทาง รวมถึงระบุตําแหนงของผูสนใจขณะเดินทาง เหมาะสมกับ                           

การเดินทางไปยังแหลงเรียนรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน พรอมท้ังยังใหรายละเอียดของเจาของภูมิปญญา                     

ขอมูลติดตอ ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ขั้นตอนการสราง รวมทั้งความเปนมาของภูมิปญญาเหลานั้น

แกผูใชงานเปนอยางดี และเก็บรวบรวมความพึงพอใจการใชงานระบบ  ไดผลการประเมินความพึงพอใจ                  

การใชงานระบบ ดังตารางที่ 2

 x̄  S.D.  

.  
1.1 4.13 0.65 
1.2 4.00 0.67 
1.3  4.05 0.60 
1.4  3.97 0.76 
1.5  3.94 0.71 

ตารางท่ี 2 
แสดงความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูใชระบบ
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 x̄  S.D.  

ตารางท่ี 2 
แสดงความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูใชระบบ (ตอ)

.    
2.1   3.75 0.87 
2.2 3.92 0.74 
2.3    3.98 0.70 
2.4 3.89 0.89 
2.5 3.98 0.79 
2.6   3.87 1.02 
2.7 3.94 1.04 
3.   
3.1 3.97 0.76 
3.2 4.17 0.70 
3.3 4.13 0.79 
4.   
4.1  4.02 0.72 
4.2  3.84 0.80 
4.3 3.94 0.73 

 3.97 0.77  

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร                            

เพื่อจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน พบวามีคาเฉล่ียผลการประเมินโดยรวมทุกดานเปน 3.97 และ                                                

สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเปน 0.77 ซึ่งอยูในเกณฑพึงพอใจมาก โดยมีผลการประเมินระดับความมีประโยชน

ของระบบสารสนเทศซ่ึงอยูในดานการนําไปใชประโยชน มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาคือ

ระดับการประยุกตใชระบบสารสนเทศซ่ึงอยูในดานการนําไปใชประโยชน และความสะดวกในการเช่ือมโยง

ขอมูลภายในเว็บไซต ซึ่งอยูในดานคุณภาพของเนื้อหา
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  4.3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
         ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู เชี่ยวชาญในการปรับปรุงระบบ คือ ใหเพ่ิมการแสดง                                 
รายละเอียดของภูมปิญญา และแสดงภาพรวมของพิกดัทัง้หมดของภูมปิญญาในพ้ืนทีว่จิยั  ดานขอเสนอแนะ
ในการใชงานระบบ คือ ควรนําเอาระบบที่พัฒนาเผยแพรใหกับผูสนใจ หรือนักเรียนในชุมชน เพื่อเปน                        
แหลงเรียนรูเรือ่งภูมปิญญาทองถ่ิน ควรใหชมุชนมีสวนรวมในการเพ่ิมขอมูลภมูปิญญาทองถ่ิน เพือ่เปนขอมูล
ในการอนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินตอไป ควรเผยแพรประชาสัมพันธใหชุมชนเพ่ิมเปนเสนทาง                 
การทองเที่ยวดานภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน ควรพัฒนาตอในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ
สมารทโฟน เมื่อตองการใชงานใหเลือกใชงานไดทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด เพื่อการเรียก
ใชงานระบบไดสะดวก และรวดเร็วมากย่ิงขึน้อกี ไมตองใชงานผานทางโปรแกรมเบราวเซอร ควรขยายเขตพืน้ที่
ของภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังขอมูลอื่น ๆ ที่มีอยูภายในชุมชน เพ่ิมสวนจัดการผลิตภัณฑสินคาของชุมชน               
เพิ่มชองทางในการซื้อขายสินคาใหกับชุมชน ก็ทําใหไดระบบท่ีมีความสมบูรณมากขึ้น ระบบสามารถพัฒนา
ในสวนการนําเสนอขอมูลรายละเอียดภูมิปญญาทองถิ่นดวยการสแกนรหัสคิวอารโคด (QR Code)                                    
หรือนําเสนอขอมูลในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ รวมกับเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ                       
สามารถตอยอดใหเปนระบบการจัดการความรู โดยเพิ่มการจัดทําในรูปแบบส่ือตาง ๆ ที่รวบรวมองคความรู
ดานภูมิปญญาทองถิ่นไวสําหรับสนับสนุนการถายทอดความรูใหกับเยาวชนรุนใหม และแลกเปลี่ยนความรู

ระหวางชุมชน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การนําระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรเพ่ือจดัการขอมลูภมูปิญญาทองถิน่ไปใหกลุมตวัอยางในชุมชน

ทดลองใช พบวา กลุมตัวอยางใหความสนใจกระบวนการและวิธีการเปนอยางดี สนใจการแสดงขอมูล

ภูมิปญญาทองถิ่นในแผนที่ และสามารถเลือกเสนทางระหวางแตละภูมิปญญา จําลองเสนทางที่สั้นที่สุด                  

กอนการเดินทาง รวมถึงระบุตําแหนงของผูสนใจขณะเดินทาง  สอดคลองกับงานวิจัยของ Chormuan,                      

Jaidee  &  Kasetphisit (2014) ที่พัฒนาแอนดรอยดแอพพลิเคชั่นสําหรับการทองเที่ยว กรณีศึกษา                                

จังหวัดกาญจนบุรี ระบบที่พัฒนาเหมาะแกการเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนในชุมชน และผูที่สนใจกิจกรรม

การศึกษาหาความรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน ผลลัพธของระบบท่ีแสดงในรูปของแผนท่ีเปนการแสดงเสนทาง             

ที่สั้นที่สุดจากตําแหนงของแหลงเรียนรูดานภูมิปญญา ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาขึ้น                

ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 ทาน โดยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเม่ือนําระบบไป

ใชกับกลุมตัวอยาง พบวา ผูใชงานใหความสนใจในแหลงความรู และวิธีการใชงานเปนอยางดีซึ่งสังเกตจาก

การใหความสนใจในการคลกิเลอืกแหลงเรยีนรู ทัง้นีเ้นือ่งจากระบบทีพ่ฒันาไดผานการวเิคราะหและออกแบบ

ระบบ การประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหา ดานการออกแบบและจัดรูปแบบ ดานการนํา

ไปใช และผานการปรับปรุงทําใหระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพ ใชงานงาย สะดวก และผลการประเมิน                     

ความพึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Phimphisan (2014) เรื่อง การศึกษา
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และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานความชํานาญและภูมิปญญาทองถ่ิน ในจังหวัดกาฬสินธุ                          

ระบบชวยสนับสนุนการทํางาน การจัดเก็บรวบรวมขอมูล ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และยังสอดคลองกับ                   

งานวิจัยของ Khamwachirapithak, Maruekarajtinplaeng & Khamwachirapithak (2016) เรื่อง การจัดทํา

ฐานขอมูลสารสนเทศภมูศิาสตรเพือ่การพฒันาเครอืขาย OTOP และแหลงทองเทีย่วในเขตรมินํา้ อาํเภอเมอืง

และอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สามารถจัดทําฐานขอมูล พรอมแสดงแผนท่ี เปนแหลงรวบรวมขอมูล

และสงเสริมการประชาสัมพันธขอมูล หรือผลิตภัณฑในชุมชน เม่ือสอบถามผูใชงานระบบ ผูใชงานเห็นวา

ระบบมีลักษณะการใชงานท่ีงาย แสดงขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไดครอบคลุมเปนไปตามความตองการ                              

ของผูใชงาน และเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนในชุมชนได

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากลุมเปาหมายใหความสนใจระบบเปนอยางดีเนื่องจากสามารถ              

ใชงานไดงาย เหมาะสมกับการเดินทางไปยังแหลงเรียนรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน พรอมท้ังยังใหรายละเอียด

ของเจาของภูมิปญญา ขอมูลติดตอ ความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ขั้นตอนการสราง ทั้งความเปนมา                 

ของภูมิปญญาเหลานั้นใหกับผูใชงานเปนอยางดี 

สรุป
 จากผลการวิจัยพบวา ภูมิปญญาทองถิ่นมีการกระจายตัวอยูในพ้ืนที่ และยังไมมีการเก็บรวมรวม

ตําแหนง แสดงพิกัดแผนที่ของแหลงความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เม่ือจัดทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร                  

เพื่อจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน มีการเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในพ้ืนท่ี และพัฒนาระบบ                

นําเสนอขอมูลภูมิปญญาในรูปของเว็บไซต แสดงภาพสถานท่ี ตําแหนงของท่ีตั้งของแหลงความรู                                   

ดานภูมิปญญาทองถ่ิน ผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน และระบบสารสนเทศทาง

ภูมศิาสตรเพือ่จดัการขอมลูภมูปิญญาทองถ่ิน ไดผานการประเมินจากผูเชีย่วชาญโดยมีคาเฉล่ียเทากบั 4.38                     

ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และการประเมินผลความพึงพอใจจากผูใชงานตอระบบที่พัฒนาข้ึน                  

โดยผลการประเมนิภาพรวม  มคีาเฉลีย่เทากบั 3.97 ซึง่มคีวามเหมาะสมอยูในระดบัมาก โดยระบบฯ ทีพ่ฒันา

สามารถแสดงแผนท่ีการเดินทางไปยังแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น และสามารถเลือกแหลงเรียนรู                                 

ภูมิปญญาทองถิ่นที่ตองการรวมทั้งแสดงเสนทางการเดินทางระหวางภูมิปญญาที่เลือกได

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใชประโยชน มดีงันี ้1) สามารถนําไปใชเปนส่ือสงเสริมการเรยีนรู

สาํหรับโรงเรียนตาง ๆ  ในชุมชนได 2) เปนประโยชนตอการวางแผนจัดเสนทางสําหรับการทองเท่ียวเชิงอนุรกัษ

ของนักทองเท่ียว   3) ควรมีการสรางเครือขายรวมกับชุมชนอ่ืน เพือ่เกบ็รวบรวมขอมูลภมูปิญญาทองถ่ินเพ่ิมเติม

ในชมุชนใกลเคียง เพ่ือใหระบบเผยแพรขอมูลไดมากข้ึน  และ  4) นําระบบฯ ไปออกแบบใหมีการทํางาน                   

รวมกับระบบเดิมของแตละเทศบาล แตละพ้ืนท่ี ตามความตองการใชงาน โดยผูดแูลระบบสามารถเพ่ิมขอมลู

ภมูปิญญาและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ได 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งไป มีดังนี้ 1) สามารถพัฒนาตอยอดเปนแอปพลิเคชันเพ่ือใชงานบน                     

โทรศัพทมือถือ อุปกรณเคลื่อนที่ที่รองรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด  และ 2) สามารถพัฒนา

ในสวนการนําเสนอขอมูลรายละเอียดภูมิปญญาทองถ่ินดวยการสแกนรหัสคิวอารโคด (QR Code)                                         

หรอืนาํเสนอขอมูลในรปูแบบภาพเคล่ือนไหว 3 มติ ิรวมกบัเทคโนโลยีเออาร AR (Augmented Reality)
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บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะดําเนินการวิจัยดังน้ี                           

1) พัฒนาระบบฯ ดวยภาษา PHP ภายใตวงจรพัฒนาระบบแบบ V-Model โดยใชมูลจากการสัมภาษณ                            

ความตองการใชระบบฯ จากสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ จํานวน 27 คน 2) สาธิตและเปดทดลองใชระบบฯ 

แกสมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพ่ือสุขภาพฯ จํานวน 27 คน และผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณดานการพัฒนา                     

ระบบสารสนเทศ จาํนวน 5 คน 3) ประเมนิความพึงพอใจในการใชระบบฯ โดยสมาชิกกลุมผูผลติขาวเพ่ือสขุภาพฯ 

จํานวน 27 คนและผูเชี่ยวชาญฯ จํานวน 5 คน ดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย และ                                   

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินผลการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพโดยสมาชิกกลุมผูผลิตขาว                         

เพือ่สุขภาพฯ จาํนวน 27 คน ดวยการสัมภาษณ วเิคราะหขอมลูดวยคารอยละ ระบบฯ ทีพ่ฒันาแลว ประกอบดวย                                           
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5  สวน  คือ 1) เกี่ยวกับเรา 2) ติดตอเรา 3) กิจกรรม 4) กลุมสินคา และ 5) กลุมวิสาหกิจชุมชน ผลประเมิน

ความพึงพอใจในใชระบบฯ พบวา มีความพึงพอใจดานความถูกตองในการแสดงผลสินคาผานบารโคด                       

สองมิติในระดับมากท่ีสุด และความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก และหลังจากใชงานระบบ ฯ                             

เปนเวลา 3 เดือน พบวาปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน

คําสําคัญ 
 ระบบสารสนเทศ  ผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ  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                          

และสนบัสนนุวสิาหกจิชมุชนและเครอืขายวสิาหกจิชมุชน กาํหนดกลยทุธดานการพฒันาระบบและเครอืขาย

ขอมลูสารสนเทศวสิาหกิจชมุชน ใหจดัทาํระบบสารสนเทศเพือ่ตอบสนองปญหาและความตองการของชมุชน

ในการประกอบวิสาหกิจชุมชน และกลยุทธดานการประชาสัมพันธเผยแพร  ใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร

เรื่องวิสาหกิจชุมชนทางส่ือมวลชนตาง ๆ เพ่ือสรางความเขาใจใหสาธารณชนท่ัวไป รวมท้ังใชระบบและ                     

เครือขายสารสนเทศขอมูลวิสาหกิจชุมชน เปนแหลงเรียนรูและคนหาขอมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนแก                      

บุคคลทั่วไปไดดวย (Community Enterprise Promotion Division, 2017) ซึ่งจะเปนการสงเสริมคุณภาพของ

กลุ มวิสาหกิจชุมชนใหเปนที่รู จักตอบุคคลทั่วไป และสรางความนาเชื่อถือใหกับกลุมและผลิตภัณฑ                              

ของกลุมวิสาหกิจนั้น ๆ ได ทั้งยังเปนการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได สงผลดี                       

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม เปนกลุมกิจการการผลิตสินคาประเภท

กิจการการผลิต กอตั้งจากกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน โดยมีผลิตภัณฑปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด 

ขาวสาร และขาวกลอง มีระยะเวลาการผลิตตลอดป ความสามารถในการผลิต 2 ตันตอวัน โดยมีชองทาง                 

การจัดจําหนาย คือขายเองและผลิตตามคําสั่ง (Community Enterprise Promotion Division, 2017) 

ผลิตภัณฑที่กลุ มวิสาหกิจชุมชนน้ีอยู ระหวางการสงเสริม คือ ผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ ที่ผลิตจาก                                  

ขาวหอมมะลิ และขาวหอมมะลิแดง ซึ่งไดรับคัดเลือกเปนสินคาโอทอประดับ 4 ดาว เมื่อป พ.ศ. 2559 

(Thaitambon.com, 2017) ซึ่งเปนผลิตภัณฑในกลุมขาวเพื่อสุขภาพที่มีกระบวนการผลิต และการแปรรูป

ผลติภณัฑทีส่อดคลองกับนโยบายสงเสรมิการผลติขาวอนิทรีย ทีย่ดึหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการผลิต

เพื่อใหไดมาซ่ึงขาวท่ีปลอดภัย ไรสารพิษ รักษาสุขภาพและส่ิงแวดลอม โดยราคาขาวเปลือกอินทรีย                              

ที่เกษตรกรไดรับจะสูงกวาราคาขาวเปลือกโดยทั่วไป ประมาณรอยละ 10 และขาวสารบรรจุวางจําหนาย                      

ในประเทศไทยมีราคาสูงกวาขาวสารทั่วไป ประมาณรอยละ 20 (The Thailand Research Fund, 2018)                 

จากนโยบายดังกลาว ถอืเปนแนวทางในการขยายโอกาสทางการตลาด ซึง่เปนการสงเสรมิปลายนํา้ในหวงโซอปุทาน

ของผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพไปยังกลุมผูบริโภคสินคากลุมใหม ๆ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน

อยางยัง่ยนื ทัง้นีผ้ลจากการสัมภาษณเชงิลกึ (Sutheewasinnon & Pasunon, 2016, 31-48)   เพือ่เกบ็รวบรวม

ขอมูลโดยใชการสนทนา ระหวางทีมผูวิจัยกับสมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมัก

อินทรียชีวภาพบานหนองขุม ตําบลหนองสาหราย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางวันที่ 24-28 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 พบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนไดดําเนินการขายสินคาเองผานงานแสดงสินคาในพืน้ที่  

บรเิวณจงัหวดัสพุรรณบรุ ีและจงัหวดัใกลเคยีง โดยยงัไมมชีองทางการประชาสัมพนัธ อืน่ๆ  ที่จะสามารถสงเสริม

ผลิตภัณฑของกลุมใหเปนท่ีรูจักอยางท่ัวถึง นอกจากน้ีผลจากการคนขอมูลการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ และวิสาหกิจชุมชนผานชองทางเสิรชเอนจินเพื่อคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต                           

พบวา  มีเพียงข อมูลรายชื่อผลิตภัณฑของกลุ มวิสาหกิจชุมชนผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม                                                          
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และกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเทานั้น โดยไมมีรายละเอียดขอมูลของผลิตภัณฑที่เพียงพอตอการสงเสริม

ผลิตภัณฑของกลุม แสดงใหเห็นถึงปญหาในดานการกระจายขอมูลผลิตภัณฑระหวางผูขายกับผูซื้อ                               

ไมสามารถสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือใหกบัผูบริโภคกลุมใหม เนือ่งจากยังขาดการใชเครือ่งมอืสําหรับ

สงเสริมผลิตภัณฑที่รองรับกลุมผูบริโภคยุคใหมตามหลักการการสงเสริมผลิตภัณฑ (Lothongkam, 2001, 

31-32) โดยเฉพาะดานการใหขาวและการประชาสัมพนัธ การโฆษณา การสงเสริมการขาย การตลาดเช่ือมตรง 

สงผลใหผูบริโภคไมสามารถเขาถึงขอมูลของผลิตภัณฑได เกิดผลกระทบตอการขยายโอกาสทางการตลาด

ไปยังกลุมผูบริโภค และเกิดการเสียเปรียบกับคูแขงขัน 

 จากปญหาดังกลาว หากนําเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหลักการสงเสริมผลิตภัณฑที่ประยุกต                      

ใชบารโคดสองมิติเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ จะเปนการรองรับกลุมผู บริโภคสินคา                               

จากรานคาเสมอืนบนระบบออนไลน โดยเพ่ิมความม่ันใจในผลติภณัฑ ความสะดวกในการเขาถงึขอมลูขาวสาร

ที่สามารถเขาถึงไดจากทุกท่ี ทุกเวลาผานทางแอพพลิเคชันบนอุปกรณมือถือ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัย                    

ของ Nithisiripong & Thongmak, (2017, 90-121)  พบวาการประชาสัมพันธผานบารโคดสองมิตเิปนวิธีการ      

ที่ผูใชงานใหการยอมรับและมีความต้ังใจในการใชแอพพลิเคชันสแกนรหัสบารโคดสองมิติ 

 การประยุกตใชบารโคดสองมิติเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศผานระบบสารสนเทศ                  

ในระบบออนไลนจะทาํใหผูบรโิภครบัรูขอมลูของผลติภณัฑสาํหรบัพจิารณาเลอืกซือ้ เมือ่ไดรบัรูขอมูลทีเ่พยีงพอ                          

ตอการตัดสินใจและกระตุนกระบวนการขายผานทางออนไลนไดอยางตอเน่ือง จึงเหมาะสมสําหรับ                               

การนํามาพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑ ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประยุกตใช                   

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการในระยะเริม่ตน ทีเ่นนการประชาสมัพนัธกลุมวสิาหกจิชมุชน                   

กลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม และผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ ใหเปนที่รูจักและเกิดการยอมรับ

จากบุคคลท่ัวไป ผานทางระบบออนไลนเพื่อกระตุนความสนใจและการรูจักผลิตภัณฑ รวมถึงเปนการเพ่ิม

ชองทางในการเขาถงึกลุมผูบรโิภคทีร่วดเร็ว เพือ่ตอยอดสูการบริหารจดัการสารสนเทศสําหรบัการตัดสนิใจในอนาคต 

วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมัก

อินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
 1. บารโคดสองมิติ
  ในขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ มีการประยุกต

ใชบารโคดสองมิต ิหรอื ควิอารโคด (QR Code) ทีถ่กูพัฒนาเพ่ือใหอานงายและเร็วตอการตอบสนอง สามารถ

เก็บขอมูลไดหลายประเภท ซึ่งปริมาณความจุขอมูลที่เก็บเหลานี้ขึ้นอยูกับเวอรชันของบารโคดสองมิติ                              

ที่เลือกใช  ปจจุบันมีการพัฒนาใหสัญลักษณบารโคดสองมิติมีขนาดเล็กลงแตเก็บขอมูลไดมากขึ้น อีกทั้งยัง
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มกีารพัฒนาใหบารโคดสองมิตสิามารถเก็บขอมลูทีเ่ปนความลับได และมีการออกแบบรูปลกัษณของบารโคด

สองมติทิีห่ลากหลายมากขึน้ (Boonrojwong & Praporntrakarn, 2017, 117-126) ทัง้นีส้ามารถนาํมาประยกุต

ใชเปนชองทางการประชาสัมพันธขอมูลไปยังผูบริโภคผานทางอุปกรณสื่อสารไดอยางสะดวก รวดเร็วและ           

แพรหลาย โดยแสดงขอมูลสารสนเทศของผลิตภัณฑตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป และชองทาง                         

การจําหนายผลิตภัณฑ สรางความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑ สรางความตระหนักถึงประโยชนและคุณคา        

ของผลิตภัณฑ สรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคในดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และ

สนับสนุนใหเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพไดงายขึ้น

 2. การสงเสริมผลิตภัณฑ
      ขั้นตอนการออกแบบใหระบบสารสนเทศสําหรับการสงเสริมผลิตภัณฑ มีองคประกอบ                                

ที่ครอบคลุมตามหลักการสงเสริมผลิตภัณฑโดยเนนทําการตลาดเชื่อมตรง เพื่อเปนการสงเสริมปลายนํ้า                          

ในหวงโซอปุทานของผลิตภัณฑขาวเพือ่สขุภาพ โดยออกแบบระบบสารสนเทศใหมกีารติดตอสือ่สารเก่ียวกับ

ขอมลูระหวางผูขายกบัผูซือ้เพือ่สรางทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ เครือ่งมอืในการตดิตอส่ือสารมหีลายอยาง 

ซึง่อาจเลอืกใชหนึง่หรอืหลาย ๆ เครือ่งมอื และตองใชหลักการเลอืกใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือ                    

สงเสริมที่สําคัญ ประกอบดวย 1) การโฆษณา 2) การขายโดยใชพนักงานขาย 3) การสงเสริมการขาย                             

4) การใหขาวและการประชาสัมพนัธ และ 5) การตลาดทางตรงและการตลาดเช่ือมตรง (Lothongkam, 2001, 31-32) 

 3. วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ SDLC (System Development Life Cycle)
  ในข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศอาศัยวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ SDLC หมายถงึ 

ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเร่ิมตนในการทํางานและจุดส้ินสุดของการทํางาน

โดยมีแบบจําลองหลายรูปแบบ เชน Waterfall, Spiral, V-Model, Rapid Prototyping, Incremental และ 

Synchronize and Stabilize เปนตน (Balaji & Murugaiyan, 2012, 26-29) ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเลือกใชแบบ 

V-Model ซึ่งเปนรูปแบบท่ีมีการพัฒนาตอจากแบบ Waterfall Model โดยจะเปนการพัฒนาท่ีมุงเนนไป                         

ในสวนการทดสอบทกุข้ันตอน ถาหากมกีารทดสอบทกุสวนทาํใหโอกาสทีจ่ะเกดิขอผิดพลาดนอยลง 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 เปนขัน้ตอนสุดทาย (Rastogi, 2015, 168-172) 

 4. ทฤษฎีการแพรกระจายของนวัตกรรม
                ในข้ันตอนการถายทอดเทคโนโลยจีากการวจิยัสูการใชงานในชมุชน  ใชกระบวนการแพรกระจาย

ของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ                                        

1) Innovation คอื ตวันวัตกรรมและองคความรูทีจ่ะนําไปถายทอดและเผยแพรสูชมุชน   2) Communication 

Channel คือ ชองทางการสื่อสารหรือชองทางการนําองคความรูและนวัตกรรมไปสูชุมชน   3) Social System 

ไดแก โครงสรางทางสังคม วิถีประชา และความเปนผูนํา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณาและ                                
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ทําความเขาใจในกระบวนการถายทอดองคความรูและนวัตกรรม เพื่อใหสามารถเขาถึงการทําเกษตรกรรม       

ซึ่งเปนไปตามวิถีชุมชน หรือวิถีดั้งเดิม รวมทั้งทําใหสามารถเขาถึงชุมชนได และ 4) Time ตองคํานึงถึง                      

ชวงเวลาที่เหมาะสมและระยะเวลาที่พอเหมาะในการถายทอดองคความรู และนวัตกรรม เพื่อใหเกิด

กระบวนการเรียนรูและประโยชนสูงสุดแกชุมชน  (Rogers, 1983, 11)

 5. การประเมินความพึงพอใจ
  ในขั้นตอนการประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศฯ ใชการประเมินความพึงพอใจ คือ                     

ความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตองการ หรือตามแรงจูงใจ (Wolman, 1973)   

โดยมีวิธีการวัดความพึงพอใจได 3 วิธี (Chaipanya, 1998, 11) ประกอบดวย 1) การใชแบบสอบถาม                             

วิธีนี้นับเปนวิธีที่นิยมใชกันมากท่ีสุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใชมาตรวัดทัศนคติ                            

ซึ่งที่นิยมใชในปจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราสวนแบบลิเคิรท 2) การสัมภาษณ เปนวิธีการที่ผูวิจัยจะตองออกไป

สอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการเตรียมแผนงานลวงหนา เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด และ                                      

3) การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมายไมวาจะแสดงออกจาก

การพูดจา กริยา ทาทาง โดยในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามสําหรับการประเมินความพึงพอใจ                   

โดยใชเกณฑการประเมินตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) 

  สําหรับขั้นตอนประเมินผลการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ  หลังจากการถายทอด

เทคโนโลยีแลวเปนระยะเวลา 3 เดือน ผูวิจัยเลือกใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนาที่มีการพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับแกปญหาของชุมชน โดยพัฒนา        

ระบบสารสนเทศภายใตวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) ในรูปแบบ V-Model (Boggs, 2004) ที่ผานการวิเคราะห                       

และสังเคราะหจากปญหาและความตองการของวิสาหกิจชุมชน โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ                         

สงเสรมิผลติภณัฑขาวเพือ่สขุภาพทีผ่านการวเิคราะหและออกแบบโดยใชหลกัการสงเสรมิผลิตภณัฑ รวมกับ

การประยกุตใชบารโคดสองมติใินการเพิม่ชองทางประชาสมัพนัธ ทีเ่นนการประชาสมัพนัธขอมลูของผลติภณัฑ

เพือ่สขุภาพ ตัง้แตกระบวนการผลิต การแปรรูป และชองทางการขาย เพือ่ใหผูบริโภคไดเหน็ถงึประโยชนและ

เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑจนเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ผานการเขาถึงขอมูลดวยการสแกนบารโคด

สองมิติ ที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถสงตอไปยังผูบริโภครายอ่ืน ๆ ไดอยางงายดาย ถือเปนการขยาย                         

ชองทางการประชาสมัพันธผลติภณัฑไปยงักลุมเปาหมายใหมไดอยางรวดเรว็ โดยมภีาพรวมของกรอบแนวคดิ

ดังภาพที่ 1
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 ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ
   วสิาหกจิชมุชนกลุมปุยหมกัอินทรยีชวีภาพบานหนองขุม จงัหวดัสุพรรณบรุ ีตามรปูแบบ V-Model

 1. การดําเนินการวิจัยระยะที่ 1: วิเคราะหขอมูล  ระยะท่ี 2: ออกแบบระบบสารสนเทศ 
และระยะที่ 3: พัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

  1.1 การวิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis) 
                      เปนการวเิคราะหความตองการ ความคาดหวัง จากปญหาทีเ่กดิขึน้ภายในวสิาหกจิชุมชน 
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รวมถึงเง่ือนไขตาง ๆ จากผูใชงานดวยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง กลุ มเปาหมายท่ีเปนสมาชิก                               

วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จํานวน 27 คน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปออกแบบ                            
ระบบสารสนเทศตามความตองการน้ัน ๆ พรอมทดสอบโดยการยืนยนัจากกลุมสมาชกิผูผลติขาวเพ่ือสขุภาพ                        
(User Acceptance Testing) เพื่อเปนการประเมินความพึงพอใจในการกําหนดเง่ือนไขโดยการยอมรับระบบ          

จากผูใชงานจริงวาตรงตามความตองการและความคาดหวังของกลุมผูใชงาน 

  1.2 ขอกําหนดฟงกชัน (Functional Specification)
                     เปนการออกแบบฟงกชันการทํางานของระบบ โดยเปนการกําหนดความตองการและ
เงื่อนไขที่ไดจากผูใชงาน พรอมทดสอบระบบ (System Testing) ในรูปแบบ White Box Testing และ Black 
Box Testing ดวยขอมูลจําลองผลิตภัณฑ และขอมูลขาวสารท่ีครอบคลุมความตองการของผูบริโภค                       
เปนการทดสอบระบบท้ังหมดใหครอบคลมุความตองการของระบบ ทดสอบการทํางานจริงตามฟงกชนัทีก่าํหนดไว
  1.3 การออกแบบภาพรวม (High Level Design)
                     เปนการออกแบบสวนประกอบหลักของระบบ หนาท่ี และการเช่ือมโยงระหวางโครงสราง
ระดับสถาปตยกรรม ในรูปแบบของแผนภาพกระแสขอมูล (DFD) พรอมทดสอบการเช่ือมโยงของแตละยูนิต 
(Integration Testing) ดวยขอมูลจําลองวาทํางานไดถูกตองหรือไม ทดสอบรอยตอระหวางยูนิต ทดสอบ                   
การไหลของขอมลูตัง้แตตวัแรกจนตวัสดุทาย สอดคลองกบัหลกัการสงเสรมิผลติภณัฑ และออกแบบการสราง

บารโคดสองมิติสําหรับการเขาถึงขอมูล

  1.4 การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) 
                     เปนการออกแบบในสวนของรายละเอียดของการเขียนโปรแกรม โครงสรางภายในและ
การกระทําในแตละสวนประกอบของระบบสารสนเทศ ในรูปแบบของแผนภาพกระแสขอมูลระดับตาง ๆ       
พรอมทดสอบยอยแตละยูนิต (Unit Testing) โดยใชขอมูลจําลองผลิตภัณฑ เชน วันที่ผลิต สถานที่ผลิต                   
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ การบรรจุ เพื่อทดสอบการเช่ือมโยงขอมูล
  1.5 การเขียนคําสั่ง (Code)
                     เปนขั้นตอนการเขียนโปรแกรมจริงโดยดําเนินการตามรูปแบบที่ไดออกแบบไวจาก                          
4 ลําดับขางตน พรอมทดสอบคร้ังสุดทาย ดวยขอมูลจริง โดยใชภาษา PHP ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และสรางบารโคดสองมิติ
 2. การดําเนินวิจัยระยะที่ 4: ถายทอดเทคโนโลยี 
  เปนขัน้ตอนการนําระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภณัฑขาวเพ่ือสขุภาพของวิสาหกิจชุมชน
กลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรีที่พัฒนาเรียบรอยแลว ถายทอดสูชุมชนเพื่อ                 
เสริมสรางศักยภาพใหแกผูใชงานในชุมชน โดยมีขั้นตอนดังนี้
  2.1 จัดทําคูมือสารสนเทศ ทําคูมือการใชงานทั้งในสวนของผูดูแลระบบ และสวนผูใชงาน 
เพื่อเปนเอกสารประกอบการถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชน
  2.2  ถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการเชิญผูใชงาน จากสมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพ่ือสุขภาพ 
จํานวน  27 คน และผูเชี่ยวชาญฯ จํานวน 5 คน ที่ทําหนาที่เปนผูดูแลระบบ มารวมรับฟงการสาธิต และ                      
รวมปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยี ณ ที่ทําการวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม                 

พรอมสังเกตผล
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 3. การดําเนินวิจัยระยะท่ี 5: การประเมิน 
  เปนขั้นการประเมินผลการใชงานระบบจากผูใชงานระบบสารสนเทศฯ และประเมินผลดาน               

การสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพ

  3.1 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ 
                     3.1.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงาน

ระบบสารสนเทศ แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั จาํนวน 1 ชดุ โดยใชกบักลุมผูใชงานท้ัง 2 กลุม 

โดยประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับการประยุกตใชบารโคดสองมิติ และความพึงพอใจในการเขาใชงาน                     

ระบบสารสนเทศ ที่ผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือเชิงเน้ือหากับจุดประสงคที่กําหนด                          

จากการพิจารณาของผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน 3 คน โดยใชดชันคีวามสอดคลองระหวาง

ขอคาํถามกบัจุดประสงค (IOC) โดยกาํหนดเกณฑการพจิารณาระดับคาดชันคีวามสอดคลองฯ ของขอคาํถาม 

หากมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกขอคําถามขอนั้นไวใชได

   3.1.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากสมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพื่อสุขภาพ 

จํานวน 27 คน และผูเช่ียวชาญฯ จํานวน 5 คน โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงาน                                  

ระบบสารสนเทศ หลังจากดําเนินกิจกรรมการวิจัยในขั้นการถายทอดเทคโนโลยี

  3.2 การประเมินผลดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ
        3.2.1  เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู คอืแบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง โดยมปีระเดน็

คําถามเก่ียวกับขอมูลจากผลการประกอบการจากการใชงานระบบสารสนเทศ ดานปริมาณการขาย กลุมผู

บรโิภค และการตอบรบัจากกลุมผูบรโิภครายใหม ดาํเนนิการหลงัจากการถายทอดเทคโนโลยเีปนเวลา 3 เดือน 

   3.2.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากการสรุปผลการประกอบการของ                   

กลุมผูผลติขาวเพือ่สขุภาพ หลงัการไดรบัการถายทอดเทคโนโลย ีและจากการสมัภาษณ ดานปรมิาณการขาย 

กลุมผูบรโิภค และการตอบรับจากกลุมผูบรโิภครายใหม จากสมาชิกกลุมผูผลติขาวเพือ่สุขภาพ จาํนวน 27 คน 

  3.3   สรุปผลการวิจัย 
                      เปนการนําขอมลูจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ และขอมูล                      

จากการสัมภาษณเพื่อประเมินผลดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ

   3.3.1 ขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ ใชวิธี                            

การวิเคราะหดวยการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชเกณฑการแปล                   

ความหมายตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี้ ระดับคาเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด                         

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                              

ดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ ใชวิธีการวิเคราะหดวยการคํานวณคารอยละ
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ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะหขอมูล ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภณัฑขาว                  
เพ่ือสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี
  ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึน มกีระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ V-Model ดงัน้ี 1) ผลการวิเคราะห
ความตองการ จากการศกึษาขอมลูศกัยภาพพืน้ฐาน พบวา ในกลุมวสิาหกจิชุมชนกลุมปุยหมกัอนิทรียชวีภาพ
บานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี มีการสรางผลิตภัณฑเกษตร ภายใตชื่อการคา “สามรวงทอง” โดยแบง                      
กลุมสินคาเปน 2 ประเภท ประกอบดวย ประเภทปุยหมักอินทรียชีวภาพ และประเภทอาหารจากการเกษตร                            
ซึ่งกลุ มผลิตภัณฑที่มีกําลังผลิตมากท่ีสุดคือ ประเภทอาหารจากการเกษตร ในกลุมขาวเพ่ือสุขภาพ                                        
ที่ประกอบดวยขาวหอมมะลิ ขาวกลองหอมมะลิ ขาวไรซเบอร่ี และขาวคุณภาพ กข43 ซึ่งมีกําลังผลิตสูง                 
และจากการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สามารถสรุปผลการวิเคราะหปญหาและ                                
ความตองการไดวา การขายผลติภัณฑกลุมขาวเพือ่สขุภาพมกีาํลงัการขายสูตลาดนอย เนือ่งจากกลุมวสิาหกจิชมุชน
ไมสามารถที่จะประชาสัมพันธผลิตภัณฑของตนเองได จะสงขายไดเพียงในกลุมชุมชนที่รู จักกันภายใน                      
จากการแนะนําเปนทอด ๆ ไมมีการขยายวงกวาง จึงมีความตองการในการสงเสริมผลิตภัณฑใหเปนที่รูจัก
มากย่ิงขึ้น  2) กําหนดฟงกชันในการแกปญหาโดยประยุกตใชหลักการสงเสริมผลิตภัณฑและประยุกตใช                  
บารโคดสองมิติเปนชองทางการประชาสัมพันธ 3) ผลการออกแบบภาพรวมระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น                   
แบงผูใชงานออกเปน 2 กลุม ไดแก 3.1) ผูใชงาน และ 3.2) ผูดูแลระบบ โดยท่ีผูใชงานแตละกลุมมีระดับ                
การเขาถึงขอมลูทีแ่ตกตางกัน รวมถึงมีขอบเขตการใชงานระบบท่ีแตกตางกนั ซึง่แสดงเปนแผนภาพรวม DFD 

ระดับสูงสุด (Context Level Data Flow Diagram) ดงัภาพที่ 2

ภาพที่ 2: แผนภาพกระแสขอมูล (Context Diagram)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562112

4) ผลการออกแบบรายละเอียด โดยผูใชงานแตละกลุมมีขอบเขตของการใชงานระบบ ดังแผนภาพกระแส

ขอมลูระดบั 0 (DFD Level 0) แสดงภาพรวมของระบบสารสนเทศสาํหรบัสงเสรมิผลติภัณฑขาวเพือ่สุขภาพฯ 

ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 (DFD Level 0)
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และ 5) การเขียนคําสัง่ (Code) มกีารพัฒนาระบบในลักษณะของเว็บไซตแบบ Responsive Website ทีร่องรับ

การแสดงผลการทาํงานบนทกุอปุกรณทัง้ในสวนของเคร่ืองคอมพิวเตอร แทบ็เล็ต รวมถงึสมารทโฟน ทีส่ามารถ

เรียกดูขอมูลไดอยางเหมาะสมตามขนาดของอุปกรณ โดยมีตัวอยางผลลัพธดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4: ตัวอยางผลลัพธการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

 2. ผลการถายทอดเทคโนโลยี และการประเมินผลดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาว                          
เพื่อสุขภาพและดานความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาว                   
เพ่ือสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.1 การถายทอดเทคโนโลยี จากการการสาธิต และรวมใชงานระบบสารสนเทศฯ ณ ทีท่าํการ

วสิาหกจิชมุชนฯ ผูวจิยัใชวธิกีารสงัเกตและประเมนิผลหลงัจากการสาธติและรวมกนัใชงานระบบสารสนเทศฯ 

พบวา สมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพ่ือสุขภาพ จํานวน 27 คน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คนที่ทําหนาที่เปนผูดูแล

ระบบ เขาใจแนวคิดและหลักการในการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสามารถใชงานระบบสารสนเทศในสวนของผูใชงานได 

  2.2 การประเมินผลดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ หลังจากการถายทอด

เทคโนโลยี เปนเวลา 3 เดือน ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบผลการถายทอดเทคโนโลยี โดยการสัมภาษณ                        

ดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับสมาชิกกลุมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ จํานวน 27 คน พบวา                                  

1)  ดานปริมาณการขาย มีปริมาณการขายผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 46.67                                       

2) ดานกลุมผูบริโภค มีจํานวนผูบริโภคกลุมใหมเกิดข้ึนโดยเฉพาะกลุมผูรักสุขภาพ คิดเปนรอยละ 44.44                    

และ  3) ดานการตอบรบัจากกลุมผูบริโภครายใหม มจีาํนวนผูบรโิภครายใหมทีส่อบถามเกีย่วกบัคณุประโยชน                 

กอนตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 64.54
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       2.3 การประเมินผลดานความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริม
ผลติภณัฑขาวเพ่ือสุขภาพของวิสาหกิจชมุชนกลุมปุยหมกัอินทรียชวีภาพบานหนองขุม จงัหวัดสุพรรณบรุี 
ผลการประเมินการใชงานจากผูประเมินทั้ง 2 กลุม ประกอบดวย 1) ผูใชงาน 27 ราย 2) ผูดูแลระบบ 5 ราย 

ปรากฎผลดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม

  S.D. 

 

1  4.40 0.52  
2  4.40 0.74  
3   3.80 0.57  
4  4.00 0.57  
5  3.80 0.84  

 

1  3.80 0.45  
2  4.40 0.55  
3  4.60 0.55  
4  4.40 0.55  
5  4.40 0.55  

 4.20 0.59  
 

 จากตารางท่ี 1 ผูใชระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน                  

กลุ มปุ ยหมักอินทรีย ชีวภาพบ านหนองขุม  มีค า เฉ ล่ียความพึงพอใจในภาพรวม  4 .20 และ                                                                              

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก

 นอกจากน้ี วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี เสนอแนะ                

ใหเพิ่มเติมองคประกอบดานการแสดงสถิติขอมูลการขายและองคประกอบดานการวิเคราะหคลังสินคา
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม                  

จังหวัดสุพรรณบุรีดวยการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูวิจัยไดวิเคราะหปญหา และ

ความตองการของกลุมวิสาหกิจชุมชน พบวา มีความตองการในสงเสริมการขายสําหรับผลิตภัณฑ                                   

ขาวเพื่อสุขภาพ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีกําลังผลิตสูง แตไมสามารถสงออกสูทองตลาดไดอยางเต็มที่ จึงควร                  

เพิ่มชองทางในการสงเสริมการขายดวยการประยุกตใชบารโคดสองมิติสําหรับการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ                       

ผานระบบสารสนเทศในระบบออนไลนที่สงผลใหผูบริโภครับรูขอมูลของผลิตภัณฑสําหรับพิจารณาเลือกซื้อ 

เมื่อไดรับรูขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจและกระตุนกระบวนการขายผานทางออนไลนไดอยางตอเน่ือง                 

การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ ที่มีการประยุกตใชบารโคดสองมิติ

สําหรับการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม                    

จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเปนแนวทางในการแกปญหาและดําเนินการตามความตองการของชุมชน สงผลใหเกิด

การกระจายขอมูลสารสนเทศไปยังวงกวาง ทัง้นีร้ะบบสารสนเทศดังกลาว ไดเตรียมพรอมสําหรบัการสงเสริม

ผลิตภัณฑอื่น ๆ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ภายใตชื่อการคา “สามรวงทอง” อีกดวย 

 ระบบสารสนเทศสําหรบัสงเสรมิผลติภัณฑขาวเพือ่สุขภาพฯ เปนระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการ 

ที่มีการประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคดสองมิติ โดยใชหลักการสรางบารโคดสองมิติสําหรับผลิตภัณฑ                                 

แตละประเภทดวยภาษา PHP ที่สามารถสรางบารโคดสองมิติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการเขาถึงขอมูล

ผลิตภัณฑไดอยางถูกตองและรวดเร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของ Boonrojwong & Praporntrakarn (2017) 

และงานวจิยัเร่ืองการสงเสริมวิสาหกจิชุมชน อาํเภอภเูพยีง จงัหวดันานโดยใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

(Khamwong & Talalak, 2014, 305-311) ที่สามารถนําเทคโนโลยีบารโคดสองมิติไปประยุกตกับ                                       

งานดานตาง ๆ รวมกับการสรางระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการบนเว็บไซต ที่มีความสามารถใน

การโฆษณา การสงเสริมการขาย การใหขาวประชาสัมพันธ การทําการตลาด สงผลใหมีปริมาณการสั่งซื้อ

ผลติภณัฑขาวเพือ่สขุภาพเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลองกบัทฤษฎกีารสงเสรมิผลติภณัฑ (Lothongkam, 2001, 31-32) 

เน่ืองจากเปนการดําเนินการผานระบบสารสนเทศออนไลนที่สามารถติดตอกันระหวางกลุมวิสาหกิจกับ                      

กลุมลูกคาได ตามวงจรพัฒนาระบบในรูปแบบ V-Model สอดคลองกับงานวิจัยของ Rastogi (2015)                                

ที่สงผลใหระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีลําดับการพัฒนาท่ีชัดเจนและสามารถตรวจสอบ                            

ไดทุกขั้นตอน

 การถายทอดเทคโนโลยีดวยการนํานวัตกรรมถายทอดสูชุมชน โดยการสาธิต และรวมกันใชงาน

เทคโนโลยีอยางตอเนือ่ง สอดคลองกบัหลกัการดําเนนิการตามทฤษฎกีารแพรกระจายของนวตักรรม (Rogers, 

1983, 11) สงผลใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมและสงผลลัพธตามความตองการ และ                         

การประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เปนวิธี

การประเมินความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายท่ีตองการไดตรงตามความรูสึก                         

มากที่สุด
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สรุป
 การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมัก

อินทรียชีวภาพบานหนองขุม มีการกําหนดสิทธิ์ผูใชงานไว 2 สิทธิ์ คือ ผูดูแลระบบ และผูใชงาน โดยมี                           

องคประกอบของระบบฯ 5 สวน คอื 1) เกีย่วกับเรา 2) ตดิตอเรา 3) กจิกรรม 4) กลุมสนิคา และ 5) กลุมวสิาหกจิชมุชน 

ซึ่งเปนขอมูลที่ใชสําหรับการสรางการรูจักและความเชื่อมั่นกับกลุมลูกคา โดยในสวนของการจัดการขอมูล

กลุมสินคา จะมีการประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคดสองมิติ สําหรับนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑผานการใช                          

สมารทโฟน เพื่อทําใหกลุ มลูกคารู จักผลิตภัณฑและกลุ มวิสาหกิจไดรวดเร็วและกวางขวางยิ่งข้ึน                                              

จากการถายทอดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ ใหกับสมาชิกกลุม

ผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพฯ จํานวน 27 คน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบวา สมาชิกกลุมทุกคนเขาใจ

หลกัการการสงเสรมิผลิตภณัฑขาว สามารถใชงานระบบฯ ไดเปนอยางดทีกุคน และเมือ่มีการใชงานเทคโนโลยี                           

ที่ถายทอดอยางตอเนื่องเปนเวลา 3 เดือน พบวา ปริมาณการขายผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพเพ่ิมขึ้น                                

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบฯ สรปุไดวา ผูใชงานระบบมีระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู

ในระดับมาก 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
      ควรนําระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมัก

อินทรียชีวภาพบานหนองขุมไปทดลองประยุกตใชกับวิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งใหม 
      ควรพัฒนาระบบสารสนเทศรวมกับเทคโนโลยีที่รองรับ M-Commerce  เพ่ือเชื่อมตอระหวาง

กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรม หรือการเงิน จะเปนการเพิ่มความสะดวก                          

ในการขายผลิตภัณฑและเปนการสงเสริมผลิตภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียน                     

ขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอปางมะผา จงัหวดัแมฮองสอน กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจยั จาํนวน 88 คน  

ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 8 คน ครูผูสอน จํานวน 40 คน และนักเรียน จํานวน 40 คน เคร่ืองมือ

ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน และการสัมภาษณนักเรียน  

วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา                               

ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนมีการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของนักเรียนในระดับมาก เม่ือพิจารณา                    

เปนรายดาน พบวา อาชีพที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การปลูกผัก รองลงมาคือ การเลี้ยงหมู และการเล้ียงปลา 
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จากการสัมภาษณนักเรียน พบวา การสงเสริมอาชีพทั้ง 3 ดาน มีการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม                                           

ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ดังนี้ ดานการเลี้ยงปลา ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน                    

รับผิดชอบในการสงเสริมอาชีพแกนักเรียน  ดานการเล้ียงหมู ควรมีการประเมินผลการดําเนินงาน 2 คร้ังตอป                                 

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 มาตราท่ี 22 การจัดการ

ศกึษาตอง ยดึวาผูเรยีนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคญัทีส่ดุ 

กระบวนการจดัการศกึษาสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ มาตราที ่23 การจดัการศกึษา
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ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ

ระดบัการศกึษาเก่ียวกบัความรูและทกัษะในการประกอบอาชีพและการดาํรงชวีติอยางมคีวามสขุ และมาตรา

ที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรยีนโดยคํานงึถึงความแตกตางระหวางบคุคล  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 

และการประยุกตความรู ใชปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง                

ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน ใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ                     

ความรูดานตาง ๆ   อยางไดสดัสวนสมดลุกนั รวมทัง้ปลกูฝงคุณธรรม คานยิมทีด่งีามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

นอกจากน้ีในหลักสตูรแกนกลางการศึกษา พทุธศักราช 2551  ยงัไดกาํหนดจุดหมายใหเปนคนดี มีปญญา                       

มคีวามสขุ และกาํหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใหผูเรยีนมีความมุงมัน่ในการทํางาน ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพยีง 

มทีกัษะในการทาํงาน ตรงเวลา ประหยดั รอบคอบ และมจีติสํานกึในการรักษาส่ิงแวดลอมและสอดคลองกับ

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดกําหนดโครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม            

นาํสูเศรษฐกจิสรางสรรคโดยการนําเขาสูวชิาการงานอาชีพ “คดิเปน ทาํได ขายเปน”  ดาํรงชวีติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มุงพัฒนาใหผู เรียนมีความรู ความสามารถในการผลิตผลงานอยางสรางสรรค                           

และมีคุณภาพโดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปกับการประกอบอาชีพ หรือ  การทําธุรกิจเพ่ือสงเสริม

ความสําเร็จในชีวิตของนักเรียน เกิดประโยชนตอผูบริโภค สิ่งแวดลอม สังคมอยูดี กินดี และมีความสงบสุข 

(Ministry of Education, 2008, 6)

 จากการสัมภาษณ ประจวบ แกวสิริ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปางมะผา (Kaewsiri, personal 

communication, July 7, 2015) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของนักเรียน

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอปางมะผา  จงัหวดัแมฮองสอน ไววา  ในสภาพปจจุบนักลุมโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศึกษาของอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไดมีการดําเนินการสงเสริมใหนักเรียน

เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู และปลูกผักในพ้ืนท่ีของโรงเรียนเพ่ือเปนแนวทางใหนักเรียนไดศึกษาและฝกงานอาชีพ          

ซึ่งเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของนักเรียนท้ังปจจุบันและอนาคต  ในการดําเนินการของโรงเรียน                          

ประสบปญหาการดําเนินการการเล้ียงปลา การเล้ียงหมู และการปลูกผัก ดวยยังขาดการจําหนายผลผลิต                  

สูตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลคา สวนใหญเปนการจําหนายใหกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน จึงนํามาซ่ึง                   

การขาดเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งทางโรงเรียนยังขาดการศึกษาผลการดําเนินงานงานในการสงเสริมอาชีพ                

ของผูบริหารสถานศึกษา ครูผู สอน และการปฏิบัติงานของนักเรียน ซึ่งทําใหขาดการวางแผนทิศทาง                                  

ในการดําเนินการได หากมีการศึกษาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน จะเปนผลดีตอโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                             

ที่ไดทราบขอมูลที่เปนขอเท็จจริง และนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาตอไป                                                  

         ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของนักเรียน                        

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอปางมะผา จงัหวดัแมฮองสอน เพือ่นาํผลการวจิยัทีไ่ดมาเปนแนวทาง                          

ในการพัฒนาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพใหกับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                      
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อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่นตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

ทบทวนวรรณกรรม
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
             พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ไดกาํหนดจดุเนนดานผูเรยีนเรือ่งการศกึษาวชิาชีพ 

คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เปนตนไป ไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพดวยการแนะแนวท้ัง                   

โดยครูและผูประกอบอาชพีตางๆ (ผูปกครอง ศษิยเกา สถานประกอบการใน/นอกพ้ืนที)่ และไดรบัการพฒันา

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                    

ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับอาชีพในชุมชนของตนและสามารถสํารวจความสนใจ ความสามารถและ                      

ทกัษะอาชีพของตน และเม่ือเขาสูระดับมธัยมศึกษาตอนตน จงึเร่ิมเรียนรูสาระเก่ียวกับแนวทางการเลือกอาชีพ 

และการสรางเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ รวมทั้งไดฝกทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ                   

โดยทั่วไปอยางเชน ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน                          

ทกัษะการแสวงหาความรู และทกัษะการจดัการ เม่ือเขาสูระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย นกัเรยีนเร่ิมฝกทักษะ

การหางานจากแหลงตาง ๆ  และพรอมฝกทักษะอาชีพใหมีประสบการณอาชีพที่ถนัดและสนใจและ                                 

มคีณุลกัษณะท่ีดตีออาชีพ แตหากพจิารณาจากหลักสูตรและการเรียนการสอนแลวพบวา ยงัขาดการเสริมสราง

ความรู และทักษะทางอาชีพที่เปนรากฐานสําคัญในเชิงบูรณาการทั้งหลักสูตร เพื่อใหเกิดการพัฒนา                              

ทางดานเจตคติสําหรับการทํางานและอาชีพตอไป ซึ่งแนวคิดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพสําหรับ                        

การศกึษาขัน้พืน้ฐานของไทยจําเปนอยางยิง่ทีจ่ะเปนรากฐานและเปนสวนหน่ึงของเจตนารมณและเปาหมาย

ของการศึกษาสําหรับเยาวชนไทย การใหความรู ความเขาใจตอความคิดรวบยอดของ “การศึกษาเพ่ือ                        

การประกอบอาชีพ” จําเปนอยูในทุกระดับชั้น และบูรณาการในหลักสูตรแกนกลางทุกกลุมสาระการเรียนรู

และกจิกรรมพฒันาผูเรยีน ซึง่มกีารจดันํา้หนกัของความคดิรวบยอดเกีย่วกบัการศกึษาเพ่ือการประกอบอาชพี

ในแตละดานที่แตกตางกันไปตามระดับชั้นของผูเรียน (Ministry of Education, 2008, 4)  
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 3. การบริหารการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียน
     การดําเนินงานการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียนตามทิศทาง

การจัดการศึกษาของกรมสามัญศึกษาน้ัน ผูเกี่ยวของท่ีสําคัญในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติคือ ผูบริหาร

โรงเรียน ซึ่งมีภาระหนาที่ในการสงเสริมใหสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม ตลอดจน

สภาพการเปลีย่นแปลงของชาตบิานเมอืง และเปนไปตามหลักการ จดุหมาย โครงสรางของหลักสตูร จงึจาํเปน

ทีผู่บรหิารจะตองตระหนกัถงึความสาํคญัตามบทบาทและดาํเนนิการหรอืประสานใหบคุลากรทกุฝายรู เขาใจ 

รวมคิด รวมทํา รวมรับผดิชอบใหสมัฤทธ์ิผลตามวัตถปุระสงค ซึง่สงผลใหนกัเรียนเห็นคณุคาของการประกอบอาชีพ 

นาํความรู ทกัษะ ประสบการณ คณุธรรม ไปใชในการดาํรงชวีติซึง่จะเปนสวนเสรมิสรางใหเปนทรัพยากรบคุคล                   

ทีม่คีณุคา สามารถพัฒนาตนเอง และสงัคมสบืไป (Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office                         

1, 2014, 23) 

  ทั้งนี้  การบริหารการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียนดังกลาว                

จะดําเนินการไปไดดวยดีหรือไมขึ้นอยูกับการบริหารบุคลากรในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ                       

ผูบรหิารโรงเรียน จาํเปนจะตองรูบทบาทหนาทีแ่ละความสัมพนัธของบคุคลทีเ่กีย่วของกบัการประกอบอาชพี

อิสระทุกคน อันจะสงผลใหงานสําเร็จผล (Mae Hong Son Primary Educational Service Area  Office 1, 

2014, 23) และจากงานวิจัยของ Anunaue, Khlibtong & Keowan  (2012) เร่ืองการสงเสริมเกษตรใน                               

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. บรบิทการจดัการศกึษาของสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาแมฮองสอน  เขต 1
        จังหวัดแมฮองสอนเปนเมืองแหงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและความหลากหลายของชนเผา     

จึงควรจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ เนนคุณธรรมของมาตรฐานการจัดการศึกษาเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม

ธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรมและสงเสรมิการนาํปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยเฉพาะในเร่ืองของการประกอบอาชพี

ใหนํามาใชไดจริงบนพื้นฐานของความสุข สงบ พอมีรายได รวมมือ รวมใจกัน มีการพัฒนาคุณภาพ                                

การจดัการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ความตองการของทองถิน่และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงเช่ือมโยงสูประชาคมอาเซียน และสงเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแกประชากร               

วยัเรยีนใหเสมอภาค ทัว่ถงึครอบคลมุทัง้เดก็ทัว่ไป เดก็พิการ เด็กดอยโอกาส และเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษ 

(Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 1, 2014, 34)
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วิธีการวิจัย
 1. กลุมเปาหมาย
  การวิจยัครัง้นีด้าํเนินการศึกษาจากกลุมเปาหมายซึง่เปนผูบรหิารโรงเรยีน ครผููสอน และนกัเรยีน

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 8 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน

จํานวน 88 คน ดังนี้

  1.1 ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน                    

จํานวน 8 คน

  1.2  ครูผูสอนท่ีรับผิดชอบโครงการสงเสริมอาชีพนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส                             
ทางการศึกษา  อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 40 คน

  1.3  นกัเรียนทีเ่ปนผูนาํในการดาํเนนิงานโครงการสงเสรมิอาชีพนกัเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 40 คน

 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ชุด ดังนี้ 

          2.1 ชุดที่ 1  แบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน แบงเปน 3 ตอน ดังนี้

                      ตอนที่  1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ

   ตอนท่ี  2  การดําเนนิงานในการสงเสริมอาชพีนักเรียนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 

อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไดแก การเล้ียงปลา การเลี้ยงหมู และการปลูกผัก เปนแบบสอบถาม 

ประมาณคา 5 ระดับ

         ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 

               2.2  ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเพื่อสัมภาษณนักเรียน  

 3.  การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
       การวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดังนี้ 

       3.1 ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับผูบริหารและครู

               3.1.1    สงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา  
                     3.1.2     นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับโรงเรียน 
บานปางขอน และโรงเรียนบานหวยชมพู
   3.1.3     วิเคราะหหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา                       
(Alpha   Coeffcient) ตามแนวของ Cronbach โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .884
  3.2  ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเพื่อสัมภาษณนักเรียน
                     3.2.1      ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเพื่อสัมภาษณนักเรียนเสนอตอ
อาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธเพือ่พิจารณาแกไขความถกูตองของเนือ้หา ภาษา และความสมบรูณของคาํถาม
                     3.2.2  ผูวจิยันาํแบบสมัภาษณแบบไมมโีครงสรางไปแกไขปรบัปรงุตามคาํแนะนาํของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวนําไปสัมภาษณนักเรียนในกลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                   

อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ที่มีการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพใหกับนักเรียน จํานวน 40 คน
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 4. การเก็บรวบรวมขอมูล
               ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเพ่ือดําเนินการ

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
   ดําเนินการสัมภาษณนักเรียนผู นําโครงการสงเสริมอาชีพในแตละโรงเรียนดวย                            

แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง จํานวน 40 คน

 5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

               5.1 ชุดที่ 1 ขอมูลจากแบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน แบงออกเปน                       

3 ตอน  ไดแก ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ                              

นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ตอนท่ี 2  การดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพนักเรียน                                    

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย                                   

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย โดยมีเกณฑการแปลคา                     

คะแนนเฉลีย่ ไดแก คาเฉลีย่ระหวาง 1.00 – 1.50 หมายความวา  โรงเรยีนมกีารดาํเนนิงานนอยทีส่ดุ  คาเฉล่ีย

ระหวาง 1.51 – 2.50 หมายความวา  โรงเรียนมกีารดําเนนิงานนอย คาเฉลีย่ระหวาง 2.51 – 3.50 หมายความวา  

โรงเรียนมีการดาํเนนิงานปานกลาง  คาเฉลีย่ระหวาง 3.51 – 4.50  หมายความวา  โรงเรียนมีการดาํเนนิงานมาก                       

คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00  หมายความวา โรงเรียนมีการดําเนินงานมากที่สุด  ตอนที่ 3  ปญหาและ                         

ขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ประกอบการบรรยาย

  5.2 ชุดท่ี 2 ขอมูลจากการสัมภาษณนักเรียน วิเคราะหขอมูล ดังนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล                            

ที่ไดจากการสัมภาษณและจากการบันทึกเทปไวมาทําการแยกแยะเน้ือหาแตละประเด็น จากน้ันนํามา

วิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอเปนความเรียง

ผลการวิจัย
 1. การดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                      
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา โดยรวมโรงเรียน                   

มกีารดําเนินงานในระดับมาก ดานท่ีมคีาเฉล่ียสงูสดุ คอื การปลูกผัก  (  = 4.16, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ                   

การเลี้ยงหมู (  = 4.13, S.D. = 0.59) และการเลี้ยงปลา (  = 3.93, S.D.= 0.79)      



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 125

 2. การดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                     
อาํเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เปนรายดาน พบวา

  2.1 ดานการเล้ียงปลา พบวา โดยรวมโรงเรียนมีการสงเสริมอาชพีการเล้ียงปลาในระดับมาก                               

(  = 3.93, S.D.= 0.79) รายขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเลี้ยงปลาไดอยางเหมาะสม  (  = 4.04,                               

S.D.= 0.74) รองลงมาคือ จัดทําแผนการดําเนินการเลี้ยงปลา (  = 4.02, S.D. = 0.77) และนําผลผลิต                  

จากการเล้ียงปลามอบใหกับโครงการอาหารกลางวัน (  = 4.02, S.D. = 0.77) สวนการสัมภาษณนักเรียน

พบวา ทางโรงเรียนไดมีการศึกษาการเล้ียงปลา ไดเรียนรูเร่ืองการดํารงชีวิตของปลา แตปญหาที่พบ คือ                           

ไมมีการประเมินผลการดําเนินงานการเลี้ยงปลาอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังพบวาผลผลิตที่ไดจากการเลี้ยงปลา

ขาดตลาดรองรับ โดยมีขอเสนอแนะวา ควรมีการแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานท่ีรบัผดิชอบในการสงเสริมอาชีพ

ใหแกนกัเรยีนเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนเห็นความสําคัญดานการทํางานเพื่อสวนรวมและเกิดทักษะ                 

ในการบริหาร

  2.2 ดานการเล้ียงหมู พบวา โดยรวมโรงเรียนมีการสงเสริมอาชีพการเล้ียงหมูในระดับมาก                                                   

(  = 4.13, S.D. = 0.59) รายขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสุด คอื  การเล้ียงหมูไดอยางเหมาะสม (  = 4.35, S.D.= 0.52)                                           

รองลงมา คอื จดัระบบดแูลปองกนัโรคท่ีเกดิขึน้กับหมู (  = 4.29, S.D.= 0.58) และนาํผลผลติจากการเล้ียงหมู

ไปบริโภคเอง (  = 4.27, S.D.= 0.64) สวนการสัมภาษณนักเรียนพบวา ทางโรงเรียนมีการเลี้ยงหมู  สงเสริม

การเรียนรู เกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมตอภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน และไดยึดแนวทางการปฏิบัติงาน                                  

ดานการเกษตรตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 9) แตปญหาที่พบคือ                     

การประเมินผลการดําเนินงานการเลี้ยงหมู โดยมีขอเสนอแนะวา ควรมีแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ                           

การดาํเนนิงาน และคณะกรรมการผูประเมนิผลการดาํเนนิงาน  โดยใหมกีารประเมนิผลการดาํเนนิงาน 2 คร้ัง

ตอปเพื่อใหมีการเลี้ยงหมูอยางตอเนื่อง

  2.3 ดานการปลกูผัก พบวา โดยรวมโรงเรยีนมกีารสงเสรมิอาชีพการปลกูผกัมาก (  = 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  แตปญหาท่ีพบคือชุมชนในทองถ่ิน                               

มีการใชสารเคมีเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรสูงมาก ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอแหลงนํ้า และดิน                                  

โดยมีขอเสนอแนะวา  ควรมีการแตงต้ังครูผูรับผิดชอบดูแลการดําเนินงาน เพื่อชี้แนะและใหคําปรึกษา                   

เก่ียวกบัวิธกีารปลูกผกัโดยไมใชสารเคมีและควรสงเสริมใหนกัเรียนใชปุยหมกัหรอืปุยคอกแทนการใชปุยเคมี

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิจัยเรื่อง การสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปางมะผา 

จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ  จึงไดนํามาอภิปรายผลดังนี้
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 ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมีการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของนักเรียนในระดับมาก                                  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การปลูกผัก รองลงมาคือ การเลี้ยงหมู                             

และการเลี้ยงปลา จากการสัมภาษณนักเรียน พบวาการดําเนินงานสงเสริมอาชีพทั้ง 3 ดาน มีการดําเนินงาน

ไดอยางเหมาะสม โดยพบวาดานการเล้ียงปลา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การดําเนินงานเลี้ยงปลาได                            

อยางเหมาะสม รองลงมาคือ จัดทําแผนการดําเนินงานเลี้ยงปลา  ดานการเล้ียงหมู ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ                      

ดาํเนนิงานเลีย้งหมไูดอยางเหมาะสม รองลงมาคอื จดัระบบดูแลปองกนั ดานการปลกูผัก ขอท่ีมคีาเฉล่ียสูงสดุ 

คอื มกีารดาํเนนิงานไดอยางเหมาะสม  รองลงมา คอื จดัวธิกีารดแูลแปลงผกัและกาํจดัศตัรพูชื  สวนขอเสนอแนะ                                    

ในการดําเนินงานสงเสริมอาชีพนักเรียนทั้ง 3 ดาน มีดังนี้ ดานการเล้ียงปลา ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานรับผิดชอบในการสงเสริมอาชีพแกนักเรียน  ดานการเล้ียงหมู ควรมีการประเมินผลการดําเนินงาน 

2 ครั้งตอป ดานการปลูกผัก ควรสงเสริมใหนักเรียนใชปุยหมัก หรือปุยคอกแทนการใชปุยเคมี  ทั้งนี้                                   

ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการดําเนินงานสงเสริมอาชีพนักเรียนนั้น ควรคํานึงถึงความสําคัญ                                   

ในการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผน และการประเมินผล ซึ่งจะทําใหโรงเรียนและคณะทํางาน                              

ไดทราบขอมูลตางๆ เก่ียวกับความพรอมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ปญหาอุปสรรค ลักษณะ

อาชีพในทองถิ่น ตลอดจนสภาพการจัดหลักสูตร รายวิชา กิจกรรมท่ีสอดคลองสัมพันธกบัการสงเสริมอาชีพ

แกนกัเรยีน ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ Anunaue, Khlibtong & Keowwhan (2012) เร่ือง  การสงเสริมเกษตร                  

ในโรงเรียนชมุชนบานทาสองยาง สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 2  พบวา  การดาํเนนิกจิกรรม

การเกษตรตามความตองการของนักเรียน มขีัน้ตอนดงันี ้1) การเลอืกกลุมเปาหมาย 2) การชีแ้จงวตัถปุระสงค                                  

3) กาํหนดแผนการดําเนนิงาน  4) ความคาดหวังจากการวิจยักบักลุม 5) การดาํเนนิกจิกรรมตามแผนท่ีวางไว       

6)  ผลการดาํเนนิงาน จากการรายงานของนกัเรยีน การปฏบิตักิจิกรรม ทาํใหตนเองเกดิความเขาใจการเกษตร

มากข้ึน รูจักการทํางานรวมกับคนอ่ืน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  จากการสังเกตของผูวิจัย นักเรียนมี                       

ความสุข สนุกสนานตอการทํากิจกรรม  นอกจากน้ี ผลการวิจัยครั้งนี้ที่ไดจากการสัมภาษณนักเรียนพบวา         

การสงเสริมอาชีพนักเรียนมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน พรอมทั้งกําหนดวิธีการดําเนินงานตามองคความรู

ในการประกอบอาชีพในแตละดาน ซึง่มคีวามสอดคลองกบัการจัดการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพในการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน ทีป่รากฏในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  สาระที ่4  ของกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอื สาระการอาชีพ เริม่ตนจัดใหกบันกัเรียนต้ังแตชัน้ประถมศึกษาปที ่4  เปนตน

ไป  เพือ่ใหนกัเรียนมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับอาชีพในชุมชนของตนและสามารถสํารวจความสนใจ 

ความสามารถและทักษะอาชีพของตน และเม่ือเขาสูระดับมัธยมศึกษาตอนตน จึงเร่ิมเรียนรูสาระเก่ียวกับ

แนวทางการเลือกอาชีพ และการสรางเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ รวมท้ังไดฝกทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปน   

ตอการประกอบอาชีพโดยท่ัวไป เชน ทักษะกระบวนการทํางาน ทกัษะกระบวนการแกปญหา  ทกัษะการทํางาน

รวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู และทักษะการจัดการ เมื่อเขาสูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน                          

เริม่ฝกทกัษะการหางานจากแหลงตาง ๆ  และพรอมฝกทกัษะอาชพีใหมปีระสบการณอาชพีท่ีถนดัและสนใจ                         

และมีคุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ (Ministry of Education, 2008, 4)
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สรุป
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน มีการดําเนินงาน                                
ในการสงเสริมอาชีพของนักเรียนในระดับมาก เมือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อาชีพที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด                  
ไดแก การปลกูผกั รองลงมาคือ การเลีย้งหม ูและการเลีย้งปลา จากการสัมภาษณนกัเรียน พบวา  การสงเสริม
อาชพีทัง้ 3 ดาน มกีารดาํเนนิการไดอยางเหมาะสม ทัง้นีม้ขีอเสนอแนะในการดาํเนนิงาน ดงันี ้ดานการเลีย้งปลา 
ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบในการสงเสริมอาชีพแกนักเรียนเพ่ือทําหนาที่ดูแลและ
ใหคําปรึกษาในระหวางการดําเนินงาน  ดานการเลี้ยงหมู ควรมีการประเมินผลการดําเนินงาน 2 ครั้งตอป 
ดานการปลูกผัก ควรสงเสริมใหนักเรียนใชปุยหมัก หรือปุยคอกแทนการใชปุยเคมี 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยและขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้
 1. สถานศึกษาควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการเล้ียงปลา 
และเลี้ยงหมู
 2. สถานศึกษาควรวางแผนในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการสงเสริมอาชีพ                                            
ใหกับนักเรียน 
 3. สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรมาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูแกครู บุคลากร และนักเรียน
เกี่ยวกับการใชปุยอินทรียทดแทนการใชปุยเคมี 
 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของกลุ มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และ                         
ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการจัดสรรงบประมาณสําหรบัการสงเสริมอาชพีในกลุมโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา
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บทคัดยอ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและประเมินการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่                       

เพือ่ใชประกอบการเรยีนการสอน  ผูวจิยัไดทาํการเกบ็รวมรวมขอมลูภาคสนามโดยใหนกัศกึษาไดทดลองเรยีน

บทเรียนในหัวขอ สื่อวัสดุอุปกรณและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยผานทางโทรศัพทเคล่ือนท่ีแลวใช

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดยทําการทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3                                         

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 100308 นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 100 คน ในการเรียน                       

บทเรียนผานทางโทรศพัทเคลื่อนที่วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ นําเสนอขอมูลผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 การสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีที่เหมาะสมเพ่ือใชประกอบในการเรียนการสอน ควรตองมี                 

องคประกอบทีต่องคํานงึถงึคือ 1) ดานการออกแบบบทเรยีน ในสวนของการใชส ีสพีืน้หลงัมีความเหมาะสม 

อานงาย  กลุ มศึกษารอยละ 100 เห็นดวย ในเรื่องของแบบตัวอักษรที่ใช และขนาดของตัวอักษร                                               
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ที่ใชกลุมศึกษารอยละ 85 เห็นดวย ในเรื่องของการใชปุมนําทางถูกตองเขาใจงาย ไปยังจุดที่ตองการ                              

กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวยสวนในเรื่องของปริมาณขอมูลในแตละหนา ตัวอักษรและภาพประกอบ                           

ทีใ่ชบนหนาจอ กลุมศกึษารอยละ 97 เหน็ดวย และในสวนของการจัดหนาจอเหมาะสม อานงาย และสวยงาม 

กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวย  2) ดานการใชงานบทเรียน ควรมีความงายในการเขาใชบทเรียน กลุมศึกษา

รอยละ 98 เห็นดวย ดานการใชงานไมสะดุด การสืบคนในบทเรียนไมติดขัด กลุมศึกษารอยละ 95                                   

เห็นดวย และในเร่ืองของการใชเวลาในการดึงขอมูล กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวย และเห็นวาใชเวลา                     

ในการดึงขอมูลไมมากจนเกินไป 

คําสําคัญ
 การประเมินการใชงานบทเรียน    การใชโทรศัพทเคล่ือนที่ในการเรียนการสอน 

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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Keywords
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บทนํา
 การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันเปนยุคของการเรียนการสอนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

จากที่สมัยกอนสวนใหญผูสอนจะเปนผูทําการถายทอดเนื้อหาใหกับผูเรียน โดยมีผูเรียนเปนผูรับเนื้อหา                    

ซึ่งในสมัยกอนการเรียนการสอนลักษณะน้ีสามารถกระทําได แตในยุคปจจุบันความเจริญมีมากข้ึน                             

พรอมกับความรูตางๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น มีสาขาวิชาการใหมๆ เกิดข้ึนมากมาย ซึ่งแตกอนไมเคยมี ดังนั้นการ                           

ที่ผู เรียนจะรับขอมูลจากผูสอนเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ อีกท้ังในปจจุบันเทคโนโลยีตางๆ ก็ได                              

เจริญรดุหนาไปอยางรวดเร็ว การติดตอสือ่สารและการปฏิสมัพนัธกนัทําไดรวดเร็วและกวางขวางมากข้ึนผาน                                

ทางอุปกรณอิเลกทรอนิกสตางๆ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเล็ต และอุปกรณประเภทสมารท                   

ทั้งหลาย  ซึ่งนบัวันความเจริญทางดานอุปกรณเหลานี้จะมีเพิ่มมากข้ึน 

 ในฐานะที่เปนผูสอนในยุคน้ีจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกาวใหทันกับความเปล่ียนแปลงเหลานี้  ดังที่   

Vate-U-Lan (2008) ไดกลาววา ตองมีการปฏิวัติการเรียนการสอนใหมทั้งหมด ผูเรียนไมจําเปนจะตองรับ                  

ทุกสิ่งจากผูสอนเพียงอยางเดียว การเรียนไมจําเปนตองจํากัดอยูแตในหองสี่เหลี่ยมและการเรียนจะไมเปน

เรื่องนาเบื่ออีกตอไป ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลาที่อยากจะเรียนโดยผานความเจริญทางเทคโนโลยี

ตางๆ ในปจจุบัน ซึ่งขณะนี้ก็สามารถทําไดระดับหนึ่งแลว โดยท่ีผูเรียนสามารถเรียนผานระบบอินเทอรเน็ต  

โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร แท็บเล็ต ผานวิธีการเรียนแบบตางๆ เชน CAI, WBI หรือ e-Learning เนื่องจาก                     

ในขณะน้ีความเร็วในการสงขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถทําไดดีขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกข้ึน                                    

แตบางคร้ังก็ยังประสบปญหาบางประการท่ีจะทําใหการเรียนมีอุปสรรค เชน ตองมีเคร่ืองคอมพิวเตอร                        

หรือตองมีเครื่องแท็บเล็ต หรือตองเรียนในสถานที่จัดไวสําหรับการเรียนในลักษณะนี้ ทําใหบางครั้งผูเรียน               

ก็ไมสะดวก ในการเดินทางมาเรียน 

 ดวยปญหาตางๆ ที่พบในการเรียนที่เกิดขึ้นนี้ ทางผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาอุปกรณ

ทางดานอเิลก็ทรอนิกส อกีประเภทหน่ึงท่ีสามารถใชแกปญหาทีเ่กดิข้ึนนีไ้ดเปนอยางด ีโดยอุปกรณทีก่ลาวถงึ

นี้คือ โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งเปนอุปกรณที่ในปจจบุันจะเรียกไดวาเปนสิ่งที่ทุกคนตองมี โดยทางผูวิจัยมีแนวคิด

วา ถาเราทําบทเรียนท่ีสามารถศึกษาไดจากโทรศัพทเคล่ือนท่ี ที่ทุกคนมีอยูแลว ก็จะเปนการขยายฐาน                           

การเรียนเพิ่มไดอีกอยางมีประสิทธิภาพ เอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆ  เรื่องของเวลาและสถานท่ีได และ

ชวยใหผูเรียนเขาใจ และจดจําเนื้อหาวิชาเรียนไดดียิ่งข้ึน (Warpitbenja, Grinnoo & Srisoom, 2015)

 โดยการนาํบทเรียนทีเ่ราตองการใหนกัศกึษา สามารถศกึษาไดจากโทรศพัทเคลือ่นที ่ซึง่เปนอปุกรณ

ทีต่ดิตวัทกุคน เทคโนโลยนีีเ้รยีกวา m-Learning (Mobile Learning) แตการทีจ่ะทาํใหบทเรยีนท่ีอยูในโทรศพัท

เคลือ่นท่ี ดนูาสนใจ และชวนใหศกึษาน้ัน บทเรียนตางๆ ทีด่ผูานโทรศัพทเคล่ือนท่ีนัน้ จะตองไดรบัการออกแบบ

เปนพิเศษท่ีเหมาะสมจะใชกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีที่มีหนาจอขนาดเล็ก และหนาจอใชระบบสัมผัส และ                            
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จากการวิจัยของ Srisawat, Wattananarong &  Poonlarptawee (2015) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา

ระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี” โดยทดลองกับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา                               

วทิยาเขตสุพรรณบรุ ีจาํนวน 30 คน พบวา ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของกลุมทีเ่รียนดวยโทรศัพทเคล่ือนทีส่งูกวา                                  

กลุมที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชงาน                      

การเรียนรูบนโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 ดังนั้น จากความเปนมาและความสําคัญขางตน ทําใหผู วิจัยมีความสนใจที่จะสรางบทเรียน                            

บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีและจะทําการประเมินบทเรียนท่ีสรางข้ึนวาจะตองคํานึงถงึสิง่ใดบาง อนัจะเปนแนวทาง

ในการสรางบทเรียนที่ใชในการเรียนโดยโทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับผูที่มีความสนใจในการสรางบทเรียน                       

ของตนเองใหอยูในรูปของบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีตอไป 

วัตถุประสงค
 เพือ่สรางและประเมินการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีทีเ่หมาะสมเพ่ือใชในการเรียนการสอน

ขอบเขตการวิจัย
 1. กลุมศกึษาทีใ่ชในการศึกษาคนควาครัง้นี ้คอื นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปที ่3 คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 100308 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                      

การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 คัดเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจากนักศึกษาที่มีโทรศัพทเคล่ือนที่ 

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จํานวน 100 คน 

 2. เนือ้หาในการวิจยั คอื หวัขอ สือ่วัสดอุปุกรณและนวัตกรรมทางการศึกษา กระบวนวิชา 100308  

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 

 3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยคือ ชวงเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2560 

 4. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนที่ จํานวน 1 บทเรียน  

และแบบสอบถามประเมนิความพึงพอใจของการใชบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนที่ 

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 เปนความสามารถในการเรยีรูเพ่ือแปลความหมายของภาพหรอืส่ิงทีม่องเหน็ไดถกูตอง 

ในขณะเดียวกันก็ตองมีความสามารถในการรูจักสรางสรรคเนื้อหาหรืออธิบายความหมาย  ซึ่งในการนําภาพ

มาใชนั้นควรตองคํานึงถึง อายุ ประสบการณเดิมของผูเรียน 

 2. Screen Design Wattananarong (1994) กลาววา ในการสรางสื่อมัลติมีเดียไมวาจะเปน                         

สือ่ชนดิใดกต็ามตองคํานงึถงึหนาจอทีใ่ชแสดงผลของบทเรยีนน้ัน ซึง่ปจจบุนัหนาจอในการแสดงผลมอียูดวยกนั

หลายขนาด ในการออกแบบบทเรียนตองใหสอดคลองกับหนาจอแสดงผลของบทเรียน โดยตองคํานึงถึง 

จํานวนขอมูล ภาพท่ีใช ตัวอักษร การออกแบบหนาจอตามหลักการมองเห็น 

วิธีการวิจัย
 เพื่อใหไดรูปแบบการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีที่ใชสําหรับการเรียนการสอน โดยผูวิจัย             

ไดยึดหลักการออกแบบส่ือมัลติมีเดียมาประยุกตใชในการสรางบทเรียนตามขั้นตอน 4  ขั้นตอน ดังตอไปน้ี

 1. ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation)
  เปนขั้นตอนท่ีตองเตรียมการในเร่ืองของความชัดเจนในการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 

ของการเรียน นอกจากนี้ก็ยังเปนการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งทางดานเนื้อหา การออกแบบบทเรียนตามหลัก   

ของการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย (Multimedia Instructional Design) การใชภาพอยางมีความหมาย 

(Visual Literacy)  รวมถึงการออกแบบหนาจอ (Screen Design) 

 2. ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบ (Design)
        มีการเขียนข้ันตอนการสรางผังงาน (Flow Chart) และแผนการดําเนินเร่ือง (Story  Board)                 

รวมถึงการกาํหนดโปรแกรมท่ีจะใชในการสรางบทเรยีน โดยการใชโปรแกรมท่ีสามารถตอบสนองตอการสราง

บทเรียนใหมากที่สุด ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 

  2.1 ศกึษาเน้ือหาท่ีจะนํามาสรางเปนบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไดเลอืกเนือ้หาเรือ่ง  
สือ่วสัดอุปุกรณและนวตักรรมทางการศกึษา มาสรางเปนบทเรยีน เนือ่งจากเนือ้หานีม้จีาํนวนเนือ้หาคอนขาง

มาก ซึ่งมักจะใชเวลาในการบรรยาย และศึกษาในหองเรียนเปนระยะเวลานาน อีกทั้งยังตองมีตัวอยางที่เปน

ภาพเคลือ่นไหวเพือ่แสดงใหเหน็การใชงานสือ่วสัดอุปุกรณและนวตักรรมทางการศกึษา ซึง่ทาํใหการเรยีนการ

สอนไมใชเวลามากจนเกินไป  โดยเน้ือหาน้ีนักศึกษาสามารถทําการศึกษาไดดวยตนเอง โดยผานโทรศัพท

เคลือ่นที ่นอกเวลาเรียนและในทุกเวลา สถานท่ีทีน่กัศกึษาตองการศึกษา เนือ้หาประกอบไปดวย  1) สือ่พ้ืนฐาน                          

2) สื่อประเภท Analog และ 3) สื่อประเภท  Digital

  2.2  สรางแผนผังการศึกษาบทเรียน (Flow Chart) และแผนการดาํเนนิเรือ่ง (Story Board) 

ซึง่ไดมาจากการวเิคราะหเนือ้หาทีจ่ะทาํการเรยีนการสอน  แลวนาํมาเขยีนเปนแผนผงังาน (Flow Chart) ดงันี้
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ภาพที่  1:   แสดงผังงาน Flow Chart

  2.3 สรางแผนการดําเนินเรื่อง (Story Board)
               หลังจากที่ไดกําหนดเปนแผนผังการศึกษาบทเรียน (Flow Chart) แลวก็พัฒนาใหเปน

แผนการดําเนินเรื่อง (Story Board) ดังตัวอยาง



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 135

Frame Picture Audio 
 
 

      1 

 
M - Learning 

 
 

 
 
   

………………………………………………...... 
…………………………………………………..
.…………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………..……
……………………………………………..……
……………………………………………..…… 

2       
1.  
2.  
3.  
4.  

……………………………………………......... 
…………………………………………………..
………………………………………………..…
……………………………………………..……
……………………………………………..……
……………………………………………..….... 

       3      
1.  Smart 

Phone , Tablet 
2.  

 Internet  
 ( Wi-Fi) 

3. 
 3G  4G 

……………………………………………......... 
………………………………………………..…
……………………………………………..……
………………………………………………..…
………………………………………………..…
……………………………………………..……
…………………………………........................
......................………………........................... 

 

ภาพที่ 2:  แสดงตัวอยางการเขียนแผนการดําเนินเรื่อง (Story Board)

 3. ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการพัฒนา (Development)
       เปนขัน้ของการสรางบทเรยีนตาม Flow Chart และ Story Board ทีไ่ดกาํหนดไว โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการสรางบทเรียน  รวมถึงการทดสอบการทํางานของบทเรียน เพื่อใหมีจุดบกพรองนอยที่สุด 

ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง ดังนี้
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  3.1 โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6  เปนโปรแกรมหลักทีใ่ชในการสรางบทเรียน

เพือ่นําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตางๆ และควบคูไปกับการเขียนโปรแกรมภาษา Action Script 3.0 ซึง่โครงสราง

เปนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อควบคุมการทํางานของขอความ เสียง ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว                           

และแอนนิเมชั่น ใหสามารถสงออกไฟล (นามสกุลไฟลเปน .apk ใหสามารถทํางานไดบนโทรศัพทเคล่ือนที่                

ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดไดสะดวกและรวดเร็ว)

  3.2 โปรแกรม Adobe Air  เปนโปรแกรมที่ชวยจัดการระบบในการพัฒนาบทเรียนบน                    

โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดและโปรแกรมนี้จะติดต้ังไปพรอมกับบทเรียน                                            

ในขณะที่ทําการสงออกไฟลเปนนามสกุล .apk

  3.3 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ใชในการตกแตงขอความ ภาพนิ่ง ภาพกราฟก        

และปุมควบคุมตางๆ เพื่อนําไปใชในบทเรียน

  3.4   โปรแกรม Audacity ใชในการบันทึกและตัดตอเสียง บรรเลงเสียงบรรยายพรอม                           

แปลงไฟลเพื่อใหสามารถนําไปใชการสรางบทเรียนได

                เมื่อสรางบทเรียนเรียบรอยแลวไดทําการสงออกไฟล นามสกุลไฟลเปน .apk แลวนําไป

ติดต้ังในโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

ภาพที่  3: ตัวอยางหนาจอของบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนที่
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 ในการสรางบทเรยีนบนโทรศพัทเคลือ่นทีค่รัง้นี ้มผีูเชีย่วชาญในการตรวจสอบบทเรยีน คอื ผูเชีย่วชาญ

ดานเน้ือหา  ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาท่ีนาํมาสรางเปนบทเรียน ผูเชีย่วชาญดานโปรแกรมตรวจสอบ

ความถูกตองของการใชโปรแกรม การสืบคนในบทเรียนไปยังจุดตางๆ ที่ตองการใหถูกตองและผูเชี่ยวชาญ

ดานการออกแบบหนาจอ  ตรวจสอบความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ เชน สีพื้นหลัง สีตัวอักษร                         

แบบตัวอักษร ภาพกราฟกที่ใชในการประกอบ การวางรูปแบบบนหนาจอใหสอดคลองกับผู เรียน                                         

เพื่อตรวจสอบบทเรียนใหถูกตองตามหลักการออกแบบบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่  โดยใหขอเสนอแนะ                           

เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงบทเรียน 

 ในขั้นนี้จะรวมไปถึงการสรางคู มือการใชงานบทเรียนและแบบสอบถามการใชงานบทเรียน                                 

การจัดทําคูมือการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เรื่องส่ือวัสดุอุปกรณ และนวัตกรรมทางการศึกษา                    

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางคูมือการใชบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ตามขั้นตอนตอไปนี้ 1) ศึกษาเอกสาร                    

ตาํรา และงานวิจยัทีเ่กีย่วของกบัการเขียนคูมอืการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนทีเ่พือ่นาํมาเปนแนวทาง

ในการสรางคูมือ 2) สรางเอกสารคูมือในการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี เรื่อง สื่อวัสดุอุปกรณ                        

และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้2.1) คณุสมบตัขิองโทรศัพทเคลือ่นที ่ทีส่ามารถเรียนบทเรียน

บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีนีไ้ด 2.2) วธิกีารติดตัง้บทเรียนลงบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี และ 2.3) วธิกีารใชงานเบ้ืองตน                  

3) แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นในการใชบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เรื่อง สื่อวัสดุอุปกรณ                              

และนวัตกรรมทางการศึกษา มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 3.1) ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ                     

การสรางแบบสอบถาม วิธีการสรางแบบสอบถาม 3.2) ศึกษาแบบสอบถามจากการศึกษาคนควาวิจัยใน

ลกัษณะเดยีวกนั  และ 3.3) สรางแบบสอบถาม โดยผูเช่ียวชาญใหคาํแนะนําในการสรางแบบสอบถามใหถกูตอง

 4. ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการทดสอบ (Testing)
       ในข้ันนี้จะเปนการนําเอาบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สรางข้ึนไปทดลองใชกับกลุมศึกษา                   

สําหรับการทดสอบเพ่ือหาคุณภาพของบทเรียน มีขั้นตอน ดังนี้ (Malithong, 2005)  

  4.1 ทดสอบแบบหน่ึงตอหนึง่ (One to One Testing) โดยนําไปใชกบันกัศกึษา จาํนวน 3 คน 

ที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการใชงาน  การใชขอความ  ภาพกราฟก  ภาพเคล่ือนไหว 

และเสยีงบรรยายวา สามารถส่ือความหมายไดถกูตอง  เขาใจตรงกัน แลวนาํผลทีไ่ดจากการทดลองมาปรับปรงุ

บทเรียน

  4.2 ทดสอบแบบกลุมเลก็ (Small Group Testing) โดยใชผูเรียน จาํนวน 10 คนทีไ่มเคยเรียน

เนื้อหาน้ีมากอน เพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองดานเน้ือหา การนําเสนอ ความถูกตองสมบูรณในการทํางาน

ของโปรแกรม โดยมีขั้นตอนเหมือนกับการนําไปใชทดสอบภาคสนามทุกประการ แลวนําขอบกพรองที่พบ                

มาทําการปรับปรุงบทเรียนเพื่อนําไปใชทดลองกับกลุมใหญตอไป

  4.3 ทดสอบแบบกลุมใหญ (Large Group Testing) การทดสอบกับนักศึกษาท่ีเปน                         

กลุมศึกษาซ่ึงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 100308 นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 100 คน เพื่อหาคุณภาพ
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ของบทเรียน หลังจากน้ันทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนที่                                   

ซึ่งเปนแบบสอบถามความคิดเห็นและมีสวนใหแสดงความเห็นดานทาย หลังจากนั้นนําขอมูลมาสรุป                               

เปนคารอยละ แลวอภิปรายผล

ผลการวิจัย 
 การสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเพื่อใชในการเรียนการสอน จากการทดลองใช                   

บทเรยีนบนโทรศัพทเคลือ่นที ่สาํหรบันกัศกึษาระดับปรญิญาตรี ชัน้ปที ่3 ทีล่งทะเบยีนเรียน รายวชิา 100308 

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. ดานการออกแบบบทเรียน จากการตอบแบบสอบถามของกลุมศึกษาหลงัจากทําการศึกษา 

บทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานการออกแบบบทเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1  
ผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่นทีข่องกลุมศกึษาในดานการออกแบบบทเรียน
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 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีของกลุมศกึษา

ในดานการออกแบบบทเรียน พบวา ในสวนของการใชสี สีพื้นหลังมีความเหมาะสม อานงาย กลุมศึกษา                     

รอยละ 100 เหน็ดวยในเร่ืองของแบบตัวอกัษรทีใ่ชและขนาดของตวัอกัษรทีใ่ช กลุมศกึษารอยละ 85 เหน็ดวย 

ในเรื่องของการใชปุมนําทางถูกตองเขาใจงาย ไปยังจุดที่ตองการ กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวย สวนเรื่อง

ปรมิาณขอมลูในแตละหนา เชน ตวัอกัษรและภาพประกอบทีน่าํเสนอทางหนาจอมคีวามเหมาะสม กลุมศกึษา

รอยละ 97 เห็นดวย  และในสวนการจัดหนาจอเหมาะสม อานงาย และสวยงาม กลุมศึกษารอยละ 95                          

เห็นดวย ในภาพรวมดานการออกแบบบทเรียน มีคารอยละ 94.4 แสดงวา บทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่นี้              

มีการออกแบบที่เหมาะสม สวยงาม อานงาย และมีการนําทางในบทเรียนไดถูกตอง

 2. ดานการใชงานบทเรียน จากการตอบแบบสอบถามของกลุมศกึษาหลงัจากทาํการศึกษาบทเรยีน
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานการใชงานบทเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2   
ผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลุมศึกษาในดานการใชงานบทเรียน
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 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีของกลุมศกึษา

ในดานการใชงานบทเรียน พบวา ดานความงายในการเขาใชบทเรียน กลุมศึกษารอยละ 98 เห็นดวย                             

ดานการใชงานไมสะดุด การสืบคนในบทเรียน ไมติดขัด กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวย และดานการใชเวลา

ในการดึงขอมูล กลุมศึกษารอยละ 95 เหน็ดวย  ดานการใชงานบทเรียนในภาพรวม มีคารอยละ 96  แสดงวา

บทเรียนบนโทรศพัทเคลือ่นที ่สามารถเขาใชงานไดงาย การสบืคนในบทเรยีน ไมตดิขดั และสามารถดงึขอมูล
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ไดรวดเร็ว สวนความคิดเห็นที่ไดจากกลุมศึกษานั้น ทุกคนมีความพึงพอใจที่ไดเรียนดวยวิธีนี้และเห็นวา                      

บทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ มีประโยชน ควรจะไดรับการพัฒนาใหตอเนื่องเพื่อใหสามารถนําไปใชกับ                       

บทเรียนอื่นๆ ในวิชาอื่นๆ ตอไป

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ในการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีนัน้ ผูสรางจะตองคํานึงถึงทฤษฎีในการสรางสือ่มลัตมิเีดีย 

ขั้นตอนในการสรางและการออกแบบใหถูกตองตามหลักการออกแบบสอดคลองกับ Malithong (2005)                         

ทีก่ลาววา การออกแบบสือ่ควรจะมกีารออกแบบอยางเปนระบบเพือ่ใหสือ่ทีส่รางข้ึนนัน้สามารถตรวจสอบได

ในทุกขั้นตอนของการสราง เพ่ือสามารถแกไขปญหาจุดบกพรองตางๆ และปรับปรุงเพ่ือความเหมาะสม                    

รวมถึงตองคํานึงถึงทฤษฎี Visual Literacy และทฤษฎี Screen Design ประกอบไปพรอมกันดวย

 2. ผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลุมศึกษาในดาน                       

การออกแบบบทเรยีน พบวา ดานการออกแบบบทเรยีนโดยรวม มคีารอยละ 94.4 แสดงวาบทเรียนบนโทรศัพท

เคลื่อนท่ีนี้มีการออกแบบท่ีเหมาะสม สวยงามอานง าย และมีการนําทางในบทเรียนไดถูกต อง                                                            

สวนดานการใชงานบทเรียนโดยรวม มคีารอยละ 96  แสดงวาบทเรยีนบนโทรศัพทเคล่ือนที ่สามารถเขาใชงานไดงาย  

การสบืคนในบทเรยีนไมตดิขดั และสามารถดงึขอมลูไดรวดเรว็ ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของเพญ็ศร ี Srisawat, 

Wattananarong &  Poonlarptawee (2015) ที่ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู                     

โทรศัพทเคลือ่นที”่ สาํหรบันกัศึกษาสถาบันการพลศึกษา  วทิยาเขตสุพรรณบรุ ีพบวา นกัศกึษามคีวามพึงพอใจ                         

ตอการใชงานระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูบนโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด

 3. ในสวนของความความคิดเห็นที่ไดจากกลุมศึกษานั้น พบวา ทุกคนพึงพอใจที่เรียนโดยวิธีนี้                   

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนที่ไดสรางขึ้นไดอาศัยหลักการสรางบทเรียน Multimedia (Wattananarong, 

1994) ที่กลาววา ขอมูลหรือขาวสารบนจอภาพมีความเปนระเบียบ (Orderly) ชัดเจน มีปริมาณไมมาก                      

หรอืนอยเกนิไป และไมมสีิง่ทีท่าํใหผูดลูะความสนใจในขณะดแูละสิง่ทีป่รากฏบนจอภาพจะตองมคีวามหมาย 

และเปนทีเ่ขาใจ ผูใชตองไมสบัสนในการตดัสนิใจโตตอบกบัสิง่เราทีป่รากฏบนจอ ผูใชตองการรูวาเขาตองทาํ

อยางไรตอไปอยางชัดเจน อันเปนเหตุผลใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอการใชงานบทเรียนบนโทรศัพท

เคลื่อนที่

สรุป
 การสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่และประเมินผลการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่                             

ในครั้งนี้ผลการศึกษา พบวา การสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนที่ ตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไว โดยคํานึงถึง

ทฤษฎีในการสรางบทเรียนมัลติมีเดีย  ทั้งในดานขั้นตอนในการสรางบทเรียน ดาน Visual Literacy                                  

ดาน Screen Design  การออกแบบ ทั้งตัวอักษร สี การใชปุมนําทาง และการใชงานบทเรียนบนโทรศัพท

เคล่ือนที ่ดานความงายในการใชงานบทเรยีน การตดิต้ังบทเรยีน การดงึขอมลูเพือ่การแสดงผล โดยกลุมศกึษา
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มคีวามพงึพอใจในการเรยีนดวยวธินีี ้ซึง่ขัน้ตอนการสรางบทเรียนบนโทรศพัทเคลือ่นทีน่ีจ้ะเปนแนวทางใหกบั

ผูทีต่องการสรางบทเรยีนบนโทรศัพทเคลือ่นทีใ่นเรือ่งอ่ืนๆ ในระดบัช้ันอืน่ๆ ไดคาํนงึถงึ อนัจะชวยใหบทเรียนบน

โทรศัพทเคลื่อนที่สามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด สําหรับ                           

ขอเสนอแนะในการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่นที ่มดีงันี ้1) ในการออกแบบสรางส่ือมัลตมิเีดยี ไมวาจะเปน

ประเภทใดก็ตามควรไดคาํนงึถงึทฤษฏีการออกแบบอยางเปนระบบ (System Design) เพือ่ทีจ่ะไดเปนแนวทาง

ในการออกแบบสือ่นัน้ๆ ใหสามารถตรวจสอบและแกไขในกรณทีีเ่กดิขอผดิพลาดขึน้ 2) ทฤษฎทีีค่วรนาํมาใช

ในการออกแบบบทเรยีนบนโทรศพัทเคลือ่นที ่ทีส่าํคัญคอืทฤษฏ ีVisual Literacy และทฤษฎ ีScreen Design
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โดยมีการศึกษา ความรูความเขาใจธุรกิจ และประสบการณทํางานเปนสิ่งสนับสนุนการสืบทอดธุรกิจ                              

ใหประสบความสําเร็จ และพบวาผูประกอบการมีความคาดหวังสูงในการใหทายาทสืบทอดธุรกิจ และ                       

ตองมกีารเตรยีมความพรอมและความเตม็ใจในการรบัชวงตอ หากทายาทเตม็ใจรบัชวงตอจะแสดงศกัยภาพ

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) ของธุรกิจครอบครัวรุนท่ี 1 อยูที่                           

อัตรารอยละ 100 รุนที่ 2 อยูที่อัตรารอยละ 30 และรุนที่ 3 อยูที่อัตรารอยละ 12  และรุนที่ 4 จะเหลือเพียง

อตัรารอยละ 3 (MGRonline, 2014) ดงันัน้ความแข็งแกรงของธุรกจิครอบครัว ถอืวาเปนกลไกในการขับเคลือ่น

เศรษฐกจิของประเทศ โดยมูลคาของธรุกจิครอบครวัในประเทศไทยมมีลูคาธรุกจิรวมประมาณ 28 ลานลานบาท 

จากมลูคาธรุกจิรวมของประเทศทัง้หมด 39 ลานลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 72 ของระบบเศรษฐกจิ (Isranews 

Agency, 2013)  

 ในจังหวัดเชียงใหมถือวารูปแบบของธุรกิจครอบครัวเปนธุรกิจหน่ึงที่เปนตัวขับเคล่ือน ใหกับ                       

ระบบเศรษฐกิจในทองถ่ิน  ซึ่งในการสงมอบธุรกิจครอบครัวจากรุนสูรุนเปนปญหาหนักใจของเจาของธุรกจิ

ครอบครัวจํานวนมาก ทําอยางไรจึงจะสามารถสงมอบธุรกิจครอบครัวที่พอแมปูยาตายายไดกอต้ังข้ึน                       

สงมอบใหลูกหลานสืบทอดบริหารไดอีกหลายช่ัวคน ในขณะเดียวกันการประกอบธุรกิจในระดับทองถ่ิน                  

ก็ถือเปนรากฐานที่สําคัญของเศรษฐกิจระดับชุมชน และสามารถตอยอดธุรกิจใหเติบโตในระดับจังหวัด                   

และประเทศ ซึ่งจะพบวาธุรกิจในระดับทองถิ่นสวนใหญนั้น มีการบริหารจัดการภายในครอบครัวเปนหลัก      

และมีการสืบทอดจากรุนสูรุน โดยสวนใหญธุรกิจจะมีขนาดเล็กถึงระดับกลางเทานั้น เนนการบริหารจัดการ

ภายในครอบครัว โดยมีผูสืบทอดธุรกิจหรือหัวหนาครอบครัวเปนผูบริหารหลัก  

 อําเภอจอมทองเปน 1 ในอําเภอของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ทั้งนี้                          

เนื่องดวยปจจัยดานภูมิศาสตรที่เอื้ออํานวยในการรองรับความเจริญจากตัวจังหวัดเชียงใหม ปจจุบัน                  

อําเภอจอมทองมีฐานะเปนเมืองศูนยกลางความเจริญทุกๆ ดานของกลุ มอําเภอทางตอนใตของ                                     

จังหวัดเชียงใหม ทางตอนใตของจังหวัดลําพูน และทางตอนใตของจังหวัดแมฮองสอน ปจจุบันมี                                  

สถานประกอบการกวา 1,000 แหง นบัวาเปนเมืองท่ีมคีวามเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในชวง 2-3 ป 

(ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2554) ที่ผานมามีการลงทุนเกิดขึ้นจํานวนมากท้ังสถาบันการศึกษา หางคาปลีก                                  

หางสรรพสินคา สถาบันการเงิน รานวัสดุกอสราง เปนตน (Home Buyer Guide, 2011) นอกจากน้ีใน                          

ป ค.ศ. 2018 ภาวะเศรษฐกิจไทยภาคเหนือ ดานธรุกจิการกอสราง ธรุกจิคาปลกีคาสง มอีตัราการเติบโตมากข้ึน 

(Bank of Thailand, 2018) จากปจจัยดังกลาวสงผลตอการเติบโตของชุมชนและอําเภอ สถานประกอบการ

หลายแหงในพื้นที่อําเภอจอมทอง เกิดรายไดจากการทองเที่ยวและการจําหนายสินคาในพื้นที่มากขึ้น                         

ซึ่งทําใหการประกอบธุรกิจการคาในระดับทองถ่ินสามารถอยูรอดได  

 ปญหาท่ีสําคัญในการทําธุรกิจในระดับทองถ่ินท่ีผูประกอบการสวนใหญตระหนัก และไมตางจาก

ธุรกิจครอบครัวอื่นๆ คือ การสงมอบธุรกิจหรือการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของทายาทในทองถิ่นซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยหลายเลมที่ไดกลาวถึงปญหาและปจจัยท่ีสงผลตอการสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยปญหาและ
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ปจจัยที่พบสวนใหญ คือ ความสัมพันธระหวางรุน  การเลือกผูสืบทอดธุรกิจ  วัฒนธรรมของครอบครัว                                
รวมถึงผูสืบทอดไมตองการสืบทอดธุรกิจของครอบครัว  ซึ่งมีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของธุรกิจ
ครอบครัวในอนาคต
 ในปจจุบันปญหาที่ธุรกิจครอบครัวสวนใหญกําลังเผชิญอยูคือ ทายาทผูสืบทอดยังใหความสําคัญ
นอยกับการสืบทอดธุรกิจครอบครัว  อาจเน่ืองมากจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก อาทิ ทัศนคติ                         
ความคาดหวัง การดําเนนิชีวติของคนรุนใหม และความแตกตางระหวางวยัเปนตน สงผลใหทายาทผูสบืทอด
จาํนวนนอยทีก่ลบัมาบริหารธุรกจิครอบครัวของตนเอง ตามความคาดหวังของผูกอตัง้ธรุกจิทีต่องการใหธรุกจิ
ครอบครวัมีการสบืทอดและดาํเนนิกจิการตอไปแบบรุนสูรุน  จากปญหาทีก่ลาวมาขางตน ผูวจิยัจงึสนใจศกึษา
ปจจยัการสืบทอดธุรกจิครอบครัว กรณีศกึษาธุรกจิบริการขนาดยอมในพ้ืนทีอ่าํเภอจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม
เพื่อเปนแนวทางในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และวางแผนเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับทายาทธุรกิจกอน

จะเขาสูการสงมอบธุรกิจใหกับทายาทธุรกิจแบบเต็มตัว

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาปจจัยการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว กรณีศึกษาธุรกิจบริการขนาดยอม       

ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
 2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว                          
กรณีศึกษา ธุรกิจบริการขนาดยอม ในพ้ืนที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 1. ความหมายของธุรกิจครอบครัว
       Saiviset (2009, 6) ไดใหความหมายของธุรกิจครอบครัววาหมายถึง ธุรกิจที่มีสวนของเจาของ
เปนสวนใหญหรือการควบคุมโดยครอบครัวเด่ียว และในกิจการอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวสองคน หรือ
มากกวาที่เขามามีสวนรวมในธุรกิจ สวน Navavongsathian (2009) ไดใหความหมายของธุรกิจครอบครัว                
วาหมายถึง ขอบเขตที่แสดงความเปนเจาของธุรกิจของกลุมตระกูลหนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธกันทางสายเลือด 
หรือการแตงงาน มีทีมบริหารจัดการ มีการวางแผนเพ่ือถายโอนไปสูทายาทรุนที่สองหรือรุนตอไป 
  ดังนั้น สรุปไดวา ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจที่มีการบริหารจัดการภายใตสมาชิกครอบครัว 
ซึ่งมีความสัมพันธกันทางสายเลือด และมีการถายโอนสงตอใหรุนใหตอไป
 2. การสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
      Stavrou (1998 as cited in Parsomsup, 2015, 13) ไดทําการศึกษางานวิจัยเรื่องการวางแผน
การมีสวนรวมของธุรกิจครอบครัว ผลการศกึษาพบวา 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  ปจจยัดานการตลาด  คอื โอกาสในการตอยอดธรุกจิ และการจดัทาํการตลาดใหตรงเปาหมาย
  นอกจากปจจัยหลัก 4 ปจจัยท่ีกลาวมา ยังมีปจจัยอื่นที่เก่ียวของและเปนหนึ่งในปจจัยท่ีชวย
ใหการถายโอนกิจการใหมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถรวบรวมไวได 3 หมวดหมู ไดแก (Aphisakkun, 2017)  
1) เตรยีมความพรอมของทายาท: การศกึษาในระบบ (Formal Education) การฝกอบรม ประสบการณทาํงาน
ภายนอกบริษัท ตําแหนงที่เริ่มเขาทํางาน ระยะเวลาในการทํางานในบริษัทและ/หรืออุตสาหกรรม แรงจูงใจ
ในการเขาสูธุรกิจครอบครัว การรับรูตนเองในการเตรียมความพรอม 2) ความสัมพันธระหวางสมาชิก                                 
ในครอบครัวและธุรกจิ: การส่ือสาร ความเช่ือใจ ความผูกพนั ความภักด ีความปนปวนในครอบครัว การแขงขัน
ในหมูพีน่อง (Sibling Rivalry) ความอจิฉา ความขดัแยง คานยิมรวมและประเพณดีัง้เดมิ 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
จะแนะนําบุตรใหรูจักกับบุคคลที่เกี่ยวของกับธุรกิจท้ังผูซื้อ ผูขาย โดยรูปแบบกระบวนการทํางานยังไมมี                    
ความซับซอน พอเขาสูระยะเขาสูธุรกิจ เมื่อผูสืบทอดธุรกิจสําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดตามความสามารถ                             
ของแตละคน โดยบิดา มารดาจะเปนผูกําหนดภาระงานให โดยยังเปนลักษณะของการมอบหมายงานให                      
สวนระยะสืบทอดธุรกิจ เมื่อบิดา มารดาเร่ิมไวใจใหบุตรรับผิดชอบงานในระยะหน่ึง และพบวาบุตรมี                           
ความสามารถ จึงเร่ิมวางมือโดยใหผูสืบทอดธุรกิจรับผิดชอบงานท้ังหมด ซึ่งในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว                  
ยังตองอาศัยความเต็มใจในการสืบทอดกิจการ นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Puvasiriapinun (2011) พบวา 
ปจจยัดานความตองการสวนบคุคล มคีวามสอดคลองกบัระดบัความเตม็ใจในการสบืทอดกจิการของผูสบืทอด
กิจการอยูในระดับสูง และสอดคลองกับ Saiviset (2019) ที่พบวา การบริหารและความสําเร็จของการ                                
สืบทอดธุรกิจ มีปจจัยที่เกี่ยวของ 2 ปจจัย คือ 1) ลักษณะการเขามาบริหารและการสืบทอดธุรกิจ                              
ประกอบดวย มีความตองการในตนเอง เปนความตองการของครอบครัว และตองการความม่ันคง                                   
โดยผูสืบทอดสวนใหญจะมีประสบการณภายนอกมากอนท่ีจะเขามาทําธุรกิจครอบครัว 2) ปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารและการสืบทอดธุรกจิประกอบดวย ความพรอมของผูสบืทอด วธิเีตรียมความพรอม
จากรุนพอแม  ในขณะที่งานวิจัยของ Sirijauson (2011) พบวา การวางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว                   
ใหอยูรอดและยั่งยืน ผูกอต้ังตองมีการเตรียมทายาทใหพรอมทั้งในดานความรูและการบริหารจัดการ                                     
มีการฝกอบรมโดยเช่ือมโยงกับธุรกิจครอบครัวจนมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในธุรกิจเพ่ือใหทายาทสามารถ

นําพาธุรกิจครอบครัวไปสูเปาหมายอยางยั่งยืน
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  นอกจากน้ี Mark & Barrett (2004 as cited in Puvasiriapinun, 2011, 89) พบวา ตัวแปร                          
ที่มีอิทธิพลตอการวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอแผนการสืบทอดธุรกิจ คือ                      
การเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ และตามโอกาสที่เกิดขึ้นและปจจัยในเรื่องสภาพแวดลอมทางธุรกิจ                       
ทีส่งผลถงึความเปนเจาของของปจเจกบคุคลและลักษณะของผูจดัการในการถายโอนธรุกจิสูอกีรุนหนึง่ถดัไป 
รวมทัง้จะเกีย่วของกบัความสมัพนัธของคนรอบขาง ทศันคต ิและประสบการณทางธรุกจิ ตลอดจนวฒันธรรม
ทางธุรกิจ คุณคาและแรงจูงใจ สิ่งเหลาน้ีสงผลใหรูปแบบและวิธีการในการวางแผนการสืบทอดธุรกิจ                             
มีความแตกตางกัน 
  ดังนั้น สรุปไดวา การสืบทอดธุรกิจครอบครัวมีกระบวนการท้ังหมด 3 ระยะ คือ ระยะกอนเขา                   
สูธุรกิจ ระยะเขาสูธุรกิจ และระยะสืบทอดธุรกิจ การสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหประสบความสําเร็จนั้น                            
ตองสอดคลองกับความตองการสวนบุคคล อาทิ ความตองการ ความม่ันคง ของทายาทผูสืบทอดธุรกิจ                        

ซึ่งจะสงผลใหการสืบทอดธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีประเด็นเพื่อศึกษาปจจัยการสืบทอดและการสงมอบ
ธรุกจิครอบครวั รวมทัง้ศกึษาปญหา อปุสรรคและแนวทางแกไขการสืบทอดธรุกจิครอบครวั กรณศีกึษาธรุกจิ
บริการขนาดยอม ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานการวิจัย ดังนี้
 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัสิง่ทีต่องการศกึษา เพือ่กาํหนดคาํถาม
ในงานวิจัย วัตถุประสงค และนิยามศัพทในงานวิจัย
 2. สรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในลักษณะคําถามปลายเปด ประกอบดวยปจจัย 4 ดาน 
1) ดานตัวบุคคลที่เปนทายาท ประสบการณทํางาน การเตรียมความพรอมและความเต็มใจ ในการรับชวงตอ 
2) ดานครอบครัว ประกอบดวย ความเช่ือมัน่ใจในตัวทายาทผูสบืทอด และความคาดหวังตอทายาทผูสบืทอด 
3) ดานความเปนผูประกอบการ และ 4) ดานกลยุทธการสืบทอดและสงมอบธุรกิจครอบครัว รวมถึงปญหา
อุปสรรคและแนวทางในการแกไขการสืบทอดธุรกิจ
 3. นาํแบบสมัภาษณไปตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื โดยใหผูทรงคณุวฒุดิานการบรหิารธุรกจิ
ชวยตรวจสอบคําถามในแตละขอ  หลังจากน้ันนํามาแกไขพรอมกับนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง (Try Out) 
เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงกอนจะนําไปใชในการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลสําหรับการวิจัย 
 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) ธุรกิจเคร่ืองใช
ไฟฟาและตวัแทนจาํหนายมอตอรไซค และ 4.1.5) ธรุกจิอปุกรณซอมแซมบานและวสัดกุอสราง  4.2) ปจจบุนั
ลําดับการสืบทอดธุรกิจอยูในรุนที่ 2 4.3) มีการเตรียมความพรอมสงตอทายาทจากรุนที่ 2 ไปสูรุนที่ 3                             
4.4) ธุรกิจทั้ง 5 ประเภท มีขนาดของธุรกิจเปนธุรกิจขนาดยอม  4.5) รายไดเฉล่ียของธุรกิจตอเดือน มากกวา 
50,000 บาทตอเดือน 4.6)  จํานวนปที่กอตั้ง มากกวา 10 ปขึ้นไป  และไดกลุมตัวอยางผูประกอบการ                        
ธุรกิจบริการขนาดยอมที่เปนทายาทผูสืบทอดธุรกิจ รุนที่ 2  จํานวน 5 ราย 
 5.  การเกบ็รวบรวมขอมลูจะมาจากการรวบรวมจากเอกสารงานวิจยัทีเ่กีย่วของ รวมถงึผูวจิยัดําเนนิการ
สัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูประกอบการท่ีเปนทายาทผูสืบทอดธุรกิจ                        
รุนท่ี 2 จํานวน 5 ราย 
 6. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาเรียบเรียง วิเคราะหและสรุปผล                            
ตามประเด็นแตละปจจัยการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว 

ผลการวิจัย
 ผลการศกึษาพบวา ปจจยัการสบืทอดและการสงมอบธรุกจิครอบครวั กรณศีกึษาธุรกจิบริการขนาดยอม 
ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นดังตอไปน้ี
 1.  ดานบุคคลท่ีเปนทายาท
  1.1 ดานตัวบุคคล: ทายาทผูสืบทอดธุรกิจรุนที่ 2 (เจาของกิจการ) ใหความสําคัญกับ                                       
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ดานการศึกษา  ชวงอายุทีจ่ะเขาสบืทอดธุรกจิ รวมถึงความเหมาะสมดานวัยวฒุ ิ วฒุภิาวะตางๆ ทัง้นีผู้สบืทอด
ตองมีความรูในระดับปริญญาตรีเปนขั้นตํ่า ซึ่งอาจจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับสายธุรกิจครอบครัว                             
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจของผูสืบทอดธุรกิจ นอกจากนี้ในการสงมอบธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทผูสืบทอด
รุนที่ 3 ตองดูความเหมาะสมของวัยวุฒิ คุณวุฒิ ซึ่งมีสวนสําคัญในการตัดสินใจและการสงตอในการดําเนิน
ธุรกิจครอบครัว
  1.2 ดานประสบการณทาํงาน: หลังจบการศึกษา ทายาทผูสบืทอดธุรกจิ ตองออกไปแสวงหา
ประสบการณการทํางานจากหนวยงานหรือบริษัทภายนอกกอน เพื่อเรียนรูการทํางานกับผูอื่น เขาใจในการ
ทาํงานในตําแหนงพนักงาน หรอืการเปนลกูจาง รวมถึงระบบการบริหารจัดการตางๆ ของบริษทั การรูจกัแกไข
ปญหาตางๆ ในการทํางาน  เพื่อนําความรูที่ไดจากการทํางานบริษัทมาปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานของ
ธุรกิจครอบครัวใหดีขึ้น 
  1.3  การเตรยีมความพรอมและความเตม็ใจในการรบัชวงตอ: การเตรียมความพรอมให
กับทายาทผูสืบทอด ผูกอต้ังธุรกิจและทายาทธุรกิจรุนที่ 2 จะทําหนาที่ปลูกฝงแนวคิดและสรางทัศนคติ                      
เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทผูสืบทอดตั้งแตวัยเด็ก โดยผานการลงมือปฏิบัติรวมกับทายาทรุนที่ 2                         
(พอ แม) เพื่อใหผูสืบทอดธุรกิจมีมุมมองและเขาใจการทํางานของธุรกิจครอบครัว รวมถึงตระหนักถึง                        
ความสําคัญของธุรกิจครอบครัวท่ีสามารถหลอเล้ียงทุกคนในครอบครัวได ดังน้ัน ทายาทตองตระหนักและ              
ใหความสําคัญในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวตอไป
 2. ดานครอบครัว
      2.1 ดานความเชื่อมั่นในตัวทายาทผูสืบทอด: ในชวงระยะเขาสูธุรกิจครอบครัว ทายาท
ธุรกิจรุนที่ 2 ยังไมปลอยใหผูสืบทอดเขามาบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวเต็มรูปแบบ (100%) ทั้งนี้ทายาท                
ผูสบืทอดยงัไมไดรบัความเชือ่มัน่วาจะบรหิารธรุกจิครอบครวัไดอยางมีศกัยภาพ ดงันัน้ระยะเขาสูธรุกจิ ทายาท
ผูสืบทอดจะไดรับหนาที่ในงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาราน ไมวาจะเปนงานขาย งานดูแลลูกคา งานบัญชี                  
รวมถึงงานที่ตองมีความรับผิดชอบมากขึ้น โดยมีพอ แม (ทายาทรุนที่ 2) ใหการดูแลและเปนที่ปรึกษา                     
ทายาทตองแสดงศักยภาพในการทํางานใหกับทายาทรุนท่ี 2 เห็นและรับรูเพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นวาทายาท
จะสามารถบริหารธุรกิจครอบครัวและนําพาธุรกิจใหดําเนินตอไปได
  2.2 ดานความคาดหวังตอทายาทธุรกิจ: ทายาทรุนท่ี 2 มีความคาดหวังในตัวทายาท                        
ผูสืบทอดคอนขางสงูใหผูสบืทอดเขามาสบืทอดธรุกจิครอบครวัตอจากตน อยากใหธรุกจิทีส่รางมาจากรุนที ่1 
สามารถดําเนินตอไปถึงรุนหลัง แตทั้งน้ีทั้งน้ันข้ึนอยูกับความสมัครใจและความสนใจของผูสืบทอดธุรกิจวา
ตองการสืบทอดธุรกิจครอบครัวหรือไม หากตองการสบืทอดธุรกิจครอบครัวตอ  ทายาทรุนที่ 2 จะวางแผนสง
ผานธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทตอไป 
 3. ดานความเปนผูประกอบการ: ในแตละบุคคล จะมีคุณลักษณะและบุคลิกในดานความเปน                
ผูประกอบการท่ีแตกตางกัน ไมวาจะเปนดานแนวคิดมุมมองการบริหารจัดการ ซึ่งทายาทผูสืบทอดรุนท่ี 1                   
ก็จะแตกตางจากทายาทผูสืบทอดรุนที่ 2 และทายาทรุนที่ 3 ก็จะแตกตางจากทายาทรุนที่ 2 ซึ่งในดาน                       
ความเปนผูประกอบการท่ีทายาทผูสืบทอดตองมีคือ การเปนผูนํา เปนผูกลาตัดสินใจและแกไขปญหา                       
บริหารจัดการเปนในทุกๆ ดาน รวมถึงการทํางานรวมกับผูอื่นซึ่งในการดําเนินงานธุรกิจครอบครัวถือวา                        
เปนสิ่งที่สําคัญ
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 4. ดานกลยทุธการสบืทอดและสงมอบธรุกจิครอบครัว: ดานการวางแผนการสืบทอดธุรกจิครอบครัว 
ทายาทรุนท่ี 2 มีการวางแผนถายทอดธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทรุนท่ี 3 โดยเร่ิมตั้งแตการปลูกฝงต้ังแต                   
วัยเด็ก ใหเกิดการซึมซับธุรกิจครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวจะเริ่มใหทํางานในชวงปดเทอม เม่ือโตข้ึนจะเริ่ม                
ใหทํางานท่ีตองใชความรับผิดชอบมากข้ึน มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร รวมถึงการเขา                              
มามีสวนรวมในธุรกิจครอบครัวมากข้ึน เมื่อทายาทธุรกิจเร่ิมเขาสูระยะสืบทอดธุรกิจครอบครัว จะเร่ิมให                     
ทายาทรับผิดชอบมากขึ้นเกือบรอยละ 100 โดยยังคงมีทายาทรุนที่ 2 คอยทําหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษา
จนกวาจะเช่ือมั่นวาทายาทสามารถบริหารธุรกิจครอบครัวไดดวยตนเอง ไมวาจะเปนการทุมเทการทํางาน                  
การใสใจในการบริหารจดัการ การแกปญหาในสถานการณตางๆ รวมถงึความพรอมดานวฒุภิาวะดานอารมณ 
ซึ่งทายาทรุนที่ 2 (เจาของกิจการ) จึงจะสงมอบธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทรุนที่ 3 เขามาดูแลและ                           
บริหารจัดการธุรกิจตอไป 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําปจจัยที่เกี่ยวของในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว มาสรุปเปนรูปแบบ
ขัน้ตอนการสบืทอดธรุกจิครอบครวั กรณศีกึษาธรุกจิบรกิารขนาดยอม  ในพืน้ทีอ่าํเภอจอมทอง  จงัหวดัเชยีงใหม  
ไดดังนี้
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ภาพที่ 2: รูปแบบข้ันตอนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
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 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว                  
กรณีศึกษาธุรกิจบริการขนาดยอม ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
 1. ชองวางระหวางวัย สงผลตอความคิดและการบริหารงานท่ีแตกตางกัน ไมวาจะเปนแนวคิด            
ในการบริหารจัดการ การตัดสินใจแกปญหา มุมมองดานบริหารจัดการ ความรูความเขาใจในงานขายและ
การดูแลลูกคา รวมถึงการยอมรับปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน ซึ่งเปนปญหาที่เกิด
ขึ้นของชองวางระหวางวัย สงผลตอความขัดแยงในการทํางาน วิธีการแกไข ทายาทรุนที่ 2 และ ทายาทรุน                
ที่ 3 ตองมีการพูดคุยกันมากข้ึน ในเรื่องของปญหาท่ีไมเขาใจ ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งในมุม
ของทายาทรุนที่ 2 เปนมุมมองท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวาทายาทรุนที่ 3 แตอาจจะไมทันตอ                    
การใชเทคโนโลยีใหม ซึ่งทายาทรุนที่ 2 ตองยอมรับฟงและปรับกลยุทธแบบผสมผสานระหวางทายาทรุนที่ 2 
และทายาทรุนที่ 3 เพื่อใหธุรกิจครอบครัวสามารถดําเนินตอไปได
 2. ความเชื่อใจ และความไวใจในการบริหารจัดการ ทายาทรุนที่ 2 (เจาของกิจการ) ยังไมมี
ความม่ันใจในบคุคลทีเ่ปนทายาทผูสบืทอดธรุกจิรุนที ่3 ถงึแมวาจะมีการสงมอบธุรกจิครอบครัวใหกบัทายาท
ผูสืบทอดดําเนินการ วิธีการแกไข ผูสืบทอดตองยอมรับที่จะปรับตัวใหตรงกับความตองการของเจาของธุรกิจ 
(พอแม) ไมวาจะเปนในเรื่องการทํางาน  เรื่องของการบริหารจัดสรรดานการเงิน โดยรายงานการทํางานให
ทายาทรุนที่ 2 (พอแม) ทราบเพื่อใหเกิดความม่ันใจ และเช่ือใจวาทายาทผูสืบทอดจะสามารถบริหารจัดสรร
การเงินของธุรกิจครอบครัวได
 3.  อิสระในการใชชีวิต  เนื่องจากผูสืบทอดธุรกิจรุนที่ 3 เปนวัยที่ตองการอิสระในชีวิต  ดังนั้นหาก
ตองเขามาทาํงานธรุกจิครอบครวัทกุวนั การใชชวีติแบบเดมิกจ็ะหายไป ซึง่ทายาทรุนที ่3 ตองการมเีวลาทาํงาน
ที่ชัดเจน ซึ่งแตกตางจากรุนที่ 1 และรุนที่ 2 ที่จะทุมเทกับการทํางานโดยไมไดมีการกําหนดเวลาท่ีชัดเจน                      
วิธีการแกไข มีการปรับเวลาในการทํางานใหมีความชัดเจนในการเปด-ปดเปนเวลาแนนอน ซึ่งจะทําให                           
มีความชัดเจนในการบริหารจัดการ 
 ดงันัน้ จากผลการวจิยั พบวาการสบืทอดธรุกจิครอบครวัใหประสบความสาํเรจ็ตองอาศยัปจจยัตางๆ
เขามาสนับสนุน ไมวาจะเปนปจจัยในดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยความเปนผูประกอบการ และ
การวางแผนรูปแบบการสงมอบธุรกจิครอบครัว เพ่ือใหการสืบทอดธุรกจิครอบครัวสามารถสงตอไปยังทายาท
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัย ปจจัยการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว  กรณีศึกษาธุรกิจบริการ                          
ขนาดยอม ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีผลตอการสืบทอดธุรกิจครอบครัว                         
ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานบุคคลที่เปนทายาทผูสืบทอดธุรกิจ  2) ปจจัยดานครอบครัว                                  
3) ดานความเปนผูประกอบการ และ 4) ดานกลยุทธการสืบทอดและสงมอบธุรกิจครอบครัว
 1. ดานบุคคลท่ีเปนทายาทผูสืบทอดธุรกิจ  ผลวิจัยพบวา ทายาทธุรกิจตองมีความรู                                 
ความเขาใจในธุรกิจ ประสบการณทํางานทั้งภายในครอบครัวและภายนอก รวมถึงการเตรียมความพรอมให
กับทายาทผูสืบทอด ผูกอต้ังธุรกิจและทายาทธุรกิจรุนที่ 2 จะทําหนาที่ปลูกฝงแนวคิดและสรางทัศนคติ                
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เกีย่วกับธรุกจิครอบครัวใหกบัทายาทผูสบืทอดต้ังแตวยัเดก็ ซึง่สอดคลองกบัปจจยัดานความตองการสวนบุคคล 
ความสัมพันธของครอบครัว และการเตรียมความพรอมของทายาท ของ Saiviset (2009)  ที่ศึกษา เร่ือง                          
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเต็มใจในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของทายาท พบวาความตองการสวนบุคคล 
การเตรยีมความพรอมของทายาท การรบัรูความสมัพันธภายในครอบครวั เปนปจจยัทีม่อีทิธิพลตอความเตม็ใจ
ในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และสอดคลองกับ Aphisakkun (2017) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ                                
การถายโอนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ตองมีการเตรียมความพรอมของทายาท ไมวาการศึกษาในระบบ 
(Formal Education) การฝกอบรม ประสบการณทาํงานภายนอกบริษทั การรับรูตนเองในการเตรียมความพรอม 
 2. ดานครอบครัว จากผลการวจิยั ผูประกอบการสวนใหญมคีวามคาดหวงัทีจ่ะใหผูสบืทอดธรุกจิ
เขามาสืบทอดธุรกิจครอบครัวและดําเนินการบริหารตอไปยังรุนหลังซึ่งตรงตามแนวคิดกลยุทธการสงผาน
ธุรกิจสูรุนที่ 3 ของ Santiwong (2003) ที่พบวา พอแมจะไมสงตอธุรกิจใหกับทายาทถาไมมีความม่ันใจ                              
ในตัวทายาท รวมถึงสอดคลองกับ Parsomsup (2015) ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองกลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายใน
ครอบครัวของผูประกอบการคาขายปลาทะเล ในพ้ืนที่อําเภอแกลง จังหวัดระนอง พบวา บิดา มารดาเริ่ม                    
ไวใจใหบตุรรบัผดิชอบงานในระยะหน่ึง เมือ่บตุรมคีวามสามารถ จงึเร่ิมวางมือโดยใหผูสบืทอดธุรกจิรบัผิดชอบ
งานท้ังหมดแบบเต็มตวัโดยเปนผูตดัสนิใจทุกอยางในธุรกิจ รบัผดิชอบในทรัพยสนิของธุรกจิ โดยบิดา มารดา
มีสวนชวยใหคําปรึกษาเก่ียวกับธุรกิจ และชวยเหลือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน ซึ่งผลการวิจัยมี  
ความสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ ที่พบวาทายาทธุรกิจตองตัดสินใจและแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง                  
ทั้งในดานการบริหารจัดการ และการบริหารยอดขายใหกับธุรกิจครอบครัว
 3. ดานความเปนผูประกอบการ พบวาลักษณะที่แสดงถึงความเปนผูประกอบการของทายาท
ธุรกิจ จะประกอบดวย มีความเปนผูนํา กลาตัดสินใจและแกไขปญหา บริหารจัดการดานตางๆ ทํางานรวม
กับผูอื่น ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหพอแมมองเห็นศักยภาพของทายาทผูสืบทอดที่จะสามารถดําเนินธุรกิจ
ครอบครัวซึ่งตรงกับแนวคิดของ Aphisakkun (2017) ที่ระบุวา คุณลักษณะภาวะผูนํา  การรูจักตนเอง                           
ความเช่ือมั่นในตนเอง สรางความนาเชื่อถือใหกับผูอื่น มีคานิยมที่ชัดเจน การกลาตัดสินใจ มีความมุงมั่น                     
ที่จะเรียนรูอยางตอเนื่อง และความสามารถในการจัดการ จะทําใหทายาทประสบความสําเร็จในการเขามา
รับชวงตอจากรุนพอแมในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
 4. ดานกลยุทธการสืบทอดและสงมอบธุรกิจครอบครัว พบวา ครอบครัวมีการวางแผน                        
การสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยทายาทรุนที่ 2 มีการวางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทรุนที่ 3  
ตั้งแตวัยเด็กโดยปลูกฝงธุรกิจครอบครัวโดยการทํางานจากงานชิ้นเล็ก ความรับผิดชอบนอยจนถึงงาน                             
ที่มีลักษณะตองใชความรับผิดชอบสูง โดยพอแมจะเขามาชวยดูแลและคอยแนะนํา และประเมินศักยภาพ
ความพรอมของทายาทผูสืบทอดกอนจะสงมอบธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทอยางเต็มตัว เชนเดียวกับ                          
งานวจิยัของ Sirijauson  (2011) ทีพ่บวาการวางแผนการสบืทอดธรุกจิครอบครัวใหอยูรอดและย่ังยนื ผูกอตัง้
ตองมีการเตรียมทายาทใหพรอม ทั้งในดานความรูและการบริหารจัดการ  มีการฝกอบรมโดยเชื่อมโยงกับ     
ธรุกจิครอบครวัจนมคีวามเขาใจอยางลกึซึง้ในธรุกจิ เพ่ือใหทายาทสามารถนาํพาธรุกจิครอบครวัไปสูเปาหมาย       
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  ผูประกอบการท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคล
แตกตางกัน ในดานทักษะเฉพาะ ความรู เทคนิค ทัศนคติ และประสบการณ  คุณลักษณะของผูประกอบการ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการดวยกัน รวมถึงดานการจัดการความขัดแยง ความเชื่อใจ 
ก็จะแตกตางกัน สวนแนวทางการแกปญหา คือ การพูดคุยระหวางทายาทผูสืบทอดธุรกิจกับรุนพอแม                              
ใหเขาใจในความตองการทั้ง 2  ฝายเพ่ือหาแนวทางขจัดปญหาชองวางระหวางวัย  รวมถึงในการปฏิบัติงาน
ของทายาทธุรกิจตองแสดงศักยภาพใหเห็นวาสามารถบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวได เพื่อใหรุนพอแมเกิด
ความม่ันใจอีกทัง้ยอมรับฟงคําตเิตอืนจากรุนพอแม ซึง่มปีระสบการณมากอนและนํามาปรับใชในการบริหาร 

สรุป
 จากผลการวจิยัปจจยัการสบืทอดและการสงมอบธรุกจิครอบครวั กรณศีกึษาธรุกจิบรกิารขนาดยอม
ในพ้ืนท่ีอําเภอจอมทอง 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     
หรือทายาทรุนท่ี 2 ใหความสําคัญแตกตางกัน ในแตละข้ันตอนของการสืบทอดธุรกจิครอบครัว โดยในข้ันเร่ิมตน
ธุรกิจครอบครัว ผูกอตั้งธุรกิจจะใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคคลและดานครอบครัวเปนอันดับแรก                           
เพื่อใหทายาทไดซึมซับธุรกิจครอบครัวต้ังแตวัยเด็ก รวมถึงการเขามามีสวนรวมกับธุรกิจครอบครัวเพื่อให                
มองเห็นภาพรวมของธุรกิจตั้งแตวัยเด็ก สวนขั้นระหวางการสงมอบธุรกิจครอบครัวนั้น จะใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานครอบครัว ดานความเปนผูประกอบการและดานการวางแผนและสงตอธุรกิจครอบครัว แตจะเนน
ความสําคัญดานความเปนผูประกอบการมากขึ้น โดยเฉพาะการใหทายาทผูสืบทอดมีมุมมองในการบริหาร 
ที่สูงข้ึน ลงมือทําทุกอยางในธุรกิจไดดวยตนเอง โดยผูกอตั้งจะทําหนาที่ดูแลและคอยใหคําแนะนํา                                   
กอนสงมอบธุรกจิครอบครัวใหกบัทายาทอยางเต็มใจในข้ันการสงมอบธุรกจิครอบครัว ซึง่ข้ันการสงมอบธุรกจิ
ครอบครัวนัน้ถอืเปนขัน้ทีท่ายาทธุรกจิตองทาํหนาทีข่องผูบรหิารแบบเต็มตวัทัง้ในดานการบริหาร การรบัผดิชอบ 
การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในทุกดาน โดยผูกอต้ังธุรกิจจะใหความสําคัญกับปจจัยในดานความเปน                 
ผูประกอบการและดานการวางแผนและสงตอเขามาพิจารณาในการสงมอบธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีปจจัยยอย
ทีส่นบัสนนุใหการสบืทอดธรุกจิครอบครวัประสบความสาํเรจ็ ไดแก ประสบการณทาํงานของทายาทผูสบืทอด 
การเตรียมความพรอมและความเต็มใจในการรับชวงตอ ความเชือ่ม่ันในตัวทายาทผูสบืทอด และความคาดหวัง
ตอทายาท นอกจากนี้ผูกอตั้งธุรกิจหรือทายาทรุนที่ 2 (รุนพอแม) ตองพูดคุยระหวางทายาทผูสืบทอดธุรกิจ             
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ใหเขาใจในความตองการของตนเอง รวมถึงความตองการของทายาทผูสบืทอด เพือ่ลดปญหาชองวางระหวาง
วยั พรอมท้ังใหทายาทแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกจิครอบครัวแบบเต็มท่ี โดยมีผูกอตัง้หรือทายาท
รุนท่ี 2 (พอแม) เปนผูคอยใหคําปรึกษาและสนับสนุน  ซึ่งจะทําใหทายาทผูสืบทอดธุรกิจเกิดความม่ันใจ และ
เชื่อมั่นวาตนเองจะสามารถสบืทอดธุรกิจครอบครัวใหประสบความสําเร็จ
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
  จากกรณีศึกษากลุมตัวอยาง 5 รายธุรกิจ พบวา ในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวนั้น สิ่งที่เปน                      
ปจจัยสําคัญในการสืบทอดธุรกิจอันดับแรกคือ การปลูกฝงธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทตั้งแตวัยเด็ก                            
โดยใหเกิดการเรียนรู ความใกลชิด ความผูกพันในธุรกิจครอบครัว โดยบางคร้ังผูกอตั้งธุรกิจหรือพอแม                     
(ทายาทรุนที่ 2) ตองลองใหทายาทไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง รวมถึงการตัดสินใจในบางเรื่องดวยตนเอง                  
เพือ่ใหเกดิประสบการณในการทํางาน ซึง่จะใหทายาทธรุกจิมีความเช่ือมัน่และม่ันใจวาตนเองสามารถเขามา
ชวยบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวได  ทั้งนี้จากองคความรูที่ได ผูประกอบการ นักวิชาการ สามารถนําผลวิจัย
ทีไ่ดไปวางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหกบัทายาทผูสบืทอด เพือ่ใหสามารถสงตอถายโอนธรุกจิครอบครัว
ไปยังทายาทธุรกิจรุ นที่ 2 และ 3 รวมถึงผูประกอบการเขาใจปญหาและอุปสรรคในการสืบทอดธุรกิจ                                
สงผลใหผูประกอบการสามารถบริหารจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
  ผูวจิยัควรศกึษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการการประกอบการธุรกิจครอบครัว ภายใตการบรหิาร
จัดการผูสืบทอดธุรกิจระหวาง Baby Boomer  Generation X และ Generation Y เพื่อจะไดเห็นมุมมองใน
การบริหารจัดการที่แตกตางระหวางรุน รวมถึงกลยุทธในการบริหารจัดการ
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 1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
  1.1 วัตถุประสงค
   1.1.1 เพ่ือเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค             
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในสาขาวชิาการบรหิารธุรกจิและการจดัการ    รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร 
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                     
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสราง                         
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
         จํานวนบทความท่ีเผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ
 3. จริยธรรมการตีพิมพ:
  3.1  บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
   3.1.1 ผูเขียนตองรับรองบทความท่ีเสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานท่ีไมเคย
ตีพิมพและไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือส่ิงตีพิมพอื่นใด
   3.1.2 ผูเขยีนตองเปดเผยขอมลูในกรณีทีบ่ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความท่ีสงมามีสวนเพ่ิมเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม 
และไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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   3.1.3 ผูเขียนตองอางองิแนวคดิและขอความตาง ๆ  ซึง่ไมใชของผูเขยีน รวมทัง้ตองรบัผิดชอบ
ในการขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
   3.1.4 ผู  เ ขียนท่ีปรากฏช่ือในบทความทุกทานตองมีองคประกอบครบ 3 ขอ ดังนี้                                    
(1) มสีวนรวมในการสรางโจทยวจิยัและวางแผนการวิจยั เกบ็ขอมลู หรอืวเิคราะหและแปลความหมายขอมลู 
(2) มีสวนรวมในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจัยอยางมีสวนรวมในเชิงปญญาของเน้ือหางาน                             
(ไมใชตรวจเฉพาะภาษาหรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ 
ผูที่มีสวนชวยเหลือในลักษณะอื่น ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
   3.1.5 ผูเขยีนทุกทานตองไดอานและยินยอมใหมกีารสงบทความมาพิจารณาตีพมิพเผยแพร 
รวมทั้งยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
   3.1.6 ผูเขียนทุกทานตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนซ่ึงอาจมีผลสําคัญหรือมีอิทธิพล                      
ตอเน้ือหาที่ปรากฏในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึง                    
ในกิตติกรรมประกาศ
   3.1.7 ผูเขียนตองเขียนบทความใหถูกตองตามรูปแบบของวารสารที่กําหนดไวในคําแนะนํา                    
ในการจัดเตรียมตนฉบับสําหรับผูเขียน
   3.1.8.   ผูเขียนจะตองเขียนบทความท่ีแสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถ
นําไปใชประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง 
   3.1.9 ผู เขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอความผิดพลาดที่มี                            
ความสําคัญในการวิจัยภายหลังหรือพบความไมถูกตองในงานที่ตีพิมพ เพื่อปรับแกบทความใหมีความถูก
ตองหรือถอนบทความหากจําเปน
  3.2 บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
   3.2.1 ผู ทรงคุณวุฒิตองไมเปดเผยขอมูลบทความท่ีอยู ระหวางพิจารณาแกบุคคลอ่ืน                                       
ที่ไมเกี่ยวของและตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
   3.2.2  ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทับซอนของบทความ เชน เปน
บทความท่ีตนมีสวนรวม หรอืรูจกัผูเขยีนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอืน่ใดท่ีทาํใหไมสามารถพิจารณาประเมิน
บทความโดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ
   3.2.3 ผูทรงคณุวฒุคิวรรบัพิจารณาบทความในสาขาวิชาทีต่นมีความเชีย่วชาญ พจิารณาให
ขอเสนอแนะดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิควรละเอียดและ
สรางสรรคเพือ่ชวยใหผูเขยีนบทความสามารถพฒันาบทความของตนตอไปได แมวาบทความนัน้จะมคีณุภาพ
ไมดีและถูกปฏิเสธการตีพิมพก็ตาม
   3.2.4 ผูทรงคณุวฒุคิวรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตขุดัของในชวงระยะเวลา
พิจารณา ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที
   3.2.5 ผูทรงคณุวฒุคิวรระบงุานวิจยัหรอืผลงานทางวิชาการท่ีผูเขยีนไมไดอางอิงไวในบทความ 
และผูทรงคณุวฒุคิวรแจงตอบรรณาธกิาร หากทราบวาบทความทีพ่จิารณามสีวนใดสวนหนึง่ทีค่ลายคลงึหรอื
เหมือนกับบทความที่อยูในการพิจารณาของวารสารอ่ืนหรือสิ่งพิมพอื่นใด
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  3.3 บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
   3.3.1 บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
   3.3.2 บรรณาธิการตองพิจารณาบทความจากเนื้อหาทางวิชาการโดยปราศจากอคติ                                
ในเร่ืองคุณลกัษณะใด ๆ  ของผูเขยีนหรือสงักัดของผูเขียน รวมท้ังตองปองกันไมมผีลประโยชนทบัซอนระหวาง
ผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ
   3.3.3 บรรณาธิการตองตีพิมพบทความที่ผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความแลว 
ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชนทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ความทันสมัย และเนื้อหา
สอดคลองกับขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน
   3.3.4 บรรณาธิการตองไมเปดขอมูลเกี่ยวกับบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร                         
รวมทั้งตองควบคุมใหกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความเปนไปโดยปกปดทั้งดานผู เขียนและ                               
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Double-Blind Process) ดวยความยุติธรรม
   3.3.5 บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอก
ผลงานผูอืน่ (Plagiarism) โดยใชโปรแกรมทีเ่ชือ่ถอืได และหยดุกระบวนการพจิารณากลัน่กรองบทความทนัที 
หากพบการคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพื่อขอคําช้ีแจงประกอบการ                    
“ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความน้ัน
   3.3.6 บรรณาธิการตรวจสอบบทความที่สงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อแกไข
ปญหาทางจรยิธรรมนัน้ ดวยความรอบคอบ แมวาบทความนัน้จะไดรบัการตพีมิพหรอืไมกต็าม ทัง้นีก้ารปฏเิสธ
บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน
 4.  นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
  4.1 คําแนะนําทั่วไป
   4.1.1 ผลงานท่ีเสนอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใดมากอน 
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
   4.1.2 ผลงานที่เสนอตีพิมพตองไมอยู ในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือ                           
สิ่งตีพิมพอื่นใด
   4.1.3 กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียน
ตองแสดงใหเห็นวาบทความท่ีสงมาไดมีสวนเพ่ิมเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากน้ีผูเขียนยังตอง
ระบุในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเม่ือไรมาแลว
   4.1.4 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการ                           
ไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลาน้ันและไมถือวาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ                              
กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
   4.1.5 ลขิสทิธบทความเปนของมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนไดรบัการสงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย 
การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร
  4.2 ประเภทผลงานท่ีรับตีพมิพ
             วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความท้ังภาษาไทยและ
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 การพิจารณากล่ันกรองบทความ
   4.3.1 บทความที่จะไดรับพิจารณาตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพ                        
ทางวิชาการและมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม                  
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชทั้งในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม และชุมชน
   4.3.2 บทความท่ีจะไดรับการตีพิมพตองผานกระบวนการกล่ันกรองจากผูทรงคุณวุฒิ                        
(Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
  4.3 กระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความ (Peer Review)
   4.3.1 กองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบเม่ือกองบรรณาธิการไดรับบทความเรียบรอย
สมบูรณ
   4.3.2 กองบรรณาธิการจะตรวจสอบรูปแบบการพิมพบทความ และเน้ือหาของบทความวา
ตรงกับขอบเขตเนื้อหาของวารสารหรือไม รวมถึงคุณภาพทางวิชาการ  ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและ                      
ปฏิบัติ ตลอดจนความครบถวนสมบูรณของเอกสารประกอบการนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร
   4.3.3 ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว พิจารณาตีพิมพ                                  
กองบรรณาธิการจะดําเนินการสงบทความเพ่ือกล่ันกรองตอไป โดยจะสงใหผู ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา                             
ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม                        
โดยกระบวนการกล่ันกรองน้ี ทัง้ผูทรงคุณวุฒแิละผูเขยีนจะไมทราบขอมลูของกันและกัน (Double-Blind Process)
   4.3.4  เม่ือผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิง
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความน้ัน ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
 5. ขอกําหนดตนฉบับ
       5.1 การจัดพิมพตนฉบับ
   5.1.1 บทความท่ีเสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 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” 
ตอทายช่ือผูเขียนคนที่ 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) 
สวนช่ือตาราง หรือชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point ใหพิมพไวใตภาพหรือแผนภูมิ                            
บรรทัดถัดมาใหบอกแหลงที่มา จัดกึ่งกลางหนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ                            
File ภาพมาดวย)
   5.1.11 เอกสารอางอิง ขนาดตัวอกัษร 16 Point (ตวัหนา) จดัชิดซาย สวนเน้ือหาเอกสารอางอิง 
ขนาดตัวอักษร 16 Point
   5.1.12  ผูเขยีนตองตรวจสอบความถกูตองของการพมิพตนฉบบั เชน รปูแบบการพมิพ การอางองิ
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
   5.1.13  กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพ่ือพิจารณาเผยแพรพรอมกรอกช่ือและนามสกุล                          
ของผูเขยีน พรอมประวัตยิอของผูเขยีน ระบุคณุวฒุกิารศึกษาสูงสุด ตาํแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี ตาํแหนงงาน 
และหนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
  5.2 สวนประกอบของบทความ
   5.2.1 บทความวิชาการ หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและ                        
มลีาํดบัเนือ้หาทีเ่หมาะสมเพือ่ใหผูอานสามารถเขาใจไดชดัเจน รวมถงึมีการใชทฤษฎวีเิคราะหและเสนอแนะ
ประเด็นอยางสมบูรณ โดยตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
     (1) ชื่อเรื่อง (Title)
     (2) บทคัดยอ (Abstract)
               สรปุเนือ้หาของบทความใหไดใจความชัดเจน   กาํหนดใหมทีัง้บทคดัยอภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
     (3) คําสําคัญ  (Keyword)
      ระบคุาํทีเ่ปนคาํสาํคญัของเนือ้หา  เหมาะสาํหรับนาํไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมลู
     (4) บทนํา (Introduction)
      เปนสวนแนะนําและปูพื้นเร่ืองเพ่ือใหผู อานทราบขอมูลเบื้องตนของเน้ือหา                    
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเร่ืองนั้น ๆ 
     (5) เนื้อหา (Body of Text)
                   เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเน้ือหา ควรมีการวางแผน                               
จัดโครงสรางของเนื้อหาที่นําเสนอใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหานั้น การนําเสนอเนื้อหาควรมีความ                   
ตอเนื่องเพื่อชวยใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
     (6) สรุป (Conclusion)
                 เปนการสรปุเนือ้หาในบทความทัง้หมดออกมาอยางชดัเจน และกระชบัโดยมกีารสรปุ
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลววามีผลดีหรือผลเสียอยางไร 
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     (7) เอกสารอางอิง (Reference)
                     เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association) 
   5.2.2 บทความวิจัย  ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยที่ไดรับอยางเปนระบบ โดยตองมี                          
องคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบเพ่ิมเติมได)
     (1) ชื่อเรื่อง (Title)
               ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเร่ืองเปนภาษาไทยและ
ตามดวยช่ือเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
     (2) บทคัดยอ (Abstract)
               กาํหนดใหมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 
1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค                      
วีธีการ และผลการวิจัย)
     (3) คําสําคัญ  (Keyword)
      ระบคุาํทีเ่ปนคาํสาํคญัของเน้ือหา เหมาะสําหรับนาํไปใชเปนคาํคนในระบบฐานขอมลู
     (4) บทนํา  (Introduction)
      เปนการอธบิายถงึทีม่าและความสาํคัญของปญหาและเหตผุลทีน่าํไปสูการวจิยั มขีอมลู
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง 
     (5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
      ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
     (6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews) 
      นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
     (7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
      อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
     (8) ผลการวิจัย (Results)
               เสนอผลการวิจยัทีต่รงประเด็นตามลาํดบัข้ันของการวิจยั การใชตารางหรือแผนภมูไิม
ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลท่ีคนพบอยางชัดเจน
     (9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
      ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
     (10) สรุป (Conclusion)
                สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไป                      
ใชประโยชน
     (11) เอกสารอางอิง (Reference)
       เขยีนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association) 
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  5.3 การอางอิง
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ  APA (American                          
Psychological Association)
   5.3.1 การอางอิงในเน้ือหาใหใชรูปแบบ 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
        ผูเขยีนสงตนไฟลตนฉบบับทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนาํเสนอบทความเพือ่พจิารณา
เผยแพรทางระบบ Online Submissions https://www.tcithaijo.org/index.php/FEU/information/readers
 7.  การติดตามอานผลงานที่รับการพิจารณาตีพิมพในวารสาร
         ผูเขียนท่ีผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร 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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: 
: 

 Reviewer: 
: 

แบบฟอรมนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร    
ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน      

            วันที่ … …….เดือน………….……….พ.ศ………. 

  

เรียน  บรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน          

เรื่อง  ขอนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน    

   ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………… 

   (Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………………………...

   คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึกษา …………………………………………………………..……...

   ตําแหนง/ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)……………………………………………….…..……… 

   สถานทีท่าํงาน/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. กรณีเปนบทความท่ีเสนอเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ โปรดระบุ ดังนี้         
     [     ]  บทความวิจัย          [     ]  บทความวิชาการ          

     ชื่อหลักสูตร..........................................................................................................    

     ชือ่มหาวิทยาลัย....................................................................................................

                      ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก.......................................................................................

     หนวยงานท่ีสังกัดของอาจารยที่ปรึกษาหลัก …………………………………………

     ทัง้นีไ้ดสอบปากเปลาวิทยานิพนธผานแลวเม่ือวนัท่ี…….เดอืน.……....…. พ.ศ…...…

    5. ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก
          ทีอ่ยูสาํหรบัตดิตอทางไปรษณีย …………………………..……………………………

     โทรศัพท……………...…..โทรศัพทมือถือ…………...……..โทรสาร………………...

     E-mail………………………………………………………………...........................

    6. ชื่อผูเขียนบทความ

                                 ผูเขียน                 ชื่อ-นามสกุล        หนวยงานที่สังกัด
    

     ผูเขียนหลัก

  

     ผูเขียนรวมทานที่ 1

     ผูเขียนรวมทานที่ 2
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  7. การจัดเตรียมตนฉบับบทความตามรูปแบบที่วารสารกําหนด 

                    กรณีบทความวิจัย                                   กรณีบทความวิชาการ
                   

 [    ]   ชื่อเรื่อง (Title)    

 [    ]   บทคัดยอ ไมเกิน 250 คํา    
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