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ข้อเขียนหรือบทความใดๆ ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.ฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัว

ของผู้เขียน และกองบรรณาธิการไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีข้อผูกพันด้วยประการใดๆ  อนึ่ง กองบรรณาธิการ

วารสารยินดีรับพิจารณาบทความจากนักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้อ่าน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำาลงตีพิมพ์ 

สำาหรับบทความวิจัยและบทความวิชาการต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง



บรรณาธิการแถลง

สวัสดีค่ะ

 วารสารวจิยัสถาบัน มข. ปทีี ่3 ฉบบั 2 ประจำาเดือน พ.ค.-ส.ค. พ.ศ. 2558 นี ้ยงัคงเปน็เวททีีเ่ปิดโอกาสใหส้มาชกิ

ในกลุ่มงานวิจัยสถาบันของทุกหน่วยงานและทุกองค์กรได้พัฒนาสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ท้ังในด้านการ

ตัดสินใจ การกำาหนดนโยบาย การวางแผนและพัฒนาองค์กร การวิจัยสถาบันมีหลายมิติและหลายระดับ แต่ทุกมิติและ

ทุกระดับมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาองค์กร องค์กรเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักในการนำาเอาความรู้ที่ได้ไปใช้  การวิจัยสถาบันจึง

เปน็งานทีห่าข้อมลู ความรูใ้หม่ๆ  ทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มภายนอก และภายในทีเ่ปลีย่นแปลงไปทา่มกลางการเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วของสังคมและส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน การอยู่รอดและการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร จำาเป็นท่ีองค์กร

ต้องมีความยดืหยุน่ มีการปรบัตัวได้รวดเรว็ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงัของลกูคา้ หรอื

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอยา่งดี ซ่ึงความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า หรอืผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียน้ันเปลีย่นแปลง

ได้ตลอดเวลา  

  ประเด็นการวจิยัสถาบันจงึเนน้ทีก่ารพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองค์กรทีมี่สมรรถนะสูง มปีระสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

และคุณภาพ องค์กรท่ีมองการณ์ได้กว้างไกลก็จะได้เปรียบในการแข่งขัน แต่การจะมองการณ์ไกลได้อย่างถูกต้องมาก

ทีสุ่ดกต้็องมีขอ้มูลทีน่ำามาใชใ้นการพจิารณา และการตัดสินใจในการกำาหนดเสน้ทางการเดินหน้าขององค์กรทีมี่คณุภาพ 

มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ดังน้ันงานวิจัยสถาบันจึงมีความสำาคัญในการกำาหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร  

ซึ่งหมายถึงความยั่งยืนขององค์กร และความมั่นคงของพนักงานในองค์กรนั้นๆ ซึ่งเป็นภาพใหญ่ขององค์กร และหาก

มองยอ่ยลงไปเรากจ็ะเหน็หนว่ยงานภายในขององค์กรซ่ึงเปน็หน่วยงานทีล่ดลัน่ลงไปหลายระดับ แต่ละระดับลว้นแลว้

แต่เป็นหน่วยซึง่เปรยีบเหมือนองค์กรเลก็ๆทีต้่องมีการบรหิารจดัการ มีการตัดสินใจ และกำาหนดนโยบายหรอืแนวปฏบิติั

ซึ่งจำาเป็นต้องใช้การวิจัยสถาบันมาช่วยทั้งสิ้น
  

งานวจิยัสถาบนัในวารสารวิจยัสถาบัน มข. ได้รวมเอาการวจิยัเพือ่พฒันางาน หรอื R2R เข้ามาเป็นสว่นหน่ึงของ

การวิจัยสถาบันด้วย และมิได้มีเป้าหมายหลักเฉพาะงานด้านการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่รวมถึงองค์กรหรือ

หน่วยงานด้านต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทุกองค์กรและสมาชิกทุกท่าน

เจียมจิต  แสงสุวรรณ
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บทคัดย่อ

การพฒันาโปรแกรมการจดัเกบ็ส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงนิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นการ

พัฒนาการจัดเก็บส�าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  จ�านวน 11 หน่วยงาน       

8 ภาควิชา โดยการรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาในการสืบค้นส�าเนาเอกสารเบิก

จ่ายเงิน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อ�านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและภาควิชาภายใน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถสืบค้นส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงินได้จากทุกที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  มีการก�าหนดสิทธิ์

การเข้าถึงส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน ได้มีการบันทึกข้อมูล

ส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน  และทดสอบการสืบค้นหาส�าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้สามารถใช้งานได้จริง 

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ปริมาณกระดาษที่ใช้ในการจัดท�าส�าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และพื้นที่ที่ใช้ใน

การจัดเก็บส�าเนาเอกสารลดลง 100% เน่ืองจากรูปแบบการจัดเก็บส�าเนาเอกสารเปลี่ยนไป ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด

เก็บส�าเนาลดลงมากกว่า 18,082.21 บาทต่อปี ระยะเวลาความรวดเร็วที่ใช้ในการสืบค้นส�าเนา เอกสารเบิกจ่ายเงินเมื่อ

ท�าการวิจัยพบว่า การค้นหาส�าเนาเอกสารค้นได้ง่าย และสามารถค้นพบได้รวดเร็วกว่าการค้นหาส�าเนาเอกสารการเบิก

จ่ายเงินแบบเดิมถึง 99.72% ได้ท�าการทดสอบการใช้งานระบบการสืบค้นข้อมูล โดยกรอกข้อมูล ใส่ค่าต่างๆ ในการ

ประมวลผล ใส่ Username/ Password ของหน่วยงานและภาควิชา เพื่อท�าการทดสอบการสืบค้นข้อมูล

ค�ำส�ำคัญ : เอกสารเบิกจ่ายเงิน บันทึกการเบิกจ่าย  สืบค้นส�าเนา
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ABSTRACT

The development of computer programming to store the copies of financial statements of Faculty of Engineering, 

Khon Kaen University aims at improving the method of storing the copies of the annual government statement of 

expenditures and the income budget of 11 sectors and 8 departments. The program is capable to store the copies of 

financial statements as well as to count the amount of paper usage, equipment and time spent in searching the copies 

of financial statements. It increases the efficiency of the personnel performance and facilitates the personnel of all 

sectors and 8 departments of Faculty of Engineering. The data are searched and retrieved everywhere over internet. 

The access right to the program is allowed strictly for the personnel of Faculty of Engineering.

The results of the study reveals that the amount of paper usage is decreased 100% due to storing all the copies 

of financial statements into the database over internet. The expenditure on storing the copies of financial statements 

is significantly reduced up to 18,082.21 Baht per year. It also finds that the data are speedily searched and retrieved 

over internet. It reduces time in searching up to 99.72% in comparison to the manual method. The program is tested 

by using the certain data storing into the program and retrieved the data using the username and password which 

limited the access right to the concerned users.

Keyword : Financial statement , Disbursement record , Data copy in quiry

1. บทน�ำ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีหน่วยงานภายในส�านักงานคณบดี 11 หน่วยงาน และ

ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 ภาควิชา ในการจัดท�า

เอกสารเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานมีจ�านวนมาก 

ท�าให้การจดัเกบ็ส�าเนาเอกสารเบกิจ่ายเงนิในหน่วยการเงิน

และบัญช ีแต่ละปีมีปรมิาณกระดาษเป็นจ�านวนมาก และ

มีแนวโน้มจะเพิ่มมากข้ึนต่อๆ ไปในแต่ละปี ท�าให้เกิด

ปัญหาในการจัดหาพืน้ท่ีจดัเกบ็  เสยีค่าใช้จ่ายในการจดัหา

วสัดุอปุกรณ์การจดัเกบ็ส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายในแต่ละปีมาก 

การค้นหาส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงนิในแบบเดิมใช้เวลาใน

การค้นหานาน หลายข้ันตอน ย่ิงนานย่ิงค้นหาได้ยาก

ล�าบาก บางครั้งส�าเนานั้นสูญหาย หรือเอกสารเกิดการ

ช�ารุด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับสภาวะ

ในปัจจุบนั จงึได้มีการพฒันา โปรแกรมการจดัเกบ็ส�าเนา

เอกสารเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว

ในการท�าวจิยัครัง้นี ้เพือ่เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย

ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดเก็บส�าเนาเอกสารเบิก

จ่ายเงิน ลดปริมาณการจัดเก็บส�าเนาที่เป็นแผ่นกระดาษ 

ลดขัน้ตอนการท�างาน ลดพืน้ทีก่ารจดัเกบ็ส�าเนา จึงได้น�า

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการจัดเก็บส�าเนา

เอกสารเบิกจ่ายเงิน ให้ เป็นระเบียบ และยังเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของบุคลากร ได้ก�าหนด

ขอบเขตการวิจัยไว้ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน 

และเงินรายได้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)  ที่เป็นรายจ่าย

ประจ�าตามแผนงาน ปีงบประมาณ 2556  ในระหว่างวันที่ 

1 เมษายน – 30 กันยายน 2556 ข้อมูลจากการวิจัยเบื้องต้น

ชีใ้ห้เห็นว่า หากยงัมกีารจัดเกบ็ส�าเนาเอกสารในรปูแบบเดิม 

ปริมาณส�าเนาเอกสารเบิกจ ่ายเงินท่ีมีจ�านวนมาก  

จะท�าให้ส้ินเปลืองวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บส�าเนา

เอกสารเบิกจ่ายเงินเป็นจ�านวนมาก และมีแนวโน้มท่ีจะมี

ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี  
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ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา 

เพื่อน�าไปพัฒนาโปรแกรมในการจัดเก็บส�าเนาเอกสาร

เบิกจ่ายเงิน ของหน่วยการเงิน ให้ตอบสนองความ

ต้องการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สืบค้นได้ง่าย 

ยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1.  เพือ่ศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมการจดัเกบ็ส�าเนา

เอกสาร  ในการจดัเกบ็ส�าเนาเอกสารการเบิกจา่ยเงนิของ

หน่วยการเงิน งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนางาน จากการ

สังเกตในการปฏบัิติงาน การจดัเกบ็ส�าเนาเอกสารเบกิจ่าย

เงินที่มีปริมาณกระดาษเป็นจ�านวนมาก  โดยมี

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  ในการศึกษาครัง้นีค้อื 

เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จ�านวน 12 

หน่วยงาน และเงินรายได้ กองทนุส่งเสรมิและพฒันาการ

ผลิต บัณฑิต(ภาคปกติ )  คณะวิศวกรรมศาสตร ์  

จ�านวน 13 หน่วยงาน ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  โดยท�าการรวบรวมข้อมลูเอกสาร

เบิกจ่ายท่ีได้รับอนุมัติเบิกจ่าย และได้บันทึกการเบิกจ่าย

เงินในระบบ  KKUFMIS  แล้ว ใช้โปรแกรม Microsoft 

Excel ในการจัดเก็บข้อมูลจ�านวนเอกสาร  ใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนเนอร์ แปลงเอกสารจาก

แผ่นกระดาษให้เป็นไฟล์เอกสาร จัดเก็บโดยแยกงบ

ประมาณ หน่วยงาน หมวดเงิน หมวดหมู่ และเลขที่คุม

ยอดเอกสาร บันทึกเก็บข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์เครื่อง

คอมพิวเตอร์ และ Sever แม่ข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

พัฒนาสร้างฐานข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ส�าเนาเอกสารเบิก

จ ่ายเ งิน เพื่อให ้สามารถสืบค ้นส�าเนาผ ่านระบบ

สารสนเทศของคณะได้ มีการก�าหนดสิทธ์ิเข้าถึงการ

สืบค ้นส�าเนาเอกสารเบิกจ ่ายเงิน ท�าการทดสอบ

โปรแกรม สืบค ้นส�า เนาเอกสารการเบิกจ ่ายเ งิน  

โดยท�าการบันทึกข้อมูลส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน และ

กรอกข้อมูล ใส่ค่าต่างๆ ทดสอบการสบืค้นส�าเนาเอกสาร

เบิกจ่ายเงิน เพื่อเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บส�าเนาเอกสาร

ทัง้ 2 วธีิ อกีทัง้เอกสารท่ีจัดเกบ็ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์

มีความสมบูรณ์ มีลายมือชือ่ผู ้อนมัุติเบกิจ่ายเงินครบถ้วน

เหมือนเอกสาร ต้นฉบับตัวจรงิท่ีส่งเบิกจ่าย

ตำรำงที่  1 จ�านวนเรื่องเบิกจ่าย และปริมาณกระดาษ เงินงบประมาณแผ่นดิน

                                             หน่วยงาน                               

 

จ�านวนเอกสาร (เรื่อง)  จ�านวนกระดาษ (แผ่น)

- งานบริหารทั่วไป  0104

- ส�านักงานคณบดี  0202

- รายวิชากลาง  020200002

- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- โรงงานปฏิบัติการ ภาคอุตสาหการ

- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

32

161

21

173

79

70

72

19

122

85

   342

 1,365

   224

 2,241

 1,715

   855

 1,032

   153

 1,086

 1,105
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ตำรำงที่  1 จ�านวนเรื่องเบิกจ่าย และปริมาณกระดาษ เงินงบประมาณแผ่นดิน (ต่อ)

                                        หน่วยงาน                               

 

 จ�านวนเอกสาร (เรื่อง)  จ�านวนกระดาษ (แผ่น)

- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

98

132

 1,053

 1,640

รวมปริมาณการใช้กระดาษท�าส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน    12,811

จากตารางที่  1 พบว่า ในระยะเวลา 6 เดือน  

(1 เมษายน – 30 กันยายน 2556) จ�านวนเรื่องเบิกจ่ายจาก

เงินงบ ประมาณแผน่ดนิ ทกุภาควชิา/หน่วยงาน มีจ�านวน 

1,064 เรื่อง มีปริมาณการใช้กระดาษในการจัดท�าส�าเนา

เอกสารเบิกจ่ายเงิน 12,811 แผ่น

แผนภาพที่ 1 แสดงปริมาณการใช้กระดาษ เงินงบประมาณแผ่นดิน

จากตารางที่ 1 พบวา ในระยะเวลา 6 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 2556) จํานวนเร่ืองเบิกจายจากเงิน
งบ ประมาณแผนดิน ทุกภาควิชา/หนวยงาน มจีํานวน 1,064 เร่ือง มีปริมาณการใชกระดาษในการจัดทําสําเนาเอกสารเบิก
จายเงิน 12,811 แผน

แผนภาพที่ 1 แสดงปริมาณการใชกระดาษ เงินงบประมาณแผนดิน

จากแผนภาพที่ 1 ในชวงระยะเวลา 6 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 2556) พบวา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มีปริมาณการใชกระดาษมากที่สุด คิดเปนรอยละ 17.49 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มีปริมาณการใชกระดาษ คิดเปนรอยละ
13.39 สํานักงานคณบดี รหัส 0202 มีปริมาณการใชกระดาษ คิดเปนรอยละ 10.65 และโรงงานปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ มีปริมาณการใชกระดาษนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.19 จากปริมาณกระดาษในการจัดทําสําเนาเอกสารเบิก
จายเงิน 12,811 แผน

สํานักงานคณบดี

โยธา

เกษตร
อุตสาหการ

เครื่องกล

สิ่งแวดลอม

เคมี
คอมพิวเตอร

ปริมาณการใชกระดาษ เงินงบประมาณแผนดิน

งานบริหารทั่วไป

สํานักงานคณบดี

รายวิชากลาง

โยธา

ไฟฟา

เกษตร

อุตสาหการ

โรงงานปฏิบัติการ Ie

เครื่องกล

สิ่งแวดลอม

เคมี

คอมพิวเตอร

จากแผนภาพที่  1 ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน  

(1 เมษายน – 30 กนัยายน 2556) พบวา่ ภาควชิาวศิวกรรม

โยธา มีปริมาณการใช้กระดาษมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

17.49 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีปริมาณการใช้กระดาษ 

คิดเป็นร้อยละ 13.39 ส�านักงานคณบดี รหัส 0202  

มีปริมาณการใช้กระดาษ คิดเป็นร้อยละ 10.65 และ

โรงงานปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

มีปริมาณการใช้กระดาษน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.19 

จากปริมาณกระดาษในการจัดท�าส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน 

12,811 แผ่น

ตำรำงที่ 2 จ�านวนเรื่อง และปริมาณกระดาษ เงินรายได้   

หน่วยงาน จ�านวนเอกสาร (เรื่อง) จ�านวนกระดาษ (แผ่น)

- เลขานุการคณะ

- งานคลังและพัสดุ

86

63

681

794

- งานบริหารและธุรการ

- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

94

6

815

34
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ตำรำงที่ 2 จ�านวนเรื่อง และปริมาณกระดาษ เงินรายได้ (ต่อ)

หน่วยงาน จ�านวนเอกสาร (เรื่อง) จ�านวนกระดาษ (แผ่น)

- บริการวิชาการ – ทดสอบวัสดุจากภาควิชา

- เงินส�ารอง

- งานนโยบายและแผน

- ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานบริการการศึกษา

- ส�านักพัฒนานักศึกษา

- ส�านักประกันคุณภาพ

- ส�านักประชาสัมพันธ์

- งานบริการวิชาการและวิจัย

20

9

9

45

156

55

16

33

43

  184

  207

  183

  549

1,527

1,259

  155

  205

  745

รวมปริมาณการใช้กระดาษท�าส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน    7,338

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ในระยะเวลา 6 เดือน  

(1 เมษายน – 30 กนัยายน 2556)   จ�านวนเรือ่งเบิกจา่ยจาก

เงินรายได้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 

(ภาคปกติ) ทุกหน่วยงานมีจ�านวน 898 เรื่อง มีปริมาณ

การใช้กระดาษในการจัดท�าส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน 

7,338 แผ่น

แผนภำพที่ 2 แสดงปริมาณการใช้กระดาษ เงินรายได้ กองทุน (ภาคปกติ)แผนภาพที่ 2 แสดงปริมาณการใชกระดาษ เงินรายได กองทนุ (ภาคปกติ)

จากแผนภาพที่ 2 ในชวงระยะเวลา 6 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 2556)  พบวา  งานบริการการศึกษา มี
ปริมาณการใชกระดาษมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 20.81 สํานักพัฒนานักศึกษา มีปริมาณการใชกระดาษ คิดเปนรอยละ
17.16 งานบริหารและธุรการ มีปริมาณการใชกระดาษ คิดเปนรอยละ 11.11 และหองสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร มีปริมาณ
การใชกระดาษนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.46 จากปริมาณกระดาษในการจัดทําสําเนาเอกสารเบิกจาเงิน 7,338 แผน

4. ผลการวิจัย

ผลการดําเนินการวิจัยพบวา การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บสําเนาเอกสารการเบิกจายเงิน ใชระยะเวลาในการ
สืบคนสําเนาเอกสารเบิกจาย เงินไดงาย สะดวก รวดเร็วกวาการจัดเก็บสําเนาเอกสารแบบเดิมมากถึง 99.72% ลดพื้นที่ใน
การจัดเก็บสําเนา ลดปริมาณการใชกระดาษในการทําสําเนาไดถึง 100% ประหยัดคาใชจายในการจัด หาวัสดุ อุปกรณการ
จัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจาย เงินไดมากกวา 18,082.21 บาทตอป อีกทั้งยังไดสําเนาเอกสารเสมือนตนฉบับตัวจริงที่ไดสง
เบิกจายเงิน มีลายเซ็นผูอนุมัติเบิกจายครบถวนสมบรูณ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะ
สามารถสืบคนสําเนาไดจากสถานที่ตางๆ ตามสิทธิ์ในการเขาถึงการสืบคนสําเนาเอกสารโดยผานระบบสารสน เทศของคณะ
ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้ เปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในหนวยงานและภาควิชา สามารถสืบคนสําเนาเอกสารเบิกจายเงินที่
สงเบิกจายไปแลว เพื่อสอบทานการเบิกจายเงิน อีกทั้งยังเปนการอํานวยความสะดวกในการเขาตรวจของ สํานักตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกนอีกดวย

เลขานุการคณะ

งานคลังและพัสดุ

งานบริหารและธุรการ

หอ
งส

มุด
คณ

ะ
ทด

สอ
บว

ัสดุ
จา

กภ
าค

วิช
า

เงิ
นส

ําร
อง

ใช


งา
นน

โย
บา

ยแ
ละ

แผ
น

สํา
นัก

เท
คโ

นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

งานบริการการศึกษา

ปริมาณการใชกระดาษ เงินรายได

เลขานุการคณะ

งานคลังและพัสดุ

งานบริหารและธุรการ

หองสมุดคณะ

ทดสอบวัสดุจากภาควิชา

เงินสํารองใช

งานนโยบายและแผน

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการการศึกษา

สํานักพัฒนานักศึกษา

สํานักประกันคุณภาพ

สํานักประชาสัมพันธ

งานบริการวิชาการและวิจัย
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จากแผนภาพที่  2 ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน  

(1 เมษายน – 30 กันยายน 2556)  พบว่า  งานบริการการ

ศึกษา มีปริมาณการใช้กระดาษมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 

20.81 ส�านกัพฒันานกัศึกษา มีปรมิาณการใชก้ระดาษ คดิ

เป็นร้อยละ 17.16 งานบริหารและธุรการ มีปริมาณการ

ใช้กระดาษ คิดเป็นร้อยละ 11.11 และห้องสมุด  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มปีรมิาณการใชก้ระดาษนอ้ยท่ีสดุ 

คิดเป็นร้อยละ 0.46 จากปริมาณกระดาษในการจัดท�า

ส�าเนาเอกสารเบิกจ่าเงิน 7,338 แผ่น

ผลกำรวิจัย

ผลการด�าเนินการวิจัยพบว่า การพัฒนาโปรแกรม

การจดัเกบ็ส�าเนาเอกสารการเบิกจา่ยเงนิ ใชร้ะยะเวลาใน

การสืบค้นส�าเนาเอกสารเบิกจ่าย เงินได้ง่าย สะดวก 

รวดเร็วกว่าการจัดเก็บส�าเนาเอกสารแบบเดิมมากถึง

99.72%  ลดพื้นที่ในการจัดเก็บส�าเนา ลดปริมาณการใช้

กระดาษในการท�าส�าเนาได้ถึง 100%   ประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการจัด หาวัสดุ อุปกรณ์การจัดเก็บส�าเนาเอกสารเบิก

จา่ย เงินได้มากกวา่ 18,082.21 บาทต่อปี อกีท้ังยงัไดส้�าเนา

เอกสารเสมือนต้นฉบับตัวจริงท่ีได้ส่งเบิกจ่ายเงิน มีลาย

เซ็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายครบถ้วนสมบรูณ์ เป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะ 

สามารถสืบค้นส�าเนาได้จากสถานท่ีต่างๆ ตามสิทธ์ิใน

การเข้าถึงการสืบค้นส�าเนาเอกสารโดยผ่านระบบ

สารสนเทศของคณะ ผลจากการศึกษาในครั้ ง น้ี   

เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและภาควิชา 

สามารถสืบค้นส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงินท่ีส่งเบิกจ่ายไป

แล้ว เพื่อสอบทานการเบิกจ่ายเงิน อีกทั้งยังเป็นการ

อ�านวยความสะดวกในการเข้าตรวจของ ส�านักตรวจสอบ

ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ตำรำงที่  3   เปรียบเทียบก่อนการท�าวิจัยและหลังการท�าวิจัย

ตัวก�าหนด ก่อนท�าการวิจัย หลังด�าเนินการวิจัย

ค้นเอกสาร

พบ

ค้นเอกสาร

ไม่พบ

ค้นเอกสาร

พบ

ค้นเอกสาร

ไม่พบ

จ�านวนครั้งในการค้นหาเอกสาร

(จากการเข้าตรวจสอบ จากส�านักตรวจสอบภายใน มข. 

โดยการสุ่มค้นหาส�าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน)
2 3 5 0

ระยะเวลาในการค้นหาส�าเนาเอกสาร 6 ชั่วโมง มากกว่า 

6 ชั่วโมง

1 นาที -

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บส�าเนาเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสาร/แฟ้ม

เก็บเอกสาร/ตู้/ชั้นเอกสาร

Harddisk / Sever

พื้นที่ในการจัดเก็บส�าเนาเอกสาร ห้องเก็บเอกสาร

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บส�าเนาเอกสาร โดยเฉลี่ยประมาณ 

22,725.07 บาท/ปี

โดยเฉลี่ยประมาณ 

4,642.86 บาท/ปี
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ตำรำงที่  4  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร ก่อนและหลังท�าการวิจัย

รายการ

งบประมาณที่ใช้

ก่อนท�าการวิจัย

หลังท�าการวิจัยเอกสารเงินงบ

ประมาณแผ่นดิน

เอกสารเงินรายได้ 

กองทุนฯ (ปกติ)
รวม

ค่ากระดาษ 2,844.93 1,540.14 4,385.07 0.00

ค่าแฟ้มเอกสาร 2,660.00 1,900.00 4,560.00 0.00

ค่าตู้/ชั้นเก็บ 6,890.00 6,890.00 13,780.00 0.00

Sever แม่ข่าย 0.00 0.00 0.00 12,500.00

Scanner 0.00 0.00 0.00 20,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 12,394.93 10,330.14 22,725.07 32,500.00

จากเงินทุกหมวดท่ีมีในคณะ เปรียบเทียบตาม

สัดส่วนตามตารางที่ 4 จะพบว่า หากมีการจัดเก็บส�าเนา

เอกสารเบิกจ่ายเงินในแบบเดิม จะมีค่าใช้จ่ายในการจัด

เกบ็ส�าเนาเอกสารมากกวา่ 22,725.07 บาทต่อปี ค่าใชจ้า่ย

ในการจดัเกบ็ส�าเนาเอกสารโดยการพฒันาโปรแกรมการ

จัดเก็บส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน รวมท้ังส้ิน 32,500.00 บาท 

เฉลี่ยอายุการใช้งาน 7 ปี จึงคิดเป็นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 

4,642.86 บาทต่อป ีเม่ือมีการพฒันาโปรแกรมการจดัเกบ็

ส�าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ท�าให้ค่าใช้จ่ายใน

การจัดเก็บส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงินลด ลงได้ 18,082.21 

บาทต่อปี  

พจิารณาเวลาทีใ่ชใ้นการสบืค้นส�าเนาเอกสารเบกิ

จ่ายเงิน ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองสืบค้นหาส�าเนาเอกสารเบิก

จา่ยเงิน และท�าการบันทึกเวลาทีใ่ชใ้นการสบืคน้หาส�าเนา

 เอกสาร เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในวิธีการแบบเดิม 

และแบบใหม่ ได้ข้อมูลดังนี้

วิธีการ เวลาที่ใช้ไปโดยเฉลี่ย

วิธีการแบบเดิม 360 นาที   (6 ชั่วโมง)

วิธีการแบบใหม่ 60 วินาที   (1 นาที)

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดเก็บส�าเนา

เอกสารโดยการพฒันาโปรแกรมการจดัเก็บส�าเนาเอกสาร

เบิกจา่ยเงินใชเ้วลาในการคน้หาส�าเนาเอกสารเบกิจา่ยเงนิ 

1 นาที เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการจัดเก็บส�าเนาเอกสารแบบ

เดิมท่ีใช้เวลาแบบเดิมที่ใช้เวลา 360 นาที ในการ

ค้นหาส�าเนาเอกสาร ดังนั้น การพัฒนาโปรแกรมการจัด

เกบ็ส�าเนาเอกสารเบิกจา่ยเงิน ท�าใหก้ารสืบค้นหา

ส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงินรวดเร็วกว่าแบบเดิม 99.72%  

จากการใชโ้ปรแกรมจดัเกบ็ส�าเนาเอกสารเบกิจา่ย

เงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า การสืบค้นส�าเนา

เอกสารเบิกจ่ายเงินท�าได้สะดวก รวดเร็วมากกว่าเดิม 

ประหยัดพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บส�าเนาเอกสาร 

ทั้งเอกสารยังมีลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้อง
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จึงคิดเปนคาใชจายโดยเฉลี่ย 4,642.86 บาทตอป เมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บสําเนาเอกสารการเบิกจายเงิน ทําให
คาใชจายในการจัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงินลด ลงได 18,082.21 บาทตอป

พิจารณาเวลาที่ใชในการสืบคนสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน  ซึ่งผูวิจัยไดทดลองสืบคนหาสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน
และทําการบันทึกเวลาที่ใชในการสืบคนหาสําเนา
เอกสาร เปรียบเทียบเวลาที่ใชในวิธีการแบบเดิม และแบบใหม ไดขอมูลดังนี้

วิธีการ เวลาที่ใชไปโดยเฉลี่ย

วิธีการแบบเดิม 360 นาที   (6 ชั่วโมง)
วิธีการแบบใหม 60 วินาที   (1 นาที)

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา การจัดเก็บสําเนาเอกสารโดยการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บสําเนาเอกสารเบิก
จายเงินใชเวลาในการคนหาสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน 1 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการจัดเก็บสําเนาเอกสารแบบ

เดิมที่ใชเวลาแบบเดิมที่ใชเวลา 360 นาที ในการคนหาสําเนาเอกสาร ดังนั้น การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บสําเนาเอกสาร
เบิกจายเงิน ทําใหการสืบคนหาสําเนาเอกสารเบิกจายเงินรวดเร็วกวาแบบเดิม 99.72%

จากการใชโปรแกรมจัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงินดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  พบวา การสืบคนสําเนาเอกสาร
เบิกจายเงินทําไดสะดวก รวดเร็วมากกวาเดิม ประหยัดพื้นที่ วัสดุอุปกรณในการจัดเก็บสําเนาเอกสาร ทั้งเอกสารยังมีลายมือ
ชื่อผูเก่ียวของ

รูปท่ี 1 หนาโปรแกรมการจัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน

ทําการล็อคอิน เขาใชระบบเพื่อทําการบันทึกขอมูลการจัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน ที่ไดทําการแปลงเปนไฟลเอกสาร
เรียบรอยแลว

รูปท่ี  1 หน้าโปรแกรมการจัดเก็บส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน

ท�าการล็อคอิน เข้าใช้ระบบเพื่อท�าการบันทึกข้อมูล 

การจัดเก็บส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน ท่ีได้ท�าการแปลง

เป็นไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว

รูปท่ี 2 แสดงโปรแกรมการจดัเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน

บันทึกรายละเอียดการเบิกจายเงิน และทําการเพ่ิมไฟลเอกสาร  ในการจัดเก็บขอมูลสําเนาเอกสารเบิกจายเงินลงใน Sever
ของคณะ

รูปที่ 3 แสดงการคนหาสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน
แสดงการสืบคนสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน โดยสามารถเลือกคนหาจาก ประเภทเอกสาร (ทั่วไป , จัดซื้อ/จัดจาง) รหัสการ
เบิกจายเงิน (01 ตอบแทน 02 ใชสอย 03 วัสดุ 04 สาธารณูปโภค 301 ครุภัณฑ 303 สิ่งกอสราง เปนตน) เร่ือง (ชื่อเร่ืองใน
การเบิกจายเงิน) ปงบประมาณ (ปงบประมาณที่เบิกจายเงิน)  หนวยงาน (ชื่อหนวยงานที่จะคนหา)  โดยเลือกใสขอมูลเดียว
หรือหลายขอมูลก็ได

5. สรุปและอภิปรายผล

ผลการวิจัยคร้ังนี้ เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ในการพัฒนาการจัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงินจากรูป
แบบเดิมมาเปนระบบอิเล็กทรอนิกส การนําระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาใช จะชวยลดความซับซอนข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานในระบบเดิม เปลี่ยนมาเปนรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (1) การนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดเก็บสําเนา
เอกสารใหเปนระเบียบ แยกตามหนวยงาน ประเภทเงิน หมวดรายจาย เลขที่คุมยอดเอกสาร จัดเก็บในรูปแบบไฟลเอกสาร
ซึ่งการจัดเก็บสําเนาเอกสารนื้สามารถปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณเก่ียวกับการเก็บสําเนาเอกสารทางการเงิน (2) และเพื่อให
เกิดความคลองตัว เหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน อีกทั้งยังไมเปลืองพื้นที่ที่ใชจัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน ทําใหเกิดการ
พัฒนารูปแบบการจัดเก็บเอกสารที่มีความสมบูรณเสมือนตนฉบับตัวจริงที่สงเบิกจายเงิน ไดมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง
สําเนาเอกสารการเบิกจายเงิน ผานระบบสารสนเทศของคณะ(3) การดําเนินงานทําใหเกิดกระบวนการการจัดเก็บสําเนา

รูปท่ี 2  แสดงโปรแกรมการจัดเก็บส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน

บันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน และท�าการเพิ่มไฟล์

เอกสาร  ในการจดัเกบ็ขอ้มลูส�าเนาเอกสารเบกิจา่ยเงนิลงใน 

Sever ของคณะ

รูปท่ี 2 แสดงโปรแกรมการจดัเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน

บันทึกรายละเอียดการเบิกจายเงิน และทําการเพ่ิมไฟลเอกสาร  ในการจัดเก็บขอมูลสําเนาเอกสารเบิกจายเงินลงใน Sever
ของคณะ

รูปที่ 3 แสดงการคนหาสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน
แสดงการสืบคนสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน โดยสามารถเลือกคนหาจาก ประเภทเอกสาร (ทั่วไป , จัดซื้อ/จัดจาง) รหัสการ
เบิกจายเงิน (01 ตอบแทน 02 ใชสอย 03 วัสดุ 04 สาธารณูปโภค 301 ครุภัณฑ 303 สิ่งกอสราง เปนตน) เร่ือง (ชื่อเร่ืองใน
การเบิกจายเงิน) ปงบประมาณ (ปงบประมาณที่เบิกจายเงิน)  หนวยงาน (ชื่อหนวยงานที่จะคนหา)  โดยเลือกใสขอมูลเดียว
หรือหลายขอมูลก็ได

5. สรุปและอภิปรายผล

ผลการวิจัยคร้ังนี้ เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ในการพัฒนาการจัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงินจากรูป
แบบเดิมมาเปนระบบอิเล็กทรอนิกส การนําระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาใช จะชวยลดความซับซอนข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานในระบบเดิม เปลี่ยนมาเปนรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (1) การนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดเก็บสําเนา
เอกสารใหเปนระเบียบ แยกตามหนวยงาน ประเภทเงิน หมวดรายจาย เลขที่คุมยอดเอกสาร จัดเก็บในรูปแบบไฟลเอกสาร
ซึ่งการจัดเก็บสําเนาเอกสารนื้สามารถปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณเก่ียวกับการเก็บสําเนาเอกสารทางการเงิน (2) และเพื่อให
เกิดความคลองตัว เหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน อีกทั้งยังไมเปลืองพื้นที่ที่ใชจัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน ทําใหเกิดการ
พัฒนารูปแบบการจัดเก็บเอกสารที่มีความสมบูรณเสมือนตนฉบับตัวจริงที่สงเบิกจายเงิน ไดมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง
สําเนาเอกสารการเบิกจายเงิน ผานระบบสารสนเทศของคณะ(3) การดําเนินงานทําใหเกิดกระบวนการการจัดเก็บสําเนา

รูปที่ 3 แสดงการค้นหาส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน

แสดงการสืบค้นส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน โดยสามารถ

เลือกค้นหาจาก ประเภทเอกสาร (ทั่วไป, จัดซื้อ/จัดจ้าง)  

รหัสการเบิกจ่ายเงิน  (01 ตอบแทน 02 ใช้สอย 03 วัสดุ 

04 สาธารณูปโภค 301 ครภุณัฑ์ 303 ส่ิงกอ่สรา้ง เป็นต้น)   

เรื่อง (ชื่อเรื่องในการเบิกจ่ายเงิน) ปีงบประมาณ 

(ปีงบประมาณที่เบิกจ่ายเงิน)  หน่วยงาน (ชื่อหน่วยงาน

ทีจ่ะค้นหา)  โดยเลอืกใส่ขอ้มลูเดียว หรอืหลายขอ้มูลกไ็ด้

สรุปและอภิปรำยผล

ผลการวจัิยครัง้น้ี เปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์องการ

วิจัย ในการพัฒนาการจัดเก็บส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน

จากรปูแบบเดิมมาเปน็ระบบอเิลก็ทรอนกิส ์การน�าระบบ

จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ จะช่วยลดความซับ

ซ้อนข้ันตอนการปฏิบัติงานในระบบเดิม เปลี่ยนมาเป็น

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (1) การน�าเอาเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยในการจัดเก็บส�าเนาเอกสารให้เป็นระเบียบ 

แยกตามหน่วยงาน ประเภทเงิน หมวดรายจ่าย เลขที่คุม

ยอดเอกสาร จดัเกบ็ในรปูแบบไฟลเ์อกสาร  ซึง่การจดัเกบ็

ส�าเนาเอกสารน้ืสามารถปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณ

เกีย่วกบัการเกบ็ส�าเนาเอกสารทางการเงนิ (2) และเพือ่ให้

เกดิความคลอ่งตัว เหมาะสมกบัสภาวะปัจจบัุน  อกีทัง้ยงั

ไม่เปลอืงพืน้ทีท่ี่ใชจ้ดัเกบ็ส�าเนาเอกสารเบิกจา่ยเงนิ ท�าให้

เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บเอกสารท่ีมีความ

สมบูรณเ์สมอืนต้นฉบับตัวจรงิท่ีส่งเบกิจา่ยเงนิ  ได้มีการ

ก�าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงส�าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

ผ่านระบบสารสนเทศของคณะ (3) การด�าเนินงานท�าให้

เกิดกระบวนการการจัดเก็บส�าเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน

แบบใหม่ เป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานและภาควิชาให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความ

กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน รวมท้ังยังช่วยให้

กระบวนการเข้าตรวจสอบ ของส�านักตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี

ประสทิธิภาพ  สามารถรองรบัปรมิาณเอกสารในอนาคต

ได้เป็นอย่างดี  และยังช่วยในการสืบค้นส�าเนาเอกสารได้ง่าย 

สะดวก รวดเร็ว สามารถสืบค้นได้จากสถานที่ต่างๆ  

ทัง้ภายในและภายนอกคณะ  ประหยดัพืน้ทีใ่นการจัดเกบ็ 
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ประหยัดค่าใช้จ่าย ป้องกันการสูญหาย หรือช�ารุดของ

เอกสาร การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยบริหาร

จัดการเอกสารให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน มี

ประโยชน์หลาอย่าง เช่น ลดปัญหาการใช้กระดาษ 

ประหยัดงบประมาณ ลดขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร ผู้ใช้

งานสามารถค้นหา เรียกดูเอกสารได้อย่างรวดเร็ว  (4)

กิตติกรรมประกำศ

ผูว้จิยัขอขอบคณุ กองบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ที่ได้ให้การสนับสนุน และขอขอบคุณรอง

ศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิ ศุทธ์ิ  คณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ  ยิ้มแต้ รอง

คณบดีฝา่ยบรหิาร นางวรรณภา ไชยเสนา เลขานุการคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์ นางมยรุ ียงก�าลงั หวัหนา้งานคลงัและ

พัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาจารย์พี่ เลี้ ยงรอง

ศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร และ รองศาสตราจารย์

พงศกร  พรรณรัตนศิลป์ ในการให้ค�าปรึกษา แนะน�าใน

การด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพือ่ศึกษาเพือ่เปรยีบเทียบเหตุแรงจงูใจในการเขา้ศึกษาต่อของผูส้มัคร เขา้ศึกษาต่อ

ระดับปรญิญาตร ีสาขานติิศาสตร ์ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2556 กลุม่ตัวอยา่งทีใ่ชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ ผูส้มคัรเขา้ศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ภาคสมทบ  ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556จำานวน 160  คน ทำาการ

รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำานวน 160 ชุดและได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์คืนกลับคืนมาทั้งหมด 160 คน  

คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ   ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบ

เทียบค่าเฉล่ียด้วยสถิติ โดยใช้ t-test   และ F-test  (One-way ANOVA) และค่าเฉล่ียความแตกต่างทดสอบรายคู่ โดยวิธี LSD 

ผลการวิเคราะห์เหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

สาขานิติศาสตร์ ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่าแรงจูงใจในระดับปริญญาตรีในภาพรวม 

อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X =4.19) และเมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ                         

ด้านสถาบัน ( X =4.31) ด้านเหตุผลส่วนตัว ( X 4.20 ) และด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตร ( X 4.08)                            

ปจัจยัสว่นบุคคลด้านอายแุละภมิูลำาเนาทีแ่ตกต่างกันเท่าน้ันมีแรงจงูใจในการศึกษาต่อด้านการจดัการศึกษาและหลักสูตร

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติสอดคล้องกับสมมติฐาน และปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน  

มีแรงจูงใจด้านสถาบันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

คำ�สำ�คัญ : แรงจูงใจ ระดับปริญญาตร ีสาขานิติศาสตร์ การสมัครเข้าศึกษาต่อลำาดับปริญญาตรี
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ABSTRACT

This research aims to study and compare the motivation of students who would like to apply for a part-time 

program in 2013. The sample of this study is 160 applicants who intend to study law at Thaksin University as  

part-time students. It can be said that this research is a quantitative research since using methodology by analyzing 

160 questionnaires from 160 applicants. 

The study shows that there are several factors why applicants apply for this program, a high reputation of an 

institute is the most attractive factor( X =4.31), and the second most attractive factor is personal reason( X 4.20 )  

follow by the effective of education and course management( X 4.08) respectively.

Moreover, this research illustrates those applicants who apply for the program because of their personal reasons 

which include differences in sex, age, and domicile and education level having a motivation of continuing study as 

a statistical significant approximately 0.5. This result corresponds to a hypothesis of education and course management 

which can divide into 3 categories: an academic institution, personal reason and education and course management. 

Keyword: Motivation  Undergraduate bachelor of  law program  Undergraduate Admissions.

บทนำ�

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดต้ัง  

ในภาคเรยีนปลาย ปีการศึกษา 2547 เป็นหน่วยงานภายใน

ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ก่อต้ังข้ึนตามนโยบายของ

มหาวทิยาลยัทีต้่องการผลติบณัฑิตทางด้านกฎหมาย และ

เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

ให้แก่บุคคลท่ัวไป โดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษายังส่วนกลาง 

เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นการช่วย

พัฒนาทรัพยากรบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ดีขึ้น

ในส่วนของการขยายโอกาสทางการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ทางด้านกฎหมายนับว่า มีความสำาคัญ

ไม่ยิง่หยอ่นไประดับชัน้การศึกษาอืน่ๆ แต่ในสภาพความ

เปน็จรงิการจดัการศึกษาในปัจจบัุนอยูใ่นขอบเขตท่ีจำากดั

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการตามความเป็นจริง 

ตลอดถึงวิถีของคนในสังคม และปัญหาใหญ่คือการไม่

สามารถเตรียมคนไทยให้สามารถเผชิญกับยุคสมัยแห่ง

การเปลี่ยนแปลง ทำาให้สังคมไทยอ่อนแอ ขัดแย้ง ทำาลาย

ตัวเองและวิกฤติ การศึกษาท่ีดีควรสามารถขจัดความ

ยากจน สร้างทักษะชีวิต  ทำาให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่น 

ชุมชนเขม้แข็ง อนุรกัษ์และพฒันาวฒันธรรม อนรุกัษ์และ

เพิม่พนูส่ิงแวดลอ้ม ทำาใหก้ารเมืองถกูต้อง สรา้งอสิรภาพ

และความสุข ทำาให้บุคคลเรียนรู้และสังคมเรียนรู้

ผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาแต่ละคน มีปัจจัยท่ีเป็นเหตุ

จงูใจใหเ้ลอืกเขา้ศึกษาในสถานศึกษา หรอืสาขาทีแ่ตกต่าง

กัน ในบางครั้งสถานศึกษาก็ไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการไดต้ามความเปน็จรงิ   ดว้ยขอบเขตและขอ้จำากดั

หลายประการ  การจัดการศึกษาของคณะนิติศาสตร์  

ได้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยเปิดโอกาส

ทางการศึกษาให้บุคคลทั่วไปท่ีสามารถศึกษานอกเวลา

ราชการระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร  คือ หลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์  ภาคสมทบแผนการรับ

นิสิต 4 ปี จำานวน 150 คน แผนการเรียน 3 ปี จำานวนรับ 

50 คน ควบคู่กับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในเวลา

ราชการ แต่ในสภาพความเป็นจริงความต้องการของ 

ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้นมีความหลาก

หลายโดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรีภาคสมทบ 

 ปัจจัยแรงจูงใจเป็นตัวกำาหนดของความพึง

พอใจท่ีบคุคลท่ัวไป เข้ามาศึกษาเชน่ด้านปจัจยัส่วนบคุคล



122 แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556

เป็นแรงจูงใจ อันเน่ืองมาจากลักษณะและท่าทีของการ

อบรมเลีย้งด ูตลอดจนสภาพของสงัคมท่ีบคุคลเกีย่วขอ้ง

ซ่ึงจะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม ซึ่งอาจจะเป็น

พฤติกรรมเกิดจากแรงจูงใจภายใน (1) ตลอดจนปัจจัย

ส่วนบคุคลได้แก ่เพศ อาย ุภมิูลำาเนา อาชพีและระดับการ

ศึกษา

 ผูว้จิยัสนใจศึกษาแรงจงูใจในการศึกษาต่อของ 

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ   ปีการศึกษา 2556  โดยจำาแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ  อายุ  ภูมิลำาเนา อาชีพและ

ระดับการศึกษา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ  

ด้านสถาบัน ด้านเหตุผลสว่นตัวและด้านการจดัการศึกษา

และหลักสูตร

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ศึกษาเหตุแรงใจในการศึกษาต่อของผูส้มคัร

เข้ าศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี  สาขานิ ติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  ภาคสมทบ  ปีการศึกษา 2556

2. เพ่ือเปรียบเทียบเหตุในแรงจูงใจเข้าศึกษาต่อของ

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 

ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2556 จำาแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิลำาเนา อาชีพและดับการศึกษา

วิธีก�รดำ�เนินง�น

งานวิจัยนี้ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 

ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัทักษิณ ผูว้จิยัได้

ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive)               

จากการใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

ประชากรของงานวิจัยครั้งน้ีคือผู้สมัครเข้าศึกษา

ต่ อ ห ลั ก สู ต ร นิ ติ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า นิ ติ ศ า ส ต ร์                      

ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร์ จำานวนท้ังส้ิน 160 คน   

(ทั้งแผนการเรียน 3 ปี และ 4 ปี) ที่เข้าสัมภาษณ์เป็นนิสิต                

โดยสอบถามข้อมูลใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง

ตัวแปรสำาหรบัการวจิยัครัง้น้ีประกอบด้วยตัวแปร

อิสระได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ภมิูลำาเนา อาชพี  และระดับการศึกษา และตัวแปรตามคือ

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑสาขานิติศาสตร์ ได้แก่  ด้านสถาบัน  

ด้วยเหตุผลส่วนตัว และด้านจัดการศึกษาและหลักสูตร

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซ่ึงผู้

วิจัยสร้างขึ้นโดยลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า  (Ratting Scale) ตามแนวทางของลิเคิร์ท 

(Likert Scale)  

การเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลจากผู้สมัครเข้า

ศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

สาขานติิศาสตร ์ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ทักษิณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนำาข้อมูลมาประมวลผล 

และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS 11.5            

for window  โดยใช้สถิติที่นำามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)

2. ข้อมูลการรับทราบข่าวสารการรับสมัครการ

วิเคราะห์โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)

3. แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

หลกัสตูรนติิศาสตรบณัฑิต สาขานติิศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ทักษิณ 3 ด้าน คือด้านสถาบัน ด้านเหตุผลส่วนตัว และ

ด้านการจัดการศึกษา วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ภูมิลำาเนา อาชีพ  

และระดับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ t-test  F-test

และทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี LSD
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ทั้งนี้เกณฑ์ระดับและการให้คะแนนแรงจูงใจใช้ประมาณการเป็นค่า 5 ระดับและการให้คะแนน ดังนี้คือ

  4.21 - 5.00  หมายถึง  มีระดับมากที่สุด

  3.41 - 4.20  หมายถึง  มีระดับมาก

  2.61 - 3.40  หมายถึง  มีระดับปานกลาง

  1.81 – 2.60  หมายถึง  มีระดับน้อย

  1.00 - 1.80  หมายถึง  มีระดับน้อยที่สุด

ผลก�รวิจัย

พบวา่ข้อมูลผูส้มัครเขา้ศึกษาต่อส่วนใหญ่ เปน็เพศ

ชาย จำานวน 96 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 60)  และเปน็เพศหญงิ  

จำานวน 64 คน (คดิเปน็รอ้ยละ 40) ผูส้มัครส่วนใหญมี่อายุ

ระหว่าง 19-24 ปี  จำานวน 71 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.4)  

รองลงมามีอาย ุ18 ปี หรอืต่ำากวา่ จำานวน 43 คน  (คดิเปน็

ร้อยละ 26.9) และอายุ 31-36 ปี (คิดเป็นร้อยละ4.4) 

สำาหรับภูมิลำาเนาปัจจุบันของผู้สมัครพบว่าส่วนใหญ่อยู่

ในจังหวัดสงขลา จำานวน 95 คน (คิดเป็นร้อยละ59.4)  

รองลงมาคือจังหวัดพัทลุง จำานวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.6)  

น้อยท่ีสุดคือจังหวัดสตูลและนราธิวาส จำานวน 3 คน  

มีสัดส่วนเท่ากัน (คิดเป็นร้อยละ1.9) สำาหรับอาชีพของ 

ผู้สมัครพบว่าไม่ประกอบอาชีพ จำานวน 88 คน  (คิดเป็น

รอ้ยละ 55.0)  รองลงมาเปน็ทหาร-ตำารวจ  จำานวน 18 คน 

(คดิเปน็รอ้ยละ 11.3)   ผูส้มัครเปน็ผูไ้ม่มรีายได้ในปัจจบุนั 

จำานวน 91 คน (คิดเป็นร้อยละ 56.9) รองลงมา มีรายได้ 

5,001-10,000 บาท จำานวน 19 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.9)  

วุฒิท่ีใช้ในการสมัครมัธยมศึกษา ตอนปลายมากท่ีสุด 

จำานวน 104 คน (คิดเป็นร้อยละ 65.0) รองลงมาวุฒิ

ปริญญาตรี จำานวน 26 คน  (คิดเป็นร้อยละ 16.3) วุฒิการ

ศึกษาสูงสดุกอ่นเข้าศึกษา โดยส่วนใหญผู่มี้วฒุกิารศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำานวน 119 คน 

(คิดเป็นรอ้ยละ 74.4) รองลงมาปรญิญาตรจีากสถาบนัอืน่  

จำานวน18 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.3) ดังตารางที่ 1 

ต�ร�งที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

                                      สถ�นภ�พ จำ�นวน(คน) ร้อยละ

เพศ
ชาย 96 60.0

หญิง 64 40.0

     รวม 160 100

อายุ
18 ปี  หรือต่ำากว่า 43 26.9

19-24  ปี 71 44.4

                                       สถ�นภ�พ จำ�นวน(คน) ร้อยละ

25-30  ปี 26 16.3
31-36  ปี 7 4.4
37-42  ปี 9 5.6
มากกว่า 42 ปี 4 2.5

    รวม 160 100
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ภูมิลำาเนาปัจจุบัน

สงขลา 95 59.4

พัทลุง 33 20.6

สตูล 3 1.9

ยะลา 4 2.5

นราธิวาส 3 1.9

ปัตตานี 11 6.9

อื่นๆ 11 6.9

รวม 160 100

สถ�นภ�พ จำ�นวน(คน) ร้อยละ

อาชีพปัจจุบัน
ไม่ประกอบอาชีพ                                               88

                                   14

                                   8

                                   8

                                   18

                                   4

                                   13

                                   7

55.0

ข้าราชการ 8.8

ลูกจ้างส่วนราชการ 5.0

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างเอกชน 5.0

ทหาร-ตำารวจ 11.3

เกษตรกรรม/ประมง 2.5

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 8.1

อื่นๆ 4.4

                                   รวม                                               160 100

สถ�นภ�พ จำ�นวน(คน) ร้อยละ

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย                                               104         65.0

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                                18         11.3

ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.)                                                 9          5.6
ปริญญาตรี                                                26         16.3

อื่นๆ                                                 3          1.9

                                รวม                                               160         100

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า            119         74.4

อนุปริญญา/เทียบเท่า/ปวส.          14         8.8
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณ           4         2.5
ปริญญาตรีจากสถาบันอื่น          18        11.3
ปริญญาโท           5         3.1

                                         รวม           160        100

ต�ร�งที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การรับทราบขาวสาร

การรับสมัครพบว่าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่วนใหญ่รับ

ทราบการรบัสมคัรผา่นทา่งอนิเตอรเ์นต็มากท่ีสดุ จำานวน 

122 คน (คิดเป็นร้อยละ 76.3) รองลงมาญาติ/เพื่อนบอก 

จำานวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.0 ) และน้อยที่สุดแผ่น

ผับ/สื่อสิ่งพิมพ์ จำานวน 2 คน (คิดเป็น้อยละ 1.3) ผู้สมัคร

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าข้อมูลการรับสมัครมีความ

ชัดเจน มีจำานวน 150 คน (คิดเป็นร้อยละ 93.8) ดั

ต�ร�งที่ 2 การรับทราบข่าวสารการสมัคร

ร�ยก�ร จำ�นวน(คน) ร้อยละ

การรับข่าวสารของมหาวิทยาลัย

ป้ายประชาสัมพันธ์ 10 6.3

แผ่นผับ/สื่อสิ่งพิมพ์ 2 1.3

วิทยุ/โทรทัศน์ 4 2.5
อินเตอร์เน็ต 122 76.3
ญาติ/เพื่อนบอก 22 13.0

รวม 160 100

ความชัดเจนข้อมูลการรับสมัคร

           ชัดเจน

           ไม่ชัดเจน

150 93.8

10 6.2

                                             รวม 160 100

 ผลการวเิคราะหข้์อมูล พจิารณาระดับแรงจงูใจ

โดยภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากที่สุด ( = 4.21) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

( S.D = 0.42) เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านดังนี ้  ด้านสถาบัน 

พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ทีส่ดุ ( = 4.31) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ( S.D = 0.54)  

ด้านเหตุผลส่วนตัว พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความคิด

เห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.20) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( S.D = 0.49) ด้านการจัดการศึกษาและ

หลักสูตร พบว่า ส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.08) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D = 

0.23) ตามลำาดับ  ดังตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 3 แรงจูงใจการศึกษาต่อเป็นรายด้าน

ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในก�รศึกษ�ต่อ ระดับแรงจูงใจ

ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D ) ระดับ

เหตุจูงใจ

1. ด้านสถาบัน 4.31 0.54 มากที่สุด

2. ด้านเหตุผลส่วนตัว 4.20 0.49 มาก

3. ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตร 4.08 0.23 มาก

รวม 4.21 0.42 ม�กที่สุด
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ผลการทดสอบทีต่่างกันอยา่งมนียัสำาคัญทางสถติ 

เป็นรายคู่มีดังนี้

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตก

ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ภู มิ ลำ า เ น า ข อ ง ผู้ ต อ บ

แบบสอบถาม พิจารณาระดับแรงจูงใจด้านการจัดการ

ศึกษาและหลักสูตร พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ 

มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  =4.0821) 

จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way 

Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่ า เฉลี่ ยโดยตัวแปรอิสระ(Independent  

Variables) ท่ีมีคำาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ ภูมิลำาเนา    

พบว่าได้ค่าสถิติที่คำานวณ(F) เท่ากับ 2.685และค่า(P) 

เท่ากับ.017ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่0.05 

จงึยอมรบัมติฐานทีต้ั่งไว ้แสดงวา่ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก ่ 

ภมิูลำาเนาทีต่่างกนั  ของผูต้อบแบบสอบถาม  มรีะดบัแรง

จงูใจด้านการจดัการศึกษาและหลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4 

ต�ร�งที่ 4 ภูมิลำาเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาระดับแรงจูงใจด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตร

ภูมิลำ�เน� ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�และหลักสูตร   F P

ค่�เฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น(S.D)

สงขลา 4.0346 .39958 2.685 .017*

พัทลุง 4.0173 .40839

สตูล 3.9524 .83707

ยะลา 4.1786 .65335

นราธิวาส 4.5714 .37796

ปัตตานี 4.4545 .44179

อื่นๆ 4.1818 .35623

Total 4.0821 .42948

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหวา่งค่าเฉลีย่ของอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

พิจารณาระดับแรงจูงใจด้านการจัดการศึกษาและ

หลักสูตร พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ในระดับมากท่ีสุด    

( X =4.4286) จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 

F-test (One Way Analysis Of Variance) เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างค่า เฉลี่ ยโดยตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) ที่มีคำาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ 

อายุ พบว่าได้ค่าสถิติท่ีคำานวณ(F) เท่ากับ . 2.673 และ 

คา่(P) เทา่กบั .024 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดับนัยสำาคัญทางสถติิ

ที่0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่  อายุที่ต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามมี

ระดับแรงจูงใจด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรแตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ    ดังตารางที่ 5 อายุของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาระดับแรงจูงใจด้านการ

จัดการศึกษาและหลักสูตร
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ต�งร�งที่ 5 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาระดับแรงจูงใจด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตร

อ�ยุ ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�และหลักสูตร   F P

ค่�เฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น (S.D)

18 ปี หรือต่ำากว่า 4.0897 .42860 2.673 .024*

19-24 ปี 4.1187 .38860

25-30 ปี 4.1099 .47001

31-36 ปี 3.6531 .29574

37-42 ปี 3.8571 .52489

มากกว่า 42 ปี 4.4286 .38686

รวม 4.0821 .42948

 3.ผลการวเิคราะหข์อ้มูลการเปรยีบเทยีบความ

แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง อ า ชี พ ข อ ง ผู้ ต อ บ

แบบสอบถาม พิจารณาระดับแรงจูงใจด้านสถาบัน  

พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ ่มคีวามคดิเหน็โดย

รวม อยูใ่นระดับมากท่ีสดุ ( X =4.3146) จากการทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way Analysis Of 

Variance) เปรยีบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉลีย่โดย

ตัวแปรอสิระ(Independent Variables) ทีมี่คำาตอบมากกวา่ 

2 กลุ่ม คือ อาชีพ พบว่าได้ค่าสถิติที่คำานวณ(F) เท่ากับ 

2.357 และค่า (P) เท่ากับ .026 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดับนัย

สำาคญัทางสถติิที ่0.05 จงึยอมรบัสมมติฐานท่ีต้ังไว ้แสดง

ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพท่ีต่างกันของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  มีระดับแรงจูงใจด้านสถาบันแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 6 

ต�ร�งที่ 6 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาระดับแรงจูงใจด้านสถาบัน

อ�ชีพ ด้�นสถ�บัน   F P

ค่�เฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น (S.D)

ไม่ประกอบอาชีพ 4.3258 .46038 2.357 .026*

ข้าราชการ 3.8810 .98369

ลูกจ้างส่วนราชการ 4.2500 .46291

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 4.3333 .56344

ทหาร-ตำารวจ 4.4074 .38866

เกษตรกรรม-ประมง 4.0000 .27217

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 4.5385 .50071

อื่นๆ 4.6190 .44840

รวม 4.3146 .53949
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ผลก�รสมมติฐ�น

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร ภาคสมทบ               

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า ผู้สมัครเข้า

ศึกษาต่อ ท่ีมีปัจจัย ส่วนบุคคลซ่ึงประกอบไปด้วย อายุ

ต่างกนั ภมิูลำาเนาต่างกนั มีแรงจงูใจในการศึกษาต่อเฉพาะ

ด้านการจดัการศึกษาและหลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมีนยั

สำาคัญท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้   

แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำาคัญทางสถิต และอาชีพที่แตก

ต่างกันของผู้สมัครแรงจูงใจในการศึกษาต่อแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ เฉพาะด้านสถาบัน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ

สรุปและอภิปร�ยผล

การศึกษาแรงจูงใจการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขานิติศาสตร์ ภาคสมทบ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลแรงจูงใจในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

  1.ด้านสถาบัน อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งน้ีเป็น

คณะท่ีให้โอกาสทางทางการศึกษามีศักยภาพทางการ

ศึกษา และเปน็คณะท่ีมีชือ่เสยีงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

เปรมชัย สโรบท (2) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบเหตุจูงใจใน

การศึกษาต่อของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าของ

นกัเรยีนเตรยีมทหารนกัเรยีนเตรยีมทหารมีเหตุจงูใจด้าน

คุณลักษณะสถาบัน เกียรติยศชื่อเสียงอยู่ในระดับมาก

 2. แรงจงูใจ ด้านเหตุผลส่วนตัวอยูใ่นระดับมาก

ทีสุ่ด โดยมีเหตุผลเป็นหลกัสูตรตรงกบัความต้องการและ

มีความสะดวกในการมาศึกษา  สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ

ทองหลอ่ นาคหอม (3) ได้ทำาการวจิยัเรือ่งแรงจงูใจในการ

ศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิตวิชาเอกบริหาร 

การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2533-2534  

ผลการวจิยัพบวา่แรงจงูใจของนสิติในการเข้าศึกษาต่ออยู่

ในระดับมากคือ ด้านเหตุผลส่วนตัว สำาหรับด้านข้อน้ี 

ข้อที่มีความสำาคัญอันแรกคือต้องการได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และ 

ศิริพร โอฬารธรรมรัตน์  (4)  กล่ าวว่ าแรงจูงใจ  

ความพยายามใดๆ ท่ีเป็นแรงผลักดัน กระตุ้นหรือ 

โนม้น้าว เพือ่ใหบุ้คคลแสดดงพฤติกรรม หรอืการกระทำา

ที่กำาหนดไว้ด้วยความร่วมมือ อย่างยินดีและเต็มใจ

 3. แรงจงูใจ ด้านการจดัการศึกษาและหลกัสตูร

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุก

รายการ สอดคล้องกับงานวิจัยของเจือจันทร์ จงสถิตอยู่ 

(5)  ได้กลา่วถงึเหตุจงูใจในการศึกษาขึน้อยูก่บัปจัจยัต่างๆ 

เช่น สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  

ทุนทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำ�หรับนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.ด้านสถาบัน ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นคณะที่ ให้โอกาสทางการ

ศึกษา ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัท่ีพบปัจจยัส่วนบุคคล 

ได้แก่  อาชีพที่ต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีระดับ

แรงจูงใจด้านสถาบันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ

2. ด้านเหตุผลส่วนตัว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีทั้งระดับมากที่สุด

และมาก คอื เป็นหลกัสตูรท่ีตรงกับความต้องการท่ีคนใน

ภาคใต้นิยมเรียนกฎหมาย ดังน้ัน คณะนิติศาสตร์ควรมี

การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเจริญ

เติบโตของสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับบุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษา

3.ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ทัศนะคติต่อ

การเรียนในวันจันทร์-ศุกร์ มีค่าเฉลี่ย 3.83 หากเปรียบ

เทียบกับทัศนคติต่อการเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ มีค่าเฉลี่ย 

4.23   ซ่ึงน้อยกวา่ ดังนัน้ คณะนติิศาสตร ์จะต้องนำาขอ้มลู

การจดัการศึกษามาเปรยีบเทยีบเพือ่นำามาใชใ้นการจดัการ

ศึกษาในวนัเสาร-์อาทติยมี์ผลสะท้อนจากผลการวเิคราะห์

นำามาใช้ในการวางแผนการเรียนการจัดการศึกษา  

ความพร้อมบุคลากร สถานที่ และความคุ้มทุน
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรศึกษาเหตุแรงใจในการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรนิติสาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 

ภาของนิสิตปริญญาตรีภาคปกติโดยการเปรียบเทียบกับ

นิสิตระดับปริญญาตรีภาคสมทบ เพื่อนำาของการศึกษา

มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงวางแผนการเรียน  

การสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 2. ควรศึกษาความต้องการและความคาดหวัง

ของผูเ้รยีน  ประเมนิหลกัสูตร และผูใ้ชบ้ณัฑติ  เพือ่ข้อมูล

ทีไ่ด้มาวางแผนและพฒันาทัง้บุคลากร หลกัสตูร และการ

รับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา

กิตติกรรมประก�ศ

งานวิจัยฉบับน้ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการ

วิจัยน้ีได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบ

ประมาณ ได้ประจำาปี 2556 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทกัษิณ และ อาจารย ์ดร.ธีรพร ทองขะโชค อาจารยป์ระจำา

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทักษิณ 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา 

อาจารยป์ระจำาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์ ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานการวิจัยและ

ให้ขอเสนอแนะ  จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยแบบกึ่งทดลอง ชนิด one groups  - pretest-posttest  design  เพื่อการใช้แนวปฏิบัติการ

พยาบาลเพือ่การป้องกนัและบรรเทาการเกดิชอ่งปากอกัเสบในผูป่้วยมะเรง็ศีรษะและคอท่ีได้รบัยาเคมีบำาบัด กลุม่ตัวอยา่ง

เป็นผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบำาบัดตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

จำานวน  33 คน ในช่วงเดือน ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 โดยเลือกตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด  อัตราการเกิดช่องปาก

อักเสบในกลุ่ม ท่ีได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ สามารถป้องกันการเกิดช่องปากอักเสบได้ โดยพบ Grade 0 

ร้อยละ 83.03   และการเกิดช่องปากอักเสบ Grade 1 พบร้อยละ 9.70 และ Grade 2 พบร้อยละ 2.42 สำาหรับกลุ่มที่ได้รับ

การดูแลตามปกติ สามารถปอ้งกนัการเกดิชอ่งปากอกัเสบได้ โดยพบ Grade 0 รอ้ยละ 70.8  และการเกดิชอ่งปากอกัเสบ 

Grade 1 พบร้อยละ 9.70 และ Grade 2 พบร้อยละ 2.42 กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติฯ สามารถป้องกันการเกิด

ช่องปากอักเสบได้ ร้อยละ 83.03 ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ ร้อยละ 12.23 และการเกิดช่องปากอักเสบเกรด 

1และเกรด 2 ในกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติฯพบร้อยละ 9.7 และ 2.42 กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ พบร้อย

ละ 25 และ 4.20  ดังนั้นอัตราการเกิด เกรด 1 และเกรด 2  น้อยกว่า ร้อยละ 15.30 และ 18.03 ตามลำาดับ ดังน้ัน 

จะเหน็วา่อตัราการเกดิชอ่งปากอกัเสบทกุระดับภายหลงัการดูแลตามแนวปฏบิติัการพยาบาลฯลดลงเม่ือเทยีบกบัข้อมูล

การเกดิชอ่งปากอกัเสบในกลุม่ทีไ่ด้รบัการดูแลตามปกติ จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลชอ่งปากของผูป่้วยมะเรง็ศีรษะ

และคอท่ีได้รับยาเคมีบำาบัดตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็ง

ศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัด   พบว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมทั้งรายด้านและโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก 

คำ�สำ�คัญ :  แนวปฏิบัติการพยาบาล ช่องปากอักเสบ ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัด
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Abstract

This study is one groups - pretest-posttest for use clinical nursing practice guideline to prevent and relieve oral   

mucositis in Head and Neck Cancer Patients received  chemotherapy. The sample are 33  head and neck cancer patients 

received  chemotherapy admit at 5E ward  Srinagarind hospital between October 2012  to September 2013.  There is 

criteria for the sample selected. The incidence of  oral   mucositis patients   give  clinical nursing practice guideline 

can prevent oral mucositis  appear  mucositis  grade 0 (normal  oral cavity) 83.03%  mucositis  grade1 9.70% and 

mucositis  grade 2   2.42% . Patients give clinical nursing practice guideline can prevent oral mucositis 83.03 %  more 

than patients give routine oral care 12.23%. The incidence of oral mucositis patients give clinical nursing  

practice guideline can prevent oral mucositis  appear  mucositis  grade 1 and mucositis  grade 2  are  9.7% and  2.42%  

but patients give  routine  oral care  are 25% and 4.20% .  So the incidence of  oral mucositis  grade 1 and mucositis  grade 

2  less  than  15.30% and 18.03% respectively. So all the incidence of  oral mucositis  patients   give  clinical nursing 

practice guideline less than patients give routine oral care. Appear the self-care of head and neck  

cancer patients received  chemotherapy remained  very  well.

Keyword : Clinical nursing practice guide line: CNPG   mucositis   Head and neck cancer  Chemotherapy

บทนำ�

มะเร็งยังเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย 

จากสถติิสาธารณสขุ ปี 2552 พบว่า โรคมะเรง็เป็นสาเหตุ

การเสียชีวิตอันดับ 1 อัตรา 88.34 ต่อ 1 แสนประชากร 

(1)  สถิติผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอท่ีเข้ารับการรักษา

ด้วยยาคมีบำาบัดในหอผู้ป่วยเคมีบำาบัด 5จ โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ พบ 260 และ 269 ครั้งในปี 2552 และ 2553 

ตามลำาดับ  การรกัษาด้วยยาเคมบีำาบดัในปัจจุบนัได้ผลดี  

แต่จะทำาให้เกดิผลข้างเคยีงจากการได้รบัยาเคมบีำาบัด คือ  

ทำาให้เยื่อบุในช่องปากอักเสบได้ถึงร้อยละ 35-45 ของ 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำาบัด (2) โดยอาการจะเกิดขึ้น

ภายหลังการได้รับยาเคมีบำาบัด 3-7 วัน และเกิดแผลใน

ช่องปากภายใน 3-5 วันต่อมา และอาการจะคงอยู่นาน  

2-3 สัปดาห์ ยาเคมีบำาบัดท่ีก่อให้เกิดอาการช่องปาก

อักเสบสูง  ได้แก่ Methotrexate และ 5-FU (2,3) มีกลไก

การเกิดช่องปากอักเสบ 2 ประการ คือ ยาเคมีบำาบัดมีผล

โดยตรง ในการลดอัตราการสร้างเซลล์เย่ือบุใหม่ ทำาให้

เยื่อบุฝ่อและบางลง  จึงทำาให้เกิดการอักเสบของเย่ือบ ุ

ช่องปาก และผลโดยอ้อม  คอื การท่ียากดการทำางานของ

ไขกระดูก  มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือด การสร้างเม็ดเลือด

ขาวลดลง จึงทำาให้ติดเชื้อได้ง่าย  ปัญหาเยื่อบุในช่องปาก

อักเสบ มีผลทำาให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานจากการเจ็บปวด   

รับประทานอาหารได้น้อย คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแนว

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการลดช่องปากอักเสบผู้ป่วย

มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำาบัด (4-9) จากการนำาแนวปฏิบัติ

การพยาบาลไปใช้ในหอผู้ป่วยเคมีบำาบัด (10) พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำาคอ ร้อยละ 70.91   

ท่ี มีป ัญหาช ่องปากอัก เสบ ผู ้ ป ่ วยได ้ รับยา เค มี

บำาบัดทางหลอดเลือดดำาแบบหยดต่อเน่ืองกัน เช่น  

Cisplatin หยดทางหลอดเลอืดดำาติดต่อกนั 2 ชัว่โมง  และ  

5-fluouracil  ผสมในสารนำา้หยดทางหลอดเลอืดดำาติดต่อกนั 

24 ช่ัวโมง ต่อเน่ืองกัน 4-5 วัน อัตราการเกิดภาวะช่อง

ปากอักเสบทกุระดับภายหลังการดแูลตามแนวปฏิบตักิา

รพยาบาลฯ พบร้อยละ 45.45 จึงเน้นให้ผู้ป่วยอมนำ้าแข็ง

ให้ถูกวิธี (7,11) และให้บุคลากรดูแลช่องปากตามแนว

ปฏิบัติการพยาบาล รวมทัง้แนะนำาการดูแลช่องปากท่ีบ้าน

อย่างต่อเน่ือง (12)  สอดคล้องกับสถติิท่ีพบในผูป่้วยมะเรง็

ศีรษะและคอ มีความเสี่ยงในการเกิดช่องปากอักเสบ 

 ร้อยละ 80-100 พบว่ามีช่องปากอักเสบ เกรด 3-4  
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ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัด

พบได้ร้อยละ 20-60 (13) จะเห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ

และคอ การเกิดช่องปากอักเสบเป็นผลข้างเคียงของ

การรักษาเสมอ ทำาให้ผู ้ป ่วยเกิดความไม่สุขสบาย  

รับประทานอาหารได้น้อย เส่ียงต่อภาวะทุพโภชนาการ 

และไม่สามารถรักษาด้วยยาเคมีบำาบัดได้ต่อเนื่อง ซึ่งอาจ

จะมีผลต่อการรักษาและพยากรณ์โรคในระยะยาว มีผล

ทำาให้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลนานข้ึนและ

เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย  ดังนั้นทีมวิจัยจึงได้พัฒนาและ

นำาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและบรรเทาช่อง

ปากอักเสบ นำาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและ

คอต่อไป

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

เปรียบเทียบร้อยละของการเกิดช่องปากอักเสบ

ในกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ

การป้องกนัและบรรเทาการเกดิช่องปากอกัเสบในผูป่้วย

มะเรง็ศีรษะและคอทีไ่ด้รบัยาเคมีบำาบดักบัข้อมูลการเกดิ

ช่องปากอกัเสบก่อนการใช้แนวปฏบิติัฯ ซึง่เป็นกลุม่ทีไ่ด้

รับการพยาบาลตามปกติ

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลช่องปากของผูป่้วยมะเรง็

ศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัดตามแนวปฏิบัติการ

พยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปาก

อักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัด 

วิธีก�รดำ�เนินง�น

การศึกษานี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิด one 

groups  - pretest-posttest  design (14) เพื่อนำาแนวปฏิบัติ

การพยาบาลมาใช้ในการป้องกันและบรรเทาการเกิด 

ช่องปากอกัเสบในผูป่้วยมะเรง็ศีรษะและคอทีไ่ด้รบัยาเคมี

บำาบัด ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์   

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง  เป็นผู้ป่วยมะเร็ง

ศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัดตามเกณฑ์การคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่าง ที่มารับการรักษาท่ีหอผู้ป่วยเคมีบำาบัด 5จ   

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำานวน 33 คน ในช่วงเดือน 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 โดยเลือกตัวอย่างตาม

เกณฑ์ที่กำาหนด คือ เป็นผู้ป่วยอายุต้ังแต่ 18 ปี ข้ึนไป 

ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งศีรษะ

และคอทีไ่ด้รบัยาเคมบีำาบดั รูสึ้กตัวดี มีการรบัรู ้การได้ยนิ

ปกติและส่ือสารภาษาไทยได้ สมัครใจเข้าร่วมในการทำา

วจิยั ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัด ชนิด 

5-FU  IV drip in 24 Hrs ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

ผู้ป่วยไม่เกิดอ�ก�รเยื่อบุช่องป�กอักเสบ  เกณฑ์คัดออก 

มีความเจ็บป่วยทางจิต มีการรับรู้ผิดปกติ มีการกระจาย

ของโรคไปที่สมอง

การคำานวณกลุม่ตัวอย่าง ( Sample size estimation)  

คำานวณขนาดตัวอย่างเพื่อทดสอบสมมติฐานเพื่อ

เปรียบเทียบอัตราการเกิดช่องปากอักเสบ ในประชากร  

1 กลุ่ม โดยการใช้หลักการคือ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากงาน

วิจัยท่ีผ่านมา  (10) อัตราการเกิดช่องปากอักเสบใน 

ผู ้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับในผู ้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำาคอ  

พบอัตราการเกิดช่องปากอักเสบในหอผู้ป่วย เคมีบำาบัด  

พบร้อยละ 46 คาดว่าหากแนวปฏบัิติได้ผล ควรพบการเกดิ

ช่องปากอักเสบไม่เกิน ร้อยละ 20 (10) โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ SSize.exe โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม  

Hypothesis test for a population proportion (two side 

test) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ จำานวน  33 คน  

เครื่องมือในก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

 1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย

 2. แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง 

     ศีรษะและลำาคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัด 

 3.  คู่มือการดูแลเพื่อป้องกันช่องปากอักเสบ

 4. วดิิทัศน์ เรือ่ง วธีิการอมนำา้แข็ง การแปรงฟัน  

  การบ้วนปาก การทาริมฝีปากด้วยวาสลิน

 5. แบบประเมินช่องปาก ตาม WHO  

 Grade 0  เยื่อบุช่องปากปกติ 

 Grade 1 เยื่อบุช่องปากเริ่มมีสีแดงบวม   

  เป็นแผล เริม่มีอาการเจบ็ในช่อง 

  ปากเล็กน้อย   

 Grade 2  เยื่อบุช่องปากมีสีแดง มีแผล 

  และปวดแต่รับประทานอาหาร 

  ธรรมดาหรืออาหารอ่อนได้   
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  Grade 3  เยื่อบุช ่องปากมีสีแดงบวม  

  มี แ ผ ล แ ล ะ ป ว ด มี แ ผ ล รั บ 

  ประทานอาหารเหลวได้ 

  Grade 4   เยื่อบุช่องปากอักเสบรุนแรง   

  ไม่สามารถรบัประทานอาหารได้   

  ต้องให้อาหารทางสายยางหรือ 

  ทางหลอดเลือดดำาแทน

 6. แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก 

  ของผูป่้วยมะเรง็ศีรษะและคอท่ีได้รบัยาเคมี

บำาบัด เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีข้อคำาถาม  

10 ข้อ ผู ้วิจัยได้หาความตรงตามเนื้อหาโดยให้ผู ้ทรง

คุณวุฒิตรวจสอบและนำามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

หาความเท่ียงโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค

และค่าความเท่ียงของเครื่องมือเท่ากับ 0.80 คะแนน

ทั้งหมดของแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง ลักษณะ

คำาตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ช่วงคะแนน

อยู่ระหว่าง 10 - 30 คือ ดีมาก ปานกลางและไม่ดี และ 

มีเกณฑ์ในการพจิารณาค่าเฉลีย่ของคะแนนตามวธีิการหา

อันตรภาคชั้นโดยใช้พิสัย (15) ดังนี้

 1. หาพิสัย= คะแนนสูงสุด- ตำ่าสุด (โดยรวม  

      30-10=20) (รายด้าน 3-1=2)

 2.  กำาหนดชั้นทั้งหมด 3 ชั้น

 3.  หาความห่างของชั้น 20/3= 6.67 ,  2/3=0.67

 4.  กำาหนดคะแนน ต้องเอาเลขที่ลงตัว โดยเริ่ม 

     จากขีดจำากัดของคะแนนแต่ละชั้น เริ่มต้น 

  ด ้วยคะแนนสูงสุด ลงไปจนถึงช้ันของ 

  คะแนนตำ่าสุด

เกณฑ์การแปลผลคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง รายด้านและโดยรวม ดังนี้

        รายด้าน  โดยรวม

พฤติกรรมการดูแลตนเองดีมาก  ค่าเฉลี่ยคะแนน   2.33-3  23.33-30

พฤติกรรมการดูแลตนเองปานกลาง    ค่าเฉลี่ยคะแนน   1.33-2  13.33-20

พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่ดี  ค่าเฉลี่ยคะแนน   0.33-1   3.33-10

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล  

ก่อนเริ่มการวิจัย ผู้วิจัยชี้แจงแก่แพทย์ท่ีเก่ียวข้อง 

เภสัชกรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในหอผู้ป่วยเคมีบำาบัด 

ให้รับทราบถึงแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ

เมื่อมีผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำาคอ ตามเกณฑ์ที่

กำาหนด ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยทำาการเก็บข้อมูล

ระยะดำาเนินการ สร้างสัมพันธภาพ แนะนำาตัว

เอง ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการทำา

วิจัย   เม่ือผู้ป่วยยินยอมในการวิจัยจึงเริ่มดำาเนินการต่อ

ไป  อธิบายขั้นตอนการทำาวิจัย กระบวนการทำาวิจัย และ

ชี้แจ้งว่าผู้ป่วยจะต้องทำาอะไรบ้าง เวลาใดบ้าง ประเมินผู้

ป่วยโดยใช้ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยและ

แบบประเมินช่องปาก ตาม WHO เวลา 18.00 น. ของทุก

วนัท่ีมารบัการรกัษาด้วยยาเคมีบำาบดั ให้การพยาบาลตาม

แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการ

เกดิช่องปากอกัเสบในผูป่้วยมะเรง็ศีรษะและคอท่ีได้รบัยา

เคมีบำาบัด (ตามตารางท่ี 1) ระยะสิน้สุด วนัก่อนกลบับ้าน 

ประเมินช่องปากและพฤติกรรมการดูแลช่องปากของ  

ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัด

จริยธรรมในก�รวิจัย

การวิจัยน้ีได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นแล้ว  โดยยดึตามคำาประกาศเฮลซิงก ิ(Helsinki’ 

Declaration) 



134 ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบ

ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัด
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 รับยาเคมีบำาบัด

การประเมิน (Assessment) การปฏิบัติ (Intervention) ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ประเมินความรู้ความ

เข้าใจ  เกี่ยวกับการดูแลช่อง

ปาก

1. พยาบาลสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ

2. พยาบาลประเมินความรูค้วามเข้าใจ  เกีย่วกับโรค และการ

รักษาด้วยยาเคมีบำาบัด 

3. แบบประเมินช่องปาก ตาม WHO 

4. บันทึกผลการประเมินใน Nurse’s note

5.  การดูแลเพื่อป้องกันภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบแก่ผู้ป่วย

และญาติ กรณีช่องปากปกติและช่องปากอักเสบระดับ 1

ผู ้ ป ่ ว ย ไ ด ้ รั บ ก า ร

ประเมินความรู้ความ

เข้าใจ เกีย่วกบัโรค และ

การรักษาด้วยยาเคมี

บำาบัด 

2. ให้ข้อมูล 1. แนะนำาการดูแลสุขภาพช่องปาก

2. การแปรงฟันอย่างถูกวิธี แปรงฟันเบาๆท่ัวช่องปาก  

โดยใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ วันละ 2 ครั้ง หลังต่ืนนอน

และกอ่นนอนใช้แปรงที่มขีนาดเล็กและมขีนแปรงออ่นนุ่ม

เป็นพเิศษ ด้วยเทคนิคบาสส์ (Bass technique) แปรงทำามุม 45 

องศากบัเหงอืกและแนวแกนฟัน โดยเริม่ทีโ่คนฟันก่อน ขยบั

ขนแปรงและหมุนไปมาในช่วงสัน้และปัดแปรงลงไปยงัปลาย

ฟัน ทำาเช่นนี้กับฟันทุกซี่ ใช้เวลาครั้งละ 2 นาที

3. แปรงลิ้นและนวดเหงือกเบาๆ เป็นการกระตุ้นการไหล

เวียนของเลือดบริเวณขอบเหงือกให้ดีขึ้น ลดการบวมของ

เหงือก เหงือกจะแข็งแรงและหนาข้ึนทำาให้มีความทนต่อ

การเกิดแผลในปาก

4. บ้วนปากด้วยนำ้าเปล่าหรือนำ้าเกลือ โดยอมกลั้วในปาก

และคอนาน 30 วนิาท ีหลงัแปรงฟัน หลงัอาหารทุกม้ือและ

ก่อนนอน ไม่ควรใช้นำา้ยาบ้วนปากทีม่แีอลกอฮอล์ผสมเพือ่

ลดการระคายเคอืง ช่วยชะล้างเนือ้เยือ่ทีต่ายรกัษาความชุม่ชืน้

ในช่องปาก ช่วยทำาให้แผลหายเรว็ข้ึน นอกจากนีน้ำา้เกลอืมี

คณุสมบติัเป็นด่าง ช่วยลดสภาพความเป็นกรดในช่องปาก 

เป็นการกระตุ้นให้มีการหลัง่นำา้ลายและช่วยให้ความอยาก

รบัประทานอาหารมากขึน้ ไม่ทำาให้เกิดระคายเคืองต่อเยือ่บุ

ช่องปาก เนื่องจากมีความเข้มข้นเท่ากับสารนำ้าในร่างกาย

5.  ถ้ามีฟันปลอม  ควรถอดทำาความสะอาดทุกครัง้หลงัรบั

ประทานอาหารและถอดฟันปลอมออกทกุ 8 ช่ัวโมงต่อวนั

6.  ทาริมฝีปากด้วยวาสลีนหรือลิปกรอส   
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การประเมิน (Assessment) การปฏิบัติ (Intervention) ผลลัพธ์ (Outcome)

7. อมนำ้าแข็ง เพื่อป้องกันช่องปากอักเสบก่อนให้ยาเคมี

บำาบัด 5 นาที ให้อมนำ้าแข็งโดยเคลื่อนก้อนนำ้าแข็งไปมา

ทั่วทั้งปาก ไม่ให้นำ้าแข็งอยู่กับที่ และให้อมนำ้าแข็งต่อเนื่อง

ต่อไปอีกเป็นเวลา 30 นาที  จะให้อมนำ้าแข็งจนกระทั่งถึง

เวลาก่อนนอน

8. แนะนำาให้รับประทานอาหารท่ีอ่อนนุ่ม กลืนสะดวก  

ไม่เผ็ด เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย โดยเน้นอาหารท่ีให้

โปรตีนและพลงังานสงู  เช่น ปลา นมพร่องมนัเนยหรอืนม

ถัว่เหลอืง ไข่ ด่ืมนมพร่องมันเนยหรอืนมถัว่เหลอืงปรมิาณ 

200 ซีซี ต่อครั้ง วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็นและ ดื่มนำ้ามากกว่า  

2 ลิตรต่อวัน  จะทำาให้เกิดความชุ่มชื้นในปาก

ก�รดูแลผู้ป่วยที่มีภ�วะเยื่อบุช่องป�กอักเสบระดับ 2-3

1.  ดูแลและทำาความสะอาดปากและฟัน ทุก 2-4 ชั่วโมง

2. ประเมินความสามารถในการเค้ียวและการกลืน และ

ให้รับประทานอาหารอ่อน ลื่น กลืนสะดวก โปรตีนและ

พลังงานสูง เช่น ข้าวต้มปลา นำ้าซุป ไข่ตุ๋นใส่เต้าหู้ โจ๊กใส่ไข ่ 

โยเกิร์ต เฉาก๊วย ลอดช่องเป็นต้น

3. บ้วนปากด้วยนำ้าเกลือหลังอาหารทุกมื้อ

4. งดใช้ไหมขัดฟัน ในกรณีท่ีมีอาการเจ็บปวดหรือเกล็ด

เลือดตำ่ากว่า 40,000 ลบ. มม.

5. แนะนำาให้ด่ืมเครื่องด่ืมแช่เย็น ที่ให้พลังงาน เช่น  

นำ้าหวานปั่น นมถั่วเหลือง นำ้าผลไม้ระหว่างมื้ออาหาร

6. หลีกเลี่ยงการด่ืมนำ้าผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยว เพราะจะทำาให้

เกิดการระคายเคือง เช่นนำ้าสัปปะรด นำ้ามะนาวเป็นต้น

7. ผู้ป่วยบางรายอาจได้อาหารเสริมทางปาก ทางสายยาง

ตามแผนการรักษาของแพทย์ พยาบาลแนะนำาการเตรียม

อาหารให้ถูกส่วน 

8. ประเมินผลจากสภาพร่างกาย (performance status) และ

นำ้าหนักตัวของผู้ป่วย

9. ให้คำาแนะนำาการใช้ยาบรรเทาปวดและลดการอักเสบ

ตามแผนการรักษา

10. ให้ยาปฏิชีวนะและยา ฆ่าเชื้อราตามแผนการรักษา

ต�ร�งที ่1 แนวปฏบัิติการพยาบาลเพือ่การป้องกนัและบรรเทาการเกดิชอ่งปากอกัเสบในผูป้ว่ยมะเรง็ศีรษะและคอท่ีได้ 

 รับยาเคมีบำาบัด (ต่อ)
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ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัด

ต�ร�งที ่1 แนวปฏบัิติการพยาบาลเพือ่การป้องกนัและบรรเทาการเกดิชอ่งปากอกัเสบในผูป้ว่ยมะเรง็ศีรษะและคอท่ีได้ 

 รับยาเคมีบำาบัด (ต่อ)

การประเมิน (Assessment) การปฏิบัติ (Intervention) ผลลัพธ์ (Outcome)

11. ก่อนให้ยาเคมีบำาบัด 5 นาท ีให้อมนำา้แข็งโดยเคลือ่นก้อน

นำ้าแข็งไปมาทั่วทั้งปาก ไม่ให้นำ้าแข็งอยู่กับที่  และ ให้อมนำ้า

แข็งต่อเนื่องต่อไปอีกเป็นเวลา 30 นาที และ ทุก 2 ช่ัวโมง 

นานครั้งละ 5 นาที 7, 16, 17จะให้อมนำ้าแข็งจนกระทั่งถึงเวลา

ก่อนนอน

12. และประเมินช่องปาก วันละ 2 ครั้ง

ก�รดูแลผู้ป่วยที่มีภ�วะเยื่อบุช่องป�กอักเสบ ระดับ 4

1. ทำาความสะอาดช่องปากทุก 1-2 ชั่วโมง โดยใช้ผ้าก๊อซชุบ

นำ้าเกลือพันนิ้วมือเช็ดปากแทนการแปรงฟัน ห้ามใช้ไหม

ขัดฟัน  

2. ให้สารอาหารทางสายยาง ตามแผนการรักษาของแพทย์ 

บ้วนปากด้วยนำ้าเกลือ

3. ให้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ เช่น 2% Xylocaine 

viscious อมกลั้วปากและคอก่อนรับประทานอาหาร และ

ให้ยาต้านเชื้อราและต้านจุลินทรีย์ 

4. กรณีมีเลือดออกในช่องปาก ให้บ้วนปากด้วยนำ้าเย็นจัด 

หรืออมนำ้าแข็ง

5.  ประเมินช่องปากทุก 8 ชั่วโมง

3.การดูแลตนเองที่บ้าน ก�รให้คำ�แนะนำ�ก�รดูแลตนเองที่บ้�น

1. ให้คำาแนะนำา เรื่องประเมินช่องปากตนเองวันละครั้งและ

ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการช่องปากอักเสบ

2. ผูป่้วยหรอืญาติประเมินช่องปากวนัละ 1 ครัง้ เวลา 6.00 น. 

และบันทึกลงในแบบบันทึก

3. แจกคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการ

ช่องปากอักเสบสำาหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยา

เคมีบำาบัด

4. ติดตามผลอัตราการเกิดช่องปากอักเสบและประเมิน

พฤติกรรมการดูแลช่องปากที่บ้าน เมื่อผู้ป่วยมาตามนัด
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล แจกแจงความถี่และแสดง

จำานวน ร้อยละ

2. วเิคราะห์อตัราการเกดิช่องปากอกัเสบหลงัการ

ดูแลผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ โดยใช้ร้อยละ

3.  เปรยีบเทียบร้อยละของการเกดิช่องปากอกัเสบ

ในกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ 

กบัข้อมลูการเกดิช่องปากอกัเสบก่อนการใช้แนวปฏบิติัฯ 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยใช้ร้อยละ 

   4. ศึกษาพฤติกรรมการดูแลช่องปากของผู้ป่วย

มะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัดตามแนวปฏิบัติ

การพยาบาลเพือ่การป้องกนัและบรรเทาการเกดิช่องปาก

อักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัด 

ผลก�รวิจัย

  ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างท่ีทำาการศึกษาวิจัย

ครั้งน้ีมีทั้งหมด 33 คน กลุ่มทดลอง อายุเฉลี่ย 41 ปี 

SD 17.52 กลุ่มทดลอง อายุเฉลี่ย 46.33 ปี SD 10.78 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 77.42 จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 45.45  ผู้ป่วยเป็นโรค CA  

Nasopharynx ร้อยละ 75.76  (ดังตารางที่ 2)

ต�ร�งที่ 2  จำานวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่�ง
กลุ่มทดลอง n=33

จำ�นวน ร้อยละ

อ�ยุ

   Mean 46.33 -

   SD 10.78 -

เพศ

  หญิง 25 77.42

  ชาย 8 22.58

สถ�นภ�พสมรส

  คู่ 27 81.82

  โสด 3 9.09

  หม้าย 3 9.09

ก�รศึกษ�

  ประถมศึกษา 15 45.45

  มัธยมศึกษา 14 42.43

  ปริญญาตรี 4 12.12
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ต�ร�งที่ 2  จำานวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง (ต่อ)

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่�ง
กลุ่มทดลอง n=33

จำ�นวน ร้อยละ

การวินิจฉัยโรค

  CA Nasopharynx 25 75.76

  CA Toung 5 15.15

  CA Tonsil 3 9.09

อัตร�ก�รเกิดช่องป�กอักเสบในกลุ่ม ท่ีได้รับการ

ดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ สามารถป้องกันการ

เกิดช่องปากอักเสบได้ โดยพบ Grade 0 ร้อยละ 83.03   

และการเกดิช่องปากอกัเสบ Grade 1 พบร้อยละ 9.70 และ 

Grade 2 พบร้อยละ 2.42  (ดังตารางที่ 3) สำาหรับกลุ่มที่

ได้รบัการดูแลตามปกติ สามารถป้องกนัการเกดิช่องปาก

อักเสบได้  โดยพบ Grade 0 ร้อยละ 70.8  และการเกิด

ช่องปากอักเสบ Grade 1 พบร้อยละ 25.0 และ Grade 2  

พบร้อยละ 20.45  (ดังตารางที่ 4)

ต�ร�งที่ 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเกิดช่องปากอักเสบ ในกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนว

ปฏิบัติการพยาบาลฯ (n=33คน)

ช่วงเวลา กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ

Grade 0 

(คน)

ร้อยละ Grade 1

(คน)

ร้อยละ Grade 2 

(คน)

ร้อยละ Grade 3

(คน)

ร้อยละ Grade 

4

(คน)

ร้อยละ

Day 1 26 78.79 4 12.12 1 3.03 0 0 0 0

Day2 27 81.82 3 9.09 1 3.03 0 0 0 0

Day3 27 81.82 3 9.09 1 3.03 0 0 0 0

Day4 27 81.82 3 9.09 1 3.03 0 0 0 0

Day5 30 90.91 3 9.09 0 0 0 0 0 0

อัตราการ

เกิดช่อง

ปากอักเสบ

83.03 9.70 2.42 0 0 0 0
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ต�ร�งท่ี 4  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนการเกดิช่องปากอกัเสบ ในกลุม่ทีไ่ด้รบัการดูแลปกติ (n=39 คน)

ช่วงเวลา กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ

Grade 0

ร้อยละ

Grade 1

ร้อยละ

Grade 2

ร้อยละ

Grade 3

ร้อยละ

Grade 4

ร้อยละ

อัตราการเกิด

ช่องปากอักเสบ

70.8 25.0 20.45 0 0

เปรียบเทียบร้อยละของการเกิดช่องปากอักเสบ

ในกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ 

กับข้อมูลการเกิดช่องปากอักเสบก่อนการใช้แนว

ปฏิบัติฯ ซ่ึงเป็นกลุ ่มท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ 

ด้วยสถิติร้อยละ พบว่า กลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามแนว

ปฏิบัติฯ สามารถป้องกันการเกิดช ่องปากอักเสบ

ได้ ร้อยละ 83.03 ดีกว่ากลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติ  

ร้อยละ 12.23   และการเกิดช่องปากอักเสบ Grade  1 

และ Grade 2 ในกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติฯ

พบร้อยละ 9.7 และ 2.42 กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ 

พบร้อยละ 25 และ 20.45 อัตราการเกิด Grade 1 และ 

Grade  2  น้อยกว่า ร้อยละ 15.30 และ 18.03 ตามลำาดับ  

(ดังตารางที่ 5)

ต�ร�งที่ 5 เปรียบเทียบร้อยละของการเกิดช่องปากอักเสบ ในกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ 

กับข้อมูลการเกิดช่องปากอักเสบก่อนการใช้แนวปฏิบัติฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

อัตร�ก�รเกิดช่องป�กอักเสบ Grade 0

(ร้อยละ)

Grade 1

(ร้อยละ)

Grade 2

(ร้อยละ)

Grade 3

(ร้อยละ)

Grade 4

(ร้อยละ)

กลุ่มที่ดูแลตามปกติ 70.8 25.00 20.45 0 0

กลุ่มที่ดูแลตามแนวปฏิบัติฯ 83.03 9.70 2.42 0 0

ความแตกต่าง 12.23 15.30 18.03 0 0

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลช่องปากของผูป่้วยมะเรง็

ศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัดตามแนวปฏิบัติการ

พยาบาลเพือ่ป้องกนัและบรรเทาการเกดิช่องปากอกัเสบ

ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอท่ีได้รับยาเคมีบำาบัด พบว่า  

ผู้ป่วยมีพฤติกรรมทั้งรายด้านและโดยรวม อยู่ในระดับ

ดีมาก พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม ค่าเฉลี่ย 29.35 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 (ดังตารางที่ 6)
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ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำาบัด

ต�ร�งที ่6   พฤติกรรมการดูแลช่องปากของผูป่้วยมะเรง็ศีรษะและคอท่ีได้รบัยาเคมีบำาบดัตามแนวปฏบิติัการพยาบาลฯ

ข้อคว�ม ค่�เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

ม�ตรฐ�น

ระดับ

1.    ประเมินช่องปากทุกวัน 2.77 0.43 ดีมาก

2.    แปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยใช้แปรงที่มีขนแปรงอ่อนนุ่ม 2.90 0.30 ดีมาก

3.    ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 3 0 ดีมาก

4.  บ ้วนปากด้วยนำ้า เปล ่าหรือนำ้า เกลือ หลังแปรงฟัน  

       หลังอาหารทุกมื้อและก่อนนอน

2.90 0.30 ดีมาก

5.    ไม่ควรใช้นำ้ายาบ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์ผสม 3 0 ดีมาก

6.    ทาริมฝีปากด้วยวาสลีน 3 0 ดีมาก

7.   รบัประทานอาหารโปรตีนสูง เช่น ปลา นม ไข่ ท่ีอ่อนนุ่ม   

       กลืนสะดวก ไม่เผ็ด  

2.84 0.37 ดีมาก

8.    ดื่มนำ้ามากกว่า 2 ลิตรต่อวัน 2.94 0.25 ดีมาก

9.     อมนำา้แขง็ เพือ่บรรเทาอาการปวดในช่องปากก่อนให้ยาเคม ี

       บำาบัด 30 นาทีและ ทุก 2 ชั่วโมง นานครั้งละ 5 นาที

3 0 ดีมาก

10. ถ้ามีฟันปลอม  ควรถอดทำาความสะอาดทุกครั้งหลังรับ  

    ประทานอาหาร และถอดฟันปลอมออกทุก 8 ช่ัวโมง  

       ต่อวัน

3 0 ดีมาก

       พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม 29.35 0.08 ดีมาก

 สรุปและอภิปร�ยผล

อัตราการเกิดช่องปากอักเสบในกลุ่ม ที่ได้รับการ

ดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ สามารถป้องกันการ

เกิดช่องปากอักเสบได้ โดยพบ Grade 0 ร้อยละ 83.03 

และการเกดิช่องปากอกัเสบ Grade 1 พบร้อยละ 9.70 และ 

Grade 2 พบร้อยละ 2.42 สำาหรบักลุม่ท่ีได้รบัการดูแลตาม

ปกติ สามารถป้องกันการเกิดช่องปากอักเสบได้ โดยพบ 

Grade 0 ร้อยละ 70.8  และการเกดิช่องปากอกัเสบ Grade 

1 พบร้อยละ 9.70 และ Grade 2 พบร้อยละ 2.42 กลุ่มที่

ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติฯ สามารถป้องกันการเกิด

ช่องปากอักเสบได้ ร้อยละ 83.03 ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการ

ดูแลตามปกติ ร้อยละ 12.23 และการเกิดช่องปากอักเสบ 

Grade 1และ Grade 2 ในกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนว

ปฏบัิติฯพบร้อยละ 9.7 และ 2.42 กลุม่ทีไ่ด้รบัการดูแลตาม

ปกติ พบร้อยละ 25 และ 4.20 ดังนั้นอัตราการเกิด Grade 

1 และ Grade 2 น้อยกว่า ร้อยละ 15.30 และ 18.03 ตาม

ลำาดับ จะเห็นว่าอัตราการเกิดช่องปากอักเสบทุกระดับ

ภายหลงัการดูแลตามแนวปฏบัิติการพยาบาลฯลดลงเม่ือ

เทยีบกบัข้อมูลการเกดิช่องปากอกัเสบในกลุม่ทีไ่ด้รบัการ

ดูแลตามปกติ ทัง้น้ีอธิบายได้ว่า ผูป่้วยมะเรง็ศีรษะและคอ

ที่ได้รับยาเคมีบำาบัดที่ได้รับการดูแลเพื่อป้องกันช่องปาก

อักเสบ ตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ เรื่องดูแลช่องปาก 

ร่วมกับการอมนำ้าแข็ง อย่างถูกวิธี ทำาให้ป้องกันการเกิด

ช่องปากอักเสบได้ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลช ่องปาก

ของผู ้ป ่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได ้รับยาเคมีบำาบัด

ตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและบรรเทา

การเกิดช่องปากอักเสบ พบว่าผู ้ป่วยมีพฤติกรรมท้ัง
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รายด้านและโดยรวม อยู ่ในระดับดีมาก พฤติกรรม

การดูแลตนเองโดยรวม ค่าเฉลี่ย 29.35 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 0.08 จะเห็นว่าผู้ป่วยสามารถดูแลช่อง

ปากเป็นอย่างดี เนื่องจากมีคู่มือการดูแลเพื่อป้องกัน 

ช่องปากอักเสบและดูจากวิดิทัศน์เรื่องวิธีการอมนำ้าแข็ง 

การแปรงฟัน การบ้วนปาก การทาริมฝีปากด้วยวาสลิน 

ทำาให้ผู้ป่วยเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย และสามารถ

ดูแลช่องปากได้อย่างต่อเน่ืองท่ีบ้านด้วย ซ่ึงผลวิจัยนี้

สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา (7,9,18)พบว่า การ

ดูแลช่องปากและการอมนำ้าแข็งสามารถป้องกันการเกิด

ช่องปากอักเสบได้

ข้อเสนอแนะ

จากผลวิจัย พบว่าการนำาแนวปฏิบัติการพยาบาล

เพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบใน 

ผูป่้วยมะเรง็ศีรษะและคอทีไ่ด้รบัยาเคมีบำาบดัไปใช้ในการ

ดูแลผูป่้วย สามารถป้องกนัการเกดิช่องปากอกัเสบได้และ

ทำาให้อัตราการเกิดช่องปากอักเสบลดลง ดังนั้นพยาบาล

สามารถนำาแนวปฏิบัติไปใช้ในการดูแลเพื่อป้องกันการ

เกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอท่ีได้รับ

ยาเคมบีำาบดัได้ ซ่ึงจะส่งผลต่อคณุภาพชวีติผูป่้วยได้อกีด้วย
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ฝ ่ า ย ก า ร พ ย า บ า ล  โ ร ง พ ย า บ า ล ม ห า ร า ช 
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อักเสบในผู ้ป ่วยมะเร็งท่ีได ้รับยาเคมีบำาบัด.  
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บทคัดย่อ

	 ลกัษณะชัน้ดินในพืน้ทีบ่รเิวณมหาวทิยาลยัขอนแก่นโดยทัว่ไป	ดินช้ันบนเป็นชัน้ดินทรายละเอยีดปนดินเหนยีว

หรอืดินทรายละเอยีดปนดินตะกอน	(Clayey	fine	sand	or	silty	fine	sand)	มีสภาพร่วนถงึร่วนมากหรอืเป็นชัน้ดินเหนยีว

ปนทรายละเอียด	(Fine	sandy	clay)	มีสภาพเป็นดินอ่อนถึงอ่อนมากมีความหนาแปรปรวนประมาณ	3-9	เมตร	เป็นดิน

ลมหอบ	(Loessial	soils)	ทีเ่กดิจากฝุน่ดินทรายและดินตะกอนรวมทัง้แร่ธาตุอืน่ๆ	ทีล่มพดัพามากองทบัถมรวมกนัและ

มีอนุภาคดนิเหนยีวเชือ่มยดึระหว่างเม็ดดนิเป็นโครงสร้างรองรบัแรงยดึเหนีย่ว	คณุสมบติัของดินจงึเปลีย่นแปลงไปตาม

ปริมาณของความชื้นภายในดินโดยดินจะมีความแข็งแรงสูงเมื่อมีปริมาณความชื้นในดินต�่าและเมื่อเพิ่มความชื้นในดิน

จะท�าให้ความแข็งแรงของดินจะลดลงและท�าให้อัตราการทรุดตัวของดินเกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	อาคารมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นจ�านวนร้อยละ	58.84	มีระบบฐานรากแบบฐานแผ่ให้ดินรองรับ	หากเป็นอาคารที่มีระบบฐานรากแผ่ไม่ได้วาง

บนชั้นดินแข็ง	 เมื่อดินใต้ฐานรากได้รับความชื้นเพิ่มมากข้ึนจะท�าให้ดินสูญเสียก�าลังรับแรงและจะท�าให้ฐานรากเกิด

ปัญหาการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานราก	 ดังน้ันอาคารกลุ่มนี้จึงนับเป็นกลุ่มอาคารท่ีมีความเส่ียงสูงที่ผู้บริหารจัดการ

อาคารจะต้องให้ความส�าคัญในการดูแลป้องกันและแก้ไขไม่ให้ความชื้นเพิ่มเข้าไปในดินใต้ฐานรากได้

ค�ำส�ำคัญ	:			ดินลมหอบ	(Loess)		ดินตะกอน	(Silt)		ดินทรายปนดินตะกอน	(Silty	sand)		ดินทรายปนดินตะกอนปนดิน

เหนียว	(Clayey	silty	sand)		ดินเหนียวปนดินตะกอน	(Silty	clay)

บทน�ำ

ควำมส�ำคัญและประเด็นของปัญหำ 

อาคารต่าง	 ๆ	 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 

มีระบบฐานรากจ�าแนกเป็น	 2	 รูปแบบ	 ได้แก่	 ระบบ

ฐานรากแผ่ให้ดินรองรับกับระบบฐานรากบนเสาเข็ม			

จากข้อมูลการส�ารวจอาคารเมื่อปี	พ.ศ.	 2541	 	พบว่ามี

อาคารส�านักงาน		อาคารเรียน		และอาคารชุดที่พักอาศัย	

มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	226	หลัง		เป็นอาคารระบบฐานราก

แผ่ให้ดินรองรับคิดเป็นร้อยละ	 66	 	 ชนิดฐานรากแผ่ปู

พรมร้อยละ	5	 	และระบบฐานรากบนเสาเข็มร้อยละ	29		 

จากการส�ารวจข้อมูลพบว่าอาคารระบบฐานรากแผ่ชนิด

ฐานเดี่ยวมีปัญหาเกิดการทรุดตัวและก่อให้เกิดความเสีย

หายขึ้นกับอาคารก่อนระยะเวลาอันสมควร	อาคารที่ม ี

การทรุดตัวในระดับมากคิดเป็นร้อยละ	 27	 ระดับปาน

กลางคิดเป็นร้อยละ	18	และระดับน้อย/ไม่ช�ารุดคิดเป็น

ร้อยละ	55		(1)		

ปัญหาการทรุดตัวของอาคารความรุนแรงของ

ปัญหาที่เกิดจากฐานรากอาคารทรุดตัวไม่เท่ากันนั้นจะ

ท�าให้เกดิรอยแตกร้าวข้ึนบนผนงัอฐิก่อและลกุลามเข้าไป

ในโครงสร้างเสา-คานและพืน้	รอยแตกร้าวทีเ่กดิข้ึนหาก

มีการพฒันาเพิม่ปรมิาณมากข้ึนเรือ่ย	ๆ 	จะท�าให้การช�ารดุ
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วบิติัมคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้และมีผลกระทบต่อความ

รู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร		จึงจ�าเป็นอย่างเร่งด่วน

ท่ีจะต้องท�าการซ่อมแซมเพื่อการแก้ไขปัญหาการทรุด

ตัวของอาคาร

ชั้นดินในบริเวณพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ดินลมหอบ	(Loess)		เป็นชัน้ดินทีพ่บโดยท่ัวไปใน

บริเวณพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	

ลักษณะทางธรณีวิทยาของชั้นดินในบริเวณจังหวัด

ขอนแก่นและพืน้ท่ีใกล้เคยีง	พบว่าชัน้ดินในบรเิวณน้ีเป็น

ดินที่เกิดจากการพัดพาโดยลมและน�้าน�ามาตกตะกอน

ทับถมรวมกันเป็นชั้นดิน	 คาดว่าน่าจะมีอายุน้อยกว่า	

20,000	ปี	สามารถจ�าแนกตามลกัษณะชัน้ดนิออก	เป็น	2	

ชนดิ	คอืชนดิทีม่สีนี�า้ตาลแดง	(Red	loess)	กับชนิดที่มีสี

เหลือง	(Yellow	loess)	(2	,3)	จากการศึกษาดินทั้ง	2	ชนิด

นี้	พบว่าดินมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมท่ีคล้ายคลึงกันแต่

แตกต่างกนัในสถานะของออกซเิดชัน่	(Oxidation	states)	 

จึงมีผลท�าให้ดินมีสีแตกต่างกัน	 (4)	 จากการศึกษาและ

รายงานพบว่าอนุภาคดินลมหอบท่ีพบในบริเวณน้ีจะ

ประกอบไปด้วยทรายและตะกอนทรายเป็นส่วนใหญ	่ 

มีดินเหนียวปะปนอยู่เล็กน้อย	 มีความเป็นเน้ือเดียวกัน	

มีค่าความหนาแน่นแห้งตามธรรมชาติประมาณ	1.43	ถึง	

1.52	ตัน/ตารางเมตร	และมีอัตราส่วนโพรงระหว่าง	0.77	 

ถึง	0.82	(3,5)

รูปที่	1	ดินลมหอบที่พบกระจายอยู่ในภาคตะวันออก	

เฉียงเหนือของประเทศไทย		(4)

จากการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของช้ันดิน

ในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พบว่ามีลักษณะทาง

ธรณีวิทยาเกิดจากการทับถมสะสมตัวของเม็ดตะกอน

อายุอ่อนในช่วงเวลาประมาณไม่เกิน				

สองล้านปี	เกิดจากการกระท�าโดยลม	จากผลการ

ศึกษาพบว่าลกัษณะ	ของช้ันดินท่ีระดับลกึลงไปประมาณ	

20	เมตร	สามารถจ�าแนกชัน้ดินออกเป็น	3	ชัน้	ประกอบด้วย	

ชั้นที่	 1	 เป็นดินตะกอนทรายสีแดง	 (SM)	สภาพหลวม–

แน่นปานกลาง	ผิวหน้าของดินจะมีความแข็งมากในฤดู

แล้งแต่จะอ่อนนุม่ในฤดูฝน		ความหนาของชัน้นีป้ระมาณ	

2.5-10	 เมตร	 	 มีระดับลึกลงไปเรื่อย	 ๆ	 จากทิศเหนือ– 

ทศิใต้	ตามแนวถนนมิตรภาพ	(โรงเรยีนสาธิตมอดินแดง– 

โรงพยาบาลศรนีครนิทร์)	จากทิศตะวนัตก–ทศิตะวนัออก

มีความหนาประมาณ		3-4	เมตร	และจากรั้วมหาวิทยาลัย

ด้านทิศเหนือตรงไปทิศใต้ประตูสีฐานตามแนวถนนใน

มหาวิทยาลัยมีความหนาเฉลี่ย	3-7	เมตร	ชั้นที่	2	เป็นชั้น

หินกรวดหรือทรายปนดินเหนียวสภาพแน่น–แน่นมาก

ที่ระดับความลึกประมาณ	3-12	 เมตร	 มีความหนาเฉลี่ย

ประมาณ	 	 0.5-1.5	 เมตร	 และช้ันท่ี	 3	 	 เป็นชั้นทรายสี

แดงหรือดินตะกอนทรายสีแดงปนดินเหนียว	(CL–ML)	 

ปนกรวดเล็กน้อย	สภาพแน่น–แน่นปานกลาง	 ที่ระดับ

ความลึกประมาณ	5-20	เมตร	มีความหนาเฉลี่ยประมาณ	

5-12	เมตร	(6)		

จากการศึกษาโครงสร้างดินลมหอบ		พบว่าดินลม

หอบจะมีก�าลงัรบัน�า้หนกัเมือ่แห้งแข็งแรงมาก	เน่ืองจาก

การจับตัวกันอย่างดีของตัวเช่ือมประสานคือแคลเซ่ียม

คาร์บอเนต	แต่เม่ือถูกความช้ืนดินลมหอบจะอ่อนตัวลง

และง่ายต่อการอัดตัวเพราะการสูญเสียก�าลังจากการจับ

ตัวของตัวเชื่อมประสาน	(7)
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จากการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของชั้นดิน

ในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พบว่ามีลักษณะทาง

ธรณีวิทยาเกิดจากการทับถมสะสมตัวของเม็ดตะกอน

อายุอ่อนในช่วงเวลาประมาณไม่เกิน				

สองล้านปี	เกิดจากการกระท�าโดยลม	จากผลการ

ศึกษาพบว่าลกัษณะ	ของชัน้ดินท่ีระดับลกึลงไปประมาณ	

20	เมตร	สามารถจ�าแนกชัน้ดินออกเป็น	3	ชัน้	ประกอบด้วย	

ชั้นที่	 1	 เป็นดินตะกอนทรายสีแดง	 (SM)	สภาพหลวม–

แน่นปานกลาง	ผิวหน้าของดินจะมีความแข็งมากในฤดู

แล้งแต่จะอ่อนนุม่ในฤดูฝน		ความหนาของชัน้นีป้ระมาณ	

2.5-10	 เมตร	 	 มีระดับลึกลงไปเรื่อย	 ๆ	 จากทิศเหนือ– 

ทศิใต้	ตามแนวถนนมิตรภาพ	(โรงเรยีนสาธิตมอดินแดง– 

โรงพยาบาลศรนีครนิทร์)	จากทิศตะวนัตก–ทิศตะวนัออก

มีความหนาประมาณ		3-4	เมตร	และจากรั้วมหาวิทยาลัย

ด้านทิศเหนือตรงไปทิศใต้ประตูสีฐานตามแนวถนนใน

มหาวิทยาลัยมีความหนาเฉลี่ย	3-7	เมตร	ชั้นที่	2	เป็นชั้น

หินกรวดหรือทรายปนดินเหนียวสภาพแน่น–แน่นมาก

ที่ระดับความลึกประมาณ	3-12	 เมตร	 มีความหนาเฉลี่ย

ประมาณ	 	 0.5-1.5	 เมตร	 และชั้นท่ี	 3	 	 เป็นชั้นทรายสี

แดงหรือดินตะกอนทรายสีแดงปนดินเหนียว	(CL–ML)	 

ปนกรวดเล็กน้อย	สภาพแน่น–แน่นปานกลาง	 ท่ีระดับ

ความลึกประมาณ	5-20	เมตร	มีความหนาเฉลี่ยประมาณ	

5-12	เมตร	(6)		

จากการศึกษาโครงสร้างดินลมหอบ		พบว่าดินลม

หอบจะมีก�าลงัรบัน�า้หนกัเมือ่แห้งแข็งแรงมาก	เน่ืองจาก

การจับตัวกันอย่างดีของตัวเชื่อมประสานคือแคลเซี่ยม

คาร์บอเนต	แต่เม่ือถูกความชื้นดินลมหอบจะอ่อนตัวลง

และง่ายต่อการอัดตัวเพราะการสูญเสียก�าลังจากการจับ

ตัวของตัวเชื่อมประสาน	(7)

รูปที่	2	Microstructure	of	loess	(8)

จากการศึกษาดินลมหอบในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือของประเทศจีน	 	 พบว่า	 Collapsible	 soil	 มีค่า		 

Plasticity	index	ต�า่	(10-14%)	มีอตัราส่วนโพรงสงู	(105%)	

จงึมคีวามพรนุในเนือ้ดินมากดังรปูท่ี	2	คณุสมบติัของดิน

เกิดจากการจับตัวกันของอนุภาคดินท่ีมีขนาดเล็กกว่า	 

5	µm.	และพบว่าน�้าเป็นตัวหลักในการท�าลายโครงสร้าง

ของดินเนื่องจากจะเข้าไปละลายสารผลึกเกลือที่มีความ

ไวต่อปริมาณความชื้นการจับตัวกันของแร่ดินเหนียว

ในดินลมหอบมีปริมาณ	7.5-12.5%	ของเน้ือดินท้ังหมด	

ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นเพียงเล็ก

น้อยก็ท�าให้คุณสมบัติทางกลศาสตร์เปลี่ยนไป	 และ 

ดินลมหอบจะพงั	ทลายเม่ือมีปรมิาณความชืน้เพิม่มากขึน้	

พฤติกรรมของดินลมหอบแตก	ต่างกนัมากระหว่างสภาพ

ก่อนการพังยุบตัวและหลังเกิดการพังยุบตัว	 โดยที่ก่อน

การพังยุบตัวขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้น

และระดับของหน่วยแรงโดยจะแสดงคุณสมบติัอ่อนไหว 

ต่อการเกิด	Creep	และ	Relaxation	หลังจากการยุบตัว	 

ของพฤติกรรมจะเหมือนกับตะกอนดินเหนียวท่ีมีค่า	

φ=30o	นอกจากน้ีเขายังให้ข้อแนะน�าที่น่าสนใจว่าการ

ที่ดินลมหอบมีความพรุนสูงและมีอัตราการซึมสูงเม่ือมี

ปรมิาณความชืน้เพิม่เข้าไปเพยีง	2-3		ชัว่โมงจะมีผลท�าให้

ดินเกิดการพังยุบตัวได้ใน	2-3	วัน	(8,9)

ข้อมูลอำคำรในมหำวิทยำลัยขอนแก่น

ข้อมูลอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการ

ส�ารวจข้อมูลอาคารในปี	 2541	 (1)	 และมีการส�ารวจ

ข้อมูลเพิ่มเติมเม่ือปี	 	 2552	พบว่าอาคารในมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นมีจ�านวนทั้งสิ้น	277	หลัง		มีรายละเอียดข้อมูล

พื้นฐานดังต่อไปนี้	(9)

	 	 (1)		ระบบฐานรากของอาคาร	พบว่า

เป็นระบบฐานรากแผ่ร้อยละ	58.84		ระบบฐานรากแผ่ปู

พรมร้อยละ	3.97	ระบบฐานรากเสาเข็มตอกร้อยละ		33.94	

และระบบฐานรากเสาเข็มเจาะร้อยละ	3.25

	 	 (2)	 ระบบโครงสร้างอาคาร	 พบ

ว ่ า เป ็นระบบโครงสร ้ าง เสา 	 คานและพื้นแบบ

คอนกรีตเสริมเหล็กร้อยละ	54.15	 เป็นระบบโครงสร้าง

เสาและคานแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนพื้นเป็นระบบ

ชนิดพืน้ส�าเรจ็รปูร้อยละ	42.60	และเป็นระบบโครงสร้าง

เสาแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนคานและพื้นเป็นระบบ

คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงท่ีหลัง	 (Post	Tension)	 จ�านวน 

ร้อยละ		3.25

	 	 (3)		สภาพอาคารและอายุการใช้งาน	

พบว่าอาคารมีอายุการใช้งานมานานและช�ารุด	 ยกเลิก

การใช้อาคารและอาคารที่ถูกทุบทิ้ง	 มีจ�านวน	 	 6	หลัง 

คิดเป็นร้อยละ	2.17	อาคารมีอายุการใช้งานต้ังแต่	 40	ปี

ขึ้นไปปัจจุบันยังคงใช้งานตามปกติ	 มีจ�านวน	 25	หลัง 

คดิเป็นร้อยละ	9.02		อาคารมีอายกุารใช้งานระหว่าง	21-39	ปี 

มีจ�านวน	116	หลงั	คดิเป็นร้อยละ		41.88	อาคารมีอายกุาร

ใช้งานระหว่าง	11-20	ปีมีจ�านวน	81	หลัง	คิดเป็นร้อยละ	

29.24	อาคารมีอายุการใช้งานไม่เกิน	 10	ปีมีจ�านวน	42	

หลงั	คดิเป็นร้อยละ	15.16	และเป็นอาคารทีอ่ยูใ่นระหว่าง

การก่อสร้างมีจ�านวน	7	หลัง	คิดเป็นร้อยละ		2.53

ปัญหำกำรทรุดตัวของอำคำรมหำวิทยำลัย

ขอนแก่น

สภำพควำมแข็งแรงของชั้นดิน

ความสามารถในการต้านทานแรงเฉอืน	 (Shearing	

resistance)	 ท่ีเกิดขึ้นภายในดินอันประกอบด้วยแรง

ยึดแน่นระหว่างเม็ดดิน	 (Cohesion)	 และแรงเสียดทาน

ภายในระหว่างเม็ดดิน	 (Internal	 friction)	 ซ่ึงจะเรียก

ว่าความแข็งแรงของดินหรือก�าลังของดิน	 การศึกษา

ดินในมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่าเป็นดินท่ีจัดอยู่ใน

ประเภท	Collapsible	 soils	 	ซึ่งคุณสมบัติของดินชนิดนี้

จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของความชื้นภายในดิน	
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และจะมีความแขง็แรงสงูเม่ือมีปรมิาณความชืน้ในดินต�า่		 

ถ้าปรมิาณความชืน้เพิม่ขึน้จะท�าให้ความแข็งแรงของดิน

จะลดลง	จากผลการทดสอบโดยการเพิ่มความชื้นในดิน

จากระดับร้อยละ	9	เป็นร้อยละ	15	พบว่าก�าลังของดินจะ

มีค่าลดลงประมาณร้อยละ		40	(10)	

ปัญหำกำรทรุดตัวของอำคำรมหำวิทยำลัย

ขอนแก่น 

ปัญหาการทรุดตัวของอาคารมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นที่เกิดขึ้นกับกลุ ่มอาคารที่มีระบบฐานราก

ประเภทฐานแผ่ให้ดินรองรับ	 เน่ืองจากลักษณะชั้นดิน

ใต้ฐานรากเป็นดินทรายปนดินตะกอนซึ่งเป็นดินลม

หอบที่เกิดจากลมและน�้าพัดพาน�ามาตกตะกอนทับถม

รวมกัน	 จึงท�าให้โครงสร้างชั้นดินมีอัตราช่องว่างสูง

และมีความสามารถในการซึมผ่านได้ของน�้า	ความชื้น

ในดินจึงสามารถแทรกซึมเข้าไปท�าลายโครงสร้างดินได้

อย่างรวดเร็ว		จากการศึกษาพบว่าจากผลการทดสอบวิธี	

Plate	 load	 test	 โดยการเพิ่มความชื้นให้กับดินในขณะท่ี

มีน�้าหนักกดคงท่ีจะท�าให้ดินมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปและ

ท�าให้อัตราการทรุดตัวเกิดเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว	 ปริมาณ

การทรุดตัวท่ีเกิดเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วน้ีเป็นผลจากการ

เพิ่มปริมาณของความชื้นในดิน	(10)

ก า ร ศึ กษาชั้ น ดินมหาวิ ท ย าลั ย ขอนแก ่ น	 

พบว่าขณะรับน�้าหนักบรรทุกคงที่	5-20	ตัน/ตารางเมตร	 

พบว่าถ้าเพิ่มความชื้นในดินจนถึงระดับจุดอ่ิมตัวด้วยน�้า	 

(9.9%-24.4%)	 จะท�าให้ดินเกิดการทรุดตัวเพิ่มข้ึนอีก

ประมาณ	5	 เท่า	 (11)	 การศึกษาปัญหาการทรุดตัวของ

อาคารหอพักนักศึกษาท่ี	 14	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ี

เกิดปัญหาการแตกร้าวขึ้นบนผนัง	พบว่าการทรุดตัว

ของอาคารไม่ได้เกิดจากการรับน�้าหนักเกินพิกัด	 แต่เกิด

จากความสามารถในการต้านทานน�้าหนักของดินลดลง

เน่ืองจากความชื้นในดินเพิ่มข้ึน	 (12)	 การศึกษาปัญหา

การทรุดตัวของบ้านพักในหมู่บ้านสีฐาน	มหาวิทยาลัย	

ขอนแก่นก็พบว่าการช�ารุดของบ้านพักท้ังหมดเป็น

ปัญหาที่เกิดจากการทรุดตัวของฐานรากอาคาร	 (13)	

จากการวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานรากอาคารหอพัก

นักศึกษาที่	 14	มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ�านวน	80	 ฐาน	 

ที่เกิดจากความชื้นของดินใต้ฐานรากเพิ่มขึ้นจากร้อย

ละ	 5.4	 เป็นร้อยละ	 10.82	 พบว่าค่าการทรุดตัวของ

ฐานรากเกิดขึ้นสูงเกินกว่าค่าที่ยอมให้สูงสุด	 (25	มม.)	

ดังนั้น	 การทรุดตัวของอาคารจึงมีผลกระทบต่อการ

เสียรูปของโครงสร้าง	 ค่าโมเมนต์ดดัและแรงเฉอืนในคาน		 

แรงตามแนว	 แกนและโมเมนต์ดัดในเสาท่ีเพิ่มมากขึ้น

รวมทั้งค่าความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร	นอกจาก

นี้การเสียรูปขององค์อาคารที่เกิดขึ้นจะมทีั้งเกิดการทรุด

ตัวไม่เท่ากันของฐานรากและการเซของอาคารด้วย	 (14)	 

การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงของโครงสร้างอาคาร

แฟลตเขียวขจี	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 กรณีที่ฐานราก

ทรุดตัวเน่ืองจากความชื้นในดินมีเพิ่มมากข้ึนถึงระดับ

อิ่มตัวด้วยน�้า	 (Soak)	 ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างโดย

วิธีไฟไนต์เอลีเมนต์	 (Finite	 element	method)	 พบว่า

เม่ือดินใต้ฐานรากมีความชื้นถึงระดับอิ่มตัวด้วยน�้าจะ

ท�าให้โครงสร้างอาคารเกิดการเสียรูปทั้งการทรุดตัวไม่

เท่ากันและเกิดการเซ	ท�าให้เกิดแรงดึงและเกิดรอยแตก

ร้าวขึ้นท่ีผนังอิฐก่อระหว่างช่วงเสา	 ในการศึกษาเพื่อ

หาวิธีแก้ไขปัญหาการเกิดรอยแตกร้าวบนผนัง	 จากผล

การวิเคราะห์พบว่าวิธีแก้ปัญหาที่น่าพอใจที่สุดเรียงตาม

ล�าดับ	คือวิธีการใช้ฐานรากเสาเข็ม	วิธีการสร้างระบบ

ระบายน�า้ฝนและวธีิการสร้างผนังคอนกรตีเสรมิเหลก็หนา 

	0.10	เมตร	สูง	1.00	เมตร	(15)	จากการศึกษาการช�ารดุวบัิติของ 

อาคารเรยีน	1	และอาคารเรยีน	4	โรงเรยีนสาธิต	คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	พบว่าการช�ารดุของอาคาร

เกิดจากปัญหาการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานรากแผ่จน

เสาเกิดการแตกร้าวและบิดงอเสียรูปจึงได้เสนอแนะให้

แก้ไขปัญหาโดยการเสริมฐานรากด้วยเสาเข็ม	(16)		และ

พบว่าฐานรากอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนที่มี

ฐานรากแผ่บนช้ันดินทรายปนดินตะกอนสภาพหลวม

ได้เกดิปัญหาการช�ารดุวบัิติจากการทรดุตัวไม่เท่ากนัของ

ฐานรากและจ�าเป็นจะต้องเสริมฐานราก	(17)

ตารางที่	1		แสดงรายละเอียดข้อมูลการส�ารวจสภาพอาคารและสถานที่ต่าง	ๆ	ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	(9)
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	 อาคารมหาวทิยาลยัขอนแก่นปัจจบุนัมีจ�านวน

ทั้งสิ้น	277	หลัง	เป็นอาคารมีระบบฐานรากแบบฐานแผ่

จ�านวน	163	หลัง	คิดเป็นร้อยละ	58.84	รายละเอียดตาม

แสดงในตารางท่ี	 1	 การเพิ่มปริมาณความชื้นในดินจะ

ส่งผลกระทบโดยตรงและก่อให้เกิดปัญหาการทรุดตัว

ของอาคาร	 ดังนั้น	 ในการบริหารจัดการอาคารจะต้อง

ระมัดระวังปัญหาเรื่องน�้าที่ส่งผลกระทบต่อฐานราก		

อาทิ		น�า้จากระบบประปาและสขุาภบิาลรัว่ซึมหรอืน�า้ผวิ

ดินไหลนองเมื่อฝนตกซึมลงฐานราก	ดังนั้น	จึงจ�าเป็นจะ

ต้องหามาตรการเพือ่การป้องกนัไม่ให้เพิม่ความชืน้แก่ดิน

ใต้ฐานราก		(9)

ตารางที่	1		แสดงรายละเอียดข้อมูลการส�ารวจสภาพอาคารและสถานที่ต่าง	ๆ	ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	(9)

บทสรุป

1.	 ลักษณะชั้นดินในพื้นท่ีบริเวณมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น		จากผลการเจาะส�ารวจชัน้ดินโดยบรษัิท	เอส	ที	

เอส	อนิสตรเูม้นท์	จ�ากดั	(18)		พบว่าดินชัน้บนเป็นชัน้ดิน

ทรายละเอียดปนดินเหนียวหรือดินทรายละเอียดปนดิน

ตะกอน		(Clayey	fine	sand	or	silty	fine	sand)	มีสภาพร่วน

ถึงร่วนมากหรือเป็นชั้นดินเหนียวปนดินทรายละเอียด	

(Fine	sandy	clay)	มีสภาพเป็นดินอ่อนถงึอ่อนมากมีความ

หนาแปรปรวนประมาณ	3-9	 เมตร	ตามลักษณะชั้นดิน

เป็นดินลมหอบ	 (Loessial	 soils)	ที่เกิดจากฝุ่นดินทราย

และดินตะกอนรวมท้ังแร่ธาตุอื่นๆ	ที่ลมพัดพามากอง

ทับถมรวมกันและมีอนุภาคดินเหนียวเชื่อมยึดระหว่าง

เม็ดดินเป็นโครงสร้างรองรบัแรงยดึเหนีย่ว	คุณสมบติัของ
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ดินจึงเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของความชื้นภายใน

ดินโดยดินจะมีความแข็งแรงสูงเม่ือมีปริมาณความชื้น

ในดินต�่าและเม่ือเพิ่มความชื้นในดินจะท�าให้ความแข็ง

แรงของดินจะลดลงและท�าให้อัตราการทรุดตัวของดิน

เกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว		

2.		อาคารมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ปัจจบัุนมีจ�านวน

ทั้งสิ้น	 277	หลัง	 โดยเป็นอาคารที่มีอายุการใช้งานเกิน	

30	 ปีและมีระบบฐานรากแบบฐานแผ่จ�านวนท้ังสิ้น	 

163	หลัง	 คิดเป็นร้อยละ	 58.84	หากอาคารที่มีระบบ

ฐานรากแผ่วางลึกลงไปถึงชั้นดินแข็งก็จะไม่ท�าให้เกิด

ปัญหาการทรุดตัวมากนัก	แต่ก็มีอาคารเป็นจ�านวนมาก

ที่มีระบบฐานรากแผ่ไม่ได้วางบนชั้นดินแข็ง	 เม่ือดินใต้

ฐานรากได้รับความชื้นเพิ่มมากข้ึนจะท�าให้ดินสูญเสีย

ก�าลังรับแรงและจะท�าให้ฐานรากเกิดการทรุดตัวไม่เท่า

กันข้ึน	 จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดปัญหาการช�ารุดวิบัติ

ของอาคารเนื่องจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานราก	

ดังน้ันอาคารกลุ่มนี้จึงนับเป็นกลุ่มอาคารท่ีมีความเสี่ยง

สูง	ที่ผู้บริหารจัดการอาคารจะต้องให้ความส�าคัญในการ

ดูแลป้องกันและแก้ไขไม่ให้ความชื้นเพิ่มเข้าไปในดินใต้

ฐานรากได้

             

รูปที่	3	(ก)	แสดงรอยแตกร้าวจากการทรุดตัวของฐานรากของแฟลตเขียวขจี	(1)

               

8

รูปท่ี 3(ก) แสดงรอยแตกราวจากการทรุดตัวของฐานรากของแฟลตเขียวขจี (1)

รูปท่ี 3(ข) แสดงรอยแตกราวจากการทรุดตัวของฐานรากของแฟลตรมร่ืน (1)
รูปที่	3	(ข)	แสดงรอยแตกร้าวจากการทรุดตัวของฐานรากของแฟลตร่มรื่น	(1)
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รูปที่	3	(ค)	แสดงการซ่อมแซมการทรุดตัวของอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ	โดยวิธีการอัดน�้าปูนใต้ฐานราก	(17)

                   

					รูปที่	3	(ง)	แสดงการซ่อมแซมการทรุดตัวของหอพักที่	7	โดยวิธีเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มขนาดเล็ก	(17)					
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Chemistry laboratory wastewater treatment by Fenton reaction
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บทคัดย่อ

	 งานวจิยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบ�าบดัสารอนิทรย์ีในของเสียฟีนอล	จากห้องปฏบิติัการเคมี

ฟิสิกัลด้วยปฏิกิริยาเฟนตันด้วยการทดลองแบบกะ	โดยศึกษาปัจจัยเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการก�าจัดซีโอดีของน�้า

เสยีจากห้องปฏบิติัการ	ได้แก่	อตัราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรสัออิอน	(5:1	ถงึ	25:1)	และเวลาใน

การกวน	(10	ถึง	60	นาที)	จากการศึกษาพบว่าสภาวะการทดลองที่เหมาะสม	คือ	อัตราส่วนโดยโมลระหว่างไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิออนเท่ากับ	5:1	ที่พีเอชเท่ากับ	2	ใช้เวลาในการกวนเท่ากับ	30	นาที		และความเร็วรอบในการ 

กวนเท่ากับ	150	รอบต่อนาที	ณ	อุณหภูมิห้อง	จากสภาวะที่เหมาะสมนี้	สามารถลดซีโอดีในน�้าเสียจากห้องปฏิบัติการ

เคมีได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ	96.22	±	0.11

ค�ำส�ำคัญ	:	ของเสียฟีนอล	ปฏิกิริยาเฟนตัน	การก�าจัดซีโอดี

Abstract

 The	aim	of	this	research	was	to	improve	the	efficiency	of	organic	matter	removal	from	a	chemistry	laboratory	

wastewater	 by	Fenton	oxidation	using	batch	 test.	The	optimum	conditions	 for	COD	 removal	were	 investigated	 

including,	H
2
O

2
	:	Fe2+	ratio	(5:1	to	25:1mole/volume)	and	shaking	time	(10	to	60	min).	From	the	results,	the	optimum	

conditions	were	5:1	of	H
2
O

2
	 :	Fe2+	ratio	at	pH	2	and	30	min	of	shaking	time	with	150	rpm	at	room	temperature.	 

The	highest	value	of	COD	percentage	removal	of	chemistry	laboratory	wastewater	was	96.22	±	0.11	%	under	the	

optimized	conditions.

Keywords:	phenol	waste,	Fenton	reaction,	COD	removal
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บทน�ำ

 ภาควิชาเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติการ

เคมขีองนกัศึกษาท่ีเรยีนควบคู่กับรายวชิาทฤษฏ	ีเพือ่ให้ผู้

เรยีนเกดิความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หา	ตลอดท้ังสามารถใช้

เครือ่งมือในการท�าการทดลองได้	ซึง่ในการจดักจิกรรมดัง

กล่าวท�าให้เกดิน�า้เสียจากห้องปฏบัิติการเคม	ีซ่ึงจะมีสาร

ประกอบฟีนอลท่ีเป็นสารอนิทรย์ีจ�านวนมาก	ฟีนอลเป็น

สารท่ีมีความเป็นพิษต่อส่งมีชีวิตทุกชนิดในส่ิงแวดล้อม		

หากมนุษย์หรือสัตว์ได้รับฟีนอลอาจเกิดการระคาย

เคืองบริเวณที่สัมผัสทั้งผิวหนังและเยื่อบุอวัยวะต่างๆได้	 

ถ้าได้รับปริมาณสูงอาจเกิดการสะสมในร่างกาย	 ซ่ึงส่ง

ผลให้เกิดความผิดปกติที่ระบบหมุนเวียนโลหิต	(พงศธร	

ทวีธนวาณิชย์และคณะ	 (1)	 เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสิ่ง

แวดล้อมจึงไม่สามารถท่ีจะปล่อยลงอ่างน�้าท้ิงในห้อง

ปฏิบัติการได้	 ดังน้ันห้องปฏิบัติการจึงต้องเก็บรวบรวม

ของเสียอินทรีย์ดังกล่าวเพื่อหาวิธีการก�าจัดที่เหมาะสม

ต่อไป	 กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียมีหลายกระบวนการ	

เช่น	การบ�าบัดน�้าเสียทางกายภาพ	ทางชีวภาพและการ

บ�าบัดน�้าเสียทางเคมี	 การบ�าบัดน�้าเสียทางกายภาพ

เป็นการก�าจัดของแข็งออกจากน�้าเสีย	การบ�าบัดน�้าเสีย

ทางชีวภาพเป็นการก�าจัดสารอินทรีย์ในน�้าเสียโดยใช้

จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสารอินทรีย์ในสภาวะท่ีเหมาะสม

และไม่มีสารท่ีเป็นพิษซ่ึงเป็นตัวขัดขวางการย่อยสลาย

ทางชีวภาพ	การบ�าบัดน�้าเสียในระบบเดิมท่ีผ่านมาห้อง

ปฏิบัติการเคมี	 ได้มีการรวบรวมน�้าเสียเพื่อรอการก�าจัด

โดยการว่าจ้างบริษัทเอกชนน�าไปก�าจัด	 ซ่ึงท�าให้เกิดค่า

ใช้จ่ายเพิ่มข้ึนมา	 ดังน้ันเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและ

ประยกุต์ใช้งานจากกระบวนการท�างานท่ีมีอยูแ่ล้วให้เกดิ

ประโยชน์ในการก�าจดัน�า้เสียสารเคมีอนิทรย์ี	จงึศึกษาวธีิ

การที่จะก�าจัดของเสียดังกล่าว

	 Flaherty	 and	 Huang	 (2)	 น�าเสนอสมบัติ

ของสารเฟนตัน	 (Fenton	 reagent)	 เป็นการผสมกัน

ระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	 (H
2
O

2
)	 กับอิออน 

ของเหล็ก	 (Fe2+)	 เป็นคะตะลิสต์	ท�าปฏิกิริยากันให ้

ไฮดรอกซิล	แรดิคัลอิสระ	ซึ่งมีค่าศักย์ออกซิเดชั่นสูง	

โดยสูงกว่าคลอรีนถึงร้อยละ	200		และสูงกว่าโอโซน

ประมาณร้อยละ	25	โดยมค่ีาสงูรองจากแรดคิลัอสิระ

ฟลูอรีน	เท่านั้น	ความสามารถในการออกซิไดซ์ที่สูง

ของไฮดรอกซิล	แรดิคัลอิสระ	 ท่ีได้จากสารเฟนตัน

ท�าให้มีการน�าสารเฟนตันไปใช้งานกันอย่างกว้างขวาง	

ในกระบวนการบ�าบัดของเสียท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิง

แวดล้อม	ทัง้ทางด้านน�า้	อากาศ	ดิน	ตลอดจนใช้บ�าบัด

ของเสียอันตรายด้วย

	ปฏกิริยิาของสารละลายเฟนตันกบัสารอนิทรย์ี 

นัน้	สามารถเกดิขึน้ได้ท้ังด้วยกลไกแบบลกูโซ่	(Chain)	

หรอืไม่ใช่ลกูโซ่	(Non-chain)	 ซ่ึงกลไกทีเ่กดิขึน้เหล่านี	้

ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง	 	 Flaherty	 and	

Huang	(2)		โดยแสดงดังสมการต่อไปนี้

        Fe2+		+		H
2
O

2
	 --------	>		Fe3+	+		OH- 	+			HO•							Chain	initiation		stage

					 	 R	-	H			+	HO•	 --------		>		R•			+		H
2
O																				Chain		propagation	stage

							 	 R•		+		H
2
O							 --------		>			R	OH		+		H

2
O															Chain		propagation	stage

							 	 Fe2+		+		HO•								 --------		>		Fe3+	+			OH-						 									Chain	termination	stage

							 	 R•	+		HO•		 --------		>		ROH		 															 									non	-			Chain	termination	stage

							 	 2	R•				 	 --------		>		Products													 									non	-		Chain	termination	stage

โดยในช่วง	 10	 กว่าปีท่ีผ่านมาได้มีการศึกษา

การลดความเป็นพิษของสารเคมีโดยใช้สารเฟนตัน	

เพื่อบ�าบัดน�้าเสียที่มีสารอินทรีย์เคมีปนเปื้อนเป็น

จ�านวนมากเช ่น	 พวงรัตน์	 ขจิตวิชยานุกุลและ

คณะ	 (3)	 ได้ศึกษาโดยใช้กระบวนการโฟโตเฟนตัน	 

(Photo	 Fenton	 react ion) 	 บ�าบัดน�้ า เ สียจาก 
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โรงพยาบาลในกรงุเทพมหานครพบว่า	สามารถลดค่า 

ซีโอดีลงได้	 สงกรานต์	 ค�าศรี	 (4)	 ได้ศึกษาใช้สาร

เฟนตันในการก�าจัดสีและซีโอดีจากน�้าชะมูลฝอย	 

โดยศึกษาความเร็วในการกวนผสม	 เวลาท่ีใช้กวน	

และหาอัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

กับอิออนเหล็ก	พบว่า	อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ	5:1	

สามารถก�าจัดสีได้ร้อยละ	 96.93	 และก�าจัดซีโอดีได้

ร้อยละ	88.95	กระบวนการเฟนตันเป็นกระบวนการ

ออกซิเดชันในสภาวะที่เป็นกรด	 ซ่ึงประกอบด้วย	

H
2
O

2
	และ	Fe2+ ผสมกนั	และให้	OH. ซ่ึงมีความสามารถ

ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์	 ท่ีไม่เฉพาะเจาะจง		 

โดยสามารถลดสารอินทรีย์ได้			

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดของเสียท่ีสะสมอยู่เป็น

จ�านวนมากและลดความเส่ียงในการเกิดอัคคีภัยและ

ไอระเหยของสารเคมีอินทรีย์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติ

งาน	และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภัยในการปฏิบัติ

งาน	ผู้วิจัยและคณะจึงได้พัฒนากระบวนการก�าจัด

น�้าเสียเคมีอินทรีย์ดังกล่าวโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตัน 

ซ่ึงสามารถวัดคุณภาพของน�้าเสียได้โดยการวัดค่า	

COD	ที่เหมาะสมก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมต่อไป	

วัตถุประสงค์หาสภาวะที่เหมาะสมในการบ�าบัดน�้า
เสียสารอินทรีย์ที่มีฟีนอลโดยปฏิกิริยาเฟนตัน

วิธีกำรด�ำเนินงำนและเครื่องมือ

1.	 น�้าเสียที่ใช้ในการทดลองเป็นน�้าเสียที่เก็บ

รวบรวมจากการทดลองเรื่องการศึกษา	Critical	solution	

Temperature	และ	Critical	Solution	Composition	ของ	

Phenol	 –	water	 system	 ในห้องปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล	 

ภาควิชาเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ท่ีมีฟีนอล	 โดยน�ามารวมกันและ

กรองตะกอนด้วยกระดาษกรอง	Whatman	 	 เบอร์	 1	 

เก็บไว้ในตู้เย็นด้วยขวดพลาสติกปริมาตร	10	ลิตร

2.		 เครื่องมือ

	 2.1			 เครื่องวัดพีเอช	ยี่ห้อ	Thermo	Orion	

	 2.2			 ชุด	Reflux	COD	ยี่ห้อ	Gerhardt	

	 2.3	 เครื่องอะตอมมิกแอบชอบชันสเปก 

	 	 โทรโฟโตมิเตอร์	 ย่ีห้อ	 Perkin	 elmer		 

	 	 รุ่น		AAnalyts	100

3.		 สารเคมี

 3.1   เฟอรสัซัลเฟต	(FeSO
4
)	AR	grade	(Merck)	

	 3.2		 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	(H
2
O

2
)	30%		AR	 

	 	 grade	(Carlo	ERBA)	

กำรด�ำเนินกำรทดลอง

ข้ันตอนท่ี	 1	 วิเคราะห์ค่าซีโอดี	 (COD)	 ด้วยวิธี 

รฟีลคัแบบเปิด	(open	reflux)	วดัค่าความเป็นกรดและด่าง

ด้วยเครื่องวัดพีเอชและปริมาณเหล็กด้วยเครื่องอะตอม

มิกแอบซอบชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

ขัน้ตอนท่ี	2		การทดลองเพือ่หาสภาวะทีเ่หมาะสม

ของกระบวนการเฟนตัน

	 	 ข้ันตอนท่ี	 2.1	 การศึกษาผลของอัตราส่วน	

H
2
O

2
	 :	 Fe2+	 ที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการบ�าบัดน�้า

เสียจากห้องปฏิบัติการเคมีด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน	โดยตวง

น�้าเสีย	100	มิลลิลิตรใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด	250	มิลลิลิตร

จ�านวน	6	ขวด	ปรับพีเอชของน�้าเสียเท่ากับ	 2	และเติม

อัตราส่วนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิออน 

โดยโมลแต่ละขวดเท่ากับ	0:0,	5:1,	10:1,	15:1,	20:1,	25:1	

ตามล�าดับ	เขย่าด้วยเครื่องเขย่าที่ความเร็วรอบ	150	รอบ

ต่อนาที	 เวลาในการเขย่า	30	นาที	ณ	อุณหภูมิห้อง	ปรับ 

พีเอชเท่ากับ	8	เพื่อยับยั้งปฏิกิริยาเฟนตัน	ตวงสารละลาย

ส่วนที่ใส	น�าไปวิเคราะห์ค่าซีโอดี	 โดยท�า	 3	ซ�้าต่อการ

ทดลองและพล๊อตกราฟระหว่างค่าซีโอดีกับอัตราส่วน

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิออนโดยโมล

	 	ขั้นตอนท่ี	 2.2	 	การศึกษาผลของเวลาในการ

ท�าปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการบ�าบัด

น�้าเสียจาก	 ห้องปฏิบัติการเคมีด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน

โดยตวงน�้าเสีย	 100	 มิลลิลิตรใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด	 250	

มิลลิลิตรจ�านวน	4	ขวด	ปรับพีเอชของน�้าเสียเท่ากับ	2	

เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิออนซึ่งได้จาก
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การทดลองจากข้ันตอนท่ี	 2.1	 ท่ีอัตราส่วนโดยโมล	 5:1		

เขย่าด้วยเครื่องเขย่าที่ความเร็วรอบ	 150	 รอบต่อนาที	 

ณ	อุณหภูมิห้องโดยขวดใบที่	 1	 ใช้เวลาเขย่าเท่ากับ	 10	

นาทีขวดใบท่ี	 2,	 3,	 และ	4	 เขย่า	 30,	 40,	 และ	60	นาที

ตามล�าดับปรับพีเอชเท่ากับ	8	เพื่อยับยั้งปฏิกิริยาเฟนตัน	 

ตวงสารละลายส่วนทีใ่สน�าไปวเิคราะห์ค่าซโีอดี	โดยท�า	3	

ซ�้าต่อการทดลอง

	ขั้นตอนที่	3		ศึกษาประสิทธิภาพในการบ�าบัดน�้า

เสียจากห้องปฏิบัติการเคมีท่ีสภาวะการทดลองท่ีเหมาะ

สม	คอื	ค่าพเีอชเท่ากบั	2	อตัราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์	(H
2
O

2
)	ต่อเฟอรสัออิอน	(Fe2+)	และเวลาใน

การท�าปฏิกิริยาที่เหมาะสม

ผลกำรวิจัย

ผลการทดลองขั้นตอนที่	1		พบว่าน�้าเสียจากห้อง

ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลมีค่าพีเอชเฉลี่ยเท่ากับ	 6.88	±	0.11	

ค่า	ซีโอดีเฉลี่ยเท่ากับ	3889.03	±	20.35		มิลลิกรัมต่อลิตร	

ปริมาณเหล็กพบว่าตรวจไม่พบ

ผลการทดลองในขั้นตอนท่ี	 2.1	สภาวะท่ีเหมาะ

สมต่อการก�าจัดน�้าเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี	 เมื่อน�าน�้า

เสียมาศึกษาผลของอัตราส่วน	H
2
O

2
	 :	 Fe2+	ที่เหมาะสม

ต่อประสิทธิภาพการบ�าบัดน�า้เสยีจากห้องปฏบิติัการเคมี

ด้วยปฏิกิริยาเฟนตันได้ผลดังภาพที่	1

            

ภำพที่ 1 :	ประสิทธิภาพการก�าจัดซีโอดีกับอัตราส่วน

โดยโมลของ	H
2
O

2
	:	Fe2+

 

จากภาพที่	 1	 ผลของอัตราส่วน	 H
2
O

2
	 :	 Fe2+   

ที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการบ�าบัดน�้าเสียจากห้อง

ปฏิบัติการเคมีด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน	 โดยปรับให้ค่าพีเอช

ของน�้าเสียที่เริ่มต้นเท่ากับ	 2	 อัตราส่วนโดยโมลของ

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิออนเท่ากับ	 5:1,	

10:1,	15:1,		20:1		และ	25:1	เวลาในการทดลอง	30	นาที	

ความเร็วรอบในการเขย่า	150		รอบต่อนาที	ณ	อุณหภูมิ

ห้อง	พบว่าสามารถก�าจัดซีโอดีได้เท่ากับร้อยละ	 94.46	

±	0.18,	92.66	±	0.23,	92.74	±	0.13,	92.59	±	0.26	และ	

93.12	±	0.46	ตามล�าดับ

	อตัราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อ

เฟอรสัออิอน	5:1	สามารถก�าจัดซีโอดีได้สงูสุดเท่ากบัร้อย

ละ	94.46	±	0.18	และที่อัตราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิออน	20:1	ก�าจัดซีโอดีได้น้อย

สุดเท่ากับร้อยละ	92.59	±	0.26

	การทดลองในขั้นตอนที่	 2.2	สภาวะที่เหมาะสม

ต่อการก�าจัดน�้าเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี	เมื่อน�าน�้าเสีย

มาศึกษาผลของเวลา	 ที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการ

บ�าบดัน�า้เสียจากห้องปฏบิติัการเคมีด้วยปฏกิริยิาเฟนตัน

ได้ผลดังภาพที่		2

ภำพที่ 2 :	ประสิทธิภาพการก�าจัดซีโอดี	ณ	เวลาต่างๆ

จากภาพที่	2	ผลการศึกษาเวลาในการท�าปฏิกิริยา

ที่เหมาะสม	ต่อประสิทธิภาพการบ�าบัดน�้าเสียจากห้อง

ปฏิบัติการเคมีด้วยปฏิกิริยาเฟนตันโดยปรับพีเอชของ 

น�า้เสยีจากห้องปฏบิติัการเคมเีริม่ต้นเท่ากบั		2			อตัราส่วน

โดยโมลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิออน

เท่ากับ	 5:1	ความเร็วรอบในการเขย่า	 150	 รอบต่อนาท	ี 

ณ	อณุหภมูห้ิอง	โดยเวลาท่ีใช้ในการทดลองเท่ากบั	10,	30,	



KKU Institutional Research 2015; 3(2) 155

40	และ	60	นาทีตามล�าดับ	ผลการทดลองพบว่า	สามารถ

ก�าจัดซีโอดีได้เท่ากับร้อยละ	94.86	±	0.23,	96.22	±	0.11,	

94.94	±	0.13	และ	94.94	±	0.13	ตามล�าดับ	โดยระยะเวลา	

30	นาที	 มีประสิทธิภาพในการก�าจัดซีโอดีได้สูงสุดได้

เท่ากับร้อยละ	 96.22	 ±	 0.11	 และระยะเวลา	 10	นาที	

ก�าจัดซีโอดีได้น้อยสุดได้เท่ากับร้อยละ	 94.86	 ±	 0.23 

ขั้นตอนที่	 3	 ประสิทธิภาพการบ�าบัดน�้าเสียจากห้อง

ปฏิบัติการเคมี	ณ	สภาวะที่เหมาะสมด้วยปฏิกิริยาเฟน

ตันดังตารางที่	1	

ตำรำงที่ 1	ประสิทธิภาพการบ�าบัดน�้าเสีย

พารามิเตอร์
มาตรฐานน�้าทิ้งโรงงาน

อุตสาหกรรม

น�้าเสียก่อน

บ�าบัด

น�้าเสียหลังบ�าบัด

โดย	Fenton

ประสิทธิภาพ

การบ�าบัด(%)

พีเอช 5.5	–	9.0 6.88	±	0.11 8.21	±	0.09 -

ซีโอดี

(มิลลิกรัมต่อลิตร)

ไม่เกิน	120 3889.03	±	20.35 146.87	±	4.41 96.22	±	0.11

เหล็ก

(มิลลิกรัมต่อลิตร)

- ตรวจไม่พบ

ตารางที่	 1	 แสดงประสิทธิภาพการบ�าบัดน�้าเสีย

จากห้องปฏิบัติการเคมี	ภายใต้สภาวะการทดลองท่ีเวลา	

30	นาที	พบว่าค่าพเีอชของน�า้เสียจากห้องปฏบิติัการเคมี

ก่อนบ�าบัดด้วยปฏิกิริยาเฟนตันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 6.88	±	

0.11	 และเม่ือบ�าบัดน�้าเสียจากห้องปฏิบัติการเคมีด้วย

กระบวนการเฟนตัน	ออกซิเดชันแล้วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

8.21	±	0.09	เนื่องจากต้องปรับพีเอชเท่ากับ	8	เพื่อยับยั้ง 

ปฏิกิริยาเฟนตัน	 	 ส่วนปริมาณซีโอดีเริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ		3889.03	±	20.35	มิลลิกรัมต่อลิตร	ซึ่งประกอบ

ไปด้วยสารประกอบฟีนอล	 ที่ เป็นของเสียท่ีได้จาก

การทดลองของปฏิกิริยาเคมีฟิสิกัล	 เพื่อศึกษา	Critical	 

solution	Temperature	และ	Critical	Solution	Composition	

ของ	Phenol	–	water	system	คู่มือปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลป์	

(5)	 และเม่ือบ�าบัดด้วยปฏิกิริยาเฟนตันออกซิเดชันแล้ว

พบว่าค่าซโีอดีลดลงเหลอื	146.87	±	4.41	มิลลกิรมัต่อลติร					

ซึ่งสามารถบ�าบัดได้เท่ากับร้อยละ	96.22	±	0.11	ปริมาณ

เหล็กก่อนบ�าบัดและหลังบ�าบัดตรวจไม่พบ

สรุปและอภิปรำยผล

	ผลการวจัิยการพฒันาระบบบ�าบดัน�า้เสยีจากห้อง

ปฏิบัติการเคมีด้วยปฏิกิริยาเฟนตันสามารถสรุปได้ดังนี้

1.	 	 สภาวะเหมาะสมของอัตราส่วนโดยโมลของ

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิออนที่สามารถ

บ�าบัดน�้าเสียจากห้องปฏิบัติการเคมีคืออัตราส่วน

โดยโมล	 ระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิ

ออนเท่ากับ	 5:1	 ความเร็วรอบในการกวนเท่ากับ	 150	

รอบต่อนาที	 ณ	 อุณหภูมิห ้อง	 โดยพบว่าปฏิกิริยา

ออกซิเดชันจะเกิดอย่างรวดเร็วท่ีอัตราส่วนโดยโมล

ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ต่อเฟอรัสอิออน	5:1	หลัง

จากน้ันเม่ืออัตราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนเปอร์ออก

ไชด์ต่อเฟอรัสอิออนเพิ่มข้ึนเป็น	 10:1,	 15:1,	 20:1,	

25:1	ประสิทธิภาพการก�าจัดซีโอดีลดลง	ทั้งน้ีเน่ืองจาก

อัตราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ต่อ 

เฟอรัสอิออนที่น้อยหรือมากเกินไปมีผลต่อการก�าจัด 

ซีโอดี	โดย	Gulkaya	และคณะ	(6)	และ	Tekin	และคณะ	

(7)	 	Zhang	และคณะ	(8)	 ได้ศึกษาอัตราส่วนของโมลาร์

ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ต่อเฟอรัสอิออน	 ในการ

ออกซิเดชันเอมีนพบว่าอยู่ในช่วง	 5-40	 มีประสิทธิภาพ

ในการก�าจัดสารอินทรีย์ได้สูง	

	2.		สภาวะเหมาะสมของเวลาในการบ�าบัดน�้าเสีย

จากห้องปฏบิติัการเคมีพบว่า	ทีค่วามเรว็รอบในการกวน	

150	ต่อนาที	ณ	อณุหภมิูห้อง	โดยในช่วง	10	นาทีแรกจะ
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เกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วสามารถก�าจัดสารอินทรีย์ได้

อย่างรวดเร็ว	และที่เวลา	30	นาที	สามารถ	ก�าจัดค่าซีโอ

ดีได้สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ		96.22	±	0.11		การลดลงของสาร

อินทรีย์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงน้ี	 เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ที่ก�าจัดสารอินทรีย์อย่างรวดเร็ว	หลังจากนั้นการก�าจัด

สารอนิทรย์ีกจ็ะลดลงเนือ่งจากปรมิาณสารอนิทรย์ีเหลอื

ไม่มาก	และจากการศึกษาของ		Lee	และ	Shoda	(9)	พบ

ว่าการก�าจัดซีโอดีและสีในน�้าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ด้วย

ปฏิกิริยาเฟนตันโดยใช้เวลา	 30	นาที	สามารถก�าจัดซีโอ

ดีได้ร้อยละ	86

	 3.		ประสิทธิภาพการบ�าบัดน�้าเสีย

	 คุณสมบัติของน�้าเสียเบื้องต้นมีค่าพีเอชเท่ากับ	

6.88	±	0.11	ค่าซีโอดีเท่ากับ	3889.03	±	20.35	มิลลิกรัม

ต่อลิตร	หลังจากบ�าบัดด้วยปฏิกิริยาเฟนตันพบว่า	ค่าซี

โอดีลดลงเหลือเท่ากับ		146.87	±	4.41		มิลลิกรัมต่อลิตร	

โดยมีประสิทธิภาพบ�าบัดซีโอดีร้อยละ	 96.22	 ±	 0.11		 

ค่าพีเอชหลังบ�าบัดด้วยปฏิกิริยาเฟนตันมีค่าเท่ากับ	

8.21	±	0.09		เนื่องจากการปรับพีเอชเท่ากับ	8	เพื่อยับยั้ง 

ปฏิกิริยาเฟนตัน

กิตติกรรมประกำศ  

 ผู ้ วิ จัยและคณะขอขอบคุณมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 ที่ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยสถาบัน

ปีงบประมาณ		2556	และภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ท่ีให้การสนับสนุนด้านสถานที่

และการใช้เครื่องมือ

เอกสำรอ้ำงอิง

(1)	 พงศธร	 ทวีธนวาณิชย์,	 สุมนา	 สิริพัฒนากุล	 

(2555)	 การบ�าบัดน�้า เสียท่ีปนเปื ้อนฟีนอล	 

โดยใช้แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ดักติด	วำรสำรวิชำกำร 

วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี	 5, 

	(1),	21-28.

(2)	 Flaherty		K	A.,	Huang	C.P.	(1992)	Continuous	

flow	 application	 of	 Fenton’s	 reaction	 	 for	 the	

treatment	of	refractorwastewaters	chemical	oxida-

tion.	Technology for the nineties.	2:58-77.

(3)		 พวงรัตน์	 ขจิตวิชยานุกูล,	 ณัฐพล	 สุนทรวิภา	 

(2549)	 การย่อยสลายน�้าเสียจากโรงพยาบาล	 

โดยใช ้กระบวนการโฟโตเฟนตัน	 :	 ผลของ

พารามิเตอร์ที่ใช ้ในการบ�าบัด,วิศวกรรมส่ิง

แวดล้อมไทย,	20	(3),	81-91.

(4)		 สงกรานต์	 	 ค�าศรี.	 (2546)	กำรก�ำจัดสีและซีโอ 

ดี ในน�้ ำชะมูลฝอยโดยกำรออกซิไดซ ์ด ้วย 

สำรละลำยเฟนตัน.  วิทยานิพนธ ์ปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. 	 ขอนแก ่น:	 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(5)  คู ่ มื อ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร เ ค มี ฟ ิ สิ กั ล 	 ภ าควิ ช า เคม	ี 

คณะวิทยาศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยขอนแก ่น	

พฤษภาคม	2553

(6)		 Ipek	Gulkaya,	 Gulerman	A.	 Surucu	&	 Filiz	 

B.	 Dilek	 .	 (2006)	 Importance	 of	 H
2
O

2
/Fe2+  

ratio	 in	 Fenton’s	 treatment	 of	 a	 carpet	 

dyeing	 wastewater.	 Journal of Hazardous   

Materials,	136,	763-769.

(7)		 Huseyin	 	 Tekin.	 	 Okan	 Bilkay.	 	 Selale	 S.	 

	 Ataberk.	 	Tolga	 	H.	Balta.	 	 I.	Haluk	Ceribasi.		 

	 F.	Dilek	 	 Sanin.	 Filiz	B.Dilek.	Ulku	Yetis.	 

	 (2006)	 Use	 of	 oxidation	 to	 improve	 the	 

	 biodegradability	 of	 a	 pharmaceutical	 

 wastewater.  Journal of  Hazardous  

 Materials,	136,	258-265.

(8)		 Hui	 Zhang	 &	 Heung	 Jin	 Choi.	 	 Chin-Pao	 

Huang.	 (2005)	 Optimization	 of	 Fenton	 

process	 for	 the	 	 	 treatment	 of	 landfill	 leach 

ate. Journal of  Hazardous Materials,		125,	166-167.

(9)		 Hyunhee	 Lee	 &	 Makoto	 Shoda.	 (2008)	 

Removal	 of	 COD	 and	Color	 from	 livestock	 

wastewater	 by	 the	 Fenton	method.	 Journal  

of  Hazardous Materials,	153,	1314-1319.



KKU Institutional Research 2015; 3(2) 157

KKU isr.j. 2015; 3(2) : 157-169

http://irj.kku.ac.th

กรณีศึกษา บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม: ปัจจัยความสำาเร็จของ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 3 ไปสู่  
CMMI-DEV ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3
Case Study Wealth Management System: Success Factor for 
Software Development From the CMMI-DEV Level 3 to  
CMMI-DEV Level 5 Version 1.3 Standard

ทนงศักดิ์ เยาวนารถ  (Tanongsak Yaowana)1*,

ประทีป บัญญัตินพรัตน์ (Pratheep Bunyatnoparat)2

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2รองศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
*Correspondent Author: tum421@gmail.com

บทคัดย่อ

	 มาตรฐาน	CMMI	ได้พฒันาข้ึนมาจากมาตรฐาน	CMM	และ	TQM	โดยได้รวบรวมเอาหลกัการทีดี่และเกีย่วขอ้ง

กับกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ไว้อย่างครบถ้วน	การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบปัจจัยและแนวทางความสำาเร็จ

ทีอ่งคก์รใหค้วามสำาคัญและวเิคราะหแ์ลว้วา่มีผลต่อความสำาเรจ็ของการเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน	CMMI-DEV	ระดับ	

5	พจิารณาจากการปฏบิติังานท่ีมีประสทิธิภาพสูงสดุของทกุสว่นงาน	ตามเกณฑ์การประเมนิประสทิธิภาพ	การวเิคราะห์

หาสาเหตุที่แท้จริงและการดำาเนินการแก้ไขปัญหา	 การบริหารผลการดำาเนินการองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

ปรับปรุงกระบวนการ	การใช้นวัตกรรม	การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี	การบริหารบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร	โดยการ

จดัทำาวจิยัในรปูแบบวจิยัเชงิพรรณนา	การเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์	การสังเกตการณ์	และการใชแ้บบสอบถาม

จากฝ่ายบริหารและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานท่ีนำาเข้าตรวจประเมินจากจำานวนบุคลากรท้ังส้ิน	154	คน	

จากบริษัท	 เว็ลธ์	แมเนจเม้นท์	 ซิสเท็ม	ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่ส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำาเร็จในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์จากมาตรฐาน	CMMI-DEV	ระดับ	3	ไปสู่	CMMI-DEV	ระดับ	5	เวอร์ชัน	1.3	ซึ่งมีปัจจัยในด้านความไม่เชื่อ

มัน่ของฝ่ายบรหิารและทศันคตขิองบคุลากร	ดา้นการสนบัสนนุบคุลากรและงบประมาณ	ดา้นประสบการณแ์ละความ

เชี่ยวชาญของที่ปรึกษาและบุคลากรในองค์กร	ด้านโครงสร้างและการจัดการระบบงานในองค์กร
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จากมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 3 ไปสู่ CMMI-DEV ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3

ABSTRACT

	 CMMI	 standard	was	developed	 from	 the	CMM	and	TQM	standard.	 It	 provides	guidance	 for	 efficient,	 

effective	improvement	across	multiple	process	discipline	in	an	organization.	The	purpose	of	this	research	is	to	find	

out	 the	 success	 factors	 that	 the	 software	 developer	 organization	 focus	 in	 the	 development	 process	 for	Level	 5	 

CMMI-DEV	Version	1.3	appraisal.	Based	on	the	performance	of	the	most	effective	of	all	segments.	Performance	

evaluation	criteria,	Root	cause	analysis	and	corrective	action	problem.	Management	of	organizational	performance	

is	directly	related	to	process	 improvement.	Innovative	Use	Modification	Technology	Personnel	management	and	

corporate	 culture.	The	 research	 is	 conducting	 in	 descriptive	 study.	The	 data	were	 collected	 by	 questionnaires,	 

interviews	and	observations	from	the	154	managerial	and	development	staff	involved,	of	Wealth	Management	Systems	

Company.	The	Research	found	that	the	key	factors	that	promote	successful	enterprise	software	development		standards	

CMMI-DEV	Level	3	to	Level	5	CMMI-DEV	Version	1.3	are	the	confidence	of	the	management,		the	attitude	of	the	

of	 the	 staff,	 the	 personnel	 and	 budget	 supporting,	 the	 experience	 and	 expertise	 of	 consultants	 and	 staff	 	 in	 the	 

organization,	structure	and	management	system	in	the	organization.

บทน�ำ

	 ปัจจุบันองค์กรต่างๆ	ทัว่โลกได้นำาคอมพวิเตอร์

เข้ามามีบทบาทในการช่วยดำาเนินงานเพิ่มมากขึ้น	 (1)	

และยิ่งในอนาคตการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะเป็น

สากลมากข้ึน	องค์กรจำาเป็นท่ีจะต้องสรรหาระบบงาน

และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพ

ในการผลิต	 เพื่อให้สามารถตอบสนองและรองรับ

การทำางานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ความเชื่อถือได้	 (2)	 ดังน้ันมาตรฐานทางด้านการพัฒนา

ซอฟต์แวร์จึงเข้ามามีบทบาทสำาคัญเป็นอย่างยิ่งสำาหรับ

ผู้บริโภคในตลาดซอฟต์แวร์เพราะซอฟต์แวร์มีอยู่หลาก

หลายรูปแบบ	 ในด้านของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆ 

ก็ต่ืนตัวและพยายามผลักดันตัวเองเพี่อท่ีจะให้ได้การ

รับรองคุณภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์	 เพื่อสร้างความ

เชื่อม่ันและยอมรับของคู่ค้าท่ีมีท้ังในและต่างประเทศ	

และเป็นจุดเด่นท่ีจะทำาให้ตลาดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ก้าว

ไปสูต่ลาดโลกได้อย่างเต็มรปูแบบภายใต้มาตรฐานสากล	

ซ่ึงถอืเป็นการเปลีย่นแปลงและปรบัปรงุกระบวนการใน

การดำาเนินงานขององค์กรให้มีคณุภาพในระดับสากล	(3)

	 CMMI	 (Capability	Maturity	Model	 Integra-

tion)	 (4)	 ซ่ึงเป็นมาตรฐานที่พัฒนาโดย	Software	Engi-

neering	 Institute	 (SEI)(5)	ของมหาวิทยาลัย	Carnegie	 

Mellon	University	USA.(CMU)	(6)		โดยการนำาข้อดีของ

มาตรฐาน	TQM	และ	CMM	มาปรบัใช้กบัเรือ่งการพฒันา

ซอฟต์แวร์	(Software	Development)	โดยเฉพาะ	และสร้าง

เป็นมาตรฐาน	CMMI	สำาหรบัใช้ในการวดัความเช่ือม่ัน	และ

คุณภาพของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กร	

และใช้ในการกำาหนดวิธีการปฏิบัติงานที่สำาคัญในการท่ี

จะเพิ่มความเช่ือม่ัน	ระดับการพัฒนาต้นแบบ	วุฒิภาวะ

ความสามารถ	(Maturity	Level)	โดยแบ่งออกเป็น	5	ระดับ	

ในการที่จะพัฒนาองค์กรให้ไปสู่	CMMI	ในระดับสูงขึ้น

ได้จะต้องผ่านขั้นตอนของ	CMMI	 ในระดับที่ตำ่ากว่ามา

ก่อนเสมอ	ปัจจุบันมาตรฐาน	CMMI	แบ่งออกได้เป็น	 

5	ระดับ	(Level)	ดังนี้	(7)

	 CMMI	Level-1	เรียกว่า	Initial	จะมุ่งเน้นไปที่

การพัฒนางานให้ลุล่วงเพียงอย่างเดียว	CMMI	Level-2	

เรียกว่า	Repeatable	 จะเน้นท่ีการนำาการบริหารจัดการ

โครงการเบื้องต้น	 (Basic	 Project	Management)	 ที่มี

การจัดทำาเอกสารอย่างเป็นข้ันตอน	 และสามารถตรวจ

สอบได้มาใช้	 	CMMI	Level-3	 เรียกว่า	Defined	จะต้อง

มีการจัดทำาเอกสาร	และกำาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ

งานทั้งในส่วนของการบริหารและการพัฒนา	 โดยจะ

ต้องสัมพันธ์กับมาตรฐานขององค์กร	 CMMI	Level-4	 



KKU Institutional Research 2015; 3(2) 159

เรียกว่า	Managed	ท่ีจะให้ความสำาคญักบัรายละเอยีดต่างๆ	

มากขึ้น	โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพ	นอกจากนั้นแล้ว

ก็มีการใช้	Quantitative	management	มาประกอบ	และ

ระดับสุดท้าย	CMMI	Level-5	เรียกว่า	Optimizing	จะมี

การพฒันากระบวนการต่างๆ	ในทกุจุดให้ดีขึน้อย่างต่อเน่ือง	

(Continuous	 Process	 Improvement)	 เพื่อนำาไปสู่การ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 ปัจจบุนัประเทศไทยมีบรษิทัท่ีได้รบัการรบัรอง

มาตรฐานดังกล่าวท้ังส้ิน	 59	บริษัท(8)	 โดยการรับรอง	

CMMI	จะมีอายุ	3	ปีนับจากวันที่ได้มีการออกใบรับรอง	

ประเทศไทยจดัเป็นประเทศท่ีมีบรษิทัทีไ่ด้รบัการรบัรอง

มาตรฐานระดับโลกเป็นอันดับ	1	ในภูมิภาคเอเชีย

	 ป ัญหาท่ีเกิดขึ้นในการพัฒนาซอฟต์แวร  ์

สู่	 CMMI	ขององค์กรก็คือ	การตีความข้อกำาหนดของ	

CMMI	 ซ่ึงค่อนข้างยาก	ต้องอาศัยท้ังประสบการณ์และ

การศึกษาด้วยตนเองเป็นอย่างมาก	รวมถงึการท่ีบุคลากร

ที่รับผิดชอบงานประจำาและยังต้องมาช่วยในการพัฒนา

ระบบงานใหม่	 ซ่ึงอาจจะไม่ต่อเน่ืองและใช้เวลาในการ

ทำางานท่ีมากขึ้น	สำาหรับองค์กรท่ีสามารถพัฒนาระบบ

จนประสบความสำาเร็จได้น้ัน	 เน่ืองมาจากผู้บริหารของ

องค์กรให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี(9)	 และมีบุคลากร

ขององค์กรที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และการร่วมมือ

กันในการปฏิบัติงาน	การพัฒนาระบบ	CMMI	จะทำาให้

องค์กรได้รับประโยชน์ในหลายๆ	ด้านเช่น	การทำางาน

เป็นระบบมากขึน้	ทำาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาใน

การทำางาน	มีข้อผดิพลาดน้อยลง	และสามารถปฏบิติังาน

ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น	ทำาให้องค์กร 

มีความได้เปรียบหนือเคู่แข่งรายอื่นๆ

	 ผู้วิจัยต้องการทราบถึงปัจจัยต่างๆ	 ท่ีองค์กร

ได้พิจารณาและวิเคราะห์ให้ความสำาคัญว่ามีผลต่อความ

สำาเร็จในการนำาระบบงานเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน	

CMMI-DEV	ระดับ	5	ว่ามลีำาดับความสำาคัญหรอืนำา้หนัก

ของปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัจจัยส่งเสริมจนสามารถทำาให้

องค์กรประสบความสำาเร็จในการตรวจประเมิน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยและแนวทางความสำาเร็จ

ในกระบวนการพัฒนาในการพัฒนาซอฟต์แวร์และ

กระบวนการทำางาน	 จากมาตรฐาน	 CMMI-DEV	 

ระดับ	3	ไปสู่	CMMI-DEV	ระดับ	5	เวอร์ชัน	1.3	

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 1.			ผลการวิจัยนี้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้

กับองค์กรท่ีสนใจ	 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้า

ตรวจประเมินจากมาตรฐาน	CMMI	ระดับ	3	ไปสู	่CMMI	

ระดับ	5	

	 2.	 	 เพื่อใช้เป็นแนวทางประเมินความสามารถ

ในการดำาเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์

	 3.		 เพื่อใช้ตรวจสอบกระบวนการดำาเนินงาน

ขององค์กรด้วยมาตรฐาน	CMMI

	 4.		 เพือ่เป็นแนวทางปรบัปรงุวธีิปฏบิติัสำาหรบั

การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพ

	 5.		 เพื่อให้องค์กรผู ้ผลิตซอฟต์แวร์เห็นถึง

ประโยชน์ท่ีจะได้รับเม่ือได้มาตรฐาน	CMMI	ทั้งในด้าน

ความเช่ือถือ	ความเช่ือม่ันของลูกค้า	 และมูลค่าทางการ

ตลาดที่จะเพิ่มขึ้น

	 6. 	 เพื่อเป ็นแนวทางให ้กับองค ์กรผู ้ผลิต

ซอฟต์แวร์	ที่จะพัฒนาให้องค์กรได้รับมาตรฐาน	CMMI	

ในระดับต่างๆ

	 7.			เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า

ที่จะเข้ามาใช้บริการ	และยังเป็นจุดเด่นสำาหรับแข่งขัน

กันในกลุ่มตลาดผู้ผลิตซอฟต์แวร์

	 8.	 เพื่อผลักดันให้องค ์กรในประเทศไทย

สามารถพฒันาซอฟต์แวร์และเป็นผูน้ำาด้านศูนย์กลางการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ภูมิภาคเอเชีย	 และภูมิภาคตะวันออก

เฉียงใต้

	 9.		 เพื่ อส ่ ง เสริม ให ้ตลาดอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ในประเทศเป็นท่ียอมรับในระดับสากล	

เน่ืองจากองค์กรมีกระบวนการและมีการทำางานท่ีมี

มาตรฐานและมีคุณภาพ
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จากมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 3 ไปสู่ CMMI-DEV ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 ในการวิจัยนี้กลุ ่มตัวอย่างคือบริษัทผู ้ผลิต

ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยและต้องเป็นบริษัทท่ีได้รับ

มาตรฐาน	CMMI	 ผู้วิจัยได้กำาหนดเกณฑ์ขององค์กร 

เป ้ าหมายคือ 	 ต ้ อง ได ้ รับการรับรองมาตรฐาน	 

CMMI-DEV	ในระดับ	5		โดยมีกรอบการวจิยัของการผลติ

ซอฟต์แวร์และกระบวนการทำางานเพื่อให้ได้มาตรฐาน

จาก	CMMI	จากระดับ	3	 ไปสู่	 ระดับ	5	จึงเลือกองค์กร

ตัวอย่างที่สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้วิจัยในมาตรฐาน	

CMMI-DEV	Level	5	version	1.3	คอื	บรษัิท	เวล็ธ์	แมเนจ

เม้นท์	ซิสเท็ม	จำากัด	ซึ่งเป็นองค์กรที่ผ่านการปะเมินด้วย

ผลคะแนะสูงสุดต้ังแต่มีการประเมินมาตรฐานองค์กร	 

ในระดับ	 5	และปัจจุบันใบรับรองผลการประเมินยังไม่

หมดอายุ	 ผู้วิจัยจึงเลือกเป็นองค์กรเป้าหมาย	การวิจัยนี้

จัดทำาในรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา	 โดยเลือกระเบียบ

วิธีวิจัยท่ีเป็นแบบกรณีศึกษาเด่ียว	 (Single	Case	Study)	

และเน้นเฉพาะบุคลากรท่ีมีอำานาจตัดสินใจและมีหน้าที่

พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เข้าตรวจประเมิน

	 1.	ประชากร

		 องค์กรตวัอย่างคอื	บริษัท	เว็ลธ์	แมเนจเม้นท์	

ซิสเท็ม	จำากัด	 มีบุคลากรที่มีอำานาจตัดสินใจและมีหน้า

ท่ีพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัย

นี้จำานวน	154	คน	และสามารถเก็บข้อมูลจากบุคลากร

ได้จำานวน	138	คนจาก	6	สายงาน	สำาหรับบุคลากรที่ไม่

สามารถทำาการสัมภาษณ์บุคลากรด้วยตนเองได้ท้ังหมด

นั้น	 มีสาเหตุมาจากบุคลากรจำานวน	16	คน	อยู่ระหว่าง

การพฒันาระบบงานให้กบัลกูค้าอยูใ่นต่างประเทศ	ผูว้จิยั

ได้สอบถามข้อมูลท่ีบุคลากรเหล่าน้ีปฏิบัติงานถึงหน้าที่

ความรบัผดิชอบในการปฏบัิติงานจากระดับหวัหน้าสายงาน	

และส่งอีเมล์สอบถามโดยตรง	 เพื่อรวบรวมและนำาเป็น

ข้อมูลประกอบการวิจัยในครั้งนี้ด้วย

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

	 	 	 ผูว้จิยัได้ใช้เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล	

โดยใช้แนวคิดจาก	แบบการตรวจประเมินของตัวแทนผู้

ตรวจประเมินมาตรฐาน	CMMI	 	ทีจ่ะพิจารณาจากการ 

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของทุกส่วนงาน	

ตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ	และผลิตภัณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง	 การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา	

การดำาเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นสาเหตุ	การบริหารผล

การดำาเนินการองค์กรโดยมุ่งเน้นให้ผลการดำาเนินสูง

กว่าเดิมแบบสามารถวดัได้	การบรหิารผลการดำาเนนิการ

องค์กรท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับปรุงกระบวนการ	

การใช้นวัตกรรม	การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี	การบริหาร

บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร	 (10)	 โดยเครื่องมือท่ีใช้

แบ่งเป็น	 3	ลักษณะ	 ดังนี้	 1	 แบบสอบถามแบบสำารวจ

รายการ	 ใช้สำาหรับรวบรวมข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

และข้อมูลขององค์กร	 2	 การสัมภาษณ์	 เพื่อใช้สำาหรับ

สอบถามความคิดเห็นของผู ้ปฏิบัติงานในองค์กร 

ในด้านข้อมลูเกีย่วกบัการบรหิาร	ข้อมลูเกีย่วกบับุคลากร 

ในองค์กร	 วัฒนธรรมในองค์กร	ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ

สำาเร็จในการพัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการ

ทำางาน	 และ	 3	 	 การสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานใน

องค์กรในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง

	 3.		 วิธีสร้างเครื่องมือ	

	 	 	 สำาหรับการสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ดำาเนิน

การตามลำาดับดังนี้

										3.1	ศึกษาข้อมลูต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการวจัิย	

รวมถึงผลงานวิจัยอื่นๆ	แล้วทำาการสอบถามโครงสร้าง

และกระบวนการทำางานเบ้ืองต้นขององค์กรตัวอย่างที่

เลือก	และนำาข้อมูลที่ได้จากการสำารวจเบ้ืองต้นมาปรับ

ใช้เป็นกลุม่และหมวดคำาถามท่ีเกีย่วข้องกบัการวจัิย	และ

แบ่งกลุม่ของเครือ่งมือออกเป็นสองกลุม่	กลุม่ท่ี	1	ข้อมลู

ทัว่ไป	และ	กลุม่ที	่2	ข้อมูลเฉพาะด้าน	เครือ่งมือในการทำา

วิจัยนั้นก็มี	3	วิธี	คือ	การใช้แบบสอบถาม	การสัมภาษณ์	

และการสังเกตการณ์

	 	 	 	 3.2	หลังจากได้กลุ่มและรูปแบบของเครื่อง

มือวิจัยแล้ว	 ได้นำาเครือ่งมือท่ีสร้างขึน้ไปทำาการทดสอบ

เครื่องมือวิจัยจากบริษัทท่ีได้ผ่านการตรวจประเมิน

มาตรฐาน	CMMI	จำานวน	15	องค์กร	เพือ่ตรวจสอบระยะ

เวลา	 และความเหมาะสมในการให้ข้อมูลและการตอบ

แบบสอบถาม	แล้วนำามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
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	 4.		วิธีดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล		

	 	ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากฝ่ายบริหาร

ของบริษัท	 เพื่อขอความร่วมมือกับผู้วิจัยในการดำาเนิน

การแจกแบบสอบถาม	 การเข้าสัมภาษณ์	 และการเข้า

สังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน	ของหน่วยงานที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง	และขอความร่วมมือให้กลุ่มตัวอย่างดำาเนินการ

และส่งแบบสอบถามท่ีตอบเสรจ็สมบูรณ์แล้วกลบัคืนให้

ผู้วิจัยตามวันเวลาที่ได้แจ้งทางฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคคล

ของบริษัท	ตลอดจนการเข้าสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อความ

ครบถ้วนของข้อมูล

					5.		การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 						ผูว้จิยัดำาเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูการวจิยัดงันี้

	 5.1	 ด้านการสังเกตการณ์	 (Observation)	 

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยท่ัวไปด้วยวิธีการ

ซักถามแบบไม่เป็นทางการ	 ขอเอกสารเกี่ยวกับองค์กร	

ประวัติความเป็นมา	ข้อมูลต่างๆ	ตลอดจนผลงาน	สินค้า

และบริการ	 เพื่อนำามารวบรวมและปรับใช้ในการต้ัง

คำาถามในประเด็นที่ทำางานวิจัย

	 5.2	ด้านการสัมภาษณ์	(Interview)	จากกลุม่

คำาถามเฉพาะและแบ่งตามประเด็นคำาถามท่ีเก่ียวข้อง

กับกลุ่มตัวอย่างในองค์กร	 ซ่ึงแบ่งปัจจัยด้านการบริหาร	

ปัจจัยด้านบุคลากร	 และปัจจัยด้านวัฒนธรรมของ

องค์กรทำาการรวบรวมผลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์และการ

สังเกตการณ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ว่ามีความสมบูรณ์

ครบถ้วนหรือไม่	 เพื่อใช้ในการสรุปผลการวิจัยได้อย่าง

เพียงพอหรือไม่	 รวบรวมเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานวิจัย	และนัดสัมภาษณ์เพิ่มเติมในประเด็นที่ได้ข้อมูล

ไม่ครบถ้วนมาประกอบ	นำาความคดิเหน็ข้อเสนอแนะเพิม่

เติมจากการสัมภาษณ์มาจดัลำาดับความถีแ่ละนำา้หนกัของ

ปัจจัยทั้งหมด

	 5.3	 ด้านแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	

แจกให้กับฝ่ายบริหาร	 และทุกสายงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาระบบงานด้านซอฟต์แวร์นำามาสรุปผลตรวจ

สอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไ่ด้รบัคืนมาท้ังหมด	

แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ	์ 

จัดหมวดหมู่ตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 

หาค่าร้อยละ	(Percentage)	สำาหรบัข้อมูลจากแบบสอบถาม	

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล

	 ปัจจัยความสำาเร็จของการพัฒนาซอฟต์แวร	์

จากมาตรฐาน	CMMI-DEV	ระดับ	3	ไปสู่	CMMI-DEV	

ระดับ	 5	 เวอร์ชัน	 1.3	 ในการตรวจประเมินและรับรอง

มาตรฐาน	ปรากฏผลการวิจัยและอภิปรายผลได้ดังนี้

ผลกำรวิจัย 

 แบบสอบถำม

	 องค์กรตัวอย่างวจิยัเป็นบรษิทัเอกชน	มีบคุลากร

ในองค์กรมากกว่า	 70	คน	 โดยโครงสร้างองค์กรมีฝ่าย

งานหรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปรับปรุง

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรงจำานวน	 6	 สาย

งาน	และผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นสายงานท่ีเกีย่วข้องกบั

การพฒันาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน	CMMI	หรอืเป็นฝ่าย

บริหารองค์กรปัจจุบันองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผ่านการประเมิน	CMMI	ระดับ	5	เวอร์ชัน	1.3

	 1.			ตำาแหน่งงานปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม

พบว่า	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ 

ทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาระบบงานทีใ่ช้เข้าตรวจประเมิน	

คิดเป็นร้อยละ	78	ผู้บริหารโครงการและหัวหน้าฝ่ายคิด

เป็นร้อยละ	8	หวัหน้าสายงานคดิเป็นร้อยละ	4	ฝ่ายบรหิาร

องค์กรคิดเป็นร้อยละ	2

	 2.	 ประสบการณ์ในการทำางานกับองค์กร

ปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง	 มีประสบการณ์ในการทำางาน

อยู่ระหว่าง	5-8	ปี	มีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	62			ระหว่าง	

2	–	4		ปีคิดเป็นร้อยละ	32			ระหว่าง	9	–	12		ปี	คิดเป็น 

ร้อยละ	24	ส่วนทีมี่ประสบการณ์ต้ังแต่	13	ปีข้ึนไปคิดเป็น

ร้อยละ	18	และทีมี่ประสบการณ์ในการทำางานน้อยกว่า	1	ปี	

คิดเป็นร้อยละ	13

 กำรสมัภำษณ์และสังเกตกำรณ์

	 จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์	 พบว่า	 

ปัจจยัความสำาเรจ็ท่ีฝ่ายบรหิารและทมีผูพ้ฒันาระบบงาน

ทั้งหมดขององค์กรได้ให้ความสำาคัญ	และมีการพิจารณา

ปรบัปรงุ	แก้ไข	และให้นำา้หนกัลำาดับความสำาคัญ	ก่อนนำา

ระบบงานเข้ารับการตรวจประเมินจนได้รับการรบัรองมี	

12	ปัจจัยดังตารางที	่1
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จากมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 3 ไปสู่ CMMI-DEV ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3

ตำรำงที ่1		ปัจจยัความสำาเรจ็ทีฝ่่ายบรหิารองค์กร	และทมีผูพ้ฒันาระบบงานทัง้หมด	จำานวน	154	คนให้ความสำาคญัและ

พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและให้นำ้าหนักลำาดับความสำาคัญดังนี้

ลำาดับที่ ปัจจัยความสำาเร็จ จำานวนคน
คิดเป็น

ร้อยละ

1 ความไม่เชื่อม่ันของฝ่ายบริหารต่อประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับหลังผ่าน

การตรวจประเมิน

140 91

2 ทัศนคติของบคุลากรต่อการนำามาตรฐาน	CMMI	ระดับ	5	มาใช้ในองค์กร 136 88

3 บุคคลากรขาดแรงจูงใจในการทำางาน 136 88

4 การสนับสนุนด้านงบประมาณจากฝ่ายบริหาร 132 86

5 ทีมงานองค์กรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน	CMMI 131 85

6 การสนับสนุนด้านบุคลากร 125 81

7 ทีมงานที่ปรึกษามาตรฐาน	CMMI	เชี่ยวชาญ	มีประสบการณ์ 114 74

8 กระบวนการทำางานในอดีตไม่เหมาะสมกับการทำางานในปัจจุบัน 106 69

9 ผลกระทบจากคำาส่ังแก้ไขระบบงานของลกูค้าทีไ่ด้ว่าจ้างให้องค์กรพฒันา 102 66

10 ผู้บริหารโครงการมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการ 102 66

11 ลักษณะโครงสร้างขององค์กรไม่ซับซ้อน 95 62

12 การตั้งเป้าหมายในโครงการอย่างชัดเจน 91 59

	 จากตารางที่	 1	 เป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วดำาเนินการจัดกลุ่มเพื่อให้

ค่าความถี่และนำ้าหนักกับผลการวิเคราะห์	 ซ่ึงเพื่อความ

ชัดเจนและมองเห็นภาพรวมได้สะดวกยิ่งขึ้นผู้วิจัยจึง

สรปุเป็นตารางตามข้างต้นโดยลำาดับจากปัจจยัใจท่ีองค์กร

ตัวอย่างให้ความสำาคัญในระดับสูงสุดคือปัจจัยลำาดับที่	

1	ถึงปัจจัยลำาดับที่	12	ที่มีระดับความสำาคัญน้อยสุดตาม

ลำาดบั	พร้อมท้ังแจกแจงความถีแ่ละให้นำา้หนกัไว้ในแต่ละ

ปัจจัยความสำาเร็จท่ีฝ่ายบริหารองค์กร	และทีมผู้พัฒนา

ระบบงานทั้งหมด	จำานวน	154	คนให้ความสำาคัญ	และ

ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้องค์กรมีความพร้อมก่อน

ที่จะเข้ารับการตรวจประเมิน	
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อภิปรำยผล

	 จากการศึกษาปัจจัยความสำาเรจ็ของการพฒันา

ซอฟต์แวร์	 จากมาตรฐาน	CMMI-DEV	ระดับ	 3	 ไปสู	่

CMMI-DEV	ระดับ	5	 เวอร์ชัน	1.3	ขององค์กรตัวอย่าง

อภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	ความไม่เชือ่ม่ันของฝ่ายบรหิารต่อประโยชน์

ทีอ่งค์กรจะได้รบัหลงัผ่านการตรวจประเมิน	ปัจจยัน้ีทาง

องค์กรได้มีแนวทางในการแก้ไขโดยหัวหน้าโครงการ

ได้นำาเสนอและชี้แจงเหตุผลและผลประโยชน์ต่างๆ	 

ที่องค ์กรจะได ้รับให้ฝ ่ายบริหารได ้รับทราบ	 และ 

ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับโครงการเพิ่มระยะเวลาในการ

ศึกษาทำาความเข้าใจในระบบงานให้มากข้ึน	 ซ่ึงเป็นผล

ให้สามารถดำาเนินโครงการต่อได้ในท่ีสุด	หลังจากที่

องค์กรได้รบัการรบัรองผลมาตรฐาน	CMMI-DEV	ระดับ	

5	 เวอร์ชัน	 1.3	 ฝ่ายบริหารได้แจ้งผลประกอบการให้

พนักงานทราบว่า	องค์กรเป็นท่ีรู้จักของลูกค้าท้ังในและ

ต่างประเทศมากข้ึน	ทำาให้ปัจจบัุนมลีกูค้าเพิม่ข้ึนจากเดิม	

34%	โดยเป็นลกูค้าในประเทศมากกว่าต่างประเทศ	ลกูค้า

เชื่อม่ันในมาตรฐานและกระบวนการทำางานท่ีองค์กรได้

รับการรับรอง	 ตลอดจนองค์กรสามารถลดขั้นตอนใน

การทำางานลง	ลดข้ันตอนด้านเอกสารในระบบงาน	ทำาให้

การติดต่อประสานงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 

มากข้ึน	ตลอดจนการสือ่สารในองค์กรกม็ปีระสทิธิภาพด้วย	

ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของมาตรฐาน	CMMI	ระดับ	5	

ทีไ่ด้ผ่านการรบัรอง	ฝ่ายบรหิารมีความม่ันใจยิง่ข้ึนในการ

ที่จะทำาให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันและมีจุดแข็ง

ที่เห็นได้อย่างชัดเจน	ฝ่ายบริหารพร้อมท่ีจะสนับสนุน

และส่งเสริมองค์กรเข้าตรวจประเมินในมาตรฐานอื่นๆ	

ทีเ่กีย่วข้องต่อไป	ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ประกอบ	

ได้กล่าวไว้ว่าตัวแทนต้องได้รับการแต่งต้ังจากผู้บริหาร

สูงสุดขององค์กร	 ซ่ึงมีลักษณะเป็นผู้นำา	 เป็นท่ียอมรับ

และได้รับความเชื่อถือจากพนักงานในองค์กรต้องเป็น

แบบอย่างของความมุ่งม่ันและเอาใจใส่อย่างจริงจังให้

พนักงานในทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนด

	 2.	 ทัศนคติของบุคลากรต่อการนำามาตรฐาน	

CMMI	 ระดับ	 5	 มาใช้ในองค์กร	 จากปัจจัยน้ี	 พบว่า	

ทัศนคติเริ่มแรกที่บุคลากรมองถึงการนำามาตรฐาน	

CMMI	ระดับ	5	มาใช้ในองค์กร	ที่ทำาให้เกิดผลกระทบ

ในการไม่ให้ความร่วมมือและไม่เหน็ด้วยเน่ืองจากเกรงว่า

ตนเองจะเสียประโยชน์	องค์กรได้มีแนวทางการแก้ไขดังนี้	

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 และหัวหน้าโครงการ	 ได้รวมกัน

ทำาความเข้าใจถึงผลประโยชน์และกระบวนการทำางาน

ทีเ่ป็นระบบและมีระเบยีบ	และเป็นแนวทางการทำางานท่ี

เป็นมาตรฐาน	จะทำาให้เป็นการลดงานให้กบัพนกังานทกุ

คนหลังจากนำาระบบมาใช้จริง	ซึ่งเป็นประโยชน์ในระยะ

ยาวและไม่ได้ลดจำานวนพนักงานลง	 แต่จะลดขั้นตอน

และกระบวนการในการบริหารจัดการต่างๆ	ทั้งเอกสาร	

ลดขั้นตอนการทำางาน	และมีแนวทางหรือรูปแบบท่ีไม่

ต้องเริ่มทำางานซำ้า	ทำาให้องค์กรโดยรวมสามารถทำางาน

ได้รวดเร็วและคล่องตัวย่ิงขึ้น	ภายหลังท่ีองค์กรได้ผ่าน

การตรวจประเมินรับรองผลแล้วนั้น	 บุคลากรมีทัศนคติ

ที่เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม	 น่ันคือ	บุคคลากรมองว่า

องค์กรท่ีดีต้องได้รับการรับรองมาตรฐานท่ีเป็นสากล

ในกระบวนการทำางานเพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพ

ในหลายๆ	ด้าน	สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นในระดับ

เดียวกันได้	 และทำาให้การทำางานมีความคล่องตัว	 และ 

ไม่ซับซ้อนเหมือนก่อนเข้าตรวจประเมิน	 ซ่ึงสอดคล้อง

กับข้อคิดเห็นของ	 (ธัชชัย,	 2547)	 ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่อง

ของการบริหารด้านทัศนคติบุคลากรไว้ว่า	 ผู ้บริหาร

จำาเป็นต้องเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงออกของ

บุคลากรในองค์กร	 เพื่อสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้องมากระ

ตุ้นจึงจะสามารถเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติท่ีเปลี่ยนไป

และสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันและร่วมมือกันใน

การปฏบัิติงานให้มีประสทิธิภาพ	และ	สอดคล้องกับ	ขวญัตา	

กีระวิศาสกิจ	 (2)	ทำาการวิจัยเรื่อง	ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมี

ส่วนร่วมในโครงการ	การบรหิารคณุภาพโดยรวม(TQM)	

ของพนักงานบริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จำากัด(มหาชน.)	พบว่า	 

การฝึกอบรมเกี่ยวกับ	TQM	หัวข้อกิจกรรม	 7ส	ปัจจัย

ด้านชวีสงัคม	แรงจงูใจ	ขวญัของพนกังาน	ปัจจยัจิตวทิยา	
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จากมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 3 ไปสู่ CMMI-DEV ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3

ปัจจัยพฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร	 และปัจจัยการรับรู้

นโยบายองค์กร	 มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน

โครงการ	TQM

	 3.	 บุคคลากรขาดแรงจูงใจในการทำางาน	 

จากป ัจ จัย น้ีองค ์กรได ้ มีแนวทางการแก ้ ไข ดัง น้ี	 

ฝ่ายบริหาร	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	และหัวหน้าโครงการ	 

ได้ร่วมกนัทำาความเข้าใจถงึผลประโยชน์และกระบวนการ

ทำางานท่ีเป็นระบบและมีระเบียบและเป็นแนวทางการ

ทำางานท่ีเป็นมาตรฐาน(11)	 จะทำาให้เป็นการลดงานให้

กับพนักงานทุกคนหลังจากนำาระบบมาใช้จริงตลอดจน

ผลกำาไรท่ีองค์กรจะได้รับ	 เป็นผลให้กับการเพิ่มจำานวน

โบนัสที่ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าโครงการ

ได้นำาเสนอถึงแผนงานนี้ให้กับฝ่ายบริหาร	ภายหลังที่

องค์กรประสบความสำาเร็จในการเข้ารับการประเมิน

และองค์การมีผลการดำาเนินงานท่ีดีข้ึนเทียบกับผลการ

ดำาเนินการในอดีต	ภายหลังที่องค์กรได้รับการรับรองผล

การประเมิน	ฝ่ายบริหารได้ประกาศเพิ่มขวัญกำาลังใจให้

กับพนักงานทั้งหมดขององค์กร	และเป็นการสร้างความ

เชื่อมันให้กับพนักงานว่าในการพัฒนาระบบงานใดๆ	 

ท่ีองค์กรได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น	พนักงานขององค์กร 

ก็จะได้ผลประโยชน์น้ันตามด้วยเช่นกัน	 จากคำาส่ังดัง

กล่าวทำาให้พนักงานมีขวัญและกำาลังใจในการทำางาน

สร้างวฒันธรรมทีดี่ในองค์กร	สร้างความสามัคคีเพิม่มาก

ขึ้นหลังได้รับการรับรองผล	ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็น

ของ	(ธัชชัย,	2547)	ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการบริหาร

งานไว้ว่า	ผู้บริหารจำาเป็นต้องเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ี

แสดงออกของบุคลากรในองค์กร	 เพื่อสร้างแรงจูงใจท่ี

ถูกต้องมากระตุ้นจึงจะสามารถเสริมสร้างให้สมาชิกมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพ

	 4.	 การสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายบริหาร	

จากปัจจยัน้ีองค์กรได้มแีนวทางการแก้ไขดังนี	้ด้วยเหตุผล

ด้านงบประมาณหัวหน้าโครงการได้นำาเสนอเกี่ยวกับ

การให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณจากภาครัฐ	

ทำาให้องค์กรมีการใช้งบประมาณท่ีลดลงมาก	 เพียงพอ 

ที่จะตัดสินใจอนุมัติให้เดินหน้าของโครงการภายใต้ 

การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐสำาหรับองค์กร 

ที่ได้เข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐาน	CMMI	หากองค์กร

เข้าร่วมล่าช้าก็จะทำาให้องค์กรเสียโอกาสในทางธุรกิจ	

(12)	 และความเชื่อถือของลูกค้า	 เม่ือเปรียบเทียบกับ

การท่ีองค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน	CMMI	 ซ่ึงเป็น

มาตรฐานในระดับสากล	ผู้บริหารโครงการพยายามท่ี

จะผลักดันให้องค์กรเข้าตรวจประเมินในระดับสูงสุด	 

ด้วยความมุ่งมันของทีมงานผู้บริหารโครงการและได้ให้

คำาม่ันเกีย่วกบัผลประโยชน์ต่างๆ	ทีอ่งค์กรจะได้รบั	ตลอด

จนมีการสนบัสนนุงบประมาณจากภาครฐัเพือ่เป็นการส่ง

เสรมิให้องค์กรผูผ้ลติซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมจีำานวน

เพิ่มมากขึ้นและสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับองค์กร	

ทำาให้ทีมงานผู้บริหารโครงการได้รับคำายกย่องและเป็น

ทีเ่ชือ่มัน่ให้กบัฝ่ายบรหิารในการเสนอให้ผลกัดันองค์กร

ไปสู่มาตรฐานอื่นๆ	ในระดับสากล	ซึ่งสอดคล้องกับบท

สัมภาษณ์ของ	 (ชาญนาวิน,2550)	 ท่ีได้เสนอแนะเกี่ยว

กับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ

ด้วยการรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐ

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	พบว่า	 เน่ืองจากทางภาครัฐ

ให้งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย	 ในการจ้างที่ปรึกษา

เข้าไปสอนการทำาระบบและเข้าไปตรวจประเมินในสถาน

ประกอบการเป็นลดค่าใช้จ่ายให้กบัองค์กรได้	แต่จะทำาให้

ประสิทธิภาพการทำางานและการจัดทำาระบบของสถาน

ประกอบการไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดอย่างแท้จริง	

ไม่มีความต่อเน่ืองและมีข้อจำากัดเรื่องของเวลาเข้ามา

เกี่ยวข้อง	ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการโดยตรง	

ทั้งนี้ขนาดของอุตสาหกรรมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้

เกิดปัญหาได้เช่นกัน

	 5.	 ทีมงานองค์กรมีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน	CMMI	พบว่าทีมงานโครงการ

มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน	CMMI	อย่างแท้จริง 

ในเน้ือหาต่างๆ	ของมาตรฐาน	 เพราะในการนำาองค์กร 

มารฐาน	CMMI	ก็คือ	การตีความข้อกำาหนดของ	CMMI	

ซ่ึงค่อยข้างยาก	ต้องอาศัยท้ังประสบการณ์	และการศึกษา

ด้วยตนเองเป็นอย่างมาก	 เน่ืองจากที่ทีมงานบุคลากร 

มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานต้ังแต่	 CMMI	
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ระดับ	3	จนถึง	CMMI	ระดับ	5	และเป็นทีมงานเดิมเป็น

ส่วนใหญ่	ทำาให้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนา

ระบบงานขึ้นมาในระดับต่างๆ	จนถึงระดับสูงสุด	 ไม่ว่า

จะเป็นลดระยะเวลาในการอบรม	ลดการว่าจ้างที่ปรึกษา	

ส่งผลให้เป็นส่วนท่ีช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเตรยีมตัวก่อน

เข้าการตรวจประเมินให้องค์กรด้วย

	 6.	การสนับสนุนด้านบุคลากร	พบว่าเนื่องจาก

ต้องบริหารจัดการด้านเวลากับงานประจำาท่ีต้องรับผิด

ชอบ	ความเหมาะสมด้านจำานวนบุคลากรจึงเป็นปัจจัย

ท่ีจำาเป็นที่องค์กรได้พิจารณาเพิ่มจำานวนบุคลากร	 ต้ังแต่

ในช่วงเริ่มต้นจากการเตรียมการเข้าตรวจประเมิน 

เพือ่ให้เกดิความเหมาะสมทัง้ในการรบัผดิชอบงานประจำา

และการพฒันาระบบงานและเตรยีมความพร้อมก่อนเข้า

รับการตรวจประเมิน	 ระยะแรกองค์กรมองว่าจำานวน

บุคลากรน่าจะเพียงพอและสามารถจัดการได้	 แต่ภาย

หลงัการดำาเนินโครงการพบว่า	ปรมิาณงานไม่สมัพนัธ์กบั

จำานวนบุคลากร	ผู้บริหารโครงการจึงได้ขอเสนออนุมัติ

อัตรากำาลังเพิ่มเติม	จำานวน	18	คนใน	6	สายงาน	กับฝ่าย

บริหารเป็นการเฉพาะแบบเร่งด่วน	และได้ใช้ระยะเวลา

ดำาเนินการสรรหาเป็นเวลา	 1	 เดือนจึงได้บุคลากรครบ

สามารถดำาเนินการต่อไปได้	 ผู้บริหารโครงการชี้แจงว่า

จำานวนคนต้องมีอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน	 ย่ิงเป็น

ระยะท่ีองค์กรจะเข้ารบัการตรวจประเมินแล้ว		การเตรยีม

บคุลากรหากมกีารจดัเตรยีมก่อนเริม่การพฒันาโครงการ

จะได้ประโยชน์มากกว่าการมาเพิ่มเติมในระหว่าง

ดำาเนินโครงการเพราะต้องมีการจัด	อบรม	และเรียนรู้

หลักการต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับระบบงานและมาตรฐาน	 

CMMI-DEV	ระดับ	5		ดังนัน้หากจะมีการดำาเนินการต้อง

จัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอก่อนเริ่มดำาเนินการพัฒนา

ระบบงาน	ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อคดิเหน็ของ	(กฤษฎ์,	2541)	

ที่กล่าวไว้ว่าองค์กรต้องมีการนำาแผนงานที่กำาหนดไว้

มาปฏิบัติโดยผู้รับผิดชอบโครงการจัดให้มีการฝึกอบรม

บุคลากรเพื่อให้มีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม

และจำาเป็นจดัทำาและควบคุมเอกสารให้ทันสมัยและร่วม

มือนำาไปใช้ปฏบิติั	พร้อมท้ังควบคุมการปฏบัิติให้ม่ันใจว่า

กิจกรรมดำาเนินไปด้วยความปลอดภัยและสอดคล้องกับ

แผนงานที่วางไว้	 รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำาหรับ

กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน

	 7.	ทมีงานท่ีปรกึษามาตรฐาน	CMMI	เชีย่วชาญ	

มีประสบการณ์	พบว่า	จากประสบการณ์องค์กรตัวอย่าง

คือการว่าจ้างที่ปรึกษาท่ีไม่มีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญหรือมีน้อยทำาให้องค์กรต้องชะลอโครงการไว้	 

จนเม่ือได้เปลี่ยนที่ปรึกษาใหม่ที่มีประสบการณ์จึง

สามารถดำาเนินโครงการต่อจนสำาเร็จ	 จากประสบการณ์

ทีอ่งค์กรได้รบัจากการอบรมและเข้ารบัการตรวจประเมิน

เมือ่ครัง้ทีมี่ทีป่รกึษาทีมี่ประสบการณ์และความเชีย่วชาญ

น้อย	ทำาให้ท่ีปรึกษาวางแนวทางและระยะเวลาในการ

พัฒนาโครงการและการให้ความรู้ความเข้าใจกับทีมงาน

ขององค์กรได้ไม่มีประสิทธิภาพ	ส่งผลให้ทีมงานพัฒนา

ระบบงานมีความเข้าใจและการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง

ตามแนวทางการปฏิบัติ	 เพราะทีมงานที่ปรึกษาตีความ

ในเนื้อหาของมาตรฐานผิดไป	จากการประชุมผู้บริหาร

โครงการ	 ที่ประชุมไดมีข้อเสนอแนะให้ทำาการศึกษา

ประวติัและผลงานท่ีผ่านมาของทีป่รกึษาให้ละเอยีดก่อน	

จะเป็นการช่วยลดความผิดพลาดในการเลือกบริษัทที่

ปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน	CMMI	สำาหรับองค์กร

	 8.	กระบวนการทำางานในอดีตไม่เหมาะสมกับ

การทำางานในปัจจบัุน	พบว่ากระบวนการทำางานบางส่วน

ในอดีตไม่เหมาะสมกบัการทำางานในปัจจุบันขององค์กร	

ซึ่งเป็นปัญหาที่ทีมงานผู ้บริหารโครงการได้ประชุม

ร่วมกันในการปรับลดระบบงานบางระบบออกไปจาก

ระบบงานที่พัฒนาเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินออกไป	 

ทั้งนี้ก็เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะทำาให้ไม่ผ่านการตรวจ

ประเมินได้	 ท้ังนี้มีประสบการณ์จากเม่ือครั้งการเข้า

รับการตรวจประเมิน	CMMI	ระดับ	3	 เช่น	การจัดเก็บ

เอกสารไว้ในหลากหลายสถานที่	ทั้งเอกสารเก่าเอกสาร

ทีผ่่านการแก้ไขแล้ว	หรอืกำาหนดการในการจดัทำาระบบงาน	

การแก้ไขระบบงาน	ส่วนมากจดัเกบ็เป็นเอกสาร	ทางทมี

งานผู้บริหารโครงการแก้ไขโดยได้พัฒนาระบบการจัด

เก็บแบบไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์กลางเป็นศูนย์ข้อมูล	

(Data	Center)	การกำาหนดสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน	แก้ไข	

ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าใช้ข้อมูล	 ซ่ึงจากระบบงาน
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จากมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 3 ไปสู่ CMMI-DEV ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3

ที่ได้พัฒนาข้ึนมาใหม่	 สร้างความเป็นระบบในระบบ

เอกสารเป็นอย่างมาก	ลดการทำางานทีซ่ำา้ซ้อนกนั	และยงั

เป็นการพัฒนาตามแนวทางในการพัฒนาระบบงานตาม

มาตรฐาน	CMMI-DEV	ระดับ	5	ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิด

เห็นของ	 (กฤษฎ์,	 2541)	 ได้กล่าวถึงองค์กรไว้ว่า	องค์กร

ต้องกำาหนดให้มีการทบทวนกระบวนการและระบบ

การจัดการ	จากผลการดำาเนินงาน	ผลการตรวจประเมิน	

รวมท้ังปัจจัยต่างๆท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 นำามาปรับปรุง 

การดำาเนินงานเพื่อลดความเส่ียงอย่างต่อเนื่องและ

กำาหนดแผนงานเชิงป้องกัน

	 9.	 ผลกระทบจากคำาส่ังแก้ไขระบบงานของ

ลูกค้าท่ีได้ว่าจ้างให้องค์กรพัฒนา	 พบว่า	 ซอฟต์แวร์ที่

ลูกค้าได้ว่าจ้างให้องค์กรออกแบบและพัฒนา	บางระบบ

มีความซับซ้อนมากเกินไป	ทำาให้ลูกค้ามักเปลี่ยนแปลง

ความต้องการอยูห่ลายครัง้เม่ือเกดิการเปลีย่นแปลงความ

ต้องการจะส่งผลให้ท้ังระบบต้องล่าช้าออกไปหลายเดือน	

ซ่ึงกระทบบุคลากรที่อยู่ระหว่างเข้าร่วมพัฒนาระบบ

งานทีใ่ช้ในการตรวจประเมนิมาตรฐาน	CMMI	ระดับ	5	

เพราะต้องดึงบุคลากรไปแก้ไข	ทดสอบระบบงานของ

ลูกค้าให้เสร็จทันกำาหนดการส่งมอบลูกค้า	 ทีมงาน 

ผู้บริหารโครงการให้ข้อคิดเห็นในการพิจารณาก่อนรับ

งานจากลูกค้าว่า	 ต้องทำาข้อตกลงและขอบเขตในการ

ปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน

	 10.	ผู้บริหารโครงการมีประสบการณ์ด้านการ

พัฒนาโครงการ	พบว่าการที่มีผู้บริหารโครงการมีความรู้

ความเข้าใจในระบบงานจะช่วยสนบัสนุนทมีงานทัง้หมด

เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน

	 11.	ลักษณะโครงสร้างขององค์กรไม่ซับซ้อน	

พบว่าหากองค์กรมีความซับซ้อนจะทำาให้การดำาเนนิงาน

ล่าช้าและเป็นผลให้ระบบงานท้ังหมดล่าช้าออกไปด้วย	

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจประเมินต้อง

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม

	 12.	 การต้ังเป้าหมายในโครงการอย่างชัดเจน	

พบว่าการต้ังเป้าหมายขององค์กรตัวอย่างช่วยให้ทีม

งานของโครงการเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์

หลักขององค์กร	ตลอดจนพนักงานท้ังหมดจะได้เข้าใจ 

ตรงกัน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กุลวดี	 (2541)	

ได้กล่าวไว้ว่าผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งม่ันและ

สนับสนุนระบบคุณภาพของบริษัท	และเป็นผู้นำาในการ

พัฒนาระบบคุณภาพ	โดยแสดงให้พนักงานทั่วไปได้เห็น

ถงึความสำาคัญของระบบคุณภาพและความจรงิจงัในการ

สร้างระบบขึ้นในองค์กรของตน

	 จากผลการทำาวิจัย	 พบว่าองค์กรตัวอย่างมี

คณุสมบติัครบถ้วน	มีการดำาเนนิงานเป็นไปตามท่ีคำาถาม

ในแบบประเมินกำาหนดไว้และสอดคล้องกับแนวทาง

ในการประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานผู้ตรวจประเมิน 

ที่ได้ประเมินและรับรองมาตรฐานระดับ	5	ให้กับองค์กร	

โดยมีปัจจัยสำาคัญท่ีส่งเสริมให้องค์กรประสบความ

สำาเร็จในการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการทำางาน

จนได้รับการรับรองมาตรฐาน	CMMI-DEV	 ระดับ	 5	 

ที่องค์กรตัวอย่างได้ให้นำ้าหนักและความสำาคัญ	 ในการ

ปรับปรุงแก้ไข	 ในการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กร

และระบบงานก่อนการเข้าตรวจประเมินรับรองผล	 

จากประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานจากมาตรฐาน	

CMMI	ระดับ	3	ทำาให้องค์กรเห็นความสำาคัญของปัจจัย

ความสำาเร็จที่สำาคัญ	สำาหรับองค์กรอื่นๆท่ีจะศึกษาเพื่อ

เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรของตนเองก็สามารถ

นำาปัจจัยความสำาเร็จที่ได้เกิดจากการวิจัยไปปรับใช้และ

ประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรได้

ข้อเสนอแนะ

	 ปัจจัยความสำาเร็จของการพัฒนาซอฟต์แวร	์

จากมาตรฐาน	CMMI-DEV	ระดับ	3	ไปสู่	CMMI-DEV	

ระดับ	 5	 เวอร์ชัน	 1.3	 ในการตรวจประเมินและรับรอง

มาตรฐาน	มีข้อเสนอแนะดังนี้	

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับองค์กร 

	 เน่ืองจากงานวิจัยน้ีได้มีการจัดทำาออกแบบ

ประเมินวดัระดับการเติบโตขององค์กรทีไ่ด้รบัการรบัรอง

ตามมาตรฐาน	CMMI	 ระดับ	 5	 ดังน้ันองค์กรสามารถ

ประเมินความสำาเร็จในเบ้ืองต้นได้ด้วยตัวเอง	 แต่ท้ังนี้

อาจเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้เนื่องจากผู้ประเมินเป็น

บุคลากรในองค์กร	 อาจจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการ
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ประเมินหรือยังไม่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ี

เพียงพอ

	 สำาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น	 การพัฒนา

กระบวนการปฎิบัติมีความเส่ียงสูง	 เน่ืองจากพนักงาน

ต้องใช้เวลาในการทำางานท่ีเพิ่มมากข้ึนในช่วงแรก	 

ทำาให้งานที่จะต้องส่งตามกำาหนดเวลาอาจมีการล่าช้าไป	

ดังนัน้ผูบ้รหิารต้องเข้าใจและให้การสนับสนนุการพฒันา

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์	 เช่น	การพูดคุยกับลูกค้า

ให้เข้าใจว่าอาจมีการส่งงานล่าช้าเนื่องจากบริษัทเริ่มนำา

กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ทีเ่ป็นมาตรฐานมาทดลอง

ใช้งาน	ตลอดจนการให้กำาลังใจพนักงานในการก้าวไปสู่

การประเมินมาตรฐานใหม่

	 การพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น

มีการเพิ่มเอกสารท่ีจำาเป็นและตรงตามข้อกำาหนดของ

มาตรฐาน	CMMI	ในแต่ละระดับของวุฒิภาวะ	พนักงาน

บางคนจะรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มงาน	หัวหน้างานจึงจำาเป็น

ต้องอธิบายถึงความสำาคัญและประโยชน์ของการนำา

มาตรฐาน	CMMI	มาใช้ในการสร้างกระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ขึน้มาใหม่	อกีท้ังผูบ้รหิารอาจจะต้องพจิารณา

เกีย่วกบัโบนสั	หรอืรางวลัอืน่	เพือ่เป็นส่ิงจูงใจหรอืเป็นค่า

ตอบแทนในการทำางานที่จะเป็นผลประโยชน์ระยะยาว

กับองค์กร	และยังเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจให้พนักงาน

อีกด้วย

	 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดย

องิมาตรฐาน	CMMI	นัน้	ผูป้ฏบัิติงานอาจจะยงัขาดความ

รู้ความเข้าใจในบางส่วน	จำาเป็นต้องมีการอบรมให้เข้าใจ

ในส่วนของความหมายของ	CMMI	กระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ก่อนที่จะนำามาใช้ในบริษัท	 เพื่อสร้างความ

รู้ความเข้าใจและสร้างความชำานาญ	ความพร้อมให้กับ

บคุลากร	ก่อนทีจ่ะนำาองค์กรเข้าประเมินควรศึกษาความ

พร้อมขององค์กร	โดยการส่งทีมงานเข้าอบรมเพือ่พฒันา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	CMMI	ก่อน	(13)

	 ในด้านของจำานวนบคุลากรท่ียงัมีไม่เพยีงพอใน

การปฏบิติังานนัน้	เพือ่ให้การทำางานสำาหรบักระบวนการ

พัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลา

ตามกำาหนดการท่ีได้ร่วมกันวางแผนไว้	 ผู้วิจัยขอเสนอ

ว่าจะต้องมีการเพิม่จำานวนบุคลากรสายงานละ	3	คนของ

ทั้ง	6	สายงาน	เพื่อให้เพียงพอต่อการดำาเนินงานทั้งหมด

เนือ่งจากปรมิาณงานท่ีรบัผดิชอบมีปรมิาณเพิม่ข้ึนทุกๆ	ปี	

ซึ่งจะทำาให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าได้ทนัตามระยะเวลาของแผนงาน	สร้างความน่าเชือ่

ถือให้กับองค์กรยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับซอฟต์แวร์ไทยสู่สำกล

ด้วยมำตรฐำน CMMI

	 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับซอฟต์แวร์ไทยสู่

สากลด้วยมาตรฐาน	CMMI	 ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์

และขอนำาเสนอแนวทางในการยกระดับซอฟต์แวร์ไทย

สู่สากลด้วย	มาตรฐาน	CMMI	เพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลอีก	

4	แนวทางได้แก่

	 แนวทางที่	1		การสร้างความตระหนักถึงความ

สำาคัญของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์	และมาตรฐาน

กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์	มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะก่อให้

เกดิความตระหนักและต่ืนตัวในหมู่ผูป้ระกอบการพฒันา

ซอฟต์แวร์	 ถึงความสำาคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร ์

ทีมี่คณุภาพด้วยกระบวนการทีไ่ด้มาตรฐานสากล	มุ่งเน้น

กจิกรรมในการจดัฝึกอบรมหรอืสัมมนาเพือ่ให้ผูป้ระกอบ

การพัฒนาซอฟต์แวร์ตระหนักถึงความสำาคัญของการ

ควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์

	 แนวทางท่ี	 2	 การจัดเตรียมบุคลากรทั้งภาค

การพัฒนาซอฟต์แวร์	 เทคโนโลยีต่างๆ	 และภาคการ

ศึกษาสำาหรับการดำาเนินการตามแนวทางของมาตรฐาน	

CMMI	 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมบุคลากรในส่วน

ของผู้เช่ียวชาญและผู้ปฏิบัติงานสำาหรับรองรับความ

ต้องการของผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการเข้า

สู่กระบวนการมาตรฐาน	CMMI	 เน่ืองจากบุคลากรท่ีมี

ความเข้าใจในมาตรฐาน	CMMI	นัน้ยงัมคีวามขาดแคลนอยู่

	 แนวทางที่	3	การเสริมศักยภาพของผู้ประกอบ

การพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าสู่มาตรฐาน	CMMI	 เพื่อผลัก

ดันให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทยมีมาตรฐานเทียบ

เท่าสากล	 ทั้งน้ี	 หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ซิป้าจะต้องมีบทบาทหลกัในการท่ีจะหาปัจจยัสนบัสนนุ

ด้านการเงินและด้านบุคลากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ
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จากมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 3 ไปสู่ CMMI-DEV ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3

การท่ีมีความสนใจและมีความพร้อมในการท่ีจะเข้าสู่

กระบวนการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

	 แนวทางที่ 	 4	 ขยายโอกาสในการทำาธุรกิจ	

สำาหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง	CMMI	 โดยใช้	

การรบัรองมาตรฐาน	CMMI	เปิดตลาดใหม่ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ	 เนื่องจาก	CMMI	 เป็นมาตรฐานสากล	

และ	 สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ง

ชาติ	 (SIPA)	ได้ดำาเนินการเปิดตลาดต่างประเทศให้กับผู้

ประกอบการพฒันาซอฟต์แวร์ไทยมาโดยตลอด		การร่วม

มือกนัในการสนับสนุนและช่วยเหลอืในการเปิดตลาดให้

กว้างขึ้นโดยอาศัยหน่วยงานภาครัฐ	เช่น	สำานักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	กรมส่งเสริมการส่ง

ออก	(DEP)	และ	เขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย	

(Software	Park	Thailand)

	 การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

ให้ได้ตามมาตรฐานสากลน้ัน	 ได้รับการยอมรับจาก

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ท่ัวโลกว่า	 จะสามารถทำาให้การ

พัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กรต่างๆ	 มีมาตรฐาน	และมี

ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	 ดังน้ันองค์กรด้านซอฟต์แวร์

ของไทยจึงควรตระหนกัถงึความสำาคัญของการปรบัปรงุ

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์น้ีเช่นกัน	 แต่สำาหรับ

มาตรฐานใดท่ีองค์กรจะเลอืกใช้นัน้ควรจะเลอืกให้เหมาะ

สมกับการทำางาน	และนโยบายขององค์กร

กิตติกรรมประกำศ

	 ด ้ วยความกรุณาของอาจารย ์ที่ ปรึ กษา

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี	 ท่านรองศาสตราจารย์	 ประทีป	

บัญญัตินพรัตน์	 ที่ได้ให้แนวคิด	 คำาชี้แนะ	 ข้อแนะนำา	 

เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ	 ในทุกขั้นตอนอันเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่ง	 ในการทำาวิจัย	 และอาจารย์วิสุทธ์ิ	 

ลอืชยัเฉลมิสุข	ซ่ึงเป็นผูเ้ชีย่วชาญและท่ีปรกึษามาตรฐาน	

CMMI	ที่คอยให้ความรู้ท่ีถูกต้องตลอดจนให้คำาแนะนำา

ต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการทำาวิจัย	 ตลอดจนอาจารย์คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุก

ท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรูแ้ก่ผูว้จิยัในความรูด้้าน

ต่างๆ	ตลอดการศึกษา	ผู้วิจัยใคร่กราบพระคุณคณาจารย์

ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้	ณ	ที่นี้
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)	 เพื่อศึกษาแนวทางในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจใน

เขตกรุงเทพมหานคร(2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียน

เอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาท่ีเรียนภาษาอาหรับจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลและ(3)	 เพื่อศึกษาแนวทางการ

พฒันาการสอนภาษาอาหรบักลุม่ตัวอย่างคือ	ผูป้ระกอบการและนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามควบคูส่ามัญ	 

ที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอาหรับ	ในเขตกรุงเทพมหานคร	รวมจ�านวน	415คน	โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ค่าสถิติร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์

สันค่า	 t-test	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการศึกษาพบว่า	 มีการปรับปรุงหลักสูตรทางด้านภาษาอย่างต่อ

เน่ืองควบคูไ่ปกบัหลกัสตูรสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ	ไม่เน้นในเรือ่งของอตัราค่าเล่าเรยีน	มีสถานท่ีทีมี่บรรยากาศ

แบบอิสลาม	มกีารประชาสัมพันธ์ตามสถานทีต่่างๆผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจัยพบว่า	(1)	ผู้ตอบแบบสอบถามที่

มีเพศท่ีต่างกนัมีความคดิเหน็เกีย่วกบักลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรยีนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาท่ีเรยีน

ภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ	.05	(2) ผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีอายุ	 และระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชนในระบบ

ประเภทสามัญศึกษาท่ีเรียนภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต

ที่ระดับ	 .05จากผลการศึกษาข้างต้น	ท�าให้ทราบว่ามีความเป็นไปได้ในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจใน

เขตกรุงเทพมหานคร	 โดยสถาบันจะต้องมีการพัฒนาการสอนภาษาอาหรับท่ีครอบคลุม	และหลากหลายมีศักยภาพ

ในการพัฒนาที่เด่นชัด	ด้านหลักสูตรมีความน่าสนใจ	ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	และสามารถน�าไปใช้ได้จริง	 

ด้านอัตราค่าเล่าเรียน	 มีการต้ังราคาให้เป็นไปตามระดับความรู้ที่เรียน	หรือลักษณะของกลุ่มเรียน	ด้านสถานที่ต้ังควร

แหล่งทีส่ะดวกในการเดินทางหรอือยูใ่นห้างสรรพสนิค้า	และด้านส่งเสรมิการตลาด	มีการประชาสัมพนัธ์ตามสถานท่ีต่างๆ

ค�ำส�ำคัญ: สถาบันสอนภาษาอาหรับ	การสอนภาษาอาหรับ	กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
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ABSTRACT

	 This	study	aims	to:	(1)	Study	approaches	to	open	Arabic	language	institutes	in	Bangkok	area.	(2)	Compare	

opinions	of	service	users	on	the	marketing	mix	strategies	in	the	private	schools	with	elementary	education	system	

and	Arabic	language	courses	separated	by	personal	information.	and	(3)	Study	of	ways	to	develop	a	Arabic	language	

teaching.	By	collecting	data	from	entrepreneurs	and	students	in	the	private	schools	with	elementary	education	system	

and	Arabic	language	courses	in	Bangkok	area	from	sampling	method	total	415	persons.	The	tools	used	for	collecting	

data	were	questionnaires.	The	statistics	used	for	data	analysis	were	Percentage,	Average,	Standard	Deviation,	Simple	

Correlation	of	Pearson,	T-test	and	One	Way	ANOVA.	The	research	results	could	be	found	thatthere	are	continuous	

improvements	of	language	courses	simultaneously	with	basic	courses	in	accordance	with	the	Ministry	of	Education.	

They	will	not	focus	on	tuition	rates.	They	focus	on	managing	places	to	be	suitable	for	Islamic	people	and	they	will	

have	public	relations	in	many	places.	The	experiment	results	of	this	research	indicated	that	(1)	Therespondents	whose	

differentgenders	had	their	overall	opinions	on	the	marketing	mix	strategies	in	the	private	schools	with	elementary	 

education	systemand	Arabic	language	courses	in	Bangkok	area	differently.	(2)	The	respondents	whose	different	ages	

and	educational	levels	had	their	overall	opinions	on	the	marketing	mix	strategies	in	the	private	schools	with	elementary	

education	system	andArabic	language	courses	in	Bangkok	area	indifferently	with	statistical	significance	at	the	level	

of	.05.So	there	is	a	possibilityof	establishing	an	Arabic	language	business	institute	in	Bangkok.	The	institute	must	

develop	Arabic	language	lessons	which	are	comprehensive	and	varying	at	different	levels	as	well	as	a	clear	capacity	

of	language	development.	The	courses	must	beresponds	to	the	demands	of	the	applicants.	Moreover,	the	tuition	fees	

will	be	in	accordance	to	the	level	of	proficiency.	As	for	the	location,	the	institute	should	be	established	where	it	is	

highly	convenient	to	commute.	Lastly,	in	terms	of	marketing,	the	institute	should	publicize	its	service	in	various	places.

Keywords:	Institute	of	Arabic	language		A	Arabic	language	teaching		The	marketing	mix	strategies

บทน�ำ

	 	ภาษาอาหรบัเป็นภาษาทางราชการใน	22	ประเทศ	

โดยอยู่ภายใต้การรวมตัวขององค์กรสันนิบาตอาหรับ	

Arab	 League(The	 League	 of	 Arab	 States)ซ่ึงจัดต้ัง

ขึ้นในปีค.ศ.1945	 (พุทธศักราช	 2488)ปัจจุบันมีผู้ใช้

ภาษาอาหรับเป็นจ�านวนกว่า	 422	 ล้านคน(UNESCO,	

2013)ก่อให้เกิดอิทธิพลทางเศรษฐกิจ	 การตลาด	 และ

การค้าระหว่างประเทศข้ึนและท่ีส�าคัญประเทศภาย

ใต้องค์กรสันนิบาตอาหรับน้ียังเป็นประเทศท่ีมีดิน

แดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีมีค่าคือ	 น�้ามัน	 และก๊าซธรรมชาติ	 ซ่ึงเป็นปัจจัย

ที่จ�าเป็น	 และส�าคัญของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกกลางได ้จัดอยู ่ ใน

กลุ ่มประเทศผู ้ส่งน�้ามันเป็นสินค้าออกหรือ	 OPEC	

(Organization	 of	 Petroleum	 Exporting	 Countries) 

ส่งผลให้กลุม่ประเทศเหล่านีก้ลายเป็นผูค้วบคุมกลไกด้าน

ตลาดพลังงานของโลกท่ีมีความร�่ารวย	และมีการเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง	 ซ่ึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของตะวันออกกลางอย่างต่อเน่ืองน้ัน	มาพร้อมกับการ

แสวงหาความสุข	 และการเอาใจใส่ด้านสุขภาพเพื่อให้

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	 (Health	

Tourism)	หรือ	 (Medical	 Tourism)จึงเกิดข้ึน	 เป็นการ

เดินทางท่องเท่ียวที่พ่วงกิจกรรมด้านสุขภาพไว้ด้วยกัน	

ซ่ึงเป็นท่ีนยิมของชาวอาหรบัและมีความต้องการมากขึน้

อย่างรวดเร็ว	 โดยประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีได้รับ
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การยอมรับของชาวต่างชาติทางด้านการบริการทางการ

แพทย์ด้วยมาตรฐานการรักษาในระดับสากล	JCI		(Joint	

Commission	 International)	และนอกจากการรับบริการ

ด้านสุขภาพแล้ว	ยังมีความต้องการในการใช้บริการด้าน

การท่องเที่ยว	 บริการด้านห้องพัก	 บริการอาหารและ

เครื่องดื่ม	ซื้อสินค้า	บริการน�าเที่ยว	และด้านการบันเทิง	

ด้วยเหตุผลท่ีส�าคัญนี้เองจึงท�าให้ภาษาอาหรับได้รับการ

ยอมรับในประเทศไทยภายในเวลาอันรวดเร็ว

อุปสรรคส�าคัญประการหน่ึงในการติดต่อการค้า	

หรือท�าธุรกิจกับอาหรับ	คือ	ภาษา	 เนื่องจากชาวอาหรับ

ส่วนมากจะไม่พูดภาษาต่างชาติ	 เช่น	 ภาษาอังกฤษ	

ยกเว้นในกรณีจ�าเป็นเท่านั้น	 ดังนั้นคู่ค้าที่สามารถใช้

ภาษาอาหรับได้จะท�าให้เกิดความได้เปรียบในการท�า

ธุรกิจกับอาหรับ	ด้วยเหตุผลนี้เองจึงท�าให้มีผู้สนใจเรียน

ภาษาอาหรับมากข้ึนท้ังในประเทศ	 และท่ัวโลก	ท�าให้

ภาษาอาหรับถูกจัดเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน

ของสถาบันการศึกษาอย่างเป็นทางการ	 ในกรณีของ

ประเทศไทยนั้น	ควรมีการเตรียมความพร้อมรับกระแส

เศรษฐกิจและสังคม	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านทรัพยากร

มนุษย์ท่ีมีศักยภาพในการส่ือสารภาษาอาหรับ	 ท้ังในรูป

แบบการท�างานร่วมกับบริษัทต่างชาติในประเทศไทย

และต่างประเทศหรือการท�าธุรกิจเพื่อส่งออกสินค้าไทย

ขายไปยังตะวันออกกลาง	

จากความส�าคัญและอุปสรรคข้างต้น	 ผู้ศึกษาจึง

เล็งเห็นถึงโอกาสของภาษาอาหรับ	 เกิดแนวความคิดใน

การเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับข้ึน	 เน่ืองจากภาษา

อาหรับมีความส�าคัญทั้งด้านการศึกษาและธุรกิจเป็น

อย่างมาก	ภาษาอาหรับเป็นภาษาหน่ึงท่ีอยู่ในหลักสูตร

ของการศึกษาอยู่แล้ว	จึงเหมาะสมแก่นักเรียน	นักศึกษา	

ที่ต้องการปรับพื้นฐานความรู้	 และต้องการสร้างความ

เข้าใจมากยิ่งขึ้น	 ส่วนด้านธุรกิจจะเป็นประโยชน์ต่อ

บุคคลที่ต้องการจะพัฒนาความรู้เพื่อการติดต่อสื่อสาร

ให้มีประสทิธิภาพเป็นการเพิม่ศักยภาพให้กับตัวเอง	และ

สร้างความม่ันใจให้กับคู่ธุรกิจ	 รวมถึงดึงดูดลูกค้าให้มี

ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจ

นั้นๆ	ประสบความส�าเร็จในที่สุด	

วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย

	 	 1.	 เพื่อศึกษาแนวทางในการเปิดสถาบันสอน

ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร

		2.	 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

เกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชน

ในระบบประเภทสามัญศึกษาท่ีเรยีนภาษาอาหรบัจ�าแนก

ตามข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 3.	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการสอนภาษา

อาหรับ

วิธีกำรด�ำเนินงำน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร	 คือ	นักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ	

ประเภทสามัญศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา	ที่มีการเรียนการ

สอนภาษาอาหรับ	 ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภาค

กลางซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น	6,215	คนและผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนในระบบ	ประเภทสามัญศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา

ทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรภาษาอาหรบัในเขตกรงุเทพมหานคร

และเขตภาคกลาง	ซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น	15	คน

	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนโรงเรียนเอกชนใน

ระบบ	ประเภทสามัญศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา	ที่มีการ

เรียนการสอนภาษาอาหรับ	ในเขตกรุงเทพมหานครและ

เขตภาคกลางได้มาโดยท�าการค�านวณขนาดตัวอย่างที่

ใช้ในการศึกษาตามตารางส�าเร็จรูปของ	Yamane,	Taro	

(1973	:	272-278)	กลุม่ตัวอย่างจ�านวนท้ังสิน้	400	คนและ 

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ	ประเภทสามัญศึกษา	

ระดับมธัยมศึกษาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรภาษาอาหรบัในเขต

กรงุเทพมหานครและเขตภาคกลาง	ซึง่มีจ�านวนท้ังส้ิน	15	คน	

(1)	โดยการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	

Sampling)

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร	

การเกบ็ข้อมลูภาคสนาม	และการสมัภาษณ์โดยมีข้ันตอน
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ในการด�าเนินงานดังนี้

1.ข้อมูลปฐมภมู	ิ(Primary	Data)	เป็นข้อมูลทีผู่ว้จิยั

เก็บรวบรวมจากแหล่งก�าเนิดข้อมูลโดยมีการด�าเนินงาน

ดงันี้

	 1)	การสัมภาษณ์	โดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาควบคูส่ามัญ	ทีเ่ปิดหลกัสตูร

สอนภาษาอาหรบั	ในเขตกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	15	คน	

เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(Indept	Interview)		

	 2 ) 	 ใช ้แบบสอบถาม	 (Ques t ionna i re )	 

โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ	ที่เปิดหลักสูตรสอน

ภาษาอาหรับ	 ในเขตกรุงเทพมหานครจ�านวน	 400	คน		

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล

2.	ข้อมูลทุติยภมู	ิ(Secondary	Data)	เป็นการศึกษา

เอกสารประกอบการพิจารณากรอบแนวความคิดทฤษฎี

ตลอดจนการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล

ต่อไปนี้

	 1 ) 	 ง านวิ จั ย 	 ภาคนิพนธ ์ 	 วิทยานิพนธ 	์ 

จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด	 

ห้องสมุดจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ห้องสมุดมหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์

และหอสมุดแห่งชาติ

	 2)			บทความจากหนังสือพมิพ์และอนิเตอร์เน็ต

	 3) 	 หลักสูตรการเรียนการสอนเอกสาร

แนะน�าจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ	 

ในกรุงเทพมหานคร

	 4)	 เอกสารทางวิชาการจากส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาเอกชน	(สช.)		กระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการใช้ส่วน

ประสมทางการตลาด	 ผู้วิจัยได้บูรณาการตามลักษณะ 

การให้บริการผู้ประกอบการโรงเรียนสอนภาษาอาหรับ 

ซึ่งผู ้วิจัยสร ้างขึ้นโดยการศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี

ต่างๆ	 และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยลักษณะของ

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ได้แก่

	 ตอนท่ี	 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ประชากรของผู้ใช้บริการโรงเรียนสอนภาษาอาหรับ	

ได้แก่	 เพศ	 อายุและระดับการศึกษา	 ซ่ึงเป็นค�าถาม

ปลายปิด	 (Close-end)	ประเภทแบบตรวจสอบรายการ 

(Check	–	list)ประกอบด้วยค�าถาม	3	ข้อ

	 ตอนท่ี	 	 2	แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วน

ประสมการตลาด	 (Marketing	Mix)ของโรงเรียนสอน

ภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร	 ค�าถามในส่วนนี้ 

ถามความคิด เห็นของผู ้ ใช ้บริการโรง เรี ยนสอน

ภาษาอาหรับ	 โดยผู้วิจัยสร้างมาตรวัดชนิดมาตราส่วน 

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	ตามแบบLikert	 จ�านวน	24	

ข้อค�าถาม

	 ตอนที่ 	 3 	 แบบสอบค� าถ ามปลาย เป ิ ด	 

(Open	Ended	Question)	 ข้อเสนอแนะความเป็นไปได้

ในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจในเขต

กรุงเทพมหานคร	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามสามารถแสดงข้อเสนอแนะอย่างเป็นอสิระ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียน

โรงเรียนเอกชนในระบบ	ประเภทสามัญศึกษา	 ระดับ

มัธยมศึกษา	 ที่มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับ	 

ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง	 จ�านวน	

400	 ฉบับ	 ด้วยตนเอง	 และท�าการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

โรง เรี ยนเอกชนในระบบ	 ประเภทสามัญศึกษา	 

ระดับมัธยมศึกษา	ที่มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับ	 

ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง	 จ�านวน	 

15	ท่าน	ด้วยตนเอง

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 	 	 1.	ข้อมูลคุณลักษณะประชากร	ปัจจัยสังคม

และวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่าง	 วิเคราะห์โดยใช้สถิติ

เชงิพรรณา	ได้แก่	การแจกแจงความถี(่Frequency)	ร้อยละ	

(Percentage)	และค่าเฉลี่ย	(Mean)



174 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.	 ข้อมูลกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของ

โรงเรียนสอนภาษาอาหรับ	 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณา	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(Standard	Deviation)

	 3.	การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความ

คิดเห็นด้านกลยุทธ์การตลาด	 (Marketing	Mix)ของผู้ใช้

บริการในเขตกรุงเทพมหานคร	จ�าแนกตามคุณลักษณะ

ประชากร	ท�าการทดสอบโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน	 ได้แก	่

ค่าสถิติ	t-test	และค่าสถิติ	One	–	way	ANOVA	(F-test)

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 การแจกแจงความถี่ (Frequency)	 ร ้อยละ	 

(Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)ค่าสถติิ	t-test	และค่าสถติิ	One	–	way	

ANOVA	(F-test)

ผลกำรวิจัย

แนวทำงในกำรเปิดสถำบันสอนภำษำอำหรับเพ่ือ

ธุรกิจในเขตกรุงเทพมหำนคร

การจะได้มาซ่ึงแนวทางในการเปิดสถาบันการ

สอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร	

เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการเปิดสถาบัน 

ดังกล่าวน้ัน	 ผู้วิจัยเห็นว่าจะต้องทราบถึงแนวทางใน

การบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน

ระบบ	ประเภทสามัญศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา	ที่มีการ

เรียนการสอนภาษาอาหรับ	ในเขตกรุงเทพมหานครและ

เขตภาคกลางเสียก่อน	 ซ่ึงผลการศึกษามีดังนี้	 ด้านการ

บริหารหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอาหรับ	 มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรทางด้านภาษาอย่างต่อเน่ือง	 (3	ปีต่อ

ครั้ง)	 มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับหลักสูตร

สามัญของกระทรวงศึกษาธิการ	 ด้านค่าใช้จ่ายในการ

เรียน	 สถาบันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เน้นในเรื่องของ

อัตราค่าเล่าเรียน	 เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 

จะเพียงบางสถาบันที่มีการส่งเสริมทุนการศึกษาให้

ไปเรียนต่างประเทศ	ส�าหรับในด้านสถานที่ให้บริการ	

สถาบันสอนภาษาจะเน้นในเรื่องของการเดินทางท่ี

สะดวก	 และมีการจัดการสถานที่ให้มีบรรยากาศแบบ

อิสลาม	 ส่วนในด้านการส่งเสริมการตลาด	 สถาบัน

สอนภาษามีการออกไปแนะแนว	 และการออกบูธ

ประชาสัมพันธ์	 ตามสถานที่ต่างๆ	 และสถาบันสอน

ภาษาบางแห่งมีการลดค่าเล่าเรียนกับนักเรียนท่ีมีพี่น้อง

มากกว่าหน่ึงคน	หรือลดค่าเล่าเรียนกับผู้สมัครเรียนใน

สิบคนแรก

การเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของผูใ้ช้บรกิารเกีย่ว

กับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชนใน

ระบบประเภทสามัญศึกษาท่ีเรียนภาษาอาหรับจ�าแนก

ตามข้อมูลส่วนบุคคล
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ตำรำงที่ 1 ความแตกต่างระหว่างเพศกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชนในระบบ

ประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ส่วนประสม

ทำงกำรตลำด
เพศ

n

(400)
SD T Sig.

ด้านการบริหารหลักสูตรการเรียนการ

สอนภาษาอาหรับ

ชาย 149 3.30 0.75 -1.323 0.187

หญิง 251 3.41 0.76

ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน ชาย 149 3.48 0.84 -0.912 0.362

หญิง 251 3.56 0.80

ด้านสถานที่ให้บริการ ชาย 149 3.44 0.91 -2.601 0.010*

หญิง 251 3.68 0.87

ด้านการส่งเสริมการตลาด ชาย 149 3.46 0.84 -2.121 0.035*

หญิง 251 3.64 0.84

ภาพรวม ชาย 149 3.42 0.68 -2.120 0.035*

หญิง 251 3.57 0.69

จากตารางท่ี	 1	 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศท่ีต่างกันมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชน

ในระบบประเภทสามัญศึกษาท่ีเรียนภาษาอาหรับใน

เขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมแตกต่างกัน	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิตที่ระดับ	 .05	 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน	 

พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศท่ีต่างกันมีความคิด

เห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียน

เอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาท่ีเรยีนภาษาอาหรบั

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในด้านสถานที่ให้

บริการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ	 .01	 และด้าน

การส่งเสริมการตลาด	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตท่ีระดับ	

.05	ส�าหรบักลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดด้านการบรหิาร

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอาหรับ	และด้านค่าใช้

จ่ายในการเรียน	พบว่า	ไม่แตกต่างกัน
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ตำรำงที่ 2 ความแตกต่างระหว่างอายกุบัความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชนในระบบ

ประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ส่วนประสม

ทำงกำรตลำด
อำยุ

n

(400)
SD F Sig.

ด้านการบริหารหลักสูตรการ

เรียนการสอนภาษาอาหรับ

ต�่ากว่า	15	ปี 168 3.37 0.74 0.586 0.557

16	-	20	ปี 221 3.35 0.77

21	-	25	ปี 11 3.61 0.52

ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน ต�่ากว่า	15	ปี 168 3.52 0.76 0.633 0.532

16	-	20	ปี 221 3.52 0.86

21	-	25	ปี 11 3.80 0.74

ด้านสถานที่ให้บริการ ต�่ากว่า	15	ปี 168 3.60 0.92 0.215 0.806

16	-	20	ปี 221 3.57 0.89

21	-	25	ปี 11 3.75 0.70

ด้านการส่งเสริมการตลาด ต�่ากว่า	15	ปี 168 3.52 0.88 0.682 0.506

16	-	20	ปี 221 3.62 0.83

21	-	25	ปี 11 3.62 0.58

ภาพรวม ต�่ากว่า	15	ปี 168 3.50 0.67 0.391 0.677

16	-	20	ปี 221 3.51 0.71

21	-	25	ปี 11 3.69 0.52

จากตารางท่ี	 2	 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายทุีต่่างกนัมีความคดิเหน็เกีย่ว

กับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชนใน

ระบบประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขต

กรงุเทพมหานครในภาพรวมไม่แตกต่างกนั	เมือ่พจิารณา

ในแต่ละด้าน	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายทุีต่่างกนั	

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด

โรงเรยีนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาท่ีเรยีนภาษา

อาหรับในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิตที่ระดับ	 .05	 ในด้านการบริหารหลักสูตร

การเรยีนการสอนภาษาอาหรบั	ด้านค่าใช้จ่ายในการเรยีน	

ด้านสถานที่ให้บริการและด้านการส่งเสริมการตลาด
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ตำรำงที ่3 ความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากบัความคิดเหน็เกีย่วกบักลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรยีนเอกชน

ในระบบประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ส่วนประสม

ทำงกำรตลำด

ระดับกำร

ศึกษำ

n

(400)
SD T Sig.

ด้านการบรหิารหลกัสูตรการเรียน

การสอนภาษาอาหรับ

มัธยมศึกษา 

ตอนต้น 178 3.34 0.74 -0.547 0.585

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย		 222 3.39 0.77

ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน มัธยมศึกษา

ตอนต้น 178 3.48 0.77 -1.072 0.284

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย		 222 3.57 0.85

ด้านสถานที่ให้บริการ มัธยมศึกษา 

ตอนต้น 178 3.56 0.92 -0.610 0.542

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย		 222 3.61 0.88

ด้านการส่งเสริมการตลาด มัธยมศึกษา 

ตอนต้น 178 3.51 0.87 -1.441 0.150

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย		 222 3.63 0.82

ภาพรวม มัธยมศึกษา 

ตอนต้น 178 3.47 0.67 -1.104 0.270

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย		 222 3.55 0.71

	 จากตารางท่ี	 3	 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีความ

คิดเห็น	 เกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียน

เอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาท่ีเรยีนภาษาอาหรบั

ในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน	พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที่มีระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กลยุทธ ์ส ่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชนใน

ระบบประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขต

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันในด้านการบริหาร

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอาหรับ	ด้านค่าใช้จ่าย

ในการเรียนด้านสถานท่ีให้บริการและด้านการส่งเสริม

การตลาด
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แนวทำงกำรพัฒนำกำรสอนภำษำอำหรับ

	 มีความเป็นไปได้ในการเปิดสถาบันสอนภาษา

อาหรบั	เพือ่สอนภาษาอาหรบัในระดบัต่างๆ	ทัง้นีส้ถาบัน

ควรมีศักยภาพเทียบเท่ากับสถาบันสอนภาษาอื่นๆ	 

ชั้นน�าของประเทศไทย	 จากการศึกษาพบว่า	 แนวทาง

การพัฒนาการสอนภาษาอาหรับ	 เพื่อเอื้อต่อการเปิด

สถาบันสอนภาษาอาหรับ	มีดังนี้	 ในส่วนของผลิตภัณฑ์

หรือเนื้อหาหลักสูตรจะต้องครอบคลุม	หลากหลาย	และ

เจาะลึกในแต่ละแขนง	และสายอาชีพ	 ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียน	ผู้สอนมีทักษะและเทคนิคใน

การสอน	ด้านอัตราค่าเล่าเรียนให้มีความเหมาะสมกับ

ระดับของความรู้	 สถานท่ีต้ังควรแหล่งท่ีสะดวกในการ

เดินทางหรอือยูใ่นห้างสรรพสินค้า	ในด้านส่งเสรมิการตลาด	 

มีการประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ	 มีการแนะแนว

ทางการศึกษาโดยผู้สอนท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสอน

และการจดักจิกรรมตามโรงเรยีนต่างๆ	มีการท�าข้อตกลง

และจัดส่งผู้สอนไปสอนตามโรงเรียนที่มีความสนใจ	

สรุปและอภิปรำยผล

	 	 	 ปัจจุบันภาษาอาหรับเป็นภาษาหนึ่งที่ถูกใช้

มากภาษาหนึ่ง	ใช่เพียงแต่ในประเทศแถบอาหรับเท่านั้น	 

ยังมีการใช ้ภาษาอาหรับในประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 

รวมท้ังประเทศไทยด้วย	 การเรียนการสอนภาษา

อาหรับในปัจจุบันใช้เพื่อการศึกษาด้านศาสนาอิสลาม

เท่านั้น	 แต่รวมไปถึงการใช้ภาษาอาหรับในการติดต่อ

ส่ือสาร	การใช้ชีวิตประจ�าวัน	 และการใช้ภาษาอาหรับ

ในสายอาชีพต่างๆ	 ดังน้ัน	 การเปิดสถาบันสอนภาษา

อาหรับ	 เพื่อสอนภาษาอาหรับในระดับต่างๆ	 จึงเป็น 

อีกทางเลือกหน่ึงแก่ผู ้ ท่ีสนใจซ่ึงความเป็นไปได้ใน

การเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจในเขต

กรุงเทพมหานครนั้น	ผู้วิจัยเห็นว่า	 จะต้องทราบถึงหลัก

เกณฑ์ในการบรหิารกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบ

การ	 และความคิดเห็นท่ีมีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการ

ตลาดของนักเรียน	ในโรงเรียนเอกชนในระบบ	ประเภท

สามัญศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษา	ที่มีการเรียนการสอน

ภาษาอาหรับ	 ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง

เสียก่อน	 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการสอนภาษา

อาหรับ

ส�าหรับสถาบันสอนภาอาหรับ	และเป็นแนวทาง

ในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจในเขต

กรุงเทพมหานคร	อันจะน�าไปสู่ค�าถามที่ว่า	“มีความเป็น

ไปได้ในการเปิดสถาบันการสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ

ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่”

จากความคิดเห็นของผู ้ประกอบการโรงเรียน

เอกชนในระบบ	ประเภทสามัญศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา	 

ทีมี่การเรยีนการสอนภาษาอาหรบั	ในเขตกรงุเทพมหานคร

และเขตภาคกลาง	 ผลการศึกษาพบว่า	 หลักเกณฑ์ใน

การบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้	 ด้านการบริหาร

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอาหรับ	มีการปรับปรุง

หลักสูตรทางด้านภาษาอย่างต่อเน่ือง	 (3	 ปีต่อครั้ง)	 

มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับหลักสูตรสามัญ

ของกระทรวงศึกษาธิการ	 ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน	

โรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เน้นในเรื่องของอัตรา

ค่าเล่าเรียน	 เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 

จะเพียงบางโรงเรียนท่ีมีการส่งเสริมทุนการศึกษาให้

ไปเรียนต่างประเทศ	ส�าหรับในด้านสถานที่ให้บริการ	

โรงเรียนจะเน้นในเรื่องของการเดินทางที่สะดวก	 และ 

มีการจัดการสถานที่ให้มีบรรยากาศแบบอิสลาม	ในด้าน

การส่งเสริมการตลาด	 โรงเรียนมีการออกไปแนะแนว	 

การออกบูธประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต ่างๆ	 และ

โรงเรียนบางแห่งมีการลดค่าเล่าเรียนกับนักเรียนท่ีมี

พี่น้องมากกว่าหนึ่งคน	หรือลดค่าเล่าเรียนกับผู้สมัคร

เรยีนในสิบคนแรกส่วนการพฒันาการสอนภาษาอาหรบั

โรงเรียนส่วนใหญ่ยังเน้นการท่องจ�าและมีครูต่างชาติ

เพียงท่านเดียว	และขาดการเน้นย�้าในการฝึกฝนให้ใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันซ่ึงส่งผลต่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ

หรือการน�าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน

	 		ในด้านความคิดเห็นของนักเรียน	ในโรงเรียน

เอกชนในระบบ	ประเภทสามญัศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ี

มีการเรยีนการสอนภาษาอาหรบั	ในเขตกรงุเทพมหานคร

ท่ีมีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด	 (ด้านการบริหาร

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอาหรับด้านค่าใช้จ่าย
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ในการเรียนด้านสถานท่ีให้บริการ	และด้านการส่งเสริม

การตลาด)	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู ้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีเพศที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วน

ประสมการตลาดโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท

สามญัศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

ในภาพรวมแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่

ระดับ	 .05	ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุและระดับ

การศึกษาท่ีต ่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์ 

ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท

สามญัศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต 

ท่ีระดับ	 .05	ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผู้ตอบแบบสอบถาม

ต่างมีความต้องการในการเรียนภาษาอาหรับเป็นไป

ในทางเดียวกัน	 คือพัฒนาความรู ้ทางภาษาอาหรับ	 

เพื่อความก้าวหน้าทางการเรียน	การงาน	หรือการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวัน	 แต่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกัน	

อาจมีปัจจัยในการเลือกโรงเรียนท่ีต่างกัน	 เช่น	สภาพ

แวดล้อมของโรงเรียน	 ความสะดวกในการเดินทาง	

ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน	หรือแม้แต่เพื่อนของผู้ตอบ

แบบสอบถามเอง	ก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ

ของผู้ตอบแบบสอบถามได้สอดคล้องกับ	 กอบกูลรัตน		

ไพบูลย์สวสัด์ิ	และคณะ	(2)	ได้ศึกษาเรือ่ง	การศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการจัดต้ังสถาบันสอนภาษาอังกฤษ	 

(แฟรนไชส์)	 กรณีศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

พิษณุโลก	พบว่า	 ผู้เรียนมีความต้องการท่ีจะเรียนเสริม

ภาษาอังกฤษในกรณีที่มีโอกาส	 คิดเป็นร้อยละ	 21.60	

และในด้านเหตุผลท่ีผู้สนใจเรียนใช้ในการประกอบการ

ตัดสินใจในการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ	 เหตุผลส�าคัญ	

คือ	 เลือกที่จะเรียนเสริมภาษาอังกฤษ	 เพราะเรียนตาม

เพือ่น	เป็นความต้องการของผูป้กครองและอาจารย์ผูส้อน

มีทักษะ	 เทคนิคการสอนดี	ท�าให้เข้าใจง่าย	สอดคล้อง

กับอภิรักษ์	 สุดประเสริฐ	 (3)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 การศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการจัดต้ังโรงเรียนสอนภาษา

อังกฤษ	พบว่า	 ผู้คนท่ัวไปท่ีพักอาศัยในเขตเมืองพัทยา

ท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเลือกโรงเรียน

สอนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	 .01	 ในด้านครูผู้สอนและด้านการส่งเสริมการ

ตลาดแต่ในด้านสถาบนัด้านราคาและด้านสถานทีท่�าเลทีต้ั่ง

มีความคิดเหน็ไม่แตกต่างกนัและสอดคล้องกบัสดุาทพิย์	

โตเต็มโชคชัยการ	 (4)	 ได้ศึกษาเรื่อง	การศึกษาการตลาด

ของโรงเรยีนสอนภาษาจนีในเขตกรงุเทพมหานคร	พบว่า	

ผู้ใช้บริการที่เป็นนักเรียน/ผู้ปกครอง	ที่มีเพศ	รายได้	และ

สถานภาพสมรสต่างกัน	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์

ส่วนประสมการตลาดแตกต่างกนั	อทิธิพลของวฒันธรรม 

มีความสัมพันธ ์กับความคิดเห็นด ้ านผลิตภัณฑ ์	 

ด้านราคา	ด้านท�าเลที่ตั้ง	และด้านการส่งเสริมการตลาด	

ส่วนผลการศึกษาของฤตติกา	ช้างวงค์	 (5)	 เรื่อง	ความ

พึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการเลือกเรียนเสริมภาษา

อังกฤษในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ	ในเขตศรีราชานคร	 

อ�าเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 พบว่า	 เม่ือเปรียบเทียบ

ความพงึพอใจของผูป้กครองในการเลอืกเรยีนเสรมิภาษา

องักฤษในสถาบนัสอนภาษาองักฤษ	จ�าแนกตามอาย	ุและ

จ�านวนบุตร	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 จากผลการศึกษาดังกล่าว	พบว่ามีความเป็นไป

ได้ในการเปิดสถาบันการสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจใน

เขตกรุงเทพมหานคร	ทั้งน้ีการเปิดสถาบันสอนภาษา

อาหรับให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปนั้น	 สถาบัน

จะต้องมีศักยภาพในการพัฒนาท่ีเด่นชัด	 เทียบเท่ากับ

สถาบันสอนภาษาอื่นๆ	 ชั้นน�าของประเทศไทย	 เช่น	

AUA	เป็นต้น	ในส่วนของผลติภณัฑ์หรอืเนือ้หาหลกัสตูร

จะต้องครอบคลุม	 หลากหลาย	 และเจาะลึกในแต่ละ

แขนงมีการวัดและแบ่งระดับความรู้ที่ชัดเจน	ผู ้สอน

มีความเช่ียวชาญทางภาษาอาหรับ	 มีรูปแบบการเรียน

การสอนท่ีหลากหลาย	 ผู ้สอนมีทักษะและเทคนิคใน 

การสอนเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิความเข้าใจได้ง่าย	และสามารถ

น�าไปใช้ได้จริง	 ด้านอัตราค่าเล่าเรียน	 มีการต้ังราคาให้

เป็นไปตามระดับความรู้ท่ีเรียน	หรือลักษณะของกลุ่ม

เรียน	 เช่นระดับท่ีสูงข้ึนจะมีอัตราค่าเล่าเรียนท่ีสูงขึ้น	

อัตราค่าเล่าเรียนของกลุ ่มเล็กหรือเรียนส่วนตัวจะมี

อัตราท่ีสูงกว่าการเรียนแบบกลุ่มใหญ่	 เป็นต้น	สถาน

ที่ต้ังควรแหล่งที่สะดวกในการเดินทางหรืออยู่ในห้าง

สรรพสินค้า	 เพราะมีความสะดวกสบาย	 ทั้งต่อตัว 

ผู้เรียนและผู้ท่ีติดตามหรือผู้ปกครอง	ท�าให้ไม่ก่อให้เกิด 

ความเบ่ือหน่ายระหว่างที่รอเรียน	 ในด้านส่งเสริม 
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การตลาด	มีการประชาสัมพนัธ์	ออกบูธ	ตามสถานทีต่่างๆ	 

มีการแนะแนวทางการศึกษาโดยผูส้อนท่ีมคีวามเชีย่วชาญ

ในการสอนและการจดักจิกรรมตามโรงเรยีนต่างๆ	เพือ่ให้

สถาบนัเป็นท่ีรูจ้กัและได้รบัความสนใจ	มีการท�าข้อตกลง

และจัดส่งผู ้สอนไปสอนตามโรงเรียนที่มีความสนใจ	 

มีการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างๆอย่างเหมาะสม	และ

ส่งเสริมให้มีการจัดท�าหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของผูเ้รยีน	และมีความทันสมยัอยูต่ลอดเวลา

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 (1)		สถาบันสอนภาษาอาหรบัควรมีการปรบัปรงุ

หลกัสูตรให้มีความทนัสมัยอยูเ่สมอ	เพือ่ทีจ่ะให้สามารถ

ท�าการเรยีนการสอนไปพร้อมๆ	กบัหลักสูตรสามญัทัว่ไป	

ตลอดจนมีการส่งเสริมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในท่ี

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม

	 (2)	ถึงแม้ว่าในค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน

จะได้รบัการสนบัสนุนจากภาครฐั	แต่อย่างไรกต็าม	กค็วร 

มีการจัดหาทุนการศึกษาแต่นกัเรยีนทีด้่อยโอกาสทางการ

ศึกษา	หรือทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ	

	 (3)	 ในด้านสภาพแวดล้อมของสถาบันสอน

ภาษาควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะบ่งบอก

ถงึศาสนาอสิลาม	เพือ่เป็นการสร้างเป็นแหล่งเรยีนรูท่ี้แท้

จริงมากยิ่งขึ้น

	 (4)	 ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน	

โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ	 เช่น	การตี

พิมพ์	แผ่นพับ	และอินเตอร์เน็ต	ตลอดจนมีการออกบูธ	

ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมงานต่างๆ	ของศาสนาอิสลาม	

ท�ากิจกรรมต่างๆท่ีจะให้ข้อมูล	ชักชวน	 เร่งเร้า	 จูงใจให้

นกัเรยีนในกลุม่เป้าหมาย	ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อทีโ่รงเรยีน

มากยิ่งขึ้น

	 (5)		สถาบนัสอนภาษาอาหรบั	ควรค�านงึถงึผูท้ี่

จะมาสอน	จะต้องเป็นผูท่ี้มคีวามช�านาญด้านภาษาเทคนคิ

การสอน	 เพื่อให้ออกมามีคุณภาพและประสิทธิผลต่อ 

ผู้เรียน	และในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับยังตอบ

สนองต่อความต้องการของตลาดความรู้ในปัจจุบันท่ี

มีผู้สนใจเรียนเป็นจ�านวนมาก	 เน่ืองจากงานที่รองรับ

มีจ�านวนมาก	 ท้ังในโรงพยาบาล	 โรงแรม	และด้านการ

ท่องเที่ยวต่างๆ

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาความเป็นไปได้

ในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ	 ในเขต

กรุงเทพมหานคร	 ดังน้ันในการศึกษาครั้งต่อไปควรมี

การศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของรูปแบบท่ีเหมาะสมใน

การจัดต้ังสถาบันสอนภาษาอาหรับ	ตลอดจนหลักสูตร 

ทีน่กัเรยีนต้องการท่ีจะศึกษา	เพือ่ท่ีจะท�าให้สถาบันสอน

ภาษาสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีนได้มาก

ยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกำศ

	 	 	 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยความ

โปรดปรานของพระ(อัลลอฮฺ)ผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก

ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปราณีเสมอ

	 	 	 ขอขอบคุณ	 ดร.สิทธิเดช	 สิริสุขะ	 อาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซ่ึงท่านได้กรุณาให้ความรู้แนวคิด

ค�าแนะน�าอันเป็นประโยชน์ในการจัดท�าวิทยานิพนธ์	

จนส�าเร็จด้วยความเรียบร้อย	ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความ

กรุณาอย่างหาท่ีสุดไม่ได้	 และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้	

ณ	โอกาสนี้

		 ขอขอบคุณ	รองศาสตราจารย์	ดร.พภิพ	วชงัเงิน	

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 

ดร.รววิงศ์	ศรทีองรุง่	กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก	ที่

กรณุาให้ข้อเสนอแนะเพิม่เติมจนท�าให้วทิยานิพนธ์เล่มนี้

สมบูรณ์ยิง่ข้ึน

			 ขอขอบคุณคณาจารย์	 มหาวิทยาลัยนานาชาติ

แสตมฟอร์ด	ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้

ถ่ายทอดประสบการณ์ในการศึกษาให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดีเพื่อที่จะน�าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาองค์กรให้เจริญ

ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานต่อไป	 ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงใน

พระคุณต่อการดูแลเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา
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			 ขอขอบคุณ	 อาจารย ์กาญจนา	 จิตรรังศร	ี 

ผู้อ�านวยการกลุ่มงานนโยบายพิเศษ	อำจำรย์ปำพจน ์

วิณิชยกุล	 หัวหน้ากลุ ่มนิติการ	 และอาจารย์ธเนตร	 

สภานนท์	 กลุ ่มงานทะเบียน	 กลุ ่มพัฒนาสารสนเทศ	

ส�านักคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน	กระทรวง

ศึกษาธิการ	 ท่ีกรุณาให้ข้อมูล	 สถิติ	 ข้อคิดเห็น	 และ 

ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้	

			 ขอขอบคุณผู้บริหารและนักเรียนท้ัง	 15	แห่ง	

ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์และกรอก

แบบสอบ	 ซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลท่ีเกิดประโยชน์ดังปรากฎ

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

			 ขอขอบคุณนายปรัชญาชัย	 และซัน	 (บิดา)	

นางเสาวนิชและซัน	 (มารดา)	 นายอลงกรณ์	 และ 

ซันนายภราดร	และซัน	 (น้องชายท้ังสองท่าน)	ผู้ท่ีคอย

เป็นก�าลังใจอย่างดียิ่ง	ท�าให้ผู้วิจัยมีความมานะบากบั่น

ในการที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆในการท�าวิทยานิพนธ์

จนส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

			 นอกจากนี้ผู ้วิจัยได้รับความช่วยเหลือและ

ก�าลังใจด้วยดีเสมอมาจากอีกหลายๆท่านท่ีไม่ได้กล่าว

นามไว้ในท่ีนี้ซึ่งผู้วิจัยก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว	้ 

ณ	ที่นี้ด้วย
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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการวิเคราะห์การการสร้างภาพตายตัวของตราสินค้าด้วยการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายเพื่อ 

ส่ือความหมายลักษณะของนักร้องหญิงในเพล “อย่ามโน” โดยใช้แนวคิดภาพตัวแทน (Representation)ประเภทภาพ

ตายตัว (Stereotypes)และการสร้างตราสินค้า(Personal Brand) เพื่อนำาเสนอถึงการสร้างภาพตายตัวเพื่อนำาไปสู่การเกิด

ของตราสินค้าประเภทบุคคล พบว่าการสื่อความหมายและการผลิตซ้ำาภาพตายตัวด้วยการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย

ของนักร้องหญิงผ่านสื่อสารมวลชน เป็นการผลิตซ้ำาและการตอกย้ำาให้เห็นถึงลักษณะของนักร้องซึ่งถือเป็นตราสินค้า

ในธุรกิจแบบทุนนิยม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่าง “ตัวบท” (Text) กับ “บริบท” (Context) ในการ

สร้างภาพตายตัว โดยมีจุดเด่นในการผสมผสานระหว่างนักร้องเพลงไทยสากลและนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ท่ีสร้าง

ปรากฏการณ์และสร้างตราสินค้าประเภทบุคคลท่ีมีความน่าสนใจถือเป็นการเปิดมิติหมายทางด้านการส่ือความหมาย

ผ่านการแต่งหน้าละเครื่องแต่งหน้าในการผลิตตราสินค้าและศาสตร์ทางด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทย

คำ�สำ�คัญ: ภาพตายตัว ตราสินค้า การแต่งหน้า เครื่องแต่งกาย นักร้องหญิงสมัยใหม่
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ABSTRACTS

The objective of this article is to analysis the construction of personal brand and stereotypes through facial 

makeup and clothes to interpret the character of modern female singer in “Yaa Ma-Noo”, Thai music video by using 

the concepts of Representation, Stereotypes, and Personal Brand. It was found that the interpretation and the  

reproduction of the stereotypes are to emphasize the characters of the singer referring to the personal brand of  

capitalized business. It shows the relation between “text” and “context” which has been demonstrated the combination 

of the features of Thai country female singers. This becomes a phenomenon of significant personal brand construction. 

It’s supposed to be the new dimension of facial makeup and clothes interpretted in Thai media

Keywords: stereotypes  personal brand  facial makeup  clothes  modern female singer

บทนำ�

อุตสาหกรรมเพลงของประเทศไทยได้มีบทบาท

สำาคัญในการสร้างสุนทรียศาสตร์ให้กับคนไทยมาต้ังแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมเพลงถือเป็นหน่ึงใน

ผลผลติของระบบอตุสาหกรรมทางวฒันธรรมของไทยที่

เติบโตข้ึนอยา่งต่อเนือ่ง และแสดงถงึเอกลกัษณค์วามเป็น

ไทย โดย สมาน น้อยนิตย์. (1) เพลงไทย เป็นเอกลักษณ์ที่

แสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน บ่งบอกถึง

วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย เพลงไทยคือ

รากเหง้าของคนไทยท่ีเราไม่ควรจะปล่อยให้ส่ิงเหล่าน้ี

สูญหายไปจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย และ

อุตสาหกรรมเพลงไทยได้มีการขยายการเติบโตอย่างต่อ

เนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

การขยายการเติบโตทางการตลาดจำาเปน็ต้องอาศัย

การสร้างตราสินค้า ท่ีสามารถส่ือสารถึงตัวสินค้าและ

คุณภาพของสินค้าไปยังผู้บริโภคได้ โดย ลำาเนา เอี่ยม

สะอาด (2) กล่าวว่าบริษัทผู้ผลิตเทปเพลงแต่ละแห่ง 

จึงได้พยายามรวบรวมเอาศิลปิน นักร้อง นักดนตรี และ 

นักแต่งเพลงเข้าไว้ในสังกัดของตน ทำาให้แนวดนตรีทุก

ประเภท ทุกสไตล ์ลว้นเกดิขึน้ภายใต้สงักดัในระบบธุรกจิ

ทั้งสิ้น จึงทำาให้มีเทปเพลงในแนวต่าง ๆ ออกมามากมาย

อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต  

การพัฒนาแนวเพลงท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

เพลงไทย เพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่ง ฯลฯ นอกจากนั้น

ยังมีการผสมผสานของเพลงข้ึน โดย เกรซ แอล. คอยล์ 

อ้างถึงในทิพดี นิมิตพงศ์ธร (3) กล่าวว่า การผสมผสาน

ทางวัฒนธรรม หมายถึง การรวมสิ่งต่างๆ เข้ามาเป็นสิ่ง

เดียวที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากส่วนท่ีรวมของหน่วย

ย่อย เช่น การรวมตัวกันของเผ่าต่างๆ หรือการรวมรัฐ

ต่างๆ เขา้เป็นชาติหนึง่ๆ หรอืการกลนืกลายอยา่งสมบรูณ์

เต็มที่ของหน่วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อท่ีจะผลิต

วฒันธรรมเปน็เนือ้เดียวกนัจากการปรบัตัวเขา้หากนัและ

กันของลักษณะต่างๆ สอดคล้องกับ สุพจน์ แสงเงิน.  

(4) ได้กล่าวถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมไว้ว่า  

การผสมผสานทางวัฒนธรรมคือการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรม คือเม่ือกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่าง

กันได้ติดต่อสัมพันธ์กัน จะมีการแพร่กระจายและมีการ

รับวัฒนธรรมกันข้ึน มีผลทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน

กบัฝา่ยหนึง่หรอืทัง้สองฝา่ย เชน่ ชาวไทยมีความสัมพนัธ์

อยา่งใกลช้ดิกบัชาวจนีจงึรบัเอาคำาศัพท์ในภาษาจนีหลาย

คำามาใช้ในชีวิตประจำาวัน ส่วนคนจีนจะหันมาพูดภาษา

ไทยในการติดต่อสื่อสารกัน

ปัจจุบันได้ มีอุตสาหกรรมวงการเพลงของ

ประเทศไทยก็มีการผสมผสานระหว่างเพลงไทยสากล

และเพลงไทยลูกทุ่งเข้าได้ด้วยกันถือเป็นปรากฎการณ์ท่ี

มีความน่าสนใจ คือเพลง “อย่ามโน” โดยมีศิลปินคือ  

กิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์ ที่เป็นตัวแทนของศิลปินเพลง

ไทยสากล และใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน ที่เป็นตัวแทนของ

ศิลปินไทยลูกทุ่ง ทั้งสองเป็นศิลปินสังกัด “Yes! Music”  
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ของนักร้องหญิงสมัยใหม่ในเพลง “อย่ามโน”

โดยบริษัทได้สร้างศิลปินให้กลายเป็นตราสินค้า (Personal 

Brand) โดยเกิดเป็นภาพตัวแทน (Representation) 

ประเภทภาพตายตัว (Stereotypes) ที่ทำาให้ผู้บริโภคจดจำา

ไดใ้นความโดดเด่น นำาไปสู่การสรา้งมูลค้าใหก้บัสินคา้ใน

ยุคที่มีการแข่งขันสูงทางอุตสาหกรรมในระบบทุนนิยม

สำาหรับบทความนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายการ

สร้างภาพตัวแทนของนักร้องหญิงสมัยใหม่ ที่ เป็น

ตัวแทนของนักรอ้งในแนวเพลงไทยสากลและแนวเพลง

ไทยลูกทุ่งในลักษณะต่างๆ วิเคราะห์ว่าการสร้างตราสิน

คา้จากภาพตัวแทนของนกัรอ้งหญงิสมัยใหม่ท่ีปรากฏขึน้

ในสื่อบันเทิงอันเป็นท่ีนิยม และมีความเกี่ยวเน่ืองกับ

ปรากฏการณ์ทางการส่ือความหมายทางนิเทศศาสตร์

อย่างไร

ก�รสร�้งภ�พต�ยตวัของตร�สินค�้ในอตุส�หกรรมเพลง

การตลาดในปจัจบุนั อยูใ่นยคุแหง่ตราสินคา้ หรอื 

ที่เรียกว่า “Brand Age”  มีสินค้าและบริการหลากหลาย

ประเภทมากข้ึนตราสินค้า (Brand) คือ อะไร Kotler(1984) 

ใหค้วามหมายเกีย่วกบัตราสินค้า วา่หมายถงึชือ่สัญลกัษณ์

โลโก้ของสินค้าหรือบริการบอกถึงสินค้าหรือบริการนั้น

เป็นของใครและแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรต่อมา  

ในปี 1991 Kotler ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าตราสินค้าต้อง

สามารถจำาแนกความแตกต่างจากคู่แข่งได้ 4 ประการ

ได้แก ่(1) รปูรา่งหน้าตาภายนอกท่ีจะทำาใหเ้กดิความจดจำา

(Attribute) (2) บอกคุณประโยชน์ (Benefit) (3) ทำาให้ใช้

แล้วรู้ สึกภาคภูมิใจ (Value) และ(4) มีบุคลิกภาพ  

(Personality)

ในระบบธุรกจิวงการเพลง บคุลลกิลกัษณะรปูรา่ง

หน้าตาภายนอกท่ีจะทำาใหเ้กดิความจดจำา (Attribute) ของ

นักร้องถือได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างแบรนด์และ 

ถือเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product) เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผูซ้ื้อใหเ้กดิความสำาเรจ็  ซึง่จะหมายถงึ 

กลุม่ของส่ิงท่ีมตัีวตนและไม่มีตัวตนทีส่ามารถตอบสนอง

ความพอใจของผู้ซ้ือ อาจรวมถึงบรรจุภัณฑ์ สี ราคา 

คณุภาพ และ ตราสินค้า ตลอดจนบรกิารและชือ่เสียงของ

ผู้ขาย (Etzel, Walker & Stanton, 2001, p. G-9 อ้างถึงใน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (5) หรือเป็นสิ่งที่นาสู่ตลาด

เพือ่ตอบสนองความจาเปน็หรอืความต้องการของมนุษย ์

โดยแบ่งสินค้าออกเป็น (6) 

1. สินค้าท่ีมีลักษณะทางกายภาพ (Physical Product) 

เช่น อาหาร โทรศัพท์ โทรทัศน์ เป็นต้น 

2. การบริการ (Service) เช่น สายการบิน ธนาคาร 

บริษัทประกันภัย เป็นต้น 

3. ร้านค้าปลีก (Retail) เช่น ห้างสรรพสินค้า  

ซูเปอร์สโตร์ เป็นต้น 

4. บุคคล (Person) เช่น นักร้อง นักแสดง นักกีฬา 

เป็นต้น 

5. องค์กร (Organization) เช่น องค์กรที่ไม่หวังผล

กาไร องค์กรทางการค้า เป็นต้น

6. สถานที่ (Location) เช่น เมือง รัฐ ประเทศ 

เป็นต้น

7. แนวความคิด (Idea)

Lynn Upshaw แห่ง Upshaw Associate ได้ทำาการ

ศึกษาเกี่ยวกับตราสินค้า พบว่าตราสินค้ามิได้เก่ียวข้อง

เฉพาะสินค้าและบริการเท่านั้น ตราสินค้ามีขอบข่ายท่ี

กวา้ง โดยแบง่ประเภทของตราสินค้าออกเป็น 6 ประเภท 

ดังนี้ (7 ) 

1. ประเภทสนิค้า (Product Brand) เปน็สินคา้ทีจ่บั

ต้องสัมผัสได้ ซ่ึงคนจะนึกถึงเมื่อกล่าวถึงประเภทของ

สินค้า เช่น น้าอัดลมตราโค้ก รถยนต์ตราฮอนด้า 

2. ประเภทบริการ (Service Brand) ซึ่งจะเป็นรูป

แบบที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ บริการอาจประกอบอยู่ในตัว

สินค้าก็ได้ แต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทบริการจะนึกถึงการ

บริการมากกว่าการให้ความสำาคัญกับสินค้าเป็นวัตถุจับ

ต้องได้ เช่น บริการสายการบิน บัตรเครดิต 

3. ประเภทบุคคล (Personal Brand) ซ่ึงบุคคล

แต่ละคนเปรยีบเสมือนตราสนิค้า ลกัษณะบคุคลควรมีจดุ

เด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ เช่น ชาลี แชปปิน ซึ่งในปัจจุบัน

ตราสินค้าประเภทบุคคลมีบุคลิกท่ีชัดเจนมาก ด้านกีฬา 

เดวิด เบ็คแฮม ด้านเพลง ธงไชย แม็คอินไตย

4. ตราสินค้าประเภทองค์การ (Organizational 
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Brand) หรืออาจเรียกว่า Corporate Brand เช่น 

พรรคการเมือง องค์กรธุรกิจ ไมโครซอฟท์ หรือเวอร์จิ้น 

เป็นต้น 

5. ตราสินค้าประเภทเหตการณ์หรือกิจกรรม 

(Even Brand) เชน่ คอนเสรต์ิ การแข่งขนักฬีา ซ่ึงกจิกรรม

จะอยู่ในรูปของกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม ความบันเทิงต่าง 

ๆ ท่ีสามารถชว่ยสนับสนนุหรอืสง่เสรมิใหต้ราสนิคา้เป็น

ที่รู้จัก เช่นAcademy Fantasia ซ่ึงทาให้ตราสินค้าของ 

True เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

6. ตราสินค้าประเภทภูมิศาสตร์ (Geographic 

Brand) เช่น ประเทศ เมือง รีสอร์ต สถานที่ท่องเท่ียว  

ซ่ึงส่ิงเหล่านี้หันมาสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ให้กับ

ตนเอง หากเมืองแฟชั่นก็จะนึกถึงประเทศฝรั่งเศส

บคุคล (Personal Brand) จงึถอืได้วา่เป็นตราสินคา้

ได้ประเภทหน่ึง นักรอ้งหรอืศิลปนิกเ็ชน่เดียวกนัสามารถ

ให้เป็นตราสินค้าและออกจำาหน่ายในระบบธุรกิจแบบ

ทุนนิยมได้ จึงจำาเป็นต้องสร้างเอกลักษณ์ที่มีความโดด

เด่น เฉพาะตัวไม่ซ้ำา และต่างไปจากคู่แข่ง เช่น ลักษณะ

ทางกายภาพภายใน เช่น ใบหน้า รูปร่าง หรือลักษณะ

ภายนอก เช่น การแต่งหน้า การแต่งผม และการแต่งกาย 

เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างให้นักร้องเป็น

ตราสินค้าประเภทบุคคลบุคคล (Personal Brand)  

ท่ีส่งออกสู่ท้องตลาดในปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับ  

Barrney, 2003; Grant, 2002; Hall, 1992 (อ้างถึงใน 

อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และลักขณา ลีละยุทธโยธิน (8)  

ที่กล่าวว่า ตราสินค้าในอุดมคติจึงต้องมีคุณลักษณะ

เฉพาะตัว เลียนแบบได้ยาก จึงจะเป็นการสร้างความได้

เปรียบทางการแข่งขันท่ีย่ังยืน ให้กับสินค้าหรือบริการน้ัน ๆ 

ในปัจจบุนั บรษิทั อารเ์อส จำากดั (มหาชน) เปลีย่น

ช่ือค่ายเพลง “RS Music” เป็น “Yes! Music” ได้สร้างนักร้อง 

คือ กิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์ และ ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน 

ท่ีมีบุคลิกลักษณะเซ็กซ่ี เย้ายวนใจ ท้ังใบหน้า รูปร่าง  

ทรงผม และการแต่งกาย ถือเป็นนักร้องท่ีมีลักษณะ

เฉพาะตัว ที่มีความโดดเด่นอย่างสูง ในความเป็นผู้หญิง

สมยัใหมผ่า่นการนำาเสนอของส่ือจนเกดิเป็นภาพสะท้อน 

หรือภาพตัวแทน (Representation) ของกลุ่มต่าง ๆ 

ในสังคมขึ้น

ภาพตัวแทนท่ีเกิดข้ึนในสังคมถือเป็นปรากฎ

การณ์ท่ีมีความสำาคัญต่อกระบวนการส่ือสารของสังคม

ในยุคอุตสาหกรรมภายใต้ระบบทุนนิยม โดย Graeme 

Burton,2002 (อ้างใน กฤษณ ์ คำานนท ์(9) ) เชือ่ว่าสือ่เปน็

สาเหตุของการเกิดภาพตัวแทน (Representation) ของ

กลุ่มต่างๆในสังคมโดยการสร้างลักษณะที่แน่นอนของ

คน สร้างองค์ประกอบลักษณะท่าทาง รูปโฉมภายนอก 

และพฤติกรรมเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคนองค์ประกอบ

เหล่า น้ีนำาไปสู่ความหมายเ ก่ียวกับบุคลิกลักษณะ  

ความสัมพันธ์ รวมถึงการมองและการให้คุณค่ากับ

ลักษณะเหล่านั้นด้วย

Burton ได้จำาแนกลักษณะของภาพตัวแทนในส่ือ

เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1. ภาพแบบฉบับ (Types) เป็นภาพที่พบได้ทั่วไป

ในโทรทัศน์ ไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริง สามารถจดจำาได้ 

โดยไม่จำาเปน็ต้องเป็นภาพตายตัว (Stereotypes) ตัวละคร

ทีมี่ภาพแบบฉบบัมกัจะไม่มีรายละเอยีดท่ีชดัเจนเพยีงพอ 

หรอืไม่มีความสามารถพเิศษมากและมรีายละเอยีดเฉพาะ

ซึง่ไม่สามารถนำาไปประยกุต์หรอือธิบายลกัษณะของกลุม่

คนอื่นๆ ที่มีจริงในสังคม

2. ภาพตายตัว (Stereotypes) เปน็ภาพทีผ่กูโยงอย่าง

ใกล้ชิดกับประเด็นของภาพตัวแทน (Representation)  

โดยเริ่มแรกภาพตายตัว หมายถึง แผ่นแม่พิมพ์โลหะซึ่ง

นำามาใช้กับช้ินโลหะช้ินต่อๆมาให้อยู่ในขนาดและรูป

แบบเดียวกนัท้ังหมดปจัจบุนัคำาวา่ “การสรา้งภาพตายตัว” 

(Stereotyping) นำามาใชเ้พือ่หมายถงึ แนวคิดเกีย่วกบักลุม่

คนที่ปรากฎซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าอย่างต่อเน่ืองในสื่อ มีความ

เกีย่วขอ้งกบัการเลอืกเอาจดุเด่นหรอืบคุลกิลกัษณะเหลา่

นัน้เป็นภาพตัวแทนของคนทัง้กลุม่ สิง่เหลา่น้ีทำาใหเ้ขา้ใจ

ง่ายข้ึนเกี่ยวกับลักษณะท่าทางของมนุษย์ บุคลิกและ

ความเชือ่ซึง่ถกูสรา้งสม ผา่นการกระทำาซ้ำาๆของส่ือเปน็
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ของนักร้องหญิงสมัยใหม่ในเพลง “อย่ามโน”

เวลายาวนาน รวมทัง้ผา่นขอ้สรปุเบือ้งต้นในการสนทนา

ในชวีติประจำาวนัด้วย ภาพตายตัวมีคณุสมบติัในการจดจำา

หรอืระลกึได้ทนัทโีดยมักจะเสนอผา่นรายละเอยีดสำาคญั

ของลักษณะท่าทาง การปรากฎหรือรูปโฉมภายนอก  

ภาพตายตัวจะผนวกเข้ากบัส่ิงเหลา่น้ี และแสดงนยัยะใน

การตัดสินเกี่ยวกับกลุ่มคน เป็นสารท่ีซ่อนเร้นค่านิยม 

อย่างไรก็ตาม ภาพตายตัวไม่จำาเป็นต้องเป็นส่ิงเลวร้าย  

อาจขึ้นอยู่กับการนำาไปใช้และสิ่งที่เราตัดสินคุณค่า

3. ภาพต้นแบบ (Archetypes) เป็นภาพที่มีความ

เ ข้มข้น ท่ี สุด  และฝั งรากลึกลงไปในวัฒนธรรม  

ภาพต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนในส่ือคือ เหล่าวีรบุรุษ/

พระเอกวรีสตร/ีนางเอก และตัวรา้ยซ่ึงสรปุรวมความเชือ่

และค่านิยมฝังลึก และบางทีอาจแสดงถึงการมีอคติเดียจ

ฉันท์ของสังคม พระเอกหรือวีรบุรุษท่ีมาจากมายาคติ

ลว้นเป็นภาพต้นแบบท้ังส้ินและภาพต้นแบบกไ็ม่ได้จำากดั

ไว้ที่ประเภทของภาพยนตร์หรือละคร(genre) เฉพาะ

ประเภทใดประเภทหนึ่ง

การสรา้งตราสินคา้ประเภทบคุคลบคุคล (Personal 

Brand) จะมีความเกีย่วข้องและเชือ่มโยงกบัการสรา้งแบบ

ตัวแทนในลักษณะของภาพตายตัว (Stereotypes) โดยใช้

ศิลปินในแนวของเพลงไทยสากล คือ กิ๊บซี่-วนิดา  

เติมธนาภรณ์ และศิลปินเพลงไทยลูกทุ่ง คือ ใบเตย-สุธี

วัน ทวีสิน ที่มีความแตกต่างกันในแนวเพลงมาร้องเพลง

ร่วมกนั โดยภาพลกัษณข์องนกัรอ้งดังกลา่วมีลกัษณะดังน้ี

บคุลกิลกัษณะของ กิบ๊ซ่ี-วนดิา เติมธนาภรณ ์เป็น

ศิลปินเพลงไทยสากล มีลักษณะของผู้หญิงสมัยใหม่ที่มี

รูปร่าง หน้าตาน่ารัก ท่ีมีรสนิยมแบบคนเมือง เช่น  

การแต่งหนา้ ทำาผม เครือ่งแต่งกายและบุคลกิภาพ มีความ

กล้าแสดงออก มีความม่ันใจสูง โดยสอดคล้องกับ 

กาญจนา  แก้วเทพ (10) เพลงไทยสากลที่แสดงภาพ

ลกัษณผ์ูห้ญงิในปัจจบัุน แกน่หลกัของเนือ้หาในเพลงอาจ

ไม่แตกต่างจากอดีตมากนัก แต่ส่ิงท่ีแตกต่างไปคือ ภาพ

ลกัษณ์ผูห้ญิงทีม่คีวามเช่ือม่ัน เข้มแขง็มากขึน้ ยกตัวอยา่ง

เช่น การเน้นบุคลิกที่แกร่งและอิสระ ในเพลง ผู้หญิงคน

นี้ขับร้องโดน แหวน ฐิติมา “ทำาไว้ตาหวานฉ่ำา ทำาไม่เป็น

ซักอย่าง ใครรักชอบ ใครร้ายช่าง อย่างนี้ฉันเป็น ไม่เคย

คิดจะเอาใจ ไม่เคยซึ้งกับคนไหน ไม่งอนง้อใครนี่ฉันเอง 

… ตัวฉันหญิงเป็นผู้หญิงอยู่ ดูเข้าใจไหมเธอ ทำาเกร้ียวกราด

ดูกล้าแกร่ง นั่นทำาแข็งใจ แต่ตัวฉันคือผู้หญิง ไม่งามพลิ้ว

แต่จริงใจ บอกทีว่าไง ขอบใจรึเปล่า’ ถือได้ว่าเพลงไทย

สากลในปัจจุ บันเ ป็นการเปิดพื้น ท่ี ให้ผู้หญิงกล้ า

แสดงออกทางความคิดมากขึ้น

บุคลิกลักษณะของ ใบเตย-สุ ธีวัน  ทวี สิน  

เป็นศิลปินเพลงลูกทุ่ง มีลักษณะของผู้หญิงสมัยใหม่ใน

สังคมชนบท รปูรา่ง หนา้ตานา่รกั ทีม่รีสนิยมแบบสงัคม

ชนบท เช่น การแต่งหน้า ทำาผม เครื่องแต่งกายและ

บุคลิกภาพ ที่มีความกล้าแสดงออก มั่นใจในตัวเองสูง 

โดยสอดคล้องกับกาญจนา  แก้วเทพ (10) การแสดงภาพ

ลักษณ์ผู้หญิงผ่านเพลงลูกทุ่ง ปรากฏชัดเจนจากการ

พรรณนาถอ้ยคำาในบทเพลง ยกตัวอยา่งเชน่ ผูห้ญิงคือเพศ

ที่สวยงาม ในเพลงดอกฟ้าเมืองไทย เนื้อเพลงตอนหน่ึง 

“ปากแดงจิม้ลิม้” วงพกัตรผ์อ่งพริง้ยิม้ฝงัใจยิง่นกั ปากคอ

ค้ิวคางด่ังไซซี ประวัติศาสตร์ว่ามีงามเลิศเลอ” หรือการ

กล่าวถึงลักษณะของผู้หญิงผ่านบทเพลง เช่น เพลง  

อย่างงอนเกินงาม “ผู้หญิงตามคำาเขาว่าต้องงอน”  

แต่ “งอนนักจะไม่งาม”
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ตารางการสร้าง ตราสินค้าประเภทบุคคลบุคคล (Personal Brand)

ศิลปิน กิ๊บซี่-วนิด� เติมธน�ภรณ์ ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน

แนวเพลง ศิลปินเพลงไทยสากล ศิลปินเพลงไทยลูกทุ่ง

ลักษณะทางกายภาพ รูปร่าง หน้าตาน่ารัก รูปร่าง หน้าตาน่ารัก

ลักษณะภายนอก มีลักษณะแบบคนเมือง ที่มีความเซ็กซี่ 

เช่น การแต่งหน้า ทำาผม เครื่องแต่งกาย

มีลักษณะแบบสังคมชนบท ลูกทุ่ง  

ที่มีความเซ็กซี่ เช่น การแต่งหน้า ทำาผม 

เครื่องแต่งกาย

บุคลิกลักษณะ มีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจสูง มีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจสูง

การสร้างตราสินค้าน้ันจำาเป็นต้องสร้างคุณค่าให้

กับตราส้นค้าด้วย หากตราสินค้าไม่มีคุณค่าแล้วจำานำาไป

สู่ความแขง็แกรง่ของตราสินค้า ซ่ึงจะสง่ผลต่อมูลคา้ของ

สินค้าน้ันด้วย Aaker ได้ให้คำานิยามคุณค่าตราสินค้าว่า 

กลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เชื่อมโยงกับชื่อตราและ

สัญลกัษณ์ โดยเปน็การเพิม่คณุคา่ใหแ้กสิ่นค้าและบรกิาร

นอกเหนือจากคุณสมบัติที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ Aaker, 1996 อ้างถึงใน อรรจน์  วิสุทธิถาวรวงศ์

(11) ดังนั้นนอกจากลักษณะทางกายภาพของศิลปินแล้ว 

จำาเป็นต้องสร้างลักษณะภายนอกของศิลปิลให้มีคุณค่า

และเป็นที่น่าจดจำาด้วย

Feldwick ได้ทำาการแบ่งประเภทของนิยามคุณค่า

ตราสินค้าออกเป็น 3 ประเภท คือ Feldwick, 1999  

(อ้างถึงใน อรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ (11) 

1. มูลค่าตราสินค้า (Brand Valuation) คือ คุณค่า

รวมทั้งหมดในฐานะสินทรัพย์ที่บริษัทเจ้าของสามารถ

ขายได้และนาไปรวมในบัญชีงบดุลได้ 

2. ความแข็งแกรง่ของตราสินค้า (Brand Strength) 

คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า  

(Consumer Attachment) 

3. การอธิบายถึงตราสินค้า (Brand Description) 

คือ การชื่อมโยง (Associate) และความเชื่อ (Belief) ของ

ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า

การอธิบายถึงตราสินค้า 

(Brand Description)

ความแข็งแกร่งของตราสินค้า

(Brand Strength)

มูลค่าตราสินค้า

(Brand Description)
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ของนักร้องหญิงสมัยใหม่ในเพลง “อย่ามโน”

อย่างไรก็ตามนิยามคุณค่าตราสินค้าทั้งหมดที่

กล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์ในลักษณะลูกโซ่ โดยความ

แข็งแกรง่ของตราสินคา้จะเปน็กญุแจหลกัในการทีก่อ่ให้

เกิดมูลค่าตราสินค้า และการอธิบายถึงตราสินค้าจะ

เป็นการบรรยายถึงส่ิงต่างๆ ท่ีประกอบกันข้ึนเป็นความ

แข็งแกร่งของตราสินค้า ในเพลง “อย่ามโน” ได้สร้าง

ลกัษณะของตราสินค้า (Brand Description) คอื ความสวย

จากการแต่งหน้า ความเซ็กซ่ีจากการทำาผม และเครื่อง

แต่งกายที่วาบหวิวและน้อยชิ้น จากน้ันได้สร้างความ

แข็งแกร่งของตราสินค้า (Brand Strength) คือ การเต้นที่

มีลีลาเซ็กซ่ี และการร้องเพลงที่มีคุณภาพ นำาไปสู่มูลค้า

ของตราสินค้า (Brand Description) 

การสือ่สารการตลาด ทำาการมองภาพโดยรวมของ

อุตสาหกรรมเพลงไทยสากล “อย่ามโน” เนื่องจาก 

“กิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์ และใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน” 

เปรียบเสมือนเป็นตราสินค้าตราหน่ึง หรือ (Personal 

Branding)และตราสินค้า (Brand) น้ันเป็นทกุส่ิงทกุอยา่ง

ของผลิตภัณฑ์ท้ังหมด ท้ังส่วนท่ีจับต้องได้ (tangible) 

และยังครอบคลุมไปถึงสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ (intangible)  

อกีชัน้หนึง่ไม่วา่จะเปน็ ความนา่เชือ่ถอื (trust/reliability) 

ความม่ันใจ (confidence) ความคุ้นเคย (familiarity) 

ประสบการณ์ที่ได้สะสมมา (shared experiences) ความ

สัมพันธ์ และความผูกพัน (relationship) สถานภาพ  

(status) รวมไปถึงบุคลิกภาพ (personality) จึงมีความ

สำาคัญและสอดคล้องนำาไปสู่การสื่อสารที่ประสบความ

สำาเร็จ

การส่ือความหมายจากภาพนมิิตด้วยการแต่งหนา้

และเครื่องแต่งกาย

การส่ือความหมายในการแต่งหน้าและเครือ่งแต่ง

กายของ ก๊ิบซ่ี-วนิดา เติมธนาภรณ์ และใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน” 

ถือเป็นการสร้างตราสินค้าท่ีมีความชัดเจน ด้วยการใช้

ภาพนิมิตในการสร้างความเป็นจริงด้วยการส่ือความ

หมายด้วยการแต่งหนา้ท่ีต้องใชจ้นิตนาการผสมผสานกบั

ความเขา้ใจใน “บท” (Text) และ “บรบิท” (Context) ของ

ตัวนักรอ้งจนเกดิเป็นภาพนิมิต (simulacrum) โดยโลดเลน่

อยู่บนโลกเสมือนความจริง (Hyperreal) ที่ไม่ต้องการ

พสูิจนห์รอืตามหาความเปน็จรงิอกีต่อไป โดยเกดิเปน็การ

ลอกเลียนแบบ (Simulation) น่ันเอง โดยสอดคล้องกับ 

วุฒินันท์  สุนทรขจิต (12)  กล่าวว่า ภาพนิมิต (Simula-

crum or Simulacra) อันหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจาก

การท่ีผูค้น หรอืผูบ้รโิภคยอมรบัวา่ ส่ิงต่างๆท่ีถกูทำาเลยีน

แบบ หรือทำาเสมือนจริงนั้น คือ ความจริงและเกิดเป็น

ภาพนิมิตร หรือจินตนาการที่เกี่ยวข้องขึ้นในหัว หรือ

ความรู้สึก

ความสัมพันธ์แบบคู่ท่ีตรงกันข้ามท่ีมีความแตก

ต่างกันในเชิงซ้อน ซ่ึงการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย

ของนักร้องดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

เกีย่วขอ้งระหวา่ง “ตัวบท” (Text) กบั “บรบิท” (Context) 

โดย “บท” คือ ลักษณะบทบาทของนักร้องที่มีความเป็น

ผูห้ญิงสมัยใหม ่โดยมคีวามเชือ่โยงกบั คอื สภาพแวดลอ้ม

ต่าง ๆ สมัยนิยม และโครงสร้างมาทุนนิยมในระบบ

อุตสาหกรรม คือ “บริบท” ที่อยู่รอบๆ ตัวและเมื่อบริบท

เปลี่ยนไป ความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วย 

ศิริชัย  ศิริกายะและคณะ (13)  Roland Barthes 

กล่าวไว้ใน Fiske (1990: 85) ในเรื่องของ Two Order of 

Signification โดยลำาดับขั้นแรกเรียวว่า “ความหมายตรง 

(Denotation Meaning)” และลำาดับข้ันที่สองเรียก

ว่า“ความหมายแฝง (Connotation Meaning)” 

ความหมายตรง (Denotation Meaning) เปน็ลำาดับ

ขั้นแรกของการส่ือความหมาย เป็นส่ิงที่อ้างถึงโดย

สามัญสำานึก (Common Sense) และปรากฏชัด

ความหมายแฝง(Connotation Meaning) ลำาดับข้ัน

ทีส่องของการสือ่ความหมาย เปน็ปฏิสมัพนัธ์เม่ือสัญญะ

พบกับความรู้สึกอารมณ์ของผู้ใช้ความหมายหรือคุณค่า

ของวัฒนธรรม 

Barthes กลา่วไว้ใน Barnard (2005: 45) การกำากบั

ความหมาย (Anchorage) เป็นหน้าท่ีเชิงอัตตสาร  

(Linguistic Message) เป็นหน้าท่ีของตัวบท (Text) คือ

การจำากัดความการตีความหมาย การจำากัดความหมายมี 

2 รูปแบบ คือ 
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การจำากัดความหมายในระดับการส่ือความหมายตรง 

ในระดับน้ีตัว (Text) จะจำากัดความหมายของภาพโดย

ตอบคำาถามว่ามันคือภาพอะไร (What is it ?)

การทำางานในระดับความหมายแฝงและหน้าท่ีใน

การกำาหนดหรือ หยุดการเลื่อนลอยของความหมายแฝง 

(Drifting of Connotation Meaning)

ดังน้ันการจะตีความหมายของการแต่งหน้าตัว

ละครในระบบสญัศาสตรไ์ด้ต้องมีความเข้าใจใน ตัว“บท” 

(Text) กับ “บริบท” (Context) ของตัวละคร โดยต้อง

ตีความท้ังความหมายตรง (Denotation Meaning) และ

ความหมายแฝง (Connotation Meaning ที่ต้องอยู่บน 

พื้นฐานของวัฒนธรรมเดียวกันด้วย การแต่งหน้าและ

เครื่องแต่งกายก๊ิบซ่ี-วนิดา เติมธนาภรณ์ และใบเตย-สุธีวัน 

ทวีสิน” ในเพลงอย่ามโน จึงสามารถส่ือความหมายจาก

ภาพนิมิตด้วยได้ดังนี้

สัญลักษณ์ของก�รแต่งหน้�และเครื่องแต่งก�ย  

ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน

การแต่งหนา้เปน็การใชสี้และเสน้ในเชงิสัญลกัษณ์

ที่มีการส่ือความหมายอย่างชัดเจน ในการตีความหมาย 

ได้นำาเสนอภาพผูห้ญงิยคุใหม่ทีม่คีวามมัน่ใจในตัวเองสูง 

ทันสมัย มีความกล้าแสดงออก มีความเก่ง มีความ

สามารถ เช่น ลักษณะการเขียนค้ิว จะใช้เส้นท่ีเส้นท่ีคม

เข้มด้วยสีดำา ท่ีส่ือความหมายถึงความม่ันใจและหนัก

แนน่ ลกัษณะการเขียนขอบตาจะใชเ้สน้ทีค่มเข้มและเส้น

เฉยีงทีบ่รเิวณหางตาด้วยสีดำา สือ่ความถงึผูห้ญงิทีมี่ความ

มันใจในตนเองสูง ทันสมัย และมีความเย่อหยิ่ง ลักษณะ

การปัดแก้ม จะใช้เส้นโค้งด้วยสีชมพู ส่ือความหมายถึง

ความอ่อนหวาน อ่อนโยน และการทาปาก จะใช้เส้นโค้ง

ด้วยสีบานเย็น ท่ีมีเนื้อมันวาน สื่อความหมายถึงความ

ม่ันใจในตนเอง ความสดใส อ่อนโยน และนุ่มนวล  

ในลักษณะของความเป็นลูกทุ่งของนักร้องลูกทุ่งที่มี

ความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่

การสื่อความหมายโดยสัญญะของเครื่องแต่งกาย

ของใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน มีความโดดเด่น และมีความ

เฉพาะตัว ในลักษณะของความเป็นลูกทุ่งท่ีเป็นผู้หญิง

สมัยใหม่ โดยเครื่องแต่งกายที่สวมใส่จะมีความส้ันเกิน

กว่าที่คนปกติจะสวมใส เน้นท่ีสีสันสด ฉูดฉาด เช่น  

สีม่วง สีแดง สีชมพู สีน้ำาเงิน สีดำา โดยสอดคล้องกับ 

กาญจนา สงิหอ์ดุม (14) เพลงลกูทุง่ ทีน่กัรอ้ง และนกัเต้น 

หรือหางเครื่อง มีการแต่งกายในลักษณะ “เกินจริง”  

ตามแนวทางเดียวกับชุดลิเก เพียงแต่มีเรื่องของแฟช่ัน

ตามยุคสมัยเข้ามาผนวก กับการอิทธิพลทางด้านเครื่อง

แต่งกายจากตะวนัตก ทำาใหก้ารแต่งกายของนกัรอ้ง และ

หางเครือ่งลกูทุ่งปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นสากลมากข้ึนนอกจาก

นี้แล้วการแต่งกายของทั้งนักร้อง และหางเครื่องลูกทุ่งก็

มุ่งหวังที่จะดึงดูดสายตาคนดู ให้อยากชมการแสดง และ

รับอรรถรสจากการแสดงได้มากยิ่ ง ข้ึนด้วย และ

สอดคล้องกับ ชุติ เดช กล่าวว่า “สีของลูกทุ่ง...คือสีสดๆ 

สีเขียว สีชมพู สีสดๆ คือลูกทุ่ง อย่าไปคิดว่าสีนั้นกับสีนี้

ไปด้วยกนัไมไ่ด้นะ บางทีเขยีวอยูก่บัส้มกมี็นะ บางทีเพลง

มันสนกุๆ มันกต้็องแม่สมีาผสมกนั คอืดูทีไ่หนไม่ไดต้้อง

ดูลูกทุ่ง....เค้าต้องการสีสัน ต้องการสชาติ ลูกทุ่งเป็นคนสนุก 

สี อ ะ ไ ร อ ยู่ ด้ ว ย กั น แ ล้ ว ส นุ ก ล่ ะ  น อ ก จ า ก น้ั น  

(ปลดซิปชดุหางเครือ่งกอ่นเป็นนางฟา้บนเวที,” ผูจ้ดัการ

รายวนั (20กนัยายน 2538):10, อา้งถงึใน ศิรพิร กรอบทอง 

(15) เส้ือผ้าหางเครื่องมีหลากหลายรูปแบบ เปลี่ยนตาม

สมัยนิยมอยู่เสมอ มีชุดฟู่ฟองแขนพอง กระโปรงยาว

กรอมเท้าประดับด้วยเครื่องประดับ อาทิ มงกุฎ ปีก-หาง

กินรีบางชุดก็สั้นรัดรูปหม่ินเหม่ต่อข้อหอนาจารก็มีแต่ก็

คงมกีารปักเลือ่มเลน่ลวดลายหลากสีสันจดัจา้นคลา้ยชดุ

ลิเกเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ที่สำาคัญสำาหรับหางเครื่อง 
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ของนักร้องหญิงสมัยใหม่ในเพลง “อย่ามโน”

วงดนตรลีกูทุง่เสมอ ถอืเปน็การนำาเสนอภาพของนักรอ้ง

ลกูทุ่งหญิงทีมี่ความเป็นสมัยใหม่ ในระบบอตุสาหกรรม

แบบทุนนิยม โดย กนกพรรณ วิบูลศริน (16)  กล่าวว่า 

สำาหรับประเทศไทย ภาวะความทันสมัยเกิดขึ้นในยุคที่มี

การเปลี่ยนแปลงจาก สังคมแบบเก่า (Tradition Society) 

ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม มาสู่สังคมสมัยใหม่ (Modern 

Society) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม  

สัญลักษณ์ของก�รแต่งหน้�และเครื่องแต่งก�ย  

กิ๊บซี่-วนิด� เติมธน�ภรณ์ 

การแต่งหนา้เปน็การใชสี้และเสน้ในเชงิสัญลกัษณ์

ที่มีการส่ือความหมายอย่างชัดเจน ในการตีความหมาย 

ได้นำาเสนอภาพนักร้องไทยสากลท่ีมีความเป็นผู้หญิงยุค

ใหม่ที่มีความม่ันใจในตัวเองสูง ทันสมัย มีความกล้า

แสดงออกมีความเก่ง มีความสามารถ เช่น ลักษณะการ

เขียนค้ิว จะใช้เส้นท่ีเส้นโค้งสีน้ำาตาลทอง ท่ีส่ือความ

หมายถึง ความนุ่มนวล เป็นธรรมชาติ ลักษณะการเขียน

ขอบตาจะใช้เส้นที่คมเข้มและเส้นเฉียงท่ีบริเวณหางตา

ด้วยสีดำา ส่ือความถึงผู้หญิงที่มีความมันใจในตนเองสูง 

ทันสมัย และมีความเย่อหย่ิง ลักษณะการปัดแก้ม จะใช้

เส้นโค้งด้วยสีชมพูอมสีส้ม ส่ือความหมายถึงความอ่อนหวาน 

อ่อนโยน และการทาปาก จะใช้เส้นโค้งด้วยสีชมพูอม 

สีส้ม ที่มีเน้ือมันวาน ส่ือความหมายถึง ความสดใส  

อ่อนโยน และนุ่มนวล ในลักษณะของความเป็นคนเมือง

ของนักร้องไทยสากลที่มีความเป็นผู้หญิงยุคใหม่

การสื่อความหมายโดยสัญญะของเครื่องแต่งกาย

ของกิบ๊ซี-่วนิดา เติมธนาภรณ ์มีความโดดเด่น และมีความ

เฉพาะตัว ในลกัษณะของความเปน็คนเมืองและความเปน็

ผู้หญิงสมัยใหม่ โดยเครื่องแต่งกายจะเป็นเครื่องแต่งกาย

สมัยใหม่ท่ีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้น และวาบหวิว  

โดยสอดคล้องกับ ประพันธ์ อภิวงค์ แต่หากปัจจุบันน้ี  

ถ้าผู้หญิงมีการนุ่งน้อยชิ้นน้ัน อาจถูกเรียกได้ว่าเป็น 

“สัญญะ” ตัวแทนของความเซ็กส์ซี่ วาบหวิว และส่อไป

ในทางกามารมณ ์ยั่วยทุางเพศ เปน็ไปตามการเรยีนรู้ของ

สังคมท่ีได้กำาหนดขึ้นร่วมกัน โดย Michele Mattelart  

อ้างถึงใน ศศิกาญจน์ กสิวัฒน์ (17) ที่ว่า บรรดาสื่อต่างๆ 

ล้วนมีอิทธิพลต่อภาพของผู้หญิงในปัจจุบันอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะผูห้ญิงสมัยใหม่ ซึง่มีลกัษณะความเป็นตัวแทน

ของสาธารณะ เช่น ผู้หญิงทำางาน (Working woman)  

ซ่ึงภาพตัวแทนของผูห้ญิงสมัยใหม่ในสังคมเมือง ไม่ได้มี

ข้อจำากัดในด้านการทำางาน การใช้ชีวิต หรือการแต่งกาย 

แต่อย่างใด โดย พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์ (18) กล่าวว่า 

ความเปน็ผูห้ญงิสมัยใหม่ ท่ีมนิียามอยูใ่นกรอบของความ

ทันสมัยหรือความเป็นสมัยใหม่ (Modernity) ซึ่งบ่งบอก

ถึงสภาพการณ์ความเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวโน้มของ

ระบบทุนนิยมเสรี ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมและ กนกพรรณ วิบูลศริน (16)  

กล่าวว่า สำาหรับประเทศไทย ภาวะความทันสมัยเกิดขึ้น

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก สังคมแบบเก่า (Tradition 

Society) ซ่ึงเป็นสังคมเกษตรกรรม มาสู่สังคมสมัยใหม่ 

(Modern Society) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม   

ซ่ึงการสร้างตราสินค้าโดยใช้บุคคลถือเป็นการพัฒนา  

ในวงการเพลงในระบบอุตสาหกรรมแบบทุนนิยม
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ตารางสรุปการสื่อความหมายด้วยการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย

นักร้อง ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน กิ๊บซี่-วนิด� เติมธน�ภรณ์

การแต่งหน้า นำาเสนอภาพผู้หญิงยุคใหม่ที่ มีความ

ม่ันใจในตัวเองสูง ทันสมัย มีความกล้า

แสดงออก มีความเก่ง มีความสามารถ

ภาพนกัรอ้งไทยสากลท่ีมีความเป็นผูห้ญิง

ยุคใหม่ ท่ี มีความม่ันใจในตัวเองสูง  

ทนัสมยั มีความกลา้แสดงออกมีความเกง่ 

มีความสามารถ

เครื่องแต่งกาย ลกัษณะของความเปน็ลกูทุ่งท่ีเปน็ผูห้ญิง

สมัยใหม่ โดยเครื่องแต่งกายท่ีสวมใส่จะ

มีความส้ันเกินกว่าท่ีคนปกติจะสวมใส 

เน้นที่สีสันสด ฉูดฉาด เช่น สีม่วง สีแดง 

สีชมพ ูสีน้ำาเงนิ สดีำา  ทีมี่ความโดดเด่นใน

ความเป็นลูกทุ่ง

ลกัษณะของความเป็นคนเมืองและความ

เปน็ผูห้ญงิสมยัใหม่ โดยเครือ่งแต่งกายจะ

เป็นเครื่องแต่งกายสมัยใหม่ที่แต่งกาย

ด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้น และวาบหวิว 

สรุป

ลักษณะการสร้างตราสินค้าประเภทบุคคลด้วย

การแต่งหนา้และเครือ่งแต่งการของ ใบเตย-สธีุวนั ทวสิีน 

และกิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์ ถือได้ว่า เป็นการนำาเสนอ

ภาพของผูห้ญงิสมัยใหม่ ท่ีมคีวามสามารถ ความเกง่ และ

ความม่ันใจในตนเอง โดยสอดคล้องกับ มิตราภรณ์  

อยูส่ถาพร (19) ลกัษณะของผูห้ญงิสมัยใหมโ่ดยรวมทีน่ำา

เสนอผา่นส่ือเสียงเพลงนัน้ สามารถแบ่งได้เปน็ 3 รปูแบบ

คือ ความเป็นผู้หญิงกล้า แกร่ง และเก่ง โดยเนื้อหาเพลง

ที่เกี่ยวข้อกับความรักเป็นส่วนใหญ่ ผู้หญิงสมัยใหม่จะมี

ลกัษณะทีส่ามารถพึง่พาตนเองได ้มคีวามเข้มแข็ง อดทน

ต่อสู้ชีวิต เชื่อมั่นในตนเอง มีอำานาจเหนือชาย และมักจะ

เปน็ผูว้พิากษ์ นอกจากน้ีผูห้ญงิสมัยใหม่ยงัแสดงความคดิ

ที่เป็นอิสระและมีหัวก้าวหน้า เคารพในศักด์ิศรีของ

ตนเองและผู้อื่น เชื่อม่ันในความมีประสิทธิภาพของ

ตนเองและเป็นผู้ ท่ียอมรับเอาประสบการณ์ใหม่ๆ  

โดย Yes! Music ได้สร้างให้ทั้งสองมีตราสินค้าโดยมุ่ง

เสนอภาพลักษณ์เป็นผู้หญิงสมัยใหม่

การสร้างตราสินค้าประเภทบุคคลด้วยการแต่งหน้า

และเครือ่งแต่งกายถอืเปน็ปรากฎการณ์ทีมี่ความนา่สนใจ 

โดยได้ผ่านการนำาเสนอและสร้างให้เป็นภาพตายตัว  

(Stereotypes) ขึ้นมา ซ่ึงภาพเหล่านั้นก็ถูกสร้างให้เป็น

ภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่ท้ังผู้หญิงในความเป็น

ไทยสากลและในความเป็นลกูทุ่ง โดยนำามาผลติซ้ำาใหเ้ปน็

ความจริงทางสังคมผ่านการนำาเสนอของสื่อเรื่อยมาจน

เป็นภาพของตราสินค้า ด่ังวลีที่ว่า “ใบเตย ส้ันเสมอหู” 

และ “กิ๊บซี่ สั้น 5 คืบ”

การผลิตซ้ำาภาพความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ของนัก

ร้องล้วนมีความโดดเด่นทั้งการแต่งหน้าและเครื่องแต่ง

กายถือเป็นการประกอบสร้างความหมายให้เกิดเป็น

ตราสินค้าในระบบอุตสาหกรรมแบบทุนนิยมท่ีประสบ

ความสำาเร็จ โดยสอดคล้องกับ ปิยะรัตน์ เนตรไสว (20) 

พบว่าค่ายเพลงส่วนใหญ่มักใช้กลยุทธ์การสร้างภาพ

ลักษณ์ศิลปินให้มีลักษณะตามท่ีตลาดต้องการเพื่อช่วย

จงูใจใหเ้กดิความนยิมชมชอบอนัจะนำาไปสูย่อดจำาหน่าย

ทีเ่พิม่ขึน้ โดยอาจไม่ไดค้ำานงึถงึตัวตนทีแ่ท้จรงิของศิลปนิ

วา่ต้องการทำาเพลงแบบใด หรอืใหภ้าพตัวเองปรากฏออก

มาในลกัษณะไหน ยอ่มชีใ้หเ้หน็วา่ ธุรกจิในอตุสาหกรรม

เพลงไทยสากลน้ันมีการใช้การส่ือสารการตลาดโดยการ

สร้างศิลปินให้มีลักษณะเป็น “ตราสินค้า” หรือ Personal 

Brand ซึ่งเป็นตราสินค้าของบุคคล ให้มีภาพลักษณ์ 



192 การสร้างภาพตายตัวของตราสินค้าด้วยการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายเพื่อสื่อความหมายลักษณะ

ของนักร้องหญิงสมัยใหม่ในเพลง “อย่ามโน”

ที่โดดเด่นมีความแตกต่างทั้งแนวเพลง การแต่งกาย  

เพื่อใช้สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มาชื่นชอบผลงาน

เพลงและเกิดความนิยมในท่ีสุด ถือเป็นปรากฎการณ์ 

ที่เป็นการสร้างตราสินค้าด้วยการผสมผสานระหว่าง

เพลงศิลปินไทยสากลและศิลปินเพลงไทยลูกทุ่ง นำาไปสู่

อำานาจการสื่อสารของสื่อสารมวลชน และส่งผลต่อการ
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บทคัดย่อ

การวจิยัในครัง้นี ้มีความมุง่หมายเพือ่ศึกษาสภาพปจัจบัุน และปญัหาของการมีสว่นรว่มของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาพื้นฐานต่อการจัดการศึกษา และได้แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 โดยแบ่งเก็บ

รวบรวมข้อมูล 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

สังกดั สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภ ูเขต 2 จำานวน 180 คน โดยการสุม่แบบแบง่ชัน้ (stratified 

random sampling) ระยะท่ี 2 เกบ็ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ และการจัดสนทนากลุม่ วเิคราะหเ์นือ้หาแลว้นำาเสนอแนวทาง

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า F-test ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำาภู เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2  

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 3) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ

การจัดการศึกษาในโรงเรียน จำาแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 4) เปรียบเทียบปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษา 
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ในโรงเรยีน จำาแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรยีน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 5) แนวทาง

เพือ่การพฒันาการมีสว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรยีน สงักดั สำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 ท่ีได้เป็นกระบวนการพัฒนาตามหลักการบริหารแบบ PDCA 5  

ขั้นตอน คือขั้นที่ 1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน ขั้นที่ 2) การมีส่วนร่วมในการเลือกปัญหา วิเคราะห์ปัญหาเพื่อวางแผนใน

การแก้ปัญหาร่วมกัน ขั้นท่ี 3) การมีส่วนร่วมในการนำาไปปฏิบัติงาน ข้ันท่ี 4) ติดตามประเมินกระบวนการ ขั้นท่ี 5) 

ปรับปรุงและพัฒนา

คำ�สำ�คัญ:  การมีส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ABTRACT

This study of the State problems and solutions to improve the participation of the committee on basic education 

in school under the nongbualamphu primary educational service area office 2 aimed to investigation state and  

problems the participation of the committee on basic education in school and solutions to improve the participation 

of the committee on basic education in school. Data into 2 phases. Phase 1 : The sample used for this research  

consisted of 180 members of the committee on basic education in school under the nongbualamphu primary  

educational service area office 2. Selected by using stratified random sampling. Instruments used included a set of 

rating scale questionnaires. Phase 2 : Data from the interviews and focus group discussion. Statistics employed were 

percentage, mean, standard deviation and F – test.The results of this study were as follows ; 1) The current state of 

participation of the committee on basic education in school under the nongbualamphu primary educational service 

area office 2 overall and individual aspects at the medium level. 2) Problem of participation of the committee on 

basic education in school under the nongbualamphu primary educational service area office 2 overall and aspects at 

the medium level. 3) Compare current conditions of participation of the committee on basic education in school 

under the nongbualamphu primary educational service area office 2 classification by status and size of the school 

were found that there was different at a statistically significant level .05. 4) Compare problem of participation of the 

committee on basic education in school under the nongbualamphu primary educational service area office 2  

classification by status and size of the school were found that there was different at a statistically significant level .05. 

5) The content analysis approach was developed with the participation of the committee on basic education in school 

under the nongbualamphu primary educational service area office 2 of the management principles PDCA ,consisting 

of 5 steps. Step 1 : Creating a common understanding. Step 2 : The problem of choosing, analysis and Planning. Step 

3 : Participation action. Step 4 : Evaluation  process. Step 5 : Reduce and improved.

Keywords :  The participation  Committee on Basic Education



196 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน

โรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2

บทนำ�

พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุใน มาตรา 8 

ว่าด้วยการจัดการศึกษา และในมาตรา 9 ข้อ 6 มีใจความ

ว่า การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันสังคม 

มีสิทธ์ิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรา 39 ว่า  

ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำานาจการบริหารและ

การจดัการศึกษาท้ังด้านวชิาการ งบประมาณ การบรหิาร

งานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังสำานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

โดยตรง และในมาตรา 40 ได้บัญญัติไว้ว่า ให้มีคณะ

กรรมการสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทน 

ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรการ

ปกครองส่วนทองถิน่ ผูแ้ทนศิษยเ์กา่ ผูแ้ทนพระภกิษุสงฆ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ

และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมระดม

ทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีความรอบรู้ ความชำานาญ 

และนำาภมิูปญัญาท้องถิน่เขา้มามีส่วนรว่มกับสถานศึกษา

ในการจัดการศึกษา  (1)  ประกอบกับแผนการศึกษาแห่ง

ชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2559) ทีส่ง่เสรมิใหป้ระชาชน

มีสว่นรว่มในการกำาหนดนโยบายสง่เสรมิและสนบัสนนุ

การกระจายอำานาจไปยังภาคเอกชน ประชาชน ประชา

สังคม และทุกภาคสว่นของสังคมใหไ้ด้มีสว่นรว่มในการ

บรหิารจดัการการศึกษา และสง่เสรมิการศึกษา ใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และ

เอกชนจัด และมีส่วนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน (2) และแนว

นโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุ ง  

พ.ศ. 2552–2559 คือ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการโดยเร่งรัดกระจายอำานาจการบริหารและจัดการ

ศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิน่ โดยส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของภาค

เอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของ

สงัคมในการบรหิารจดัการศึกษา สนบัสนนุ ส่งเสรมิการ

ศึกษา ระดมทรพัยากรจากแหลง่ต่างๆ และการลงทุนเพือ่

การศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน สถานศึกษาทีจ่ดัการศึกษาขัน้พืน้

ฐานทุกแห่ง จะต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้น

ฐานเพื่อทำาหน้าที่กำากับ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ

ของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคลองและตอบสนองกับ

นโยบายของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐานทีมุ่่งหวงัใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานเข้า

มามบีทบาทและมีสว่นรว่มในการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษาเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบัผูเ้รยีน ขณะเดียวกัน

กจ็ะต้องทำางานรว่มกบัผูบ้รหิารสถานศึกษาและคณะครู

โดยตระหนักถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน  (3) 

จากความสำาคัญของสถานศึกษาที่ต้องมีคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีทำาหน้าที่กำากับ  

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา เพื่อให้

สอดคลองและตอบสนองกับนโยบาย ดังนั้นทาง

สำานักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ทำา

ศึกษาเกี่ยวกับการดำาเนินงานของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา พบว่า คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความชัดเจนเรื่องบทบาท

หน้าท่ีว่าตนเองจะทำาอะไร ทำาอย่างไร และทำาเพื่ออะไร 

บคุคลทีเ่ข้ามารว่มเปน็คณะกรรมการส่วนใหญไ่ด้รบัการ

รอ้งขอจากสถานศึกษามากกวา่ได้รบัการคดัสรรจากกลุม่

ผู้ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง ทำ า ใ ห้ ข า ด ค ว า ม

กระตือรือร้นในการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการ วิธีการ

ทำางานร่วมกันยังขาดทักษะ และประสบการณ์ เช่น 

ทกัษะรว่มประชมุตัดสินใจ เป็นต้น สถานศึกษาสว่นหนึง่

ยงัคิดวา่คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเปน็เพยีงผู้

สนบัสนุนด้านทรพัยากรทางการศึกษามากกวา่เป็นผูร้ว่ม

คดิ รว่มตัดสินใจ รว่มดำาเนินงาน รว่มรบัผลทีเ่กดิขึน้  (4) 

ซ่ึงสอดคล้องกับปัญหาของการจัดการศึกษาและ

การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 ท่ีเปิด

โอกาสใหผู้ป้กครองและชมุชนได้เขา้มามสีว่นรว่มในรปู

แบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
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บคุลากรในโรงเรยีนในภารกจิ 4 งานหลกั คือ ด้านวชิาการ 

ด้านงบประมาณ ดา้นการบรหิารงานบคุคล และด้านการ

บริหารงานท่ัวไป โดยยังคงไม่สามารถให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษาและการบริหารทุกข้ันตอนได้อย่างเต็มท่ี และ

ปจัจบุนัยงัไมมี่แนวทางท่ีจะแกไ้ขและพฒันาการเขา้มามี

ส่วนรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานอยา่ง

ชัดเจน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาสภาพของ

ปจัจบัุน และปัญหาของการมีสว่นรว่มของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกดั สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 2 เพื่อให้ได้แนวทางของการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐานต่อการจดัการศึกษาในโรงเรยีน สงักดั สำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2

คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาของการ 

มีส่วนรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานต่อ

การจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 2 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน

โรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 2 จำาแนกตามสถานะภาพ และ

ขนาดของโรงเรียน

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานต่อการจัดการ

ศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2

สมมติฐ�นก�รวิจัย

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 2 จำาแนก

ตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกัน

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

 ระยะที่ 1 

   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภ ูเขต 2 ปีการศึกษา 2557 

จำานวน  948 คน จาก 105  โรงเรียน

   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภ ูเขต 2 ปีการศึกษา 2557  

จำานวน 180 คน จาก 45  โรงเรียน โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 

(stratified random sampling) 

 ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ต อ น ท่ี  1  ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร

พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐานต่อการจดัการศึกษาในโรงเรยีนจากการสมัภาษณ ์

ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานในสถานศึกษาทีเ่ป็นเลศิในการจัดการศึกษาท่ีมีคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วม  

(Best Practices) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  

ผู้แทนครูผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน) และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

โรงเรียนละ 4 คน รวม 12 คน 

 ตอนท่ี 2 จัดสนทนากลุ่ม (Focus 

Group Discussion) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์ทั้ง 12 คน และ 

ผู้บริหารการศึกษา ตำาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำานาญการ

พิเศษ จำานวน 1 คน
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โรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  สำาหรบัการวจิยัในครัง้นีผู้ว้จิยัได้ใชเ้ครือ่งมอื

การวิจัย ดังนี้ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง 3) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยศึกษาวิธี

การสรา้งเครือ่งมือ หลกัเกณฑ์ รปูแบบวธีิสรา้ง และสรา้ง

เครื่องมือโดยปรับปรุงแก้ไขผ่านความเห็นชอบของ 

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม จำานวน 5 ท่าน  

จากนั้นนำาเครื่องมือท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหา

คุณภาพของเครื่องมือ และนำาไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ระยะท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม โดยการส่งแบบสอบถามไปยงักลุม่ตัวอยา่ง

ในโรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 2 ท้ัง 3 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอ

นากลาง อำาเภอนาวัง และอำาเภอสุวรรณคูหา จำานวน 45 

โรงเรียน แบบสอบถามส่งไปทั้งสิ้น 180 ฉบับ ได้รับคืน 

180 ฉบับ คดิเป็น รอ้ยละ 100 เป็นแบบสอบถามทีมี่ความ

สมบูรณ์ทั้งสิ้น 180 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100

  ระยะท่ี 2 แนวทางการพฒันาการมีส่วนรว่ม

ของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานต่อการจัดการ

ศึกษาในโรงเรียน โดยแบ่งเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากแบบ

สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัลำาภ ูเขต 2 ตำาแหนง่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน) และผู้แทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโรงเรียนขนาดเล็ก  

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โรงเรยีนละ 4 คน รวม 12 คน

 ตอนท่ี 2  เ ก็บข้อมูลโดยการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยได้

ดำาเนินการสนทนากลุ่มกับผู้ให้การสัมภาษณ์ทั้ง 12 คน 

และผูบ้รหิารการศึกษา ตำาแหน่ง ศึกษานเิทศกช์ำานาญการ

พิเศษ จำานวน 1 คน

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งข้ันตอนออกเป็น 2 

ระยะ ดังต่อไปนี้

      ระยะท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป ดังนี้

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน

เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย

 1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 

และปัญหาของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด 

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภ ู

เขต 2 โดยการหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยรวมและเป็นรายด้าน  

แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยท่ี

กำาหนดไว้

 2. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จำาแนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรียน โดยการ

วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนสองทาง (Two - Way 

ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างจึงนำามาทดสอบรายคู่

ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)

      ระยะที่ 2 นำาเสนอแนวทางการพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ

การจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 

 ตอนที ่1 วเิคราะหเ์ชงิเน้ือหาเพือ่หา

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

สังกัด สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำาภ ูเขต 2 จากแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์

พร้อมนำาเสนอเป็นรายด้าน 

 ตอนที่ 2  จัดสนทนากลุ่ม (Focus 

Group Discussion) นำามาวิเคราะห์เนื้อหา แล้วนำาเสนอ

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ผลก�รวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ตอบแบบสอบถามตามสถานภาพ และขนาด

โรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พบวา่ มตัีวแทนภายในสถานศึกษา จำานวน 90 คน คดิเปน็

ร้อยละ 50.00 ตัวแทนภายนอกสถานศึกษา จำานวน 90 

คน คดิเปน็รอ้ยละ 50.00  และแยกตามขนาดของโรงเรยีน 

โรงเรียนขนาดเล็ก จำานวน 15 โรงเรียน ร้อยละ 33.33 

โรงเรียนขนาดกลาง จำานวน 15 โรงเรียน ร้อยละ 33.33 

และโรงเรยีนขนาดใหญ ่จำานวน 15 โรงเรยีน รอ้ยละ 33.33 

ตามลำาดับ

ข้อมูลสภ�พปัจจุบันและปัญห�

1. สภาพของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

จำาแนกตามสถานภาพ พบว่า ตัวแทนภายในสถานศึกษา

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนตัวแทน

ภายนอกสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก จำานวน 1 ด้าน 

คือ ด้านบริหารงานท่ัวไป และอยู่ในระดับปานกลาง 

จำานวน 3 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหาร

งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล

2. สภาพของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำาภูเขต 2 จำาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 

โรงเรียนขนาดเล็กมีระดับสภาพการมีส่วนร่วมต่อการ

จัดการศึกษาในโรงเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก จำานวน 2 ด้าน 

คือ ด้านบริหารงานท่ัวไป และด้านบริหารงานบุคคล  

อยูใ่นระดับปานกลาง จำานวน 2 ด้าน คอื ดา้นบรหิารงาน

วชิาการ และด้านบรหิารงบประมาณ โรงเรยีนขนาดกลาง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน

ระดับมาก จำานวน 3 ด้าน คือ ด้านบริหารงานท่ัวไป  

ด้านบรหิารงานวชิาการ ด้านบรหิารงานบคุคล และอยูใ่น

ระดับปานกลาง จำานวน 1 ด้าน คือ ด้านบริหารงบ

ประมาณ และโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพจิารณาเปน็รายดา้นอยูใ่นระดับมากทกุดา้น คอื 

ด้ านบริหารงานทั่ ว ไป ด้านบริหารงานวิชาการ  

ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ  

ตามลำาดับ

3.  ระดับปญัหาการมส่ีวนรว่มของคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

จำาแนกตามสถานภาพ พบว่า ตัวแทนภายในสถานศึกษา

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าอยู่ ในระดับปานกลาง จำานวน 3 ด้าน คือ  

ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ  

ด้านบรหิารงานทัว่ไป และอยูใ่นระดับนอ้ย จำานวน 1 ด้าน 

คือ ด้านบริหารงานบุคคล ส่วนตัวแทนภายนอกสถาน

ศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบวา่อยูใ่นระดับมาก จำานวน 2 ด้าน คอื ด้านบรหิารงาน

วิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ และอยู่ในระดับปานกลาง 

จำานวน 2 ด้าน คอื ด้านบรหิารงานบุคคล ด้านบรหิารงาน

ทั่วไป 

4.  ระดับปญัหาการมส่ีวนรว่มของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำาภูเขต 2 จำาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 

โรงเรียนขนาดเล็ก มีระดับปัญหาการมีส่วนร่วมต่อการ

จัดการศึกษาในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก จำานวน 2 ด้าน 

คอื ด้านบรหิารงบประมาณ ด้านบรหิารงานวิชาการ และ

อยูใ่นระดับปานกลาง จำานวน 2 ด้าน คอื ดา้นบรหิารงาน

ทั่วไป และด้านบริหารงานบุคคล โรงเรียนขนาดกลาง 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

อยู่ในระดับมาก จำานวน 2 ด้าน คือ ด้านบริหารงบ

ประมาณ ด้านบริหารงานวิชาการ และอยู่ในระดับปานกลาง 

จำานวน 2 ดา้น คือ ด้านบรหิารงานท่ัวไป และด้านบรหิาร

งานบุคคล และโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 

จำานวน 1 ด้าน คือ ด้านบริหารงบประมาณ และอยู่ใน

ระดับปานกลาง จำานวน 3 ด้าน คือ ด้านบริหารงาน

วชิาการ ด้านบรหิารงานท่ัวไป และด้านบรหิารงานบุคคล



200 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน

โรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2

ผลก�รเปรียบเทียบ 

1.  การเปรยีบเทียบระดบัสภาพการมสีว่นรว่มของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อการจัดการ

ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 จำาแนกตามสถานภาพ

และขนาดของโรงเรียน พบว่า ด้านบริหารงานวิชาการ  

มีสภาพการมีส่วนรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรยีนทีแ่ตกต่างกนัอยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่างกันรายคู่ โดยจำาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 

โรงเรยีนขนาดกลางกบัโรงเรยีนขนาดใหญ ่และโรงเรยีน

ขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.  ด้านบรหิารงบประมาณ มีสภาพการมีส่วนรว่ม

ของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานต่อการจัดการ

ศึกษาในโรงเรียนท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างกันรายคู่  

โดยจำาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ท้ัง 3 ขนาด คือ 

โรงเรยีนขนาดกลางกบัโรงเรยีนขนาดใหญ่ โรงเรยีนขนาด

เล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็กกับ

โรงเรยีนขนาดกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสำาคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05

3.  ด้านบริหารงานบุคคล มีสภาพการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานต่อการจัดการ

ศึกษาในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างกันรายคู่   

โดยจำาแนกตามขนาดโรงเรยีน พบวา่ โรงเรยีนขนาดกลาง

กับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็กกับ

โรงเรยีนขนาดใหญ ่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสำาคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .05

4.  ด้านบริหารงานทั่วไป มีสภาพการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานต่อการจัดการ

ศึกษาในโรงเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสำาคญัทางสถติิที่

ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างกันรายคู่   

โดย จำาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก

กับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็กกับ

โรงเรยีนขนาดกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสำาคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05

การเปรียบเทียบระดับปัญหาการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อการจัดการ

ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 จำาแนกตามสถานภาพ

และขนาดของโรงเรียน พบว่า

5.  ด้านบริหารงานวิชาการ พบปัญหาการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อการ

จดัการศึกษาในโรงเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสำาคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อนำามาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน

รายคู่ โดยจำาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า คือ โรงเรียน

ขนาดกลางกบัโรงเรยีนขนาดใหญ่ และโรงเรยีนขนาดเลก็

กับโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

6.  ด้านบริหารงบประมาณ พบปัญหาการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อการ

จดัการศึกษาในโรงเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสำาคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อนำามาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน

รายคู ่โดยจำาแนกตามขนาดโรงเรยีน พบวา่ โรงเรยีนขนาด

กลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็กกับ

โรงเรยีนขนาดใหญ ่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสำาคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .05 

7.  ด้านบริหารงานบุคคล พบปัญหาการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อการ

จดัการศึกษาในโรงเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสำาคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อนำามาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน

รายคู ่โดยจำาแนกตามขนาดโรงเรยีน พบวา่ โรงเรยีนขนาด

กลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็กกับ

โรงเรยีนขนาดใหญ ่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสำาคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .05 

8.  ด้านบรหิารงานท่ัวไป พบปัญหาการมีส่วนรว่ม

ของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานต่อการจัดการ

ศึกษาในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดบั .05 เมือ่นำามาเปรยีบเทยีบความแตกต่างกนัรายคู ่

โดยจำาแนกตามขนาดโรงเรยีน พบวา่ โรงเรยีนขนาดกลาง
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กับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็กกับ

โรงเรยีนขนาดใหญ ่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสำาคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .05

ข้อมูลแนวท�งก�รพัฒน�

ศึกษาแนวทางการพฒันาการมีสว่นรว่มของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนจากการสัมภาษณ์

ด้�นก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร

1) ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานมีสว่น

ร่วมในการกำาหนดแนวทางและ ความต้องการพฒันางาน

วิชาการ เช่น การจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา และการนำา

หลักสูตรไปใช้ 2) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานมีส่วนรว่มเป็นคณะทำางานด้านวชิาการ เชน่ รว่มเปน็

คณะกรรมการแข่งขันด้านวิชาการ คณะกรรมการ

ประเมินผล และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 3) การมีส่วนรว่มในการจัดการเรยีนการสอน 

เชน่ การนำาภมิูปญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดักจิกรรมการ

เ รียนการสอน การพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ ในชุมชน  

4) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม

ประชุมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุง และ

พัฒนาด้านวิชาการ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน การแก้ไข

ปัญหานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำา และ

นักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 5) การจัดอบรมชี้แจง

เกีย่วกบัความรู ้ความเขา้ใจด้านวชิาการแกค่ณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เช่น ด้านหลักสูตรสถานศึกษา 

การปฏิรูปการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้  

6) การกระตุ้น และสร้างความตระหนัก โดยการประชุม

ชีแ้จง ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารด้านวชิาการอยา่งสม่ำาเสมอ 

7) การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการโดยเปิดโอกาสให้คณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนำาเสนอข้อมูลต่างๆ  

ต่อผูบ้รหิารสถานศึกษา 8) การจดัประชมุคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้านวิชาการเดือนละ 1 ครั้ง  

9) การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุปกรณ์ และส่ือการ

เรียนการสอน

 ด้�นก�รบริห�รงบประม�ณ

 1) การจัดให้มีคณะกรรมการจัดหางบประมาณ

โดยมีหน้าท่ีระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการ

ศึกษา และพฒันาโรงเรยีนในทุกด้าน 2) ใหค้ณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการวางแผนงบ

ประมาณการใช้งบประมาณ เช่น การจดัสรรงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำารายงานการใช้จ่ายงบ

ประมาณประจำาปี 3) มีการดำาเนินงานด้านงบประมาณ

อยา่งเป็นระบบ โปรง่ใสและตรวจสอบได้ เชน่ จัด ประชมุ

ชี้แจงการได้รับ/การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกปีการศึกษา  

4) การจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนแก่คณะ

กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เชน่ค่าตอบแทน คา่เบ้ีย

ประชุม ค่าพาหนะ และสวัสดิการด้านอื่นๆ 5) การจัดให้

มีกองทุนพัฒนาโรงเรียนโดยความร่วมมือของโรงเรียน

และชุมชน 6) การจัดให้มีคณะกรรมการกำากับติดตาม 

ตรวจสอบ การใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามแผน

ปฏิบัติการประจำาปี 7) การประชุม หรืออบรมคณะ

กรรมการสถานศึกษาเพือ่ท่ีคณะกรรมการจะไดร้บัทราบ

บทบาทหน้าที่ของตนและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

โรงเรียน

 ด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล

 1) การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ใหมี้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีเ่กีย่วกบัการ

บริหารงานบุคคล เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และความรู้ด้านการศึกษา 2) ให้คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บุคคลมากยิ่งข้ึน เช่น การพิจารณาความดีความชอบ  

3) การสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านการ

ศึกษามาเป็นคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น  

มีวฒุกิารศึกษาต้ังแต่ปรญิญาตรข้ึีนไป เสยีสละและมีเวลา

ให้กับโรงเรียน 4) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานมีส่วนร่วมเสนอแนะในการจัดครูเข้าสอน และมอบ

หมายหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านต่างๆ หรือจัดคณะ
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โรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2

กรรมการสถานศึกษาทีมี่ความรูค้วามสามารถเข้าทำาการ

สอนในโรงเรียนท่ีมีครูไม่เพียงพอ 5) มีการยกย่องเชิดชู

เกียรติแก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ ด้วยความเสียสละ และรับผิดชอบต่อหน้าที่   

6) มีการมอบหมายงานในหน้าที่ให้คณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานปฏิบัติตรงตามความรู้ความสามารถ  

7) มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อรับทราบปัญหาและหา

แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 8) มีการประเมินผลการ

ดำาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

แต่ละปีการศึกษา 9) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแทน

ตำาแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว 10) ให้คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขัน้พืน้ฐานแต่ละคนนำาเสนอผลงานของตนเองต่อ

ทีป่ระชมุแต่ละครัง้ 11) จดัต้ังเครอืขา่ยของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับตำาบล 12) จัดให้มีการ

ประชุมเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 ด้�นก�รบริห�รง�นทั่วไป

 1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพนฐาน 

มีบทบาทในการวางแผน และพัฒนาสถาน ศึกษา เช่น 

การกำาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย การปรับปรุงและพัฒนา

อาคาร บรเิวณโรงเรยีน การระดมทรพัยากรเพือ่การศึกษา 

การส่งเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์สถาน

ศึกษา และการบริการสาธารณะ 2) การร่วมมือและ

ประสานงานกันระหว่างคณะกรรม การสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ปัญหา

นักเรียนหนีเรียน ปัญหายาเสพติดและปัญหานักเรียน

ขาดแคลน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี

ส่วนรว่มในการแนะแนวการศึกษาต่อการรบันักเรยีน เข้า

เรยีนและการปฐมนเิทศนกัเรยีนผูป้กครอง 4) จดัประชมุ

ชีแ้จง ขอความรว่มมือในการจดักจิกรรมนกัเรยีนใหค้ณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และชุมชนร่วมจัด

กจิกรรม 5) กำาหนดคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน

ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานแต่ละด้านตามความ

สามารถและความสนใจ 6) การจัดให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาได้ไปศึกษาดูงานปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  

7) ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละครั้ง

ควรให้ครูทุกคนในโรงเรียนเข้าร่วมประชุมด้วย  

8) คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการอยู่เวร

รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 9) การให้มีส่วนร่วม

ในการดูแลความประพฤติของครูและนักเรียนให้อยู่ใน

กรอบระเบียบวินัย 10) สร้างเครือข่าย หรือแนวร่วม

ระหว่างคณะกรรมการกับชุมชนในการดูแลอาคารสถานท่ี 

และบริเวณโรงเรียน

ศึกษาผลการวิเคราะห์จากการจัดกลุ่มสนทนา 

(Focus Group Discussion)

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน

โรงเรยีน สังกดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำาภู เขต 2  จากสนทนากลุ่มได้แนวทางการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมท่ีได้เป็นกระบวนการพัฒนาตาม

หลักการบริหารแบบ PDCA ซ่ึงประกอบด้วยวิธีดำาเนิน

การ 5 ขั้นตอน ดังนี้

 ข้ันตอนท่ี 1  สร้างความเข้าใจร่วมกันและ

ตระหนักถึงความสำาคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้

ปัญหาในโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ขั้นตอนที่ 2  การมีส่วนร่วมในการเลือก

ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือวางแผนในการแก้ปัญหาร่วมกัน

  ขั้นตอนที่ 3  การมีส่วนร่วมในการนำาไป

ปฏิบัติงาน

  1. จัดระบบในการบริหารงาน 

        ทั้ง 4 ด้าน

 2.  เสนอแนวทาง/โครงการ

 3.  รว่มประชมุกลุม่/จดัสนทนา 

      กลุ่มกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

  ขั้นตอนที่ 4  ติดตามประเมินกระบวนการ

   1.  รวบรวมข้อมูล

 2.  ติดตามตรวจสอบการดำาเนนิ 

  งานตามระบบอยา่งต่อเน่ือง

 3. ประเมินผล/สรุปผลการ 

   ดำาเนินงาน
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  ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา

 1.   ปรบัปรงุแกไ้ขวธีิดำาเนนิการ 

   แก้ปัญหา

 2. พัฒนาการดำาเนินการแก้  

   ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

 3. รายงานผลการดำาเนินงาน/ 

   จัดทำาเอกสาร

สรุปและอภิปร�ยผล

1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี

สถานภาพของผู้แทนต่างกัน มีสภาพของการมีส่วน

รว่มต่อการจดัการศึกษาในโรงเรยีนในแต่ละด้านแตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเมิน ทองพร่อง (5)  

พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สำานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาตราด ที่เป็นบุคคลภายในและบุคคล

ภายนอก โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีตัวแทน

ภายในสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน มีระดับการมีส่วนร่วมต่อการจดัการศึกษาใน

โรงเรยีนโดยรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือพจิารณาเปน็ราย

ด้านแล้วลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  

ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานทั่วไป  

ด้านบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ 

ตามลำาดับ 

2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี

สถานภาพของผู้แทนต่างกัน มีสภาพปัญหาของการ

มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน ในแต่ละ

ด้านแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำาคญัทางสถติิท่ีระดับ .05 

สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ นายบณัฑิต  อ้วนละมัย (6) 

พบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 

สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3  

เป็นประเภทผู้แทนต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานแตกต่างกัน และมีปัญหาการปฏิบัติงานโดย

รวมและทุกด้านแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสำาคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .05

3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรยีนท่ีมีขนาดต่างกนั มีสภาพของการมีสว่นรว่ม

และปัญหาของการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา  

ในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประหยัด บุญเรือง 

(7) พบว่า การปฏบิติังานตามบทบาทหนา้ทีข่องคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด

สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1  

จากโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่มีการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในแต่ละด้านแตกต่าง

กนัอยา่งมีนัยสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 แสดงใหเ้หน็

ว่า บทบาทหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของแต่ละขนาด

โรงเรียน มีลักษณะการปฏิบัติไม่เหมือนกันจึงทำาให้

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานท่ีปฏบัิติหน้าท่ี

ในโรงเรยีนทีมี่ขนาดต่างกนั มีความรูค้วามเขา้ใจและ

ความคิดเหน็เกีย่วกบัสภาพและปัญหาการปฏบัิติงาน

ที่แตกต่างกัน

ด้�นก�รบริห�รวิช�ก�ร

โรงเรยีนขนาดเลก็และขนาดกลางพบปญัหาอยูใ่น

ระดับมาก ปัญหาอันดับสูงสุด คือ การมีส่วนร่วม

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของ

โรงเรียนเพื่อกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และโรงเรียนขนาดใหญ่  

พบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาอันดับสูงสุด คือ 

การให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนในการส่งเสริมให้ครู 

จัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม



204 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน

โรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2

ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประหยัด บุญเรือง (7)  

ท่ีพบว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต 1  มีปัญหา

ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากในหลายประเด็น คือ  

การเข้าร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำา

หลกัสตูรสถานศึกษา การใหข้อ้เสนอแนะแก่โรงเรยีนใน

การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเน้ือหา

สาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบั การกำาหนดวสัิยทศัน ์

พนัธกจิ เป้าหมายของโรงเรยีน และการจดัทำาแผนปฏบิติั

การประจำาปี เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 

ดังกลา่ว โดยมีแนวทางการพฒันาการมีสว่นรว่มของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนด้านการบริหารวิชาการ ได้แก่ การให้คณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ

กำาหนดแนวทาง และ ความต้องการพัฒนางานวิชาการ 

เชน่ การจดัทำาหลกัสูตรสถานศึกษา และการนำาหลกัสูตร

ไปใช ้การใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานมีสว่น

ร่วมเป็นคณะทำางานด้านวิชาการ เช่น ร่วมเป็นคณะ

กรรมการแขง่ขันด้านวชิาการ คณะกรรมการประเมินผล 

และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การจัดอบรมชี้แจงเกี่ยวกับความรู้  ความเข้าใจด้าน

วิชาการแก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เช่น 

ด้านหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ 

การกระตุ้น และสร้างความตระหนัก โดยการประชุม

ชีแ้จง ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารด้านวชิาการอยา่งสม่ำาเสมอ 

การจดัประชมุคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้าน

วิชาการเดือนละ 1 ครั้ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

จำารสั   เชือ้สาย (8) ทีใ่หแ้นวทางในการมีส่วนรว่มในการ

จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ 

เขต 3 คือ สถานศึกษาควรส่งเสริมและให้ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและระบุบทบาทหน้าที่ของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามแผนใหช้ดัเจน และ

ควรมีการนัดหมายในเรื่องการประชุมให้มากขึ้น  

เพราะส่วนใหญ่ท่ีผ่านมามีการนัดหมายประชุมน้อยครั้ง 

และควรมีค่าตอบแทนให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานทุกครั้งที่มาปฏิบัติงานหรือร่วมประชุม

ด้�นก�รบริห�รงบประม�ณ 

โรงเรียนขนาดเล็กพบปัญหาอยู่ในระดับมาก 

ปัญหาอันดับสูงสุด คือ การให้ความเห็นชอบในการจัด

ต้ังงบประมาณของสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง  

พบปัญหาอยู่ในระดับมาก ปัญหาอันดันดับสูงสุด คือ  

การพิจารณางบประมาณของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และโรงเรียน

ขนาดใหญ่ พบปัญหาอยู่ในระดับมาก ปัญหาอันดันดับ

สูงสุด คือ การมีส่วนร่วมประชุม วางแผนกลยุทธ์ และ 

ให้ความเห็นชอบ ในการจัดสรรงบประมาณ ตามแผน

ปฏบัิติงานของโรงเรยีน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ฮอลล ์

( Hall , อ้างถึงใน ธีระ รุญเจริญ (9) ) กล่าวว่า การบริหาร

งานโดยคณะกรรมการอาจจะมีปัญหาที่คณะกรรมการ

สถานศึกษาน้ันถูกมอบหมายบทบาทหน้าที่ความรับผิด

ชอบมากมาย แต่บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการยังขาด

คณุสมบติัทีเ่หมาะสม เชน่ ขาดความรูใ้นเรือ่งการบรหิาร

สถานศึกษา ทั้งด้านงบประมาณ การจัดสิ่งอำานวยความ

สะดวก บคุลากร และนโยบายต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังาน

วิจัยของ เรืองยศ  เวียงนนท์ (10) พบว่า คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานบางส่วน ไม่ได้มีส่วนร่วมการ

พิจารณางบประมาณของสถานศึกษาในด้านการจัดการ

ศึกษาและวางแผนกลยุทธ์ และให้ความเห็นชอบในการ

จดัสรรงบประมาณตามแผนปฏบัิติงานของโรงเรยีนรวม

ถงึการกำาหนดนโยบายของโรงเรยีน จัดทำาแผนปฏบัิติการ

ประจำาปีของโรงเรยีน โดยมีแนวทางการพฒันาการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อการ

จัดการศึกษาในโรงเรียนด้านการบริหารงบประมาณ 

ได้แก่ การจัดให้มีคณะกรรมการจัดหางบประมาณเพื่อ

พัฒนาสถานศึกษามาจากบุคคลทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยมีหน้าท่ีระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการ

ศึกษา และพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน การให้คณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
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วางแผนงบประมาณการใช้งบประมาณ เช่น จัดประชุม

ชี้แจงการได้รับ/การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกปีการศึกษา  

การจัดให้มีคณะกรรมการกำากับติดตาม ตรวจสอบ 

จดัการประชมุ หรอืฝกึอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่ง

ของการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา

ด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล

โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง พบปัญหาอยู่

ในระดับปานกลาง ปญัหาอนัดับสูงสุด คือ การมสีว่นรว่ม

ในการประชุม วางแผน และพิจารณา ให้ความเห็นชอบ

การวางแผนอัตรากำาลังและกำาหนดตำาแหน่งข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา และ

โรงเรียนขนาดใหญ่ พบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 

ปัญหาอันดับสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมรับทราบ ให้ข้อ

เสนอแนะ เกีย่วกบัการออกกฎระเบียบขอ้บังคบัและแนว

ปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล สอดคล้องกับงาน

วิจัยของนายบัณฑิต อ้วนละมัย (6) พบว่า ปัญหาการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 การร่วมประชุมกับสถานศึกษายังมีน้อย 

ขาดข้อตกลงเกีย่วกบัขอบเขตของการมีส่วนรว่ม ขาดการ

เข้ามามีส่วนร่วมทั้งของตัวแทนภายนอกและตัวแทน

ภายในสถานศึกษาที่ยังไม่เต็มที่เท่าที่ควร เกิดความ

บกพร่องในการติดต่อส่ือสาร การเข้าร่วมโดยขาดความ

เข้าใจในสถานการณ์ การดำาเนินการเก่ียวกับหน้าท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการยังไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง การปฏิบัติของคณะ

กรรมการสถานศึกษาปฏิบัติได้เพียงบางเรื่องเท่าน้ัน  

โดยมีแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน

โรงเรยีนด้านการบรหิารงานบุคคล ได้แก ่การพฒันาคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบับทบาทหนา้ท่ีเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล เชน่ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

งานบุคคลมากยิ่งขึ้น เช่น การพิจารณาความดีความชอบ 

การพัฒนาครู การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

ด้านการศึกษามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จดัคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรูค้วามสามารถเขา้

ทำาการสอนในโรงเรียนท่ีมีครูไม่เพียงพอ มีการยกย่อง

เชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่

ปฏบัิติหน้าทีด้่วยความเสียสละ และรบัผดิชอบต่อหนา้ท่ี 

มีการมอบหมายงานในหน้าท่ีให้คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตรงตามความรู้ความสามารถ  

มีการประเมินผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพืน้ฐานในแต่ละปกีารศึกษา จดัต้ังเครอืขา่ยของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับตำาบล  

จดัใหมี้การประชมุเครอืข่ายเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ ์

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จำารัส   เชื้อสาย (8) พบว่า

แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 ควรส่งเสรมิ

และใหค้วามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทและหนา้ทีข่อง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบุบทบาท

หน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานตามแผน

ให้ชัดเจน มอบหมายงานในหน้าท่ีให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตรงตามความรู้ความ

สามารถ และควรมีการนัดหมายในเรื่องการประชุมให้

มากข้ึน และควรมีค่าตอบแทนให้คณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพืน้ฐานทกุครัง้ท่ีมาปฏบัิติงานหรอืรว่มประชมุ

ด้�นก�รบริห�รง�นทั่วไป

ปัญหาของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

ด้านการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนท้ัง 3 ขนาด  

พบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาเหมือนกัน คือ 

การรว่มจดัทำานโยบาย และวางแผนพฒันาการศึกษาของ

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

และการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนงาน/โครงการของ

สถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเรืองยศ  เวียงนนท์ 

(10) โดยศึกษาเกีย่วกบัการมีส่วนรว่มของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียน
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โรงเรียน สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2

มัธยมศึกษา อำาเภอเมืองรอ้ยเอด็ สงักดัสำานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษารอ้ยเอด็ เขต 1 พบวา่ คณะกรรมการไม่ได้มีส่วน

รว่มการพจิารณากำาหนดนโยบายของสถานศึกษาในด้าน

การจัดการศึกษา จัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีของ

โรงเรียนและวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงพิจารณาให้ความ

เห็นชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน และ

ให้ความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณ โดยมี

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน

ด้านการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ ให้คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการวางแผน และพัฒนา

สถานศึกษา เช่น การกำาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย  

การปรบัปรงุและพฒันาอาคาร บรเิวณโรงเรยีน การระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริมกิจการนักเรียน  

การประชาสมัพนัธ์สถานศึกษา และการบรกิารสาธารณะ 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและชุมชน จัดประชุมชี้แจง ขอความร่วมมือ

ในการจดักจิกรรมนักเรยีนใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและชุมชนร่วมจัดกิจกรรม  กำาหนดคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วมในการ

บริหารงานแต่ละด้านตามความสามารถและความสนใจ 

ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนรว่มใหข้้อมูลเกีย่วกบั

ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน การจัดให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาได้ไปศึกษาดูงานปกีารศึกษาละ 1 ครัง้ ในการ

ประชมุคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละครัง้ควรใหค้รทุูก

คนในโรงเรียนเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการสถาน

ศึกษามีส่วนร่วมในการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยใน

สถานศึกษา สร้างเครือข่ายหรือแนวร่วมระหว่างคณะ

กรรมการกบัชมุชนในการดูแลอาคารสถานที ่และบรเิวณ

โรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปาลิดา อุ่นทุลัย 

(11) พบว่าแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารการ

ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด

สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  

เขต 2 ดา้นการบรหิารงานทัว่ไป สถานศึกษาควรใหค้ณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมเป็น

คณะทำางานในการจัดทำาและให้ความเห็นชอบแผน

ปฏิบัติการประจำาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอยา่งจรงิจงั และควรใหโ้อกาส

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้เสนอแนะ

โครงการ และกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำาปีของ

สถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้การจัดกิจกรรม

ทางการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพตรงตาม

ความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

บุญเกิด  สิทธิ (12) มีแนวทางแก้ไขปัญหาของการมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา อำาเภอเมือง สำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด้านการบริหารงาน

ทัว่ไป คือ ควรใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมี

บทบาทในการวางแผน และพัฒนาสถานศึกษา เช่น  

การกำาหนดวิสัยทัศน์ นโยบายการปรับปรุงและพัฒนา

อาคาร บรเิวณโรงเรยีน การระดมทรพัยากรเพือ่การศึกษา 

การส่งเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์สถาน

ศึกษา และการบริการสาธารณะ ควรมีการร่วมมือและ

ประสานงานกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ปัญหา

นักเรียนหนีเรียน ปัญหายาเสพติดและปัญหานักเรียน

ขาดแคลน 

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน

โรงเรยีน สังกดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำาภู เขต 2 จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน  

ควรดำาเนนิการตามแนวทาง PDCA ซ่ึงสอดคลอ้งกับงาน

วจิยัของบุญเสรมิ  กตินาม  (13) พบวา่ รปูแบบการบรหิาร

โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไซ สำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มี ตามกระบวนการ 

PDCA มีดังนี้ 1)  กำาหนดประเด็นการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในภารกิจงาน 4 ด้านของโรงเรียน ได้แก่  

ด้านบริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงาน
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บุคคล และบริหารงานท่ัวไป โดยออกแบบสำารวจจัดทำา

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์

ปัญหา 2) การเลือกประเด็นปัญหา เพื่อกำาหนด

ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและดำารงรักษา 3) การมีส่วน

ร่วมวางแผน (P) โดยจัดทำาแผนให้สอดคล้องกับปัญหา

ตามภารกิจงานทั้ง 4 ด้านของโรงเรียน 4) การมีส่วนร่วม

ปฏบัิติ (D) โดยจดัประชมุผูท่ี้เกีย่วขอ้งแต่งต้ังผูร้บัผดิชอบ

กำาหนดกิจกรรมตามภารกิจงาน 4 ด้านของโรงเรียน  

5) การมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผล (C) โดย

กำาหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินจัดทำาแบบประเมิน 

6) การดำาเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ให้เหมาะสม และ

สอดคล้องกับ วีระพล บดีรัฐ ( 14) ที่ได้เสนอแนวทางใน

การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมท่ีสามารถ

ประยุกต์แนวทางบริหารทางธุรกิจมาใช้คือการบริหาร

แบบ PDCA ซ่ึงรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า “วงจรเดมม่ิง” 

ประกอบด้วย P : Plan การวางแผน D : Do การปฏิบัติ

ตามแผน C : Check การตรวจสอบ และ A : Act  

การดำาเนนิการใหเ้หมาะสม ซึง่การปฏบัิติตาม PDCA นัน้

จะปฏิบัติตามข้ันตอน โดนเริ่มจาก P จนถึง A และเริ่ม

กลบัมาปฏบัิติในข้ัน P ใหม่ ทำาวนอยูอ่ยา่งน้ันจนประสบ

ผลสำาเร็จในการดำาเนินงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ  

ฉลาด จันทรสมบัติ (15) เก่ียวกับการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 

( P A R )  5  ข้ั น ต อ น  คื อ  1 )  ก า ร เ ต รี ย ม ชุ ม ช น  

2) การสรา้งแรงจูงใจและจติสำานกึส่งเสรมิการมีส่วนรว่ม

และการสร้างวิสัยทัศน์ 3) การจัดทำาแผน / พัฒนา

ศักยภาพทีม 4) นำาแผนไปปฏิบัติและพัฒนางาน  

5) ประเมินผลสรุป

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัย

 1.  ข้อ เสนอแนะสำาหรับสถานศึกษาไป 

  ประยุกต์ใช้

 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรทำาหน้าท่ีเป็น

ผูเ้ชือ่มโยงระหวา่งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน

ในฐานะกรรมการและเลขานกุารกบัสถานศึกษาในฐานะ

ผู้บริหาร ดังน้ัน ผู้บริหารจึงเป็นผู้ประสานการดำาเนิน

กจิการต่างๆ โดยจะต้องคำานงึถงึขอ้คดิ ความเหน็ และมติ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำาสู่การ

ปฏิบัติโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

   2) สถานศึกษาควรมีการสร้างความ

ตระหนักและใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการต่างๆ 

เช่น จัดทำาเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

เป็นต้น

 3) ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงาน

วิชาการ การวางแผนงบประมาณการใช้งบประมาณ  

ใหมี้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหนา้ท่ีเกีย่วกบัการ

บริหารงานบุคคล ส่งเสริมบทบาทในการวางแผนและ

พัฒนาสถานศึกษา เช่น ร่วมจัดทำานโยบาย และวางแผน

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น

 2.  ข้อเสนอแนะสำาหรับคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. คณะกรรมการสถานศึกษาต้องศึกษา

หาความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี รู้ทันการเปลี่ยนแปลง

ในการจัดการศึกษา เสียสละเวลาในการเข้าร่วมดำาเนิน

การของสถานศึกษาอย่างจริงจังและจริงใจ 

 3.   ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาวิจัยลักษณะเดียวกันนี้ใน

ขอบเขตที่กว้างขึ้น เช่น ระดับภาค หรือระดับประเทศ 

เพื่อนำาผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน

 2. ควรวิจัยเพื่อสร้างหรือพัฒนารูปแบบ

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน

เชิงลึกในแต่ละด้าน เช่น ด้านบริหารงานวิชาการ  

ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน

บริหารงานทั่วไป เพื่อเป็นข้อสนเทศในการจัดการศึกษา

ตามภารกิจแต่ละด้านของสถานศึกษา
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3. ควรวิจัยเพื่อการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับอำาเภอ หรือระดับเขต

พืน้ท่ีการศึกษา เพือ่ใหก้ารมส่ีวนรว่มในการจัดการศึกษา

กระจายไปสู่วงกว้างอันจะส่งผลให้การศึกษาดีขึ้นต่อไป

กิตติกรรมประก�ศ

วทิยานพินธ์ฉบบัน้ี สำาเรจ็ลลุว่งไปด้วยความกรณุา

และความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากอาจารย์ ดร.สุรเชต  น้อยฤทธ์ิ 

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม วิ ท ย า นิ พ น ธ์  แ ล ะ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ฉลองรฐั  อนิทรยี ์กรรมการควบคมุ

วิทยานิพนธ์ จึงขอขอบกราบพระคุณเป็นอย่างสูง
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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาถงึองค์ประกอบของความสำาเรจ็ในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก 

(Public Deliberation Forum) ด้านการเมืองท่ีเหมาะสมกับคนไทย และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของการ

ประชมุและผูเ้ขา้รว่มประชมุ เพือ่นำาไปใชข้ยายผลในเวทีการปกครองสว่นท้องถิน่  การศึกษาเริม่จากการสังเคราะหอ์งค์

ความรูจ้ากขอ้มูลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และจากประสบการณ์ตรงท่ีคุน้เคยกบัการจดัเวทปีระชาเสวนาหาทางออก จากนัน้

นำาข้อมูลที่ได้มากำาหนดเป็นประเด็นคำาถามในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยในส่วนของแบบสอบถาม ได้แจก

และรวบรวมแบบสอบถามหลังจากเสร็จส้ินกระบวนการในเวทีฯ แล้ว ส่วนของการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในเวทีฯ  

ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำาการอภิปราย (Moderator) ผู้เอื้อกระบวนการกลุ่ม (Facilitator) ได้ขอความร่วมมือในช่วงหลังพัก

รับประทานอาหารกลางวนัและหลงัจบเวทฯี รวมถงึผูว้จิยัเองใชว้ธีิการสังเกตการณ์แบบมีส่วนรว่มประกอบด้วยอกีทาง  

จากน้ันนำาข้อมูลท่ีรวบรวมได้ท้ังหมดมาทำาการวิเคราะห์ผล โดยวิธีการดังนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในรูป

แบบของสถิติบรรยาย เพื่ออธิบายข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ นำาเสนอด้วยตารางและแผนภูมิรูปภาพ ซึ่งนำาข้อมูลทั้งหมด

มาหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ เรียงตามลำาดับจากมากไปนอ้ย 2) การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ  มกีารตรวจสอบขอ้มลูก่อน

ทำาการวิเคราะห์ โดยทำาการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation) เพิ่มความน่าเช่ือถือของข้อมูล โดยวิธีการ

ตรวจสอบแหลง่ท่ีมา 3 แหลง่ ประกอบด้วย เวลา สถานที ่และบุคคลผูร้ว่มตอบแบบสอบถามหรอืสัมภาษณ์ 3) วเิคราะห์

ขอ้มูลแบบสรา้งข้อสรปุ ซ่ึงได้จากการสังเกต สัมภาษณ ์และจดบนัทึกประกอบการจดัเวทีประชาเสวนาหาทางออกของ

ผูว้จิยัเอง นำามาซึง่ข้อสรปุของผลการศึกษาองค์ประกอบของความสำาเรจ็ในการจดัเวทีประชาเสวนาหาทางออก (Public 

Deliberation Forum) ด้านการเมืองที่เหมาะสมกับคนไทย นั้น มีองค์ประกอบที่สำาคัญที่นำาไปสู่ความสำาเร็จอยู่ด้วยกัน  

6 ประการ ได้แก่ 1) ความเป็นกลางของผู้ดำาเนินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก 2) บุคลากรท่ีมาดำาเนินงานเป็น 

ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในเรื่องกระบวนการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก 3) หัวข้อและเนื้อหาในการจัด

เวทปีระชาเสวนาหาทางออกตรงกบัท่ีผูเ้ขา้รว่มเวทีฯ สนใจและเหน็ความสำาคญั (เรือ่งใกลตั้ว) 4) ผูเ้อือ้กระบวนการกลุม่ 

(Facilitator) หรือวิทยากรกระบวนการ เป็นผู้มีส่วนทำาให้กระบวนการในเวทีประชาเสวนาหาทางออกมีความราบรื่น

และหาข้อสรุปได้ 5) ผู้เข้าร่วมเวทีฯ ต้องมีความเชื่อมั่นในกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก ว่าช่วยในการนำาผู้คน
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ทีเ่หน็ต่าง มารว่มกันแกป้ญัหาด้านการเมืองกอ่ใหเ้กดิความสามัคคีใหก้บัคนในชาติได้ 6) บรรยากาศการจดัสถานท่ีแบบ

โต๊ะกลมในเวทีประชาเสวนาหาทางออก มีส่วนทำาให้ผู้เข้าร่วมเวทีฯ มีความรู้สึกเท่าเทียม เสมอภาค ทำาให้ต้องการเข้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีและมีประโยชน์สำาหรับเวทีอื่นๆ ที่ต้องการรับฟังความ

คดิเหน็และมสีว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิจากผู้เขา้รว่มเวทฯี ดงันัน้จงึควรศกึษาเพื่อพัฒนารปูแบบในการดำาเนนิกระบวนการ

เวทีประชาเสวนาหาทางออกให้ง่ายและสะดวกต่อการนำาไปปฏิบัติในเวทีของการปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

คำ�สำ�คัญ : การประชาเสวนาหาทางออก ฉันทามติ

ABSTRACT

The purpose of this independent study was  to  conclude  the success  factors  in public deliberation forum for 

political issues of the Thai  society  which can be utilized as a guideline for other  deliberative process in the local 

government administrative forum. The  steps of the study began with  body of  knowledge synthesis from related 

researches of the King Prajadhipok’s Institute which  look into the future of the political direction of Thailand.  From 

the repeat, the issues book was written to include the scenario of  Thailand future with the public deliberation, the 

process using listening, brainstorming for using and finally consensus building process. By after the deliberative 

forum, the structured, questionnaires, as well as expert  interviewing and participant observation were used as tools  

for   data collecting to identity success factors. The expert  in this study are moderator and facilitators. Next step of 

the study was analyze the results by the following procedure : 1) Analysis of quantitative data. In the form of descriptive 

statistics and presented with a table and pictograms  sort by descending. 2) Analysis of qualitative data. Has to  

reviewed the data before analysis by Data Triangulation for Increase the reliability of the these data. By the way, 

check out the source 3 sources include the time, place and person survey or interview. 3) Analysis of conclusion from 

data. Derived from observations interview and record from stage of public deliberation. The success  factors for the 

deliberative forum consist of 6 keys as followed : 1) The non-biased moderator of deliberative forum. 2) The assistants 

who have a good command of process in the deliberation. 3) The topic and the content which is up-to-date or close 

to participants interest.  4) The fluent facilitators with the technical skill. 5) The trust of participant or attendee in 

deliberative process that will bring unity of Thai Nation. 6) Safe environmental climate in deliberation  with positive 

atmosphere. The result of the study is useful and can be practical for Local Administration.

Keywords : Public Deliberation, Consensus
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บทนำ�

นับต้ังแต่ปี  พุทธศักราช 2540 เ ป็นต้นมา 

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคของการปฏิรูปการเมือง  

เพื่อเข้าสู่รูปแบบของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  

ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ปพีทุธศักราช 2540 และพทุธศักราช 2550 ได้วางแนวทาง

ให้ประชาชนร่วมในกระบวนการกำาหนดนโยบาย

สาธารณะต่างๆ ต้ังแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมให้

ข้อมูล ปรึกษาหารือ ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบผล

การดำาเนินงาน และมีการออกกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

การกระจายอำานาจจากส่วนกลางสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย ลงประชามติ ประชาพิจารณ์ และการเข้าช่ือ 

เพื่อเสนอถอดถอนผู้ที่กระทำาการทุจริต ทำาให้ประชาชน

คนไทยเกดิความรูสึ้กต่ืนตัวและต้องการเข้ามามีสว่นรว่ม

ทางการเมืองมากยิ่งข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีมีการบัญญัติไว้อย่าง

ชัดเจน เพียงแต่การปฏิบัติอาจยังไม่ดีพอ และกฎหมาย

หรอืพระราชบญัญติัทีค่วรจะออกตามความในข้อบญัญติั

แหง่รฐัธรรมนูญ เรือ่งการมสีว่นรว่มทีค่วรจะออกมากย็งั

ไม่ได้มีการบัญญัติออกมา มีแต่ระเบียบสำานักนายก เรื่อง

การ รับฟั งความคิด เห็นของประชาชน ต้ังแ ต่ ปี  

พทุธศักราช 2539 และ พทุธศักราช 2548 การรบัฟงัความ

คดิเหน็ของประชาชน กอ่นป ี พทุธศักราช 2539 เปน็การ

รับฟังผ่านผู้แทนราษฎรเป็นหลัก แต่ในปี พุทธศักราช. 

2539 รัฐบาลได้ออกระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยประชาพิจารณ์  

ปีพุทธศักราช 2539 อย่างไรก็ดี ระเบียบปี พุทธศักราช 

2539 มขีอ้จำากดัหลายประการและยงักอ่ใหเ้กดิการเผชญิ

หน้าระหว่างผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้าน จึงได้มีการ

ปรบัปรงุใหม่เป็นระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปี พุทธศักราช 2548 

(ศูนย์บริการระหว่างประชาชน สำานักงานปลัดสำานัก

นายกรัฐมนตรี เหตุผลความจำาเป็นที่ต้องมีระเบียบน้ี 

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิด

เห็นของประชาชน, 2548 อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์  

(1) ระเบียบดังกล่าวก็ยังเป็นการมารับฟังหลังจากที่รัฐ

หรือผู้มีอำานาจได้ตัดสินใจแล้ว จึงมักจะก่อให้เกิดปัญหา

ความขัดแย้งในเวทีการรับฟังความคิดเห็น

การท่ีประชาชนคนไทยมีความต่ืนตัวและต้องการ

เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งข้ึนนี้เอง ทำาให้เกิด

เหตุการณ์การชุมนุมประท้วง เพื่อเรียกร้องสิทธ์ิต่างๆ 

บอ่ยครัง้ขึน้ในชว่ง 6-7 ปทีีผ่า่นมา โดยมผีูเ้ขา้รว่มประชมุ

นับหมื่นนับแสนคน  และเหตุการณ์เหล่านี้เอง เป็นเหตุ

ใหค้นไทยเกดิการแบ่งขา้งแยกข้ัวกนัอยา่งชดัเจน ไมว่า่จะ

เปน็ ฝา่ย แนวรว่มประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแหง่ชาติ 

(นป ช . )  ฝ่ าย ค ณะ ก ร ร มก า ร ป ร ะช า ช นเ พื่ อ ก า ร

เปลีย่นแปลงประเทศไทยใหเ้ปน็ประชาธิปไตยทีส่มบูรณ์

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ฝ่ายเสื้อ

แดง ฝา่ยเสือ้เหลอืง เปน็ต้น ทุกฝา่ยต่างมีจุดยนืทางความ

คิดที่เหนียวแน่น และผลลัพธ์ของปัญหาความขัดแย้ง

ทางการเมืองดังกล่าว ก่อให้เกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนโอกาสในการพัฒนา

เศรษฐกจิ สังคม และการเมืองของประเทศอยา่งประเมนิ

ค่ามิได้ ทำาให้หลายฝ่ายพยายามแสวงหาแนวทางแก้ไข 

เพือ่ใหส้งัคมไทยปลดลอ็คหรอืหลดุพน้จากสภาพปญัหา

ที่ยืดเยื้อยาวนานนี้ 

นักวิชาการสาขารัฐศาสตร์หลายท่าน ต่างออกมา

แสดงความคดิเหน็ผา่นส่ือต่างๆ แนะแนวยติุปญัหาความ

ขัดแย้งโดยการเจรจาหัวหน้ามาพูดคุยกัน แต่ก็ไม่อาจ

นำาพาแกนนำาของทกุฝา่ยเขา้สู่โต๊ะเจรจาได้สำาเรจ็ เปน็เหตุ

ให้เกิดการ “การรัฐประหาร” (coup d’etat) เมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) นำาโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการ

ทหารบกในขณะนั้น ซึ่งภายหลังการรัฐประหาร  

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เร่งดำาเนินการ

ปฏริปูประเทศไทยในด้านต่างๆ และยงัใหค้วามสำาคญักบั

การสร้างความสมานฉันท์ปรองดองขึ้นในชาติ ซ่ึงจาก

การติดตามข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์ เห็นได้ชัดว่า 

คสช. ให้ความสำาคัญกับเรื่องน้ีอย่างมาก มีการระบุถึง

เรือ่งการปฏริปูโครงสรา้งสังคม เศรษฐกจิ การเมือง ไวใ้น

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 1 ที่เป็นประกาศฉบับสำาคัญที่สุด
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ของ คสช.ในการเขา้บรหิารประเทศ อกีทัง้คำาแถลง 2  ครัง้

ของพลเอกประยุทธ์หลัง คสช. เข้ามาบริหารประเทศ  

กพ็บวา่ได้ใหน้้ำาหนกัเรือ่งการปฏริปูและการปรองดองไว้

เป็นเรื่องเร่งด่วนและเรื่องสำาคัญลำาดับแรกๆ ในภารกิจ

ของ คสช. (2) และยังมีการออกประกาศให้คณะทำางาน

เตรียมการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีข้อกำาหนดวางไว้เบ้ืองต้น 

4 หวัขอ้หลกั ดังนี ้1) เรือ่งความคิดความเชือ่ทางการเมือง

ที่แตกต่าง 2) ความไม่เชื่อศรัทธากระบวนการยุติธรรม 

หรือ สองมาตรฐาน ซึ่งสองหัวข้อนี้ประเทศท่ัวโลกมี

เหมือนกัน แต่ของไทยจะแตกต่างตรงท่ีเรามี ข้อ 3) คือ

เรื่องการปลุกปั่น ยุยง สร้างความเกลียดชังต่างๆ และ 4) 

การตอกย้ำาขยายความขัดแย้ง ซึ่งพร้อมที่จะใช้ความ

รุนแรงของผู้เห็นต่าง (3) 

จากข้อกำาหนดที่ คสช. วางไว้เบื้องต้น นำามาซึ่ง

แนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม  

ผูว้จัิยเหน็วา่ปัญหาเหลา่น้ีสามารถหาทางออกได้ โดยการ

ร่วมกันสร้างเวทีประชาเสวนาหาทางออก (Public  

Deliberation) ทั่วประเทศ ในทุกพื้นที่ ตั้งแต่ระดับตำาบล 

อำาเภอ จังหวัด ภูมิภาค เพื่อเปิดพื้นท่ีให้ประชาชนได้มี

โอกาสอภปิรายแลกเปลีย่นความคิดเหน็ในวงกวา้ง ต่อขอ้

เสนอ ทางเลือก และความเป็นไปได้ต่างๆ ซ่ึงมีความ

สำาคัญต่อการทำาให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของ

ประชาชนในสังคมมากยิง่ข้ึน ซึง่จะส่งผลใหท้กุฝา่ยเขา้ใจ

กันและสามารถก้าวออกจากจุดยืนท่ีแตกต่างกันมาสู่จุด

ร่วมที่จะนำาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ 

มีคำากลา่วของชาวอเมรกินัคนหนึง่วา่ “คนอเมรกินั

เชื่อว่าการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริงต้องเริ่มด้วย

ประชาชน ไม่ใช่เริ่มโดยฝ่ายนิติบัญญัติ เม่ือถามเก่ียวกับ

การจัดการกับระบบการเมืองท่ีป่วย ประชาชนพูดออกมาว่า 

การปฏริปูการรณรงค์เลอืกต้ังไม่ได้แกปั้ญหาท้ังหมดของ

พวกเขา การปฏิรูปการเมืองจะไม่ทำาอะไรให้ดีข้ึน  

ถา้ผูก้ำาหนดนโยบายไม่ได้ยนิเสยีงพวกเรา และถา้คุณออก

กฎหมาย เพือ่แกปั้ญหา ประชาชนกเ็พยีงจะพยายามเลีย่ง 

ซ่ึงพวกเขามักจะทำาเชน่น้ันมาตลอด ประชาชนใหเ้หตุผล

ว่า การปฏิรูปต้องเริ่มด้วยตัวพลเมืองเอง นั่นคือ 

ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม” (เดวิด แมทธิวส์, 2542 

อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์ (1)  จากคำากล่าวท่ีว่ามานี้  

จะทำาอยา่งไรใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่เกดิความรูส้กึอยาก

เข้ามามีส่วนร่วม และพร้อมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

รว่มตัดสินใจและหาทางออกของการเมืองไทยไปพรอ้มๆ 

กันในเวทีการประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliber-

ation) จงึเป็นรายละเอยีดท่ีผูว้จิยัต้องทำาการศึกษาถงึองค์

ประกอบแหง่ความ สำาเรจ็น้ัน อกีทัง้ ในฐานะทีผู่ว้จิยัเปน็

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาการปกครองท้องถิน่ และเป็นวทิยากรกระบวนการ

หรอืผูอ้ำานวยการประชมุกลุม่ (Facilitator)ใหก้บัโรงเรยีน

พัฒนาผู้นำาและสร้างสันติธรรมรักสคูล ขอนแก่น  

เปน็ระยะเวลามากกวา่ 2 ปี และได้คลกุคลอียูใ่นวงการฝกึ

อบรมโดยเฉพาะด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

และเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้จัดเวทีประชาเสวนาหา

ทางออก (Public Deliberation) ดังน้ัน เพือ่ใหผู้ส้นใจทีจ่ะ

นำากระบวนการประชาเสวนาหาทางออกไปใช้ให้เกิด

ประโยชนส์งูสดุตรงตามความต้องการทีแ่ทจ้รงิของผูเ้ข้า

ร่วมเวที จึงเกิดความสนใจที่จะทำาการศึกษาถึงองค์

ประกอบของความสำาเร็จในการจัดเวทีประชาเสวนาหา

ทางออก (Public Deliberation) ด้านการเมืองไทย  

ควรประกอบด้วยปัจจัยแห่งความสำาเร็จอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของความสำาเร็จ

ในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliber-

ation) ดา้นการเมืองทีเ่หมาะสมกบัคนไทย และสอดคลอ้ง

กับความต้องการที่แท้จริงของการประชุมและผู้เข้าร่วม

ประชุม

ขอบเขตก�รศึกษ�

 1.  ด้านเนื้อหา

  การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยว

กับองค์ประกอบของความสำาเร็จในการจัดเวทีประชา

เสวนาหาทางออก (Public Deliberation) ด้านการเมืองไทย  

เริ่ม ต้ังแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมเวที  
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การส่งหนงัสือเชญิ หวัข้อการประชมุ รายละเอยีดเนือ้หา

กจิกรรมตลอดการประชมุ วทิยากรกระบวนการท่ีมาเอือ้

กระบวนการกลุ่ม รวมถึงสภาพปัญหาต่างๆ ในช่วงก่อน

การจัดเวที ระหว่างการจัดเวที และหลังการจัดเวที  

รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องเหล่านั้น

 2.  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประชาชนท่ีเคยผ่านเวทีการประชา

เสวนาหาทางออก (Public Deliberation) หัวข้อเกี่ยวกับ

การเมืองไทยมาแลว้ อยา่งน้อย 1 เวท ีประกอบด้วยอาชพี

ที่หลากหลาย ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม ภาคประชาชน  ภาควิชาการ จำานวน 170 คน

 3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการดำาเนินการศึกษา  

เ ร่ิ ม ดำ า เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า ต้ั ง แ ต่ เ ดื อ น มี น า ค ม  2 5 5 7  

ถึง พฤศจิกายน 2557 รวมเป็นเวลา 8 เดือน

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 กิจพิพัฒน์ ขุ่มด้วง (4) ได้ทำาการศึกษาเรื่อง 

การนำาการสานเสวนาประชา (Citizen Dialogue) มาใช้

เป็นเครือ่งมอืสรา้งความเข้าใจรว่มกันในการเตรยีมความ

พรอ้มในการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ์ด้านการศึกษาของ

องค์การบรหิารส่วนตำาบล การศึกษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์

เพือ่จะนำากระบวนการทีเ่รยีกวา่ “การสานเสวนาประชา” 

มาใชเ้ปน็เครือ่งมือสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัในการเตรยีม

ความพร้อมในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการ

ศึกษาขององคก์ารบรหิารส่วนตำาบล และปจัจยัหลกัแหง่

ความสำาเร็จของการใช้เครื่องมือดังกล่าว การศึกษาเริ่ม

จากการสังเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับการกระจายอำานาจ 

การศึกษาของต่างประเทศ 7 ประเทศ แล้วนำาสู่เวทีการ

สานเสวนาประชา เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มการสานเสวนาได้เรยีน

รู้ร่วมกัน ทำาให้เกิดการสานวิสัยทัศน์และฉันทามติร่วมกัน 

โดยผู้ เข้าร่วมการสานเสวนาประชาในครั้งนี้  ได้แก่ 

ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆอันได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหาร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัง้ 3 รปูแบบ 2) สมาชกิสภา

ท้องถิ่น 3) ผู้บริหารสถานศึกษา 4) กลุ่มครูผู้สอน  

5)  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 6)  กลุ่มนักเรียน  

7) คณะกรรมการสถานศึกษา 8) กลุ่มผู้แทนสื่อมวลชน 

พ่อค้าและนักธุรกิจ 9) พระภิกษุ จำานวน 80 คน  

โดยจำาแนกเป็นประชานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

องคก์รบรหิารสว่นตำาบล 2 แหง่ คือ องคก์ารบรหิารส่วน

ตำาบลโนนทัน อำาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และ

องค์การบรหิารส่วนตำาบลบ้านดอน อำาเภออูท่อง จงัหวดั

สุพรรณบุรี การจัดสานเสวนาประชาในแต่ละกลุ่มที่มี  

40 คนจะแบง่ออกเปน็ 4 กลุม่ยอ่ยจำานวนเทา่ๆ กนั ผลการ

ศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ เข้าร่วมในการสานเสวนาประชา  

มีความรู้สึกท่ีดีเนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการ

สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำาให้

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันนำาไป

สูก่ารสานวสิยัทัศนแ์ละฉนัทามติรว่มกนัโดยมีปจัจัยหลกั

สู่ความสำาเร็จที่ควรคำานึงถึง ได้แก่  1) ภาวะผู้นำา  

2) สว่นประกอบของการจดัประชมุ 3) การทำาความเขา้ใจ

และเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 4) ความเข้าใจและยอมรับใน

ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์การ 5) ความหลาก

ห ล า ย ค ร อ บ ค ลุ ม ข อ ง ก ลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย  

6) ความสามารถในการคดิเชงิระบบ แม้วา่การสานเสวนา

ประชาจะเป็นวิธีการท่ีได้รับการยอมรับจากท้ังในและ 

ต่างประเทศ และจากการศึกษาครั้งน้ีว่า เป็นวิธีการที่ดี

และมีประโยชน์ แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้

วิธีการนี้ ดังน้ัน จึงควรศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบในการ

ดำาเนนิกระบวนการสานเสวนาประชาใหง่้ายและสะดวก

ต่อการนำาไปสูก่ารปฏบิติัมากขึน้ มีการทดลองนำาไปใชใ้น

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น และศึกษาเปรียบเทียบ

ปจัจัยท่ีสง่ผลกระทบทางตรงและทางออ้มต่อการดำาเนนิ

การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกัน

สุจินันท์ หรสิทธ์ิ (5) กล่าวว่าการจัดการความ 

ขดัแยง้ที ่เปน็วธีิการหนึง่ทีไ่ด้รบัการยอมรบัโดยทัว่ไปวา่

สามารถนำาไปสู่ความสมานฉันท์ได้อย่างยั่งยืน คือ  

“การประชาเสวนาหาทางออก” (Public Deliberation)  

ดังจะเห็นได้จากวิธีการนี้ ได้มีการนำาไปใช้ในการแก้

ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม  

ในจังหวัดระยอง งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

กระบวนการสานเสวนาหาทางออก ที่นำาไปสู่การ 



KKU Institutional Research 2015; 3(2) 215

แก้ปัญหาความขัดแย้งและศึกษาปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในชุมชนเขตตำาบลนาตาขวัญ 

อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองโดยการศึกษาวิจัยเชิง

คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิงปริมาณ

โดยใชแ้บบสอบถาม ในส่วนของการวจิยัเชงิคณุภาพโดย

ใชเ้ทคนิคการสนทนากลุม่และการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ

กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง โดยใช้กรอบแนวคำาถาม

ในการสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

กับประชากรตัวอย่างท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปี ข้ึนไป ท้ังชาย

และหญิง จำานวน 117 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะ

ผู้ท่ีเข้าร่วมในเวทีการประชาเสวนาหาทางออกอย่างต่อ

เนื่องและอาศัยอยู่ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากโรงงาน

อตุสาหกรรมปโิตรเคมี IRPC และอยูใ่นทิศทางลม ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยบันทึกในโปรแกรม

สำาเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน ส่วนการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคณุภาพ มีการ

เขียนพรรณนาความเรียง

 ผลการศึกษาพบว่าในผลสำาเร็จของการแก้

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม

นำาสู่ความสมานฉันท์ คือ การนำากระบวนการประชาเสวนา

หาทางออกมาเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

ซ่ึง “กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก” ก็คือ  

“การเขา้มาฟงักนัอยา่งต้ังใจนัน่เอง” (ฟงักนัอยา่งต้ังใจ คือ 

ไมช่ีห้น้าด่ากัน เคารพกติกา มองอดีตเปน็บทเรยีน ฝนัถงึ

อนาคตร่วมกัน มองตาโดยการมองตรงๆ พยักหน้าและ 

เปล่งเสียง อือ ฮื่อ  อือ ฮื่อ ๆ หมายถึงว่าฟังอยู่นะ) และ

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ ของการจัดการความขัดแย้ง  

โดยใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกท่ีสำาคัญ

ท่ีสุดอีกส่วนหน่ึงคือ “ผู้ดำาเนินการประชาเสวนาหา

ทางออก” หรือ “Facilitator”

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาพบว่า  

มีผู้ให้ความสนใจและทำาการศึกษาเก่ียวกับการจัดเวที

ประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) คอ่นขา้ง

นอ้ย  เนือ่งจากกระบวนการน้ีอาจจะยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัแพร่

หลายในประเทศไทย พบผลงานวิจัยจำานวนสองชิ้น  

ชิ้นแรกของ กิจพิพัฒน์  ขุ่มด้วง (4)  กล่าวว่า “การสาน

เสวนาประชา” เป็นวิธีการที่ดีและมีประโยชน์ แต่อยาก

ให้มีการพัฒนารูปแบบในการดำาเนินกระบวนการสาน

เสวนาประชาใหง่้ายและสะดวกต่อการนำาไปสูก่ารปฏิบัติ

มากขึ้น (จะเห็นว่า เป็นคำาคนละคำากับท่ีผู้วิจัยศึกษา  

แต่ความหมายเดียวกัน “สานเสวนาประชา” หรือ 

“ประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) ”) และ

ชิ้นที่สองของ สุจินันท์ หรสิทธิ์ (5) กล่าวว่า “ปัจจัยแห่ง

ความสำาเร็จ ของการจัดการความขัดแย้ง โดยใช้

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกท่ีสำาคัญที่สุดอีก

ส่วนหนึ่งคือ ผู้ดำาเนินการประชาเสวนาหาทางออก หรือ 

Facilitator สำาคัญท่ีสุด” ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  

ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาถึงองค์ประกอบของความ

สำาเร็จในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก (Public 

Deliberation) ด้านการเมืองไทยใหม้รีปูแบบในการดำาเนนิ

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก ใหง่้ายและสะดวก

ต่อการนำาไปสู่การปฏบิติัมากข้ึน และค้นหาองคป์ระกอบ

แห่งความสำาเร็จอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาผลท่ีได้จากการ

ศึกษาไปใช้ขยายผลต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย

 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  

(Qualitative Research) ใชก้ารสมัภาษณ์ (Interview)  และ

แบบสอบถามประกอบ โดยผูว้จิยัจะมีการสงัเคราะหอ์งค์

ความรูจ้ากข้อมูลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัองค์ประกอบของ

การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกด้านการเมืองของ

ประเทศไทย และจากประสบการณ์ตรงท่ีคุ้นเคยกับการ

จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มา

กำาหนดเป็นประเด็นคำาถามในแบบสอบถาม หลังจากท่ี

ได้ประเด็นคำาถามในแบบสอบถามแล้ว จะทำาการเข้าพบ

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน นักวิชาการ และ

สัมภาษณ์เจาะลกึกบัผูเ้ชีย่วชาญด้านการประชาเสวนาหา

ทางออกด้านการเมืองไทย ได้แก่ ผู้นำาการอภิปราย  

(Moderator) ผู้ เอื้อกระบวนการกลุ่มหรือวิทยากร

กระบวนการ (Facilitator) 
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กลุ่มเป้าหมายจำานวน 170 คน ประกอบด้วย 

สมาชิกของสภาพัฒนาการเมืองจากท่ัวประเทศไทย  

ทหาร ข้าราชการ เกษตรกร ผู้นำาชุมชน นักวิชาการสาขา

รัฐศาสตร์ ผู้ประกอบการเอกชน และผู้นำาการอภิปราย 

(Moderator) ผู้ เอื้อกระบวนการกลุ่มหรือวิทยากร

กระบวนการ(Facilitator) 

  เครื่ องมือที่ ใช้ ในก�รวิ จัยครั้ งนี้  

ประกอบด้วย 3 รูปแบบ รูปแบบที่หนึ่งคือการใช้

แบบสอบถาม แบบท่ีสองคือการสัมภาษณ์ และแบบที่

สามคือการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมของผู้ตอบ

แบบสอบถาม

  รู ป แ บ บ ที่ ห นึ่ ง  คื อ  ก � ร ใ ช้

แบบสอบถ�ม ซึ่งแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างข้ึน  

ลักษณะของคำาถามแบ่งเป็น 3 ตอน โดยตอนที่ 1 และ 2 

เป็นคำาถามปลายปิด ส่วนตอนที่ 3 เป็นคำาถามปลายเปิด 

ดังนี้ 

  

  ตอนที ่1 ขอ้มูลพืน้ฐานเกีย่วกบัผูต้อบ

แบบสอบถาม เป็นคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ 

เพศ อายุ อาชีพ เขตที่พักอาศัย มีจำานวน 4 ข้อ 

  ตอนที ่2 ขอ้มูลเกีย่วกบัองค์ประกอบ

ทีม่สีว่นทำาใหผู้เ้ขา้รว่มเวทปีระชาเสวนาหาทางออกด้าน

การเมืองตัดสินใจเข้าร่วมเวทีฯ มี จำานวน 7 ข้อ ประกอบ

ด้วย 1) ด้านความรู้ความสามารถของคณะผู้จัดงานมี

ประสบการณ์และมีความน่าเชื่อ 2) ด้านความเชื่อมั่นใน

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก 3) ด้านกระบวนการ

ในการดำาเนนิงานใหไ้ด้มาซ่ึงข้อสรปุของหวัข้อการเสวนา 

4) ด้านผู้อำานวยการกลุ่มท่ีมีส่วนทำาให้การหาข้อสรุปมี

ความราบรื่น 5) ด้านความเป็นกลางของหน่วยงานท่ีจัด

เวทีฯ 6) ด้านหัวข้อและเนื้อหาการประชุมมีความน่า

สนใจ เรือ่งใกลตั้วผูเ้ข้ารว่มเวทฯี 7) ด้านบรรยากาศสถาน

ที่ในการจัดเวทีฯ เป็นแบบ Rating Scale ตามวิธีของ 

Likert 5 ระดับ โดยให้ผู้เลือกตอบเพียงคำาถามเดียวตั้งแต่ 

สำาคัญมากที่สุด ถึงสำาคัญน้อยที่สุด ซ่ึงมีการเกณฑ์ 

การให้คะแนน ดังนี้

    มีความสำาคัญมากที่สุด  ระดับคะแนนเท่ากับ 5

    มีความสำาคัญมาก   ระดับคะแนนเท่ากับ 4

    มีความสำาคัญปานกลาง  ระดับคะแนนเท่ากับ 3

    มีความสำาคัญน้อย   ระดับคะแนนเท่ากับ 2

    มีความสำาคัญน้อยที่สุด  ระดับคะแนนเท่ากับ 1

                การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย

      ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51-5.00  มีความสำาคัญมากที่สุด

        ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51-4.50  มีความสำาคัญมาก

      ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51-3.50  มีความสำาคัญปานกลาง

      ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51-2.50  มีความสำาคัญน้อย

        ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00-1.50  มีความสำาคัญน้อยที่สุด

  ตอนที่  3  คำ าถามปลายเปิดเพื่อ

ทดสอบความรู้ความเข้าและข้อเสนอแนะในการจัดเวที

ประชาเสวนาหาทางออกให้ประสบความสำาเร็จตามมุม

มองของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำานวน 6 ข้อ

  รูปแบบที่สอง คือ ก�รสัมภ�ษณ์  

แบบมีโครงสร้างเรื่องจุดสังเกตและข้อเสนอแนะในการ

จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกให้ประสบความสำาเร็จ

ตามมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำานวน  4 ข้อ  

โดยผู้วิจัยดำาเนินการสร้างตามกรอบแนวคิด และ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น  4 ตอน ดังนี้

  ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณค์วามคดิเหน็

เกี่ยวกับเวทีประชาเสวนาหาทางออกด้านการเมือง 
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มีความเหมือนหรือแตกต่างจากเวทีประชาเสวนาหาทา

ออกด้านอืน่ ซ่ึงมีลกัษณะเปน็ข้อคำาถามปลายเปดิใหร้ว่ม

แสดงความคิดเหน็ จากนัน้ผูว้จิยันำาข้อมูลท่ีไดร้บัจากการ

บันทึกวีดีโอและจดบันทึกมาทำาการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

พร้อมเหตุผลประกอบ

  ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณค์วามคดิเหน็

เกี่ยวกับเวทีประชาเสวนาหาทางออกเป็นทางออกให้

ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งมี

ลักษณะเป็นข้อคำาถามปลายเปิดให้ร่วมแสดงความคิด

เห็น จากน้ันผู้วิจัยนำาข้อมูลท่ีได้รับจากการบันทึกวีดีโอ

และจดบันทึกมาทำาการวิเคราะห์เพิ่มเติม พร้อมเหตุผล

ประกอบ

  ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณค์วามคดิเหน็

เกี่ยวกับองค์ประกอบของความสำาเร็จในการจัดเวที

ประชาเสวนาหาทางออกด้านการเมืองประกอบด้วย

ปัจจัยอะไรบ้าง ซ่ึงมีลักษณะเป็นข้อคำาถามปลายเปิดให้

ร่วมแสดงความจากน้ันผู้วิจัยนำาข้อมูลท่ีได้รับจากการ

บันทึกวีดีโอและจดบันทึกมาทำาการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

พร้อมเหตุผลประกอบ

  ตอนท่ี 4 แบบสัมภาษณค์วามคดิเหน็

เกีย่วกบัขอ้เสนอแนะหากจะพฒันาเวทกีารประชาเสวนา

หาทางออกด้านการเมืองของไทยใหดี้ยิง่ขึน้ ซึง่มีลกัษณะ

เป็นข้อคำาถามปลายเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็น  

จากน้ันผู้วิจัยนำาข้อมูลท่ีได้รับจากการบันทึกวีดีโอและ 

จดบันทึกมาทำาการวิเคราะห์เพิ่มเติม พร้อมเหตุผล

ประกอบ

  รปูแบบทีส่�ม คอื สงัเกตก�รณก์�รมี

ส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถ�มหรือผู้ถูกสัมภ�ษณ์  

โดยสังเกตสีหน้า ภาษา ท่าทาง การให้ความร่วมมือหรือ

สนใจในการซักถามและตอบแบบสอบถามต่างๆ รวมถงึ

ในระหว่างการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกด้วย

  ก�รเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศึกษาครัง้นี ้ดำาเนนิ

การในสองส่วน โดยเริ่มจากการรวบรวม 

 1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เริ่มจากการ

รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร รายงานผลการวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

เรื่องการเมือง จากสถาบันพระปกเกล้า เพื่อนำามา

สังเคราะห์องค์ความรู้และนำามาเป็นภาพอนาคตในเวที

ประชาเสวนาหาทางออก 

  2) รวบรวมข้อมูลปฐมภมิู (Primary data) เพือ่ให้

ไดข้อ้มูลเชงิคุณภาพ ถกูต้องครบถว้น และครอบคลมุมาก

ที่สุด ดังนี้ 2.1) เก็บรวมรวบข้อมูลหลังเสร็จส้ินการ

ประชาเสวนาหาทางออก โดยใช้แบบสอบถาม  

2.2) เก็บรวมรวบข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาหาทางออก ได้แก่ ผู้นำาการอภิปราย (Mod-

erator) ผู้เอื้อกระบวนการกลุ่มหรือวิทยากรกระบวนการ  

(Facilitator) ซ่ึงเน้ือหาท่ีใช้ในการถาม ได้แก ่องค์ประกอบ

ของความสำาเร็จในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก

ด้านการเมือง และการแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้งคค์วามรูท่ี้เกดิ

ขึ้นจากประสบการณ์ตรงของทุกคนอีกทางหนึ่งด้วย 

 2.3) เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธีิการสังเกตการณ์แบบมี

ส่วนร่วมประกอบด้วยอีกทาง

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน ดังนี้ ดังนี้

 1.  การวเิคราะหข้์อมูลเชงิปรมิาณ ในรปูแบบของ

สถิ ติบรรยาย เพื่ออธิบายข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้   

นำาเสนอด้วยตารางและแผนภูมิรูปภาพ ซึ่งนำาข้อมูลจาก

แบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ เพื่อเรียงลำาดับ

ตัวแปรที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสำาคัญที่มีส่วนให้สนใจ

มาเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออก ด้านการเมือง 

เรียงตามลำาดับจากมากไปน้อย

 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีการตรวจ

สอบข้อมูลก่อนทำาการวิเคราะห์ โดยทำาการตรวจสอบ

ขอ้มูลสามเส้า (Data Triangulation) ตรวจสอบแหลง่ทีม่า 

3 แหล่ง ประกอบด้วย เวลา สถานที่ และบุคคล ซึ่งผู้วิจัย

ได้ทำาการศึกษากลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็นสองพื้นท่ี ดังน้ี  

1) พื้นที่ที่หนึ่ง ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (ในเมือง)  

พื้นที่ท่ีสอง ณ โรงเรียนพัฒนาผู้นำาและสร้างสันติธรรม 

รักสคูล จังหวัดขอนแก่น  (ต่างจังหวัด)   2) ในช่วงเวลา

ที่แตกต่างกัน พื้นที่ที่หนึ่งวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และ

พื้นท่ีท่ีสองวันท่ี 7 สิงหาคม  2557 จัดคนละเดือน  

3) กลุม่เป้าหมาย ซ่ึงมาจากหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั พืน้ที ่
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ท่ีหนึ่งกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกของสภาพัฒนาการเมือง

ทั่วประเทศไทย พื้นที่ที่สองกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน

ทั่วไป ได้แก่ ทหาร ข้าราชการ เกษตรกร ผู้นำาชุมชน  

นกัวชิาการสาขารฐัศาสตร ์ผูป้ระกอบการเอกชน จากนัน้

ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซ่ึงได้จากการ

สังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึกประกอบ

3.  วเิคราะหข์อ้มลูแบบสรา้งข้อสรปุ ซึง่ได้จากการ

สังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึกประกอบการจัดเวที

ประชาเสวนาหาทางออก

ผลก�รศึกษ�

จากการศึกษาถึงองค์ประกอบของความสำาเร็จใน

การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) 

ด้านการเมืองท่ีเหมาะสมกับคนไทย และสอดคล้องกับ

ความต้องการที่แท้จริงของการประชุมและผู้เข้าร่วม

ประชุมนั้น มีองค์ประกอบที่สำาคัญที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ

อยู่ด้วยกัน 6 ประการได้แก่ 1) ความเป็นกลางของ 

ผูด้ำาเนนิการจดัเวทีประชาเสวนาหาทางออก 2) บคุลากร

ทีม่าดำาเนนิงานเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมใน

เรื่องกระบวนการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก  

3) หัวข้อและเน้ือหาในการจัดเวทีประชาเสวนาหา

ทางออกตรงกับท่ีผู้เข้าร่วมเวทีฯ สนใจและเห็นความ

สำาคัญ (เรื่องใกล้ตัว) 4) ผู้อำานวยการกลุ่ม (Facilitator) 

เป็นผู้มีส่วนทำาให้กระบวนการในเวทีประชาเสวนาหา

ทางออกมีความราบรื่นและหาข้อสรุปได้ 5) ผู้เข้าร่วม

เวทีฯ ต้องมีความเชือ่มัน่ในกระบวนการประชาเสวนาหา

ทางออกว่าช่วยแก้ปัญหาด้านการเมืองก่อให้เกิดความ

สามัคคีให้กับคนในชาติได้ 6) บรรยากาศการจัดสถานที่

แบบโต๊ะกลมในเวทปีระชาเสวนาหาทางออกมีสว่นทำาให้

ผู้เข้าร่วมเวทีฯ มีความรู้สึกเท่าเทียม เสมอภาค ทำาให้มี

ความต้องการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็น 

สรุปผลและอภิปร�ยผล

 จากการศึกษาองคป์ระกอบของความสำาเรจ็ใน

การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก ได้ข้อสรุปขององค์

ประกอบท่ีสำาคัญที่นำาไปสู่ความสำาเร็จอยู่ด้วยกัน  6 

ประการ ซึง่บางข้อสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สุจนัินท์ 

หรสิทธ์ิ (5) ทีพ่บวา่ปัจจยัแหง่ความสำาเรจ็ ของการจดัการ

ความขัดแย้ง โดยใช้กระบวนการประชาเสวนาหา

ทางออกท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ ผู้ดำาเนินการประชาเสวนาหา

ทางออก หรือ Facilitator มีส่วนสำาคัญ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย

ในการศึกษาเนน้ทำาเวทีประชาเสวนาหาทางออกกบักลุม่

ชาวบ้านและผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเป็น

หลัก ซึ่งผลการศึกษาของผู้วิจัย ผู้อำานวยการกลุ่มก็เป็น

ส่วนหน่ึงในองค์ประกอบของความสำาเร็จในเวทีประชา

เสวนาหาทางออก อยูใ่นลำาดับที ่4 ขององค์ประกอบของ

ความสำาเร็จในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกด้าน

การเมือง  อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิจ

พพิฒัน ์ ขุ่มด้วง (4) ท่ีพบวา่ปจัจยันำาไปสู่ความสำาเรจ็การ

สานเสวนาประชา ประกอบด้วยมีข้อควรระวังถึง 3 

ประการ อันได้แก่ 1) คุณลักษณะของผู้นำาการอภิปราย 

วทิยากรกระบวนการและผูอ้ำานวยความสะดวกและผูเ้ขา้

รว่มการสานเสวนาประชา 2) ขัน้ตอนการสานเสวนาและ

วธีิการนำาเสนอ 3) สภาพแวดลอ้มและส่วนประกอบของ

การจัดประชุม ซ่ึงผลการศึกษาของผู้วิจัยซ่ึงขอทำาการ

เปรยีบเทยีบในแต่ละหวัข้อ เพือ่ความเข้าใจทีช่ดัเจน ดังน้ี 

1)   คุณลักษณะของผู้นำ าการอภิปราย วิทยากร

กระบวนการและผูอ้ำานวยความสะดวกและผูเ้ขา้รว่มการ

สานเสวนาประชา  ในส่วนของผู้วิจัยผลการศึกษาได้

ทำาการชี้เฉพาะลงไปในคุณสมบัติของผู้นำาการอภิปราย 

วิทยากรกระบวนการและผู้อำานวยความสะดวก ที่ต้องมี

ความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะมาดำาเนินงาน  

2)  ขั้นตอนการสานเสวนาและวิธีการนำาเสนอ จากการ

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายของ 

ผู้วิจัยเห็นด้วยว่ากระบวนการในการประชาเสวนาหา

ทางออกนัน้ ท้ังวธีิการหาฉนัทามติ การรบัฟงั การส่ือสาร 

เป็นส่วนประกอบของความสำาเร็จในเวทีประชาเสวนา

หาทางออก 3) สภาพแวดลอ้มและสว่นประกอบของการ

จดัประชมุในสว่นของผูว้จัิยอยูใ่นองค์ประกอบของความ

สำาเรจ็ลำาดับที ่6 ของการจดัเวทปีระชาเสวนาหาทางออก

ด้านการเมือง
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ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากผู้วิจัย จะเห็นได้จากผลลัพธ์

ของการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย 

ซ่ึงผู้ วิ จัยไ ด้ทำ าการศึกษาในสองเวที  ในเวทีแรก  

กลุม่เปา้หมาย คอื สมาชกิของสภาพฒันาการเมืองจากท่ัว

ประเทศไทย ซ่ึงมีพื้นฐานความรู้ด้านการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างดี เนื่องจาก

เป็นตัวแทนในการมาประชุมอบรมสัมมนารับความรู้

ทางการเมืองอยู่เสมอและนำาความรู้ไปเผยแพร่ให้กับ

ชุมชนของตน พบว่าผลลัพธ์จากการตอบแบบสอบถาม

มีความชัดเจนตรงประเด็น และแนวคำาตอบมักจะไปใน

ทางเดียวกันทั้งกลุ่ม ส่วนในเวทีที่สอง กลุ่มเป้าหมาย มา

จากหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ ทหาร ข้าราชการ 

เกษตรกร ผู้นำาชุมชน นักวิชาการสาขารัฐศาสตร์  

ผู้ประกอบการเอกชน เป็นต้น ซ่ึงต่างมีความรู้พื้นฐาน

ด้านการเมืองที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์จากการตอบ

แบบสอบถามจึงมีความหลากหลาย การสรุปผลต้องใช้

เวลาวิเคราะห์และละเอียดอ่อนมากกว่าในเวทีแรก  

รวมถงึการเชญิกลุม่เป้าหมายเขา้รว่มเวที ในหนังสอืเชญิ

ผู้วิจัยใช้หัวข้อในการเชิญกลุ้มเป้าหมายเข้าร่วมเวทีว่า 

“การประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง ประชาธิปไตยท่ี

เหมาะสมกับประเทศไทย” พบว่าในเวทีแรกกลุ่มเป้า

หมายมาเขา้รว่มครบท้ัง 120 คน (เปน็เรือ่งใกลตั้ว) แต่ใน

เวทีท่ีสอง กลุ่มเป้าหมายท่ีต้ังไว้ คือ 80 คน มาร่วมจริง  

50 คน ผูว้จิยัจงึสุม่สอบถามจากเกษตรกรและผูน้ำาชมุชน 

(ภาคส่วนท่ีมาร่วมงานไม่ตามเป้าหมาย) ว่าเพราะอะไร 

ทำาไมเพื่อนๆ ในชุมชน ถึงมาร่วมงานน้อย จึงได้คำาตอบ

ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่สนใจเรื่องปากท้องมากกว่าเรื่อง

การเมือง

จากข้อสังเกตข้างต้น สรุปได้ว่าในการจัดเวที

ประชาเสวนาหาทางออกในแต่ละครัง้ การท่ีหวัข้อในการ

จัดเวทีฯ แตกต่างกันและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีฯ 

แตกต่างกัน  ย่อมส่งผลให้องค์ประกอบของความสำาเร็จ

แตกต่างกันไปด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

รัฐบาลควรมีนโยบายที่ เร่ งแก้ปัญหาความ

สมานฉนัท์และปรองดองอยา่งเปน็รปูธรรม  โดยสรา้งให้

เกิดเวทีประชาเสวนาหาทางออกให้ประชาชนทุกภาค

ส่วนท่ีมคีวามคิดเหน็ทางการเมืองท่ีแตกต่างกนัได้มีพืน้ท่ี

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มาร่วมฟังกันอย่างตั้งใจ ภายใต้

กติกาที่ร่วมกันกำาหนดขึ้น และตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติ 

ผู้วิจัยเช่ือว่าวิธีการน้ีจะสามารถทำาให้ประชาชนทุกภาค

ส่วนทีม่คีวามคดิเหน็ทางการเมืองทีแ่ตกต่างกนั สามารถ

ก้าวออกจากจุดยืนที่แตกต่างมาสู่จุดร่วมที่จะนำาไป 

สู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

จากท่ีได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบของ

ความสำาเร็จในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกด้าน

การเมืองไทย และได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีความสำาคัญแล้วน้ัน 

หากผูท่ี้สนใจทีจ่ะวจิยัต่อยอดในเรือ่งเวทีประชาเสวนาหา

ทางออก ควรศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบในการดำาเนิน

กระบวนการเวทีประชาเสวนาหาทางออกให้ง่ายและ

สะดวกต่อการนำาไปปฏิบัติในเวทีของการปกครองส่วน

ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประก�ศ

รายงานการศึกษาอสิระฉบับน้ี สำาเรจ็ลลุว่งได้ด้วย

ความกรุณาเป็นอย่างย่ิงจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  

วฒันศัพท ์อาจารยท่ี์ปรกึษาการศึกษาอสิระ ได้กรณุาเสีย

สละเวลาใหค้ำาแนะนำา ใหค้ำาปรกึษา และตรวจสอบแกไ้ข

ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ได้รายงาน

การศึกษาอสิระท่ีถกูต้องสมบูรณ์ยิง่ขึน้  ผูว้จัิยรูสึ้กซาบซ้ึง

และประทับใจในความกรุณาของท่านเป็นอย่างย่ิง และ

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีท่านมีส่วนช่วยผลัก

ดันความสำาเร็จในครั้งนี้
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ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ได้

ถ่ายทอดความรู้อันมีค่า ทำาให้มีโอกาสนำาไปใช้กับชีวิต

ประจำาวนั และใชใ้หเ้กดิประโยชน์เพือ่สว่นรวมในสังคม

ขอขอบพระคุณ ผูใ้หข้้อมูล ทีใ่หค้วามรว่มมือเปน็

อย่างดีโดยให้ผู้วิจัยมีโอกาสสัมภาษณ์ความคิดเห็น  

จนทำาใหร้ายงานการศึกษาอสิระฉบบันีส้ำาเรจ็ไปได้ด้วยด ี

และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ที่สำาคัญที่สุดในชีวิต ขอกราบขอบพระคุณ บิดา 

มารดา ญาติ พี่น้อง เพื่อน ที่คอยให้กำาลังใจ และให้ความ

ชว่ยเหลอื อยูเ่คยีงขา้งกนัตลอดเวลา รวมทัง้ใหค้ำาปรกึษา

ในทุกๆด้าน และมีส่วนผลักดันให้การศึกษาครั้งนี้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์
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ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เป็นต้น

12. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเป็นเอกสารที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา 

ของบทความ โดยจัดพิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษเรียงลำาดับตามลำาดับหมายเลขเอกสารอ้างอิงที่ได้

อ้างอิงในเนื้อหาของบทความ  และใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงเช่นเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข.  

http://resjournal.kku.ac.th
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