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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีค่ะ
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ตัดสินใจ การกำ�หนดนโยบาย การวางแผนและพัฒนาองค์กร การวิจัยสถาบันมีหลายมิติและหลายระดับ แต่ทุกมิติและ
ทุกระดับมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาองค์กร องค์กรเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักในการนำ�เอาความรู้ที่ได้ไปใช้ การวิจัยสถาบันจึง
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ุ ภาพ
มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ดังนั้นงานวิจัยสถาบันจึงมีความสำ�คัญในการกำ�หนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ซึ่งหมายถึงความยั่งยืนขององค์กร และความมั่นคงของพนักงานในองค์กรนั้นๆ ซึ่งเป็นภาพใหญ่ขององค์กร และหาก
มองย่อยลงไปเราก็จะเห็นหน่วยงานภายในขององค์กรซึง่ เป็นหน่วยงานทีล่ ดลัน่ ลงไปหลายระดับ แต่ละระดับล้วนแล้ว
แต่เป็นหน่วยซึง่ เปรียบเหมือนองค์กรเล็กๆทีต่ อ้ งมีการบริหารจัดการ มีการตัดสินใจ และกำ�หนดนโยบายหรือแนวปฏิบตั ิ
ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้การวิจัยสถาบันมาช่วยทั้งสิ้น
งานวิจยั สถาบันในวารสารวิจยั สถาบัน มข. ได้รวมเอาการวิจยั เพือ่ พัฒนางาน หรือ R2R เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของ
การวิจัยสถาบันด้วย และมิได้มีเป้าหมายหลักเฉพาะงานด้านการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่รวมถึงองค์กรหรือ
หน่วยงานด้านต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทุกองค์กรและสมาชิกทุกท่าน
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บทคัดย่อ
การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บส�ำเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการ
พัฒนาการจัดเก็บส�ำเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ จ�ำนวน 11 หน่วยงาน
8 ภาควิชา โดยการรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาในการสืบค้นส�ำเนาเอกสารเบิก
จ่ายเงิน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อ�ำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและภาควิชาภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถสืบค้นส�ำเนาเอกสารเบิกจ่ายเงินได้จากทุกที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีการก�ำหนดสิทธิ์
การเข้าถึงส�ำเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บส�ำเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน ได้มีการบันทึกข้อมูล
ส�ำเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน และทดสอบการสืบค้นหาส�ำเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้สามารถใช้งานได้จริง
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ปริมาณกระดาษที่ใช้ในการจัดท�ำส�ำเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และพื้นที่ที่ใช้ใน
การจัดเก็บส�ำเนาเอกสารลดลง 100% เนื่องจากรูปแบบการจัดเก็บส�ำเนาเอกสารเปลี่ยนไป ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
เก็บส�ำเนาลดลงมากกว่า 18,082.21 บาทต่อปี ระยะเวลาความรวดเร็วที่ใช้ในการสืบค้นส�ำเนา เอกสารเบิกจ่ายเงินเมื่อ
ท�ำการวิจัยพบว่า การค้นหาส�ำเนาเอกสารค้นได้ง่าย และสามารถค้นพบได้รวดเร็วกว่าการค้นหาส�ำเนาเอกสารการเบิก
จ่ายเงินแบบเดิมถึง 99.72% ได้ท�ำการทดสอบการใช้งานระบบการสืบค้นข้อมูล โดยกรอกข้อมูล ใส่ค่าต่างๆ ในการ
ประมวลผล ใส่ Username/ Password ของหน่วยงานและภาควิชา เพื่อท�ำการทดสอบการสืบค้นข้อมูล
ค�ำส�ำคัญ : เอกสารเบิกจ่ายเงิน บันทึกการเบิกจ่าย สืบค้นส�ำเนา
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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�ำนักงานคณบดี 11 หน่วยงาน และ
ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 ภาควิชา ในการจัดท�ำ
เอกสารเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานมีจ�ำนวนมาก
ท�ำให้การจัดเก็บส�ำเนาเอกสารเบิกจ่ายเงินในหน่วยการเงิน
และบัญชี แต่ละปีมปี ริมาณกระดาษเป็นจ�ำนวนมาก และ
มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นต่อๆ ไปในแต่ละปี ท�ำให้เกิด
ปัญหาในการจัดหาพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ เสียค่าใช้จา่ ยในการจัดหา
วัสดุอปุ กรณ์การจัดเก็บส�ำเนาเอกสารเบิกจ่ายในแต่ละปีมาก
การค้นหาส�ำเนาเอกสารเบิกจ่ายเงินในแบบเดิมใช้เวลาใน
การค้นหานาน หลายขั้นตอน ยิ่งนานยิ่งค้นหาได้ยาก
ล�ำบาก บางครั้งส�ำเนานั้นสูญหาย หรือเอกสารเกิดการ
ช�ำรุด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับสภาวะ
ในปัจจุบนั จึงได้มกี ารพัฒนา โปรแกรมการจัดเก็บส�ำเนา
เอกสารเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว

ในการท�ำวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ เป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ย
ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดเก็บส�ำเนาเอกสารเบิก
จ่ายเงิน ลดปริมาณการจัดเก็บส�ำเนาที่เป็นแผ่นกระดาษ
ลดขัน้ ตอนการท�ำงาน ลดพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บส�ำเนา จึงได้นำ�
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ มาช่ ว ยในการจั ด เก็ บ ส� ำ เนา
เอกสารเบิกจ่ายเงิน ให้ เป็นระเบียบ และยังเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของบุคลากร ได้ก�ำหนด
ขอบเขตการวิจัยไว้ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงิ น รายได้ กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต
บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) ที่เป็นรายจ่าย
ประจ�ำตามแผนงาน ปีงบประมาณ 2556 ในระหว่างวันที่
1 เมษายน – 30 กันยายน 2556 ข้อมูลจากการวิจัยเบื้องต้น
ชีใ้ ห้เห็นว่า หากยังมีการจัดเก็บส�ำเนาเอกสารในรูปแบบเดิม
ปริ ม าณส� ำ เนาเอกสารเบิ ก จ่ า ยเงิ น ที่ มี จ� ำ นวนมาก
จะท�ำให้สิ้นเปลืองวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บส�ำเนา
เอกสารเบิกจ่ายเงินเป็นจ�ำนวนมาก และมีแนวโน้มทีจ่ ะมี
ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
เพื่อน�ำไปพัฒนาโปรแกรมในการจัดเก็บส�ำเนาเอกสาร
เบิ ก จ่ า ยเงิ น ของหน่ ว ยการเงิ น ให้ ต อบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สืบค้นได้ง่าย
ยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการจัดเก็บสำ�เนา
เอกสาร ในการจัดเก็บสำ�เนาเอกสารการเบิกจ่ายเงินของ
หน่วยการเงิน งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นางาน จากการ
สังเกตในการปฏิบตั งิ าน การจัดเก็บส�ำเนาเอกสารเบิกจ่าย
เงินที่มีปริมาณกระดาษเป็นจ�ำนวนมาก โดยมี
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้ นีค้ อื
เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 12
หน่วยงาน และเงินรายได้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต (ภาคปกติ ) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์

จ�ำนวน 13 หน่วยงาน ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท�ำการรวบรวมข้อมูลเอกสาร
เบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่าย และได้บันทึกการเบิกจ่าย
เงินในระบบ KKUFMIS แล้ว ใช้โปรแกรม Microsoft
Excel ในการจัดเก็บข้อมูลจ�ำนวนเอกสาร ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนเนอร์ แปลงเอกสารจาก
แผ่ น กระดาษให้ เ ป็ น ไฟล์ เ อกสาร จั ดเก็ บ โดยแยกงบ
ประมาณ หน่วยงาน หมวดเงิน หมวดหมู่ และเลขที่คุม
ยอดเอกสาร บันทึกเก็บข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ Sever แม่ข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์
พัฒนาสร้างฐานข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ส�ำเนาเอกสารเบิก
จ่ า ยเงิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถสื บ ค้ น ส� ำ เนาผ่ า นระบบ
สารสนเทศของคณะได้ มีการก�ำหนดสิทธิ์เข้าถึงการ
สื บ ค้ น ส� ำ เนาเอกสารเบิ ก จ่ า ยเงิ น ท� ำ การทดสอบ
โปรแกรม สื บ ค้ น ส� ำ เนาเอกสารการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
โดยท�ำการบันทึกข้อมูลส�ำเนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน และ
กรอกข้อมูล ใส่คา่ ต่างๆ ทดสอบการสืบค้นส�ำเนาเอกสาร
เบิกจ่ายเงิน เพื่อเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บส�ำเนาเอกสาร
ทัง้ 2 วิธี อีกทัง้ เอกสารทีจ่ ดั เก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีความสมบูรณ์ มีลายมือชือ่ ผู้ อนุมตั เิ บิกจ่ายเงินครบถ้วน
เหมือนเอกสาร ต้นฉบับตัวจริงทีส่ ง่ เบิกจ่าย

ตารางที่ 1 จ�ำนวนเรื่องเบิกจ่าย และปริมาณกระดาษ เงินงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน
- งานบริหารทั่วไป 0104
- สำ�นักงานคณบดี 0202
- รายวิชากลาง 020200002
- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- โรงงานปฏิบัติการ ภาคอุตสาหการ
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

จำ�นวนเอกสาร (เรื่อง)

จำ�นวนกระดาษ (แผ่น)

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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ตารางที่ 1 จ�ำนวนเรื่องเบิกจ่าย และปริมาณกระดาษ เงินงบประมาณแผ่นดิน (ต่อ)
หน่วยงาน

จำ�นวนเอกสาร (เรื่อง)

จำ�นวนกระดาษ (แผ่น)

98
132

1,053
1,640

- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รวมปริมาณการใช้กระดาษทำ�สำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน

12,811

พบวา ในระยะเวลา
2556) กจํระดาษในการจั
านวนเรื่องเบิกจายจากเงิ
น
จากตารางที่ จากตารางที
1 พบว่ า ่ 1ในระยะเวลา
6 เดื6อเดืนอน (1 เมษายน
1,064 เรื– ่อ30ง กัมีนปยายน
ริมาณการใช้
ดทำ�สำ�เนา
ดิน ทุกจำ�นวนเรื
ภาควิชา/หน่อวงเบิ
ยงาน
ํานวน 1,064เอกสารเบิ
เรื่อง มีปกริมจ่าณการใช
กระดาษในการจั
(1 เมษายน –งบ30ประมาณแผ
กันยายนน2556)
กจ่มีาจยจาก
ายเงิน 12,811
แผ่น ดทําสําเนาเอกสารเบิก
จายเงิน น
12,811
น ชา/หน่วยงาน มีจำ�นวน
เงินงบ ประมาณแผ่
ดิน ทุแผ
กภาควิ

แผนภาพที่ 1แผนภาพที
แสดงปริ่ 1มแสดงปริ
าณการใช้
กระดาษ
เงินงบประมาณแผ่
มาณการใช
กระดาษ
เงินงบประมาณแผนนดิดิน
น
ปริมาณการใชกระดาษ เงินงบประมาณแผนดิน
งานบริหารทั่วไป
สํานักงานคณบดี

สํานักงานคณบดี

คอมพิวเตอร

รายวิชากลาง

เคมี

โยธา

โยธา

สิ่งแวดลอม

ไฟฟา
เกษตร

เครื่องกล
อุตสาหการ

อุตสาหการ
โรงงานปฏิบัติการ Ie

เกษตร

เครื่องกล
สิ่งแวดลอม
เคมี
คอมพิวเตอร

จากแผนภาพที่ 1 ในช่ ว งระยะเวลา 6 เดื อ น
มีปริมาณการใช้กระดาษ คิดเป็นร้อยละ 10.65 และ
จากแผนภาพที
่
1
ในช
ว
งระยะเวลา
6
เดื
อ
น
(1
เมษายน
– 30 กันบยายน
ชาวิศวกรรมโยธา
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2556) พบว่า ภาควิชาวิศวกรรม
โรงงานปฏิ
ั ติ ก าร2556)
ภาควิพบว
ช าวิา ศภาควิ
วกรรมอุ
ต สาหการ
มีปริมาณการใชกระดาษมากที่สุด คิดเปนรอยละ 17.49 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มีปริมาณการใชกระดาษ คิดเปนรอยละ
โยธา มีปริมาณการใช้กระดาษมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
มีปริมาณการใช้กระดาษน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.19
13.39 สํานักงานคณบดี รหัส 0202 มีปริมาณการใชกระดาษ คิดเปนรอยละ 10.65 และโรงงานปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรม
17.49 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีปริมาณการใช้กระดาษ
จากปริมาณกระดาษในการจัดทำ�สำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน
อุตสาหการ มีปริมาณการใชกระดาษนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.19 จากปริมาณกระดาษในการจัดทําสําเนาเอกสารเบิก
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
13.39 สำ�นั ก งานคณบดี รหั ส 0202
12,811 แผ่น
จายเงิน 12,811 แผน
ตารางที่ 2 จำ�นวนเรื่อง และปริมาณกระดาษ เงินรายได้ 		
หน่วยงาน
- เลขานุการคณะ
- งานคลังและพัสดุ
- งานบริหารและธุรการ
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

จำ�นวนเอกสาร (เรื่อง) จำ�นวนกระดาษ (แผ่น)
86
63
94
6

681
794
815
34
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ตารางที่ 2 จำ�นวนเรื่อง และปริมาณกระดาษ เงินรายได้ (ต่อ)
หน่วยงาน

จำ�นวนเอกสาร (เรื่อง) จำ�นวนกระดาษ (แผ่น)

- บริการวิชาการ – ทดสอบวัสดุจากภาควิชา
- เงินสำ�รอง
- งานนโยบายและแผน
- สำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานบริการการศึกษา
- สำ�นักพัฒนานักศึกษา
- สำ�นักประกันคุณภาพ
- สำ�นักประชาสัมพันธ์
- งานบริการวิชาการและวิจัย

20
9
9
45
156
55
16
33
43

184
207
183
549
1,527
1,259
155
205
745

รวมปริมาณการใช้กระดาษทำ�สำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน
จากตารางที่ 2 พบว่ า ในระยะเวลา 6 เดื อ น
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2556) จำ�นวนเรือ่ งเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต

7,338

(ภาคปกติ) ทุกหน่วยงานมีจำ�นวน 898 เรื่อง มีปริมาณ
การใช้กระดาษในการจัดทำ�สำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน
7,338 แผ่น

แผนภาพที
่ 2 แสดงปริ
ระดาษเงิเงินนรายได
รายได้กองทุ
กองทุ
น (ภาคปกติ
แผนภาพที
่ 2 แสดงปริมมาณการใช้
าณการใชกกระดาษ
น (ภาคปกติ
) )
ปริมาณการใชกระดาษ เงินรายได
เลขานุการคณะ
งานคลังและพัสดุ
งานบริหารและธุรการ
หองสมุดคณะ

เลขานุการคณะ

ทดสอบวัสดุจากภาควิชา

งานคลังและพัสดุ

งานนโยบายและแผน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทดสอบวัสดุจากภาควิชา
หองสมุดคณะ

งานบริการการศึกษา

งานนโยบายและแผน
เงินสํารองใช

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการการศึกษา

งานบริหารและธุรการ

เงินสํารองใช

สํานักพัฒนานักศึกษา
สํานักประกันคุณภาพ
สํานักประชาสัมพันธ
งานบริการวิชาการและวิจัย

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
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การใช้โปรแกรมการจัดเก็บสำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากแผนภาพที่ 2 ในช่ ว งระยะเวลา 6 เดื อ น
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2556) พบว่า งานบริการการ
ศึกษา มีปริมาณการใช้กระดาษมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
20.81 สำ�นักพัฒนานักศึกษา มีปริมาณการใช้กระดาษ คิด
เป็นร้อยละ 17.16 งานบริหารและธุรการ มีปริมาณการ
ใช้ ก ระดาษ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.11 และห้ อ งสมุ ด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปริมาณการใช้กระดาษน้อยทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 0.46 จากปริมาณกระดาษในการจัดทำ�
สำ�เนาเอกสารเบิกจ่าเงิน 7,338 แผ่น

99.72% ลดพื้นที่ในการจัดเก็บสำ�เนา ลดปริมาณการใช้
กระดาษในการทำ�สำ�เนาได้ถึง 100% ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการจัด หาวัสดุ อุปกรณ์การจัดเก็บสำ�เนาเอกสารเบิก
จ่าย เงินได้มากกว่า 18,082.21 บาทต่อปี อีกทัง้ ยังได้สำ�เนา
เอกสารเสมือนต้นฉบับตัวจริงที่ได้ส่งเบิกจ่ายเงิน มีลาย
เซ็ น ผู้ อ นุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ยครบถ้ ว นสมบรู ณ์ เป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะ
สามารถสืบค้นสำ�เนาได้จากสถานที่ต่างๆ ตามสิทธิ์ใน
การเข้ า ถึ ง การสื บ ค้ น สำ�เนาเอกสารโดยผ่ า นระบบ
สารสนเทศของคณะ ผลจากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและภาควิชา
สามารถสืบค้นสำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงินที่ส่งเบิกจ่ายไป
แล้ว เพื่อสอบทานการเบิกจ่ายเงิน อีกทั้งยังเป็นการ
อำ�นวยความสะดวกในการเข้าตรวจของ สำ�นักตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ผลการวิจัย
ผลการดำ�เนินการวิจัยพบว่า การพัฒนาโปรแกรม
การจัดเก็บสำ�เนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ใช้ระยะเวลาใน
การสืบค้นสำ�เนาเอกสารเบิกจ่าย เงินได้ง่าย สะดวก
รวดเร็วกว่าการจัดเก็บสำ�เนาเอกสารแบบเดิมมากถึง
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบก่อนการทำ�วิจัยและหลังการทำ�วิจัย
ตัวกำ�หนด

จำ�นวนครั้งในการค้นหาเอกสาร
(จากการเข้าตรวจสอบ จากสำ�นักตรวจสอบภายใน มข.
โดยการสุ่มค้นหาสำ�เนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน)

ก่อนทำ�การวิจัย
ค้นเอกสาร ค้นเอกสาร
พบ
ไม่พบ

หลังดำ�เนินการวิจัย
ค้นเอกสาร ค้นเอกสาร
พบ
ไม่พบ

2

3

5

0

ระยะเวลาในการค้นหาสำ�เนาเอกสาร

6 ชั่วโมง

มากกว่า
6 ชั่วโมง

1 นาที

-

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บสำ�เนาเอกสาร

กระดาษถ่ายเอกสาร/แฟ้ม
เก็บเอกสาร/ตู้/ชั้นเอกสาร

พื้นที่ในการจัดเก็บสำ�เนาเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสำ�เนาเอกสาร

ห้องเก็บเอกสาร
โดยเฉลี่ยประมาณ
22,725.07 บาท/ปี

Harddisk / Sever

โดยเฉลี่ยประมาณ
4,642.86 บาท/ปี
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร ก่อนและหลังทำ�การวิจัย

รายการ
ค่ากระดาษ
ค่าแฟ้มเอกสาร
ค่าตู้/ชั้นเก็บ
Sever แม่ข่าย
Scanner
รวมค่าใช้จ่าย

งบประมาณที่ใช้
ก่อนทำ�การวิจัย
เอกสารเงินงบ
ประมาณแผ่นดิน

เอกสารเงินรายได้
กองทุนฯ (ปกติ)

2,844.93
2,660.00
6,890.00
0.00
0.00
12,394.93

จากเงินทุกหมวดที่มีในคณะ เปรียบเทียบตาม
สัดส่วนตามตารางที่ 4 จะพบว่า หากมีการจัดเก็บสำ�เนา
เอกสารเบิกจ่ายเงินในแบบเดิม จะมีค่าใช้จ่ายในการจัด
เก็บสำ�เนาเอกสารมากกว่า 22,725.07 บาทต่อปี ค่าใช้จา่ ย
ในการจัดเก็บสำ�เนาเอกสารโดยการพัฒนาโปรแกรมการ
จัดเก็บสำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน รวมทัง้ สิน้ 32,500.00 บาท
เฉลี่ยอายุการใช้งาน 7 ปี จึงคิดเป็นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
4,642.86 บาทต่อปี เมือ่ มีการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บ
สำ�เนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายใน
การจัดเก็บสำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงินลด ลงได้ 18,082.21
บาทต่อปี
พิจารณาเวลาทีใ่ ช้ในการสืบค้นสำ�เนาเอกสารเบิก
จ่ายเงิน ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองสืบค้นหาสำ�เนาเอกสารเบิก
จ่ายเงิน และทำ�การบันทึกเวลาทีใ่ ช้ในการสืบค้นหาสำ�เนา
เอกสาร เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในวิธีการแบบเดิม
และแบบใหม่ ได้ข้อมูลดังนี้

1,540.14
1,900.00
6,890.00
0.00
0.00
10,330.14
วิธีการ
วิธีการแบบเดิม
วิธีการแบบใหม่

หลังทำ�การวิจัย

รวม
4,385.07
4,560.00
13,780.00
0.00
0.00
22,725.07

0.00
0.00
0.00
12,500.00
20,000.00
32,500.00

เวลาที่ใช้ไปโดยเฉลี่ย
360 นาที (6 ชั่วโมง)
60 วินาที (1 นาที)

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดเก็บสำ�เนา
เอกสารโดยการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บสำ�เนาเอกสาร
เบิกจ่ายเงินใช้เวลาในการค้นหาสำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน
1 นาที เมือ่ เปรียบเทียบกับวิธกี ารจัดเก็บสำ�เนาเอกสารแบบ
เดิมที่ใช้เวลาแบบเดิมที่ใช้เวลา 360 นาที ในการ
ค้นหาสำ�เนาเอกสาร ดังนั้น การพัฒนาโปรแกรมการจัด
เก็บสำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน ทำ�ให้การสืบค้นหา
สำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงินรวดเร็วกว่าแบบเดิม 99.72%
จากการใช้โปรแกรมจัดเก็บสำ�เนาเอกสารเบิกจ่าย
เงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การสืบค้นสำ�เนา
เอกสารเบิกจ่ายเงินทำ�ได้สะดวก รวดเร็วมากกว่าเดิม
ประหยัดพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บสำ�เนาเอกสาร
ทั้งเอกสารยังมีลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้อง

จากการใชโปรแกรมจัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงินดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พบวา การสืบคนสําเนาเอกสาร
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เก็บสำ�ดเนาเอกสารเบิ
กจ่ายเงิน ทัคณะวิ
ศวกรรมศาสตร์
เบิกจายเงินทําไดสะดวก รวดเร็วมากกวาเดิม ประหยัดการใช้
พื้นที่ โวัปรแกรมการจั
สดุอุปกรณใดนการจั
เก็บสําเนาเอกสาร
้งเอกสารยั
งมีลายมือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อผูเกี่ยวของ

แสดงการสืบค้นสำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน โดยสามารถ
เลือกค้นหาจาก ประเภทเอกสาร (ทั่วไป, จัดซื้อ/จัดจ้าง)
รหัสการเบิกจ่ายเงิน (01 ตอบแทน 02 ใช้สอย 03 วัสดุ
04 สาธารณูปโภค 301 ครุภณ
ั ฑ์ 303 สิง่ ก่อสร้าง เป็นต้น)
เรื่ อ ง (ชื่ อ เรื่ อ งในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ) ปี ง บประมาณ
(ปีงบประมาณที่เบิกจ่ายเงิน) หน่วยงาน (ชื่อหน่วยงาน
ทีจ่ ะค้นหา) โดยเลือกใส่ขอ้ มูลเดียว หรือหลายข้อมูลก็ได้
รูปที่ 1 หนาโปรแกรมการจัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน

สรุปและอภิปรายผล

รูปที่ 1 หน้าโปรแกรมการจัดเก็บสำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ทําการล็ออคอิ
่อทํ่ อาการบั
นทึกนขทึอมูกลข้การจั
ทำ�การล็
คอินนเขเข้าใช
า ใช้ระบบเพื
ร ะบบเพื
ทำ�การบั
อ มู ลดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน ที่ไดทําการแปลงเปนไฟลเอกสาร
วิจัย ในการพัฒนาการจัดเก็บสำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน
เรียบรดอเก็ยแล
ว
การจั
บสำ�เนาเอกสารเบิ
กจ่ายเงิน ที่ได้ทำ�การแปลง
จากรูปแบบเดิมมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ การนำ�ระบบ
เป็นไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ จะช่วยลดความซับ
ซ้อนขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบเดิม เปลี่ยนมาเป็น
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (1) การนำ�เอาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการจัดเก็บสำ�เนาเอกสารให้เป็นระเบียบ
แยกตามหน่วยงาน ประเภทเงิน หมวดรายจ่าย เลขที่คุม
ยอดเอกสาร จัดเก็บในรูปแบบไฟล์เอกสาร ซึง่ การจัดเก็บ
สำ�เนาเอกสารนื้สามารถปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณ
เกีย่ วกับการเก็บสำ�เนาเอกสารทางการเงิน (2) และเพือ่ ให้
เกิดความคล่องตัว เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบนั อีกทัง้ ยัง
รูปที่ 2 แสดงโปรแกรมการจัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเงิน
ไม่ดเเก็ปลืบสํอางพื
น้ ทีท่ ใี่ ช้จดั เก็กจบาสำ�เนาเอกสารเบิ
กจ่ายเงิน ทำ�ให้
รูปที่ 2 แสดงโปรแกรมการจั
เนาเอกสารเบิ
ยเงิน
รูปที่ 2 แสดงโปรแกรมการจัดเก็บสำ�เนาเอกสารเบิ
กจ่ายเงิน
เกิ ด การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด เก็ บ เอกสารที่ มี ค วาม
บั
น
ทึ
ก
รายละเอี
ย
ดการเบิ
ก
จ
า
ยเงิ
น
และทํ
า
การเพิ
่
ม
ไฟล
เ
อกสาร
เก็บนขฉบั
อมูลสําเนาเอกสารเบิ
กจนายเงิ
บันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน และทำ�การเพิ่มไฟล์
สมบูในการจั
รในการจั
ณ์เสมือดดนต้
งทีส่ ง่ เบิกจ่ายเงิ
ได้นนมลงใน
กี าร Sever
บันทึกรายละเอียดการเบิกจายเงิน และทําการเพิ่มไฟลเอกสาร
เก็บขอมูบลตัสํวาจริเนาเอกสารเบิ
กจายเงิ
ลงใน
Sever
ของคณะในการจัดเก็บข้อมูลสำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงินลงใน กำ�หนดสิทธิ์ในการเข้าถึงสำ�เนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสาร
ของคณะ
Sever ของคณะ
ผ่านระบบสารสนเทศของคณะ (3) การดำ�เนินงานทำ�ให้
เกิดกระบวนการการจัดเก็บสำ�เนาเอกสารเบิกจ่ายเงิน
แบบใหม่ เป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและภาควิชาให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง ยั ง ช่ ว ยให้
กระบวนการเข้าตรวจสอบ ของสำ�นักตรวจสอบภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับปริมาณเอกสารในอนาคต
ได้เป็นอย่างดี และยังช่วยในการสืบค้นสำ�เนาเอกสารได้งา่ ย
รูปที่ 3 แสดงการคนหาสํ
าเนาเอกสารเบิ
จายเงิน บค้นได้จากสถานที่ต่างๆ
สะดวก
รวดเร็วกกสามารถสื
รูกปจ่ทีา่ ยเงิ
3 แสดงการค
นหาสํ
าเนาเอกสารเบิ
จายเงิน
รูแสดงการสื
ปที่ 3 แสดงการค้
น
หาสำ�เนาเอกสารเบิ
น
บคนสําเนาเอกสารเบิกจายเงิ น โดยสามารถเลือกค
นภายในและภายนอกคณะ
หาจาก ประเภทเอกสารประหยั
(ทั่วไป , จัดซื้อ/จัดจดาเก็ง)บ รหัสการ
ทั
ง
้
แสดงการสืบคนสําเนาเอกสารเบิกจายเงิ น โดยสามารถเลือกคนหาจาก ประเภทเอกสาร (ทั่วไปดพื, น้ จัทีดใซื่ นการจั
้อ/จัดจาง) รหัสการ
เบิกจายเงิน (01 ตอบแทน 02 ใชสอย 03 วัสดุ 04 สาธารณูปโภค 301 ครุภัณฑ 303 สิ่งกอสราง เปนตน) เรื่อง (ชื่อเรื่องใน
เบิกจายเงิน (01 ตอบแทน 02 ใชสอย 03 วัสดุ 04 สาธารณูปโภค 301 ครุภัณฑ 303 สิ่งกอสราง เปนตน) เรื่อง (ชื่อเรื่องใน
การเบิกจายเงิน) ปงบประมาณ (ปงบประมาณที่เบิกจายเงิน) หนวยงาน (ชื่อหนวยงานที่จะคนหา) โดยเลือกใสขอมู ลเดียว
การเบิกจายเงิน) ปงบประมาณ (ปงบประมาณที่เบิกจายเงิน) หนวยงาน (ชื่อหนวยงานที่จะคนหา) โดยเลือกใสขอมู ลเดียว
หรือหลายขอมูลก็ได
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ประหยัดค่าใช้จ่าย ป้องกันการสูญหาย หรือชำ�รุดของ
เอกสาร การนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยบริหาร
จัดการเอกสารให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น มี
ประโยชน์ ห ลาอย่ า ง เช่ น ลดปั ญ หาการใช้ ก ระดาษ
ประหยัดงบประมาณ ลดขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร ผู้ใช้
งานสามารถค้นหา เรียกดูเอกสารได้อย่างรวดเร็ว (4)

เอกสารอ้างอิง

กิตติกรรมประกาศ

(3)

ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ กองบริหารงานวิจยั มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ที่ได้ให้การสนับสนุน และขอขอบคุณรอง
ศาสตราจารย์ ส มนึ ก ธี ร ะกุ ล พิ ศุ ท ธิ์ คณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ ยิ้มแต้ รอง
คณบดีฝา่ ยบริหาร นางวรรณภา ไชยเสนา เลขานุการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ นางมยุรี ยงกำ�ลัง หัวหน้างานคลังและ
พั ส ดุ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ อาจารย์ พี่ เ ลี้ ย งรอง
ศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร และ รองศาสตราจารย์
พงศกร พรรณรัตนศิลป์ ในการให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�ใน
การดำ�เนินการวิจัยในครั้งนี้

(4)

(1)
(2)

จิ รั ช ยา นครชั ย . ระบบบริ ห ารจั ด การเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์.
สำ�นั ก นายกรั ฐ มนตรี . 2526. ระเบี ย บสำ�นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526.
กรุงเทพ: กองการพิมพ์
มนตรี สุ ภั ท ทธรรม. การพั ฒ นาระบบจั ด การ
เอกสารการค้นคืน
นงลั ก ษณ์ ศรี ศิ ล ป์ . ประมวลความรู้ เ กี่ ย วกั บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาเพือ่ เปรียบเทียบเหตุแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของผูส้ มัคร เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2556 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูส้ มัครเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ภาคสมทบ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556จำ�นวน 160 คน ทำ�การ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำ�นวน 160 ชุดและได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนกลับคืนมาทั้งหมด 160 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบ
เทียบค่าเฉลีย่ ด้วยสถิติ โดยใช้ t-test และ F-test (One-way ANOVA) และค่าเฉลีย่ ความแตกต่างทดสอบรายคู่ โดยวิธี LSD
ผลการวิ เ คราะห์ เ หตุ จู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เข้ า ศึ ก ษาต่ อ หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขานิติศาสตร์ ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่าแรงจูงใจในระดับปริญญาตรีในภาพรวม
อยู่ ร ะดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย ( X =4.19) และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น โดยเรี ย งลำ � ดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ยคื อ
ด้ า นสถาบั น ( X =4.31) ด้ า นเหตุ ผ ลส่ ว นตั ว ( X 4.20 ) และด้ า นการจั ด การศึ ก ษาและหลั ก สู ต ร ( X 4.08)
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและภูมลิ �ำ เนาทีแ่ ตกต่างกันเท่านัน้ มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตร
ต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ส อดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ าน และปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น
มีแรงจูงใจด้านสถาบันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
คำ�สำ�คัญ : แรงจูงใจ ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ การสมัครเข้าศึกษาต่อลำ�ดับปริญญาตรี
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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 มหาวิทยาลัย ทักษิณ ได้จัดตั้ง
ในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2547 เป็นหน่วยงานภายใน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยทีต่ อ้ งการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย และ
เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ให้แก่บคุ คลทัว่ ไป โดยไม่ตอ้ งเดินทางไปศึกษายังส่วนกลาง
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นการช่วย
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น
ในส่ ว นของการขยายโอกาสทางการศึ ก ษาใน
ระดับปริญญาตรี ทางด้านกฎหมายนับว่า มีความสำ�คัญ
ไม่ยงิ่ หย่อนไประดับชัน้ การศึกษาอืน่ ๆ แต่ในสภาพความ
เป็นจริงการจัดการศึกษาในปัจจุบนั อยูใ่ นขอบเขตทีจ่ �ำ กัด
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการตามความเป็นจริง
ตลอดถึงวิถีของคนในสังคม และปัญหาใหญ่คือการไม่
สามารถเตรียมคนไทยให้สามารถเผชิญกับยุคสมัยแห่ง
การเปลี่ยนแปลง ทำ�ให้สังคมไทยอ่อนแอ ขัดแย้ง ทำ�ลาย
ตัวเองและวิกฤติ การศึกษาที่ดีควรสามารถขจัดความ

ยากจน สร้างทักษะชีวิต ทำ�ให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่น
ชุมชนเข้มแข็ง อนุรกั ษ์และพัฒนาวัฒนธรรม อนุรกั ษ์และ
เพิม่ พูนสิง่ แวดล้อม ทำ�ให้การเมืองถูกต้อง สร้างอิสรภาพ
และความสุข ทำ�ให้บุคคลเรียนรู้และสังคมเรียนรู้
ผู้ที่เข้ารับการศึกษาแต่ละคน มีปัจจัยที่เป็นเหตุ
จูงใจให้เลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษา หรือสาขาทีแ่ ตกต่าง
กัน ในบางครั้งสถานศึกษาก็ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ตามความเป็นจริง ด้วยขอบเขตและข้อจำ�กัด
หลายประการ การจัดการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
ได้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้บุคคลทั่วไปที่สามารถศึกษานอกเวลา
ราชการระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ภาคสมทบแผนการรับ
นิสิต 4 ปี จำ�นวน 150 คน แผนการเรียน 3 ปี จำ�นวนรับ
50 คน ควบคู่กับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในเวลา
ราชการ แต่ในสภาพความเป็นจริงความต้องการของ
ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้นมีความหลาก
หลายโดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรีภาคสมทบ
ปั จ จั ย แรงจู ง ใจเป็ น ตั ว กำ � หนดของความพึ ง
พอใจทีบ่ คุ คลทัว่ ไป เข้ามาศึกษาเช่นด้านปัจจัยส่วนบุคคล
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เป็นแรงจูงใจ อันเนื่องมาจากลักษณะและท่าทีของการ
อบรมเลีย้ งดู ตลอดจนสภาพของสังคมทีบ่ คุ คลเกีย่ วข้อง
ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ การแสดงพฤติ ก รรม ซึ่ ง อาจจะเป็ น
พฤติกรรมเกิดจากแรงจูงใจภายใน (1) ตลอดจนปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ภูมลิ �ำ เนา อาชีพและระดับการ
ศึกษา
ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อของ
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 โดยจำ�แนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ภูมิลำ�เนา อาชีพและ
ระดับการศึกษา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านสถาบัน ด้านเหตุผลส่วนตัวและด้านการจัดการศึกษา
และหลักสูตร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาเหตุแรงใจในการศึกษาต่อของผูส้ มัคร
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขานิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2556
2. เพือ่ เปรียบเทียบเหตุในแรงจูงใจเข้าศึกษาต่อของ
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2556 จำ�แนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิลำ�เนา อาชีพและดับการศึกษา

วิธีการดำ�เนินงาน
งานวิจัยนี้ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
ภาคสมทบ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผูว้ จิ ยั ได้
ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (Descriptive)
จากการใช้ แ บบสอบถาม เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
ประชากรของงานวิจัยครั้งนี้คือผู้สมัครเข้าศึกษา
ต่ อ หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขานิ ติ ศ าสตร์
ภาคสมทบ คณะนิ ติ ศ าสตร์ จำ � นวนทั้ ง สิ้ น 160 คน
(ทั้งแผนการเรียน 3 ปี และ 4 ปี) ที่เข้าสัมภาษณ์เป็นนิสิต

โดยสอบถามข้อมูลใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
ตัวแปรสำ�หรับการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วยตัวแปร
อิสระได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ
ภูมลิ �ำ เนา อาชีพ และระดับการศึกษา และตัวแปรตามคือ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติ
ศาสตรบั ณ ฑสาขานิ ติ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ ด้ า นสถาบั น
ด้วยเหตุผลส่วนตัว และด้านจัดการศึกษาและหลักสูตร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้
วิจัยสร้างขึ้นโดยลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Ratting Scale) ตามแนวทางของลิเคิร์ท
(Likert Scale)
การเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลจากผู้สมัครเข้า
ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รนิ ติศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขานิตศิ าสตร์ ภาคสมทบ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนำ�ข้อมูลมาประมวลผล
และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS 11.5
for window โดยใช้สถิติที่นำ�มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค ลของผู้ ต อบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลการรับทราบข่าวสารการรับสมัครการ
วิเคราะห์โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)
3. แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 3 ด้าน คือด้านสถาบัน ด้านเหตุผลส่วนตัว และ
ด้ า นการจั ด การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ภูมิลำ�เนา 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

ผลการวิจัย
พบว่าข้อมูลผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อส่วนใหญ่ เป็นเพศ
ชาย จำ�นวน 96 คน (คิดเป็นร้อยละ 60) และเป็นเพศหญิง
จำ�นวน 64 คน (คิดเป็นร้อยละ 40) ผูส้ มัครส่วนใหญ่มอี ายุ
ระหว่าง 19-24 ปี จำ�นวน 71 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.4)
รองลงมามีอายุ 18 ปี หรือต่�ำ กว่า จำ�นวน 43 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 26.9) และอายุ 31-36 ปี (คิดเป็นร้อยละ4.4)
สำ�หรับภูมิลำ�เนาปัจจุบันของผู้สมัครพบว่าส่วนใหญ่อยู่
ในจังหวัดสงขลา จำ�นวน 95 คน (คิดเป็นร้อยละ59.4)
รองลงมาคือจังหวัดพัทลุง จำ�นวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.6)
น้อยที่สุดคือจังหวัดสตูลและนราธิวาส จำ�นวน 3 คน
มีสัดส่วนเท่ากัน (คิดเป็นร้อยละ1.9) สำ�หรับอาชีพของ

ผู้สมัครพบว่าไม่ประกอบอาชีพ จำ�นวน 88 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 55.0) รองลงมาเป็นทหาร-ตำ�รวจ จำ�นวน 18 คน
(คิดเป็นร้อยละ 11.3) ผูส้ มัครเป็นผูไ้ ม่มรี ายได้ในปัจจุบนั
จำ�นวน 91 คน (คิดเป็นร้อยละ 56.9) รองลงมา มีรายได้
5,001-10,000 บาท จำ�นวน 19 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.9)
วุฒิที่ใช้ในการสมัครมัธยมศึกษา ตอนปลายมากที่สุด
จำ�นวน 104 คน (คิดเป็นร้อยละ 65.0) รองลงมาวุฒิ
ปริญญาตรี จำ�นวน 26 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.3) วุฒิการ
ศึกษาสูงสุดก่อนเข้าศึกษา โดยส่วนใหญ่ผมู้ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำ�นวน 119 คน
(คิดเป็นร้อยละ 74.4) รองลงมาปริญญาตรีจากสถาบันอืน่
จำ�นวน18 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.3) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ

อายุ

สถานภาพ
ชาย
หญิง
18 ปี หรือต่ำ�กว่า
19-24 ปี
25-30 ปี
31-36 ปี
37-42 ปี
มากกว่า 42 ปี

รวม

สถานภาพ

รวม

จำ�นวน(คน)

ร้อยละ

96
64
160

60.0
40.0
100

43
71
จำ�นวน(คน)
26
7
9
4
160

26.9
44.4
ร้อยละ
16.3
4.4
5.6
2.5
100
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ภูมิลำ�เนาปัจจุบัน
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี
อื่นๆ

อาชีพปัจจุบัน

รวม
สถานภาพ

ไม่ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ
ลูกจ้างส่วนราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างเอกชน
ทหาร-ตำ�รวจ
เกษตรกรรม/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
อื่นๆ
รวม
สถานภาพ

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร

95
33
3
4
3
11
11
160
จำ�นวน(คน)
88
14
8
8
18
4
13
7
160
จำ�นวน(คน)

59.4
20.6
1.9
2.5
1.9
6.9
6.9
100
ร้อยละ
55.0
8.8
5.0
5.0
11.3
2.5
8.1
4.4
100
ร้อยละ

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม

104
18
9
26
3
160

65.0
11.3
5.6
16.3
1.9
100

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/เทียบเท่า/ปวส.
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาตรีจากสถาบันอื่น
ปริญญาโท

119
14
4
18
5
160

74.4
8.8
2.5
11.3
3.1
100

รวม
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การรับทราบขาวสาร
การรั บ สมั ค รพบว่ า ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ส่ ว นใหญ่ รั บ
ทราบการรับสมัครผ่านท่างอินเตอร์เน็ตมากทีส่ ดุ จำ�นวน
122 คน (คิดเป็นร้อยละ 76.3) รองลงมาญาติ/เพื่อนบอก

จำ�นวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.0 ) และน้อยที่สุดแผ่น
ผับ/สื่อสิ่งพิมพ์ จำ�นวน 2 คน (คิดเป็น้อยละ 1.3) ผู้สมัคร
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าข้อมูลการรับสมัครมีความ
ชัดเจน มีจ�ำ นวน 150 คน (คิดเป็นร้อยละ 93.8) ดั

ตารางที่ 2 การรับทราบข่าวสารการสมัคร
การรับข่าวสารของมหาวิทยาลัย
ป้ายประชาสัมพันธ์
แผ่นผับ/สื่อสิ่งพิมพ์
วิทยุ/โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
ญาติ/เพื่อนบอก
ความชัดเจนข้อมูลการรับสมัคร
ชัดเจน
ไม่ชัดเจน

รายการ

จำ�นวน(คน)

ร้อยละ

รวม

10
2
4
122
22
160

6.3
1.3
2.5
76.3
13.0
100

รวม

150
10
160

93.8
6.2
100

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พิจารณาระดับแรงจูงใจ
โดยภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ( = 4.21) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( S.D = 0.42) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ ด้านสถาบัน
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ดุ ( = 4.31) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( 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) ตามลําดับ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แรงจูงใจการศึกษาต่อเป็นรายด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อ

1. ด้านสถาบัน
2. ด้านเหตุผลส่วนตัว
3. ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตร
รวม

ค่าเฉลี่ย ( X )

ระดับแรงจูงใจ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D )

4.31
4.20
4.08
4.21

0.54
0.49
0.23
0.42

ระดับ
เหตุจูงใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
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ผลการทดสอบทีต่ า่ งกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิต
เป็นรายคู่มีดังนี้
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตก
ต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของภู มิ ลำ � เนาของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พิจารณาระดับแรงจูงใจด้านการจัดการ
ศึกษาและหลักสูตร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.0821)
จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way
Analysis Of Variance) เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง

ระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย โดยตั ว แปรอิ ส ระ(Independent
Variables) ที่มีคําตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ ภูมิลำ�เนา
พบว่าได้ค่าสถิติท่ีคํานวณ(F) เท่ากับ 2.685และค่า(P)
เท่ากับ.017ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่0.05
จึงยอมรับมติฐานทีต่ งั้ ไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
ภูมลิ �ำ เนาทีต่ า่ งกัน ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีระดับแรง
จูงใจด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ภูมิลำ�เนาของผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาระดับแรงจูงใจด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตร
ภูมิลำ�เนา
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี
อื่นๆ
Total

ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)
4.0346
.39958
4.0173
.40839
3.9524
.83707
4.1786
.65335
4.5714
.37796
4.4545
.44179
4.1818
.35623
4.0821
.42948

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
พิ จ ารณาระดั บ แรงจู ง ใจด้ า นการจั ด การศึ ก ษาและ
หลักสูตร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิ ด เห็ น โดยรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก ในระดั บ มากที่ สุ ด
( X =4.4286) จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ
F-test (One Way Analysis Of Variance) เปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย โดยตั ว แปรอิ ส ระ
(Independent Variables) ที่มีคําตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ

F

P

2.685

.017*

อายุ พบว่าได้ค่าสถิติที่คํานวณ(F) เท่ากับ . 2.673 และ
ค่า(P) เท่ากับ .024 ซึง่ น้อยกว่าค่าระดับนัยสาํ คัญทางสถิติ
ที่0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ อายุที่ต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับแรงจูงใจด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ดังตารางที่ 5 อายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาระดับแรงจูงใจด้านการ
จัดการศึกษาและหลักสูตร
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ตางรางที่ 5 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาระดับแรงจูงใจด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตร
อายุ
18 ปี หรือต่ำ�กว่า
19-24 ปี
25-30 ปี
31-36 ปี
37-42 ปี
มากกว่า 42 ปี
รวม

ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตร
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ค่าเฉลี่ย ( X )
4.0897
.42860
4.1187
.38860
4.1099
.47001
3.6531
.29574
3.8571
.52489
4.4286
.38686
4.0821
.42948

3.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเปรียบเทียบความ
แตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของอาชี พ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พิ จ ารณาระดั บ แรงจู ง ใจด้ า นสถาบั น
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นโดย
รวม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( X =4.3146) จากการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way Analysis Of
Variance) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ โดย

F

P

2.673

.024*

ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) ทีม่ คี าํ ตอบมากกว่า
2 กลุ่ม คือ อาชีพ พบว่าได้ค่าสถิติที่คํานวณ(F) เท่ากับ
2.357 และค่า (P) เท่ากับ .026 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัย
สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ แสดง
ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพที่ต่างกันของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีระดับแรงจูงใจด้านสถาบันแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาระดับแรงจูงใจด้านสถาบัน
อาชีพ
ไม่ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ
ลูกจ้างส่วนราชการ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
ทหาร-ตำ�รวจ
เกษตรกรรม-ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
อื่นๆ
รวม

ค่าเฉลี่ย ( X )

ด้านสถาบัน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

F

P

4.3258
3.8810
4.2500
4.3333
4.4074
4.0000
4.5385
4.6190
4.3146

.46038
.98369
.46291
.56344
.38866
.27217
.50071
.44840
.53949

2.357

.026*
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ผลการสมมติฐาน
แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร ภาคสมทบ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า ผู้สมัครเข้า
ศึกษาต่อ ที่มีปัจจัย ส่วนบุคคลซึ่งประกอบไปด้วย อายุ
ต่างกัน ภูมลิ �ำ เนาต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อเฉพาะ
ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนยั
สำ�คัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำ�คัญทางสถิต และอาชีพที่แตก
ต่างกันของผู้สมัครแรงจูงใจในการศึกษาต่อแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เฉพาะด้านสถาบัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาแรงจูงใจการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ภาคสมทบ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลแรงจูงใจในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
1.ด้านสถาบัน อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้เป็น
คณะที่ให้โอกาสทางทางการศึกษามีศักยภาพทางการ
ศึกษา และเป็นคณะทีม่ ชี อื่ เสียงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เปรมชัย สโรบท (2) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบเหตุจูงใจใน
การศึกษาต่อของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าของ
นักเรียนเตรียมทหารนักเรียนเตรียมทหารมีเหตุจงู ใจด้าน
คุณลักษณะสถาบัน เกียรติยศชื่อเสียงอยู่ในระดับมาก
2. แรงจูงใจ ด้านเหตุผลส่วนตัวอยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ดุ โดยมีเหตุผลเป็นหลักสูตรตรงกับความต้องการและ
มีความสะดวกในการมาศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ทองหล่อ นาคหอม (3) ได้ท�ำ การวิจยั เรือ่ งแรงจูงใจในการ
ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโทของนิ สิ ต วิ ช าเอกบริ ห าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2533-2534
ผลการวิจยั พบว่าแรงจูงใจของนิสติ ในการเข้าศึกษาต่ออยู่
ในระดับมากคือ ด้านเหตุผลส่วนตัว สำ�หรับด้านข้อนี้
ข้อที่มีความสำ�คัญอันแรกคือต้องการได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และ
ศิ ริ พ ร โอฬารธรรมรั ต น์ (4) กล่ า วว่ า แรงจู ง ใจ
ความพยายามใดๆ ที่ เ ป็ น แรงผลั ก ดั น กระตุ้ น หรื อ
โน้มน้าว เพือ่ ให้บคุ คลแสดดงพฤติกรรม หรือการกระทำ�
ที่กำ�หนดไว้ด้วยความร่วมมือ อย่างยินดีและเต็มใจ
3. แรงจูงใจ ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุก
รายการ สอดคล้องกับงานวิจัยของเจือจันทร์ จงสถิตอยู่
(5) ได้กล่าวถึงเหตุจงู ใจในการศึกษาขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ
เช่ น สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ แ ตกต่ า งกั น
ทุนทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.ด้านสถาบัน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นคณะที่ ให้โอกาสทางการ
ศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ทีพ่ บปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ อาชีพที่ต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับ
แรงจูงใจด้านสถาบันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ
2. ด้านเหตุผลส่วนตัว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีทั้งระดับมากที่สุด
และมาก คือ เป็นหลักสูตรทีต่ รงกับความต้องการทีค่ นใน
ภาคใต้นิยมเรียนกฎหมาย ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ควรมี
การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเจริญ
เติบโตของสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับบุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษา
3.ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทัศนะคติตอ่
การเรียนในวันจันทร์-ศุกร์ มีค่าเฉลี่ย 3.83 หากเปรียบ
เทียบกับทัศนคติต่อการเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ มีค่าเฉลี่ย
4.23 ซึง่ น้อยกว่า ดังนัน้ คณะนิตศิ าสตร์ จะต้องนำ�ข้อมูล
การจัดการศึกษามาเปรียบเทียบเพือ่ นำ�มาใช้ในการจัดการ
ศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์มผี ลสะท้อนจากผลการวิเคราะห์
นำ � มาใช้ ใ นการวางแผนการเรี ย นการจั ด การศึ ก ษา
ความพร้อมบุคลากร สถานที่ และความคุ้มทุน
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเหตุแรงใจในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรนิติสาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
ภาของนิสิตปริญญาตรีภาคปกติโดยการเปรียบเทียบกับ
นิสิตระดับปริญญาตรีภาคสมทบ เพื่อนำ�ของการศึกษา
มาเป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง วางแผนการเรี ย น
การสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. ควรศึกษาความต้องการและความคาดหวัง
ของผูเ้ รียน ประเมินหลักสูตร และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพือ่ ข้อมูล
ทีไ่ ด้มาวางแผนและพัฒนาทัง้ บุคลากร หลักสูตร และการ
รับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยแบบกึ่งทดลอง ชนิด one groups - pretest-posttest design เพื่อการใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพือ่ การป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด กลุม่ ตัวอย่าง
เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำ�บัดตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
จำ�นวน 33 คน ในช่วงเดือน ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 โดยเลือกตัวอย่างตามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด อัตราการเกิดช่องปาก
อักเสบในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลฯ สามารถป้องกันการเกิดช่องปากอักเสบได้ โดยพบ Grade 0
ร้อยละ 83.03 และการเกิดช่องปากอักเสบ Grade 1 พบร้อยละ 9.70 และ Grade 2 พบร้อยละ 2.42 สำ�หรับกลุ่มที่ได้รับ
การดูแลตามปกติ สามารถป้องกันการเกิดช่องปากอักเสบได้ โดยพบ Grade 0 ร้อยละ 70.8 และการเกิดช่องปากอักเสบ
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 ตามลำ�ดับ ดังนั้น
จะเห็นว่าอัตราการเกิดช่องปากอักเสบทุกระดับภายหลังการดูแลตามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลฯลดลงเมือ่ เทียบกับข้อมูล
การเกิดช่องปากอักเสบในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติ จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลช่องปากของผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะ
และคอที่ได้รับยาเคมีบ�ำ บัดตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำ�บัด พบว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมทั้งรายด้านและโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก
คำ�สำ�คัญ : แนวปฏิบัติการพยาบาล ช่องปากอักเสบ ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำ�บัด
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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

บทน�ำ
มะเร็งยังเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย
จากสถิตสิ าธารณสุข ปี 2552 พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตอันดับ 1 อัตรา 88.34 ต่อ 1 แสนประชากร
(1) สถิติผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่เข้ารับการรักษา
ด้วยยาคมีบ�ำบัดในหอผู้ป่วยเคมีบ�ำบัด 5จ โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ พบ 260 และ 269 ครั้งในปี 2552 และ 2553
ตามล�ำดับ การรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัดในปัจจุบนั ได้ผลดี
แต่จะท�ำให้เกิดผลข้างเคียงจากการได้รบั ยาเคมีบ�ำบัด คือ
ท�ำให้เยื่อบุในช่องปากอักเสบได้ถึงร้อยละ 35-45 ของ
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด (2) โดยอาการจะเกิดขึ้น
ภายหลังการได้รับยาเคมีบ�ำบัด 3-7 วัน และเกิดแผลใน
ช่องปากภายใน 3-5 วันต่อมา และอาการจะคงอยู่นาน
2-3 สัปดาห์ ยาเคมีบ�ำบัดที่ก่อให้เกิดอาการช่องปาก
อักเสบสูง ได้แก่ Methotrexate และ 5-FU (2,3) มีกลไก
การเกิดช่องปากอักเสบ 2 ประการ คือ ยาเคมีบ�ำบัดมีผล
โดยตรง ในการลดอัตราการสร้างเซลล์เยื่อบุใหม่ ท�ำให้
เยื่อบุฝ่อและบางลง จึงท�ำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุ
ช่องปาก และผลโดยอ้อม คือ การทีย่ ากดการท�ำงานของ

ไขกระดูก มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือด การสร้างเม็ดเลือด
ขาวลดลง จึงท�ำให้ติดเชื้อได้ง่าย ปัญหาเยื่อบุในช่องปาก
อักเสบ มีผลท�ำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานจากการเจ็บปวด
รับประทานอาหารได้น้อย คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการลดช่องปากอักเสบผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด (4-9) จากการน�ำแนวปฏิบัติ
การพยาบาลไปใช้ในหอผู้ป่วยเคมีบ�ำบัด (10) พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล�ำคอ ร้อยละ 70.91
ที่ มี ป ั ญ หาช่ อ งปากอั ก เสบ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ ยาเคมี
บ�ำบั ด ทางหลอดเลื อ ดด�ำแบบหยดต่ อ เนื่ อ งกั น เช่ น
Cisplatin หยดทางหลอดเลือดด�ำติดต่อกัน 2 ชัว่ โมง และ
5-fluouracil ผสมในสารนำ�้ หยดทางหลอดเลือดด�ำตดิ ต่อกัน
24 ชั่วโมง ต่อเนื่องกัน 4-5 วัน อัตราการเกิดภาวะช่อง
ปากอักเสบทุกระดับภายหลังการดูแลตามแนวปฏิบตั กิ า
รพยาบาลฯ พบร้อยละ 45.45 จึงเน้นให้ผู้ป่วยอมน�้ำแข็ง
ให้ถูกวิธี (7,11) และให้บุคลากรดูแลช่องปากตามแนว
ปฏิบัติการพยาบาล รวมทัง้ แนะน�ำการดูแลช่องปากทีบ่ า้ น
อย่างต่อเนือ่ ง (12) สอดคล้องกับสถิตทิ พี่ บในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ศีรษะและคอ มีความเสี่ยงในการเกิดช่องปากอักเสบ
ร้ อ ยละ 80-100 พบว่ า มี ช ่ อ งปากอั ก เสบ เกรด 3-4
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พบได้ร้อยละ 20-60 (13) จะเห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ
และคอ การเกิดช่องปากอักเสบเป็นผลข้างเคียงของ
การรั ก ษาเสมอ ท�ำให้ ผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด ความไม่ สุ ข สบาย
รับประทานอาหารได้น้อย เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ
และไม่สามารถรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัดได้ต่อเนื่อง ซึ่งอาจ
จะมีผลต่อการรักษาและพยากรณ์โรคในระยะยาว มีผล
ท�ำให้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้นและ
เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย ดังนั้นทีมวิจัยจึงได้พัฒนาและ
น�ำแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและบรรเทาช่อง
ปากอักเสบ น�ำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและ
คอต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เปรียบเทียบร้อยละของการเกิดช่องปากอักเสบ
ในกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ
การป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผูป้ ว่ ย
มะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำบัดกับข้อมูลการเกิด
ช่องปากอักเสบก่อนการใช้แนวปฏิบตั ฯิ ซึง่ เป็นกลุม่ ทีไ่ ด้
รับการพยาบาลตามปกติ
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลช่องปากของผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัดตามแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปาก
อักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด

วิธีการด�ำเนินงาน
การศึ ก ษานี้ เป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองชนิ ด one
groups - pretest-posttest design (14) เพื่อน�ำแนวปฏิบัติ
การพยาบาลมาใช้ในการป้องกันและบรรเทาการเกิด
ช่องปากอักเสบในผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้รบั ยาเคมี
บ�ำบัด ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัดตามเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยเคมีบ�ำบัด 5จ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ�ำนวน 33 คน ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 โดยเลือกตัวอย่างตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ เป็นผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งศีรษะ
และคอทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำบัด รูส้ กึ ตัวดี มีการรับรู้ การได้ยนิ
ปกติและสื่อสารภาษาไทยได้ สมัครใจเข้าร่วมในการท�ำ
วิจยั ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด ชนิด
5-FU IV drip in 24 Hrs ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ผู้ป่วยไม่เกิดอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ เกณฑ์คัดออก
มีความเจ็บป่วยทางจิต มีการรับรู้ผิดปกติ มีการกระจาย
ของโรคไปที่สมอง
การค�ำนวณกลุม่ ตัวอย่าง ( Sample size estimation)
ค�ำนวณขนาดตัวอย่างเพื่อทดสอบสมมติฐานเพื่อ
เปรียบเทียบอัตราการเกิดช่องปากอักเสบ ในประชากร
1 กลุ่ม โดยการใช้หลักการคือ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากงาน
วิ จั ย ที่ ผ ่ า นมา (10) อั ต ราการเกิ ด ช่ อ งปากอั ก เสบใน
ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ที่ ไ ด้ รั บ ในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ศี ร ษะและล�ำคอ
พบอัตราการเกิดช่องปากอักเสบในหอผู้ป่วย เคมีบ�ำบัด
พบร้อยละ 46 คาดว่าหากแนวปฏิบตั ไิ ด้ผล ควรพบการเกิด
ช่องปากอักเสบไม่เกิน ร้อยละ 20 (10) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SSize.exe โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม
Hypothesis test for a population proportion (two side
test) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ จ�ำนวน 33 คน

เครื่องมือในการด�ำเนินการวิจัย
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย
2. แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและล�ำคอที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด
3. คู่มือการดูแลเพื่อป้องกันช่องปากอักเสบ
4. วิดทิ ศั น์ เรือ่ ง วิธกี ารอมนำ�้ แข็ง การแปรงฟัน
		 การบ้วนปาก การทาริมฝีปากด้วยวาสลิน
5. แบบประเมินช่องปาก ตาม WHO
Grade 0 เยื่อบุช่องปากปกติ
Grade 1 เยื่อบุช่องปากเริ่มมีสีแดงบวม
		
เป็นแผล เริม่ มีอาการเจ็บในช่อง
		
ปากเล็กน้อย
Grade 2 เยื่ อ บุ ช ่ อ งปากมี สี แ ดง มี แ ผล
		
และปวดแต่รับประทานอาหาร
		
ธรรมดาหรืออาหารอ่อนได้
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Grade 3 เยื่ อ บุ ช ่ อ งปากมี สี แ ดงบวม
		
มี แ ผ ล แ ล ะ ป ว ด มี แ ผ ล รั บ
		
ประทานอาหารเหลวได้
Grade 4 เยื่ อ บุ ช ่ อ งปากอั ก เสบรุ น แรง
		
ไม่สามารถรับประทานอาหารได้
		
ต้องให้อาหารทางสายยางหรือ
		
ทางหลอดเลือดด�ำแทน
6. แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก
		 ของผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้รบั ยาเคมี
บ�ำบัด เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีข้อค�ำถาม
10 ข้อ ผู้วิจัยได้หาความตรงตามเนื้อหาโดยให้ผู้ทรง
คุณวุฒิตรวจสอบและน�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
หาความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค
และค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.80 คะแนน

ทั้งหมดของแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง ลักษณะ
ค�ำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ช่วงคะแนน
อยู่ระหว่าง 10 - 30 คือ ดีมาก ปานกลางและไม่ดี และ
มีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลีย่ ของคะแนนตามวิธกี ารหา
อันตรภาคชั้นโดยใช้พิสัย (15) ดังนี้
1. หาพิสัย= คะแนนสูงสุด- ต�่ำสุด (โดยรวม
30-10=20) (รายด้าน 3-1=2)
2. ก�ำหนดชั้นทั้งหมด 3 ชั้น
3. หาความห่างของชั้น 20/3= 6.67 , 2/3=0.67
4. ก�ำหนดคะแนน ต้องเอาเลขที่ลงตัว โดยเริ่ม
จากขีดจ�ำกัดของคะแนนแต่ละชั้น เริ่มต้น
		 ด้ ว ยคะแนนสู ง สุ ด ลงไปจนถึ ง ชั้ น ของ
		 คะแนนต�่ำสุด

เกณฑ์การแปลผลคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง รายด้านและโดยรวม ดังนี้
								
รายด้าน		
พฤติกรรมการดูแลตนเองดีมาก		
ค่าเฉลี่ยคะแนน		
2.33-3		
พฤติกรรมการดูแลตนเองปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน		
1.33-2		
พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่ดี		
ค่าเฉลี่ยคะแนน		
0.33-1		

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนเริ่มการวิจัย ผู้วิจัยชี้แจงแก่แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหอผู้ป่วยเคมีบ�ำบัด
ให้รับทราบถึงแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ
เมื่อมีผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล�ำคอ ตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนด ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยท�ำการเก็บข้อมูล
ระยะด�ำเนินการ สร้างสัมพันธภาพ แนะน�ำตัว
เอง ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการท�ำ
วิจัย เมื่อผู้ป่วยยินยอมในการวิจัยจึงเริ่มด�ำเนินการต่อ
ไป อธิบายขั้นตอนการท�ำวิจัย กระบวนการท�ำวิจัย และ
ชี้แจ้งว่าผู้ป่วยจะต้องท�ำอะไรบ้าง เวลาใดบ้าง ประเมินผู้
ป่วยโดยใช้ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยและ

โดยรวม
23.33-30
13.33-20
3.33-10

แบบประเมินช่องปาก ตาม WHO เวลา 18.00 น. ของทุก
วันทีม่ ารับการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัด ให้การพยาบาลตาม
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการ
เกิดช่องปากอักเสบในผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้รบั ยา
เคมีบ�ำบัด (ตามตารางที่ 1) ระยะสิน้ สุด วันก่อนกลับบ้าน
ประเมินช่องปากและพฤติกรรมการดูแลช่องปากของ
ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด

จริยธรรมในการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นแล้ว โดยยึดตามค�ำประกาศเฮลซิงกิ (Helsinki’
Declaration)
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ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบ
ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำ�บัด

ตารางที่ 1 แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ การป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้
รับยาเคมีบำ�บัด
การประเมิน (Assessment)
การปฏิบัติ (Intervention)
1. ประเมิ น ความรู้ ค วาม 1. พยาบาลสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ
เข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลช่อง 2. พยาบาลประเมินความรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ วกับโรค และการ
ปาก
รักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัด
3. แบบประเมินช่องปาก ตาม WHO
4. บันทึกผลการประเมินใน Nurse’s note
5. การดูแลเพื่อป้องกันภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบแก่ผู้ป่วย
และญาติ กรณีช่องปากปกติและช่องปากอักเสบระดับ 1
2. ให้ข้อมูล
1. แนะน�ำการดูแลสุขภาพช่องปาก
2. การแปรงฟันอย่างถูกวิธี แปรงฟันเบาๆทั่วช่องปาก
โดยใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ วันละ 2 ครั้ง หลังตื่นนอน
และก่อนนอนใช้แปรงที่มขี นาดเล็กและมีขนแปรงอ่อนนุ่ม
เป็นพิเศษ ด้วยเทคนิคบาสส์ (Bass technique) แปรงท�ำมุม 45
องศากับเหงือกและแนวแกนฟัน โดยเริม่ ทีโ่ คนฟันก่อน ขยับ
ขนแปรงและหมุนไปมาในช่วงสัน้ และปัดแปรงลงไปยังปลาย
ฟัน ท�ำเช่นนี้กับฟันทุกซี่ ใช้เวลาครั้งละ 2 นาที
3. แปรงลิ้นและนวดเหงือกเบาๆ เป็นการกระตุ้นการไหล
เวียนของเลือดบริเวณขอบเหงือกให้ดีขึ้น ลดการบวมของ
เหงือก เหงือกจะแข็งแรงและหนาขึ้นท�ำให้มีความทนต่อ
การเกิดแผลในปาก
4. บ้วนปากด้วยน�้ำเปล่าหรือน�้ำเกลือ โดยอมกลั้วในปาก
และคอนาน 30 วินาที หลังแปรงฟัน หลังอาหารทุกมือ้ และ
ก่อนนอน ไม่ควรใช้นำ�้ ยาบ้วนปากทีม่ แี อลกอฮอล์ผสมเพือ่
ลดการระคายเคือง ช่วยชะล้างเนือ้ เยือ่ ทีต่ ายรักษาความชุม่ ชืน้
ในช่องปาก ช่วยท�ำให้แผลหายเร็วขึน้ นอกจากนีน้ ำ�้ เกลือมี
คุณสมบัตเิ ป็นด่าง ช่วยลดสภาพความเป็นกรดในช่องปาก
เป็นการกระตุน้ ให้มกี ารหลัง่ นำ�้ ลายและช่วยให้ความอยาก
รับประทานอาหารมากขึน้ ไม่ท�ำให้เกิดระคายเคืองต่อเยือ่ บุ
ช่องปาก เนื่องจากมีความเข้มข้นเท่ากับสารน�้ำในร่างกาย
5. ถ้ามีฟนั ปลอม ควรถอดท�ำความสะอาดทุกครัง้ หลังรับ
ประทานอาหารและถอดฟันปลอมออกทุก 8 ชัว่ โมงต่อวัน
6. ทาริมฝีปากด้วยวาสลีนหรือลิปกรอส

ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู ้ ป ่ ว ย ไ ด ้ รั บ ก า ร
ประเมินความรู้ความ
เข้าใจ เกีย่ วกับโรค และ
การรั ก ษาด้ ว ยยาเคมี
บ�ำบัด
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ตารางที่ 1 แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ การป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้
รับยาเคมีบำ�บัด (ต่อ)
การประเมิน (Assessment)

การปฏิบัติ (Intervention)
7. อมน�้ำแข็ง เพื่อป้องกันช่องปากอักเสบก่อนให้ยาเคมี
บ�ำบัด 5 นาที ให้อมน�้ำแข็งโดยเคลื่อนก้อนน�้ำแข็งไปมา
ทั่วทั้งปาก ไม่ให้น�้ำแข็งอยู่กับที่ และให้อมน�้ำแข็งต่อเนื่อง
ต่อไปอีกเป็นเวลา 30 นาที จะให้อมน�้ำแข็งจนกระทั่งถึง
เวลาก่อนนอน
8. แนะน�ำให้รับประทานอาหารที่อ่อนนุ่ม กลืนสะดวก
ไม่เผ็ด เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย โดยเน้นอาหารที่ให้
โปรตีนและพลังงานสูง เช่น ปลา นมพร่องมันเนยหรือนม
ถัว่ เหลือง ไข่ ดืม่ นมพร่องมันเนยหรือนมถัว่ เหลืองปริมาณ
200 ซีซี ต่อครั้ง วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็นและ ดื่มน�้ำมากกว่า
2 ลิตรต่อวัน จะท�ำให้เกิดความชุ่มชื้นในปาก
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบระดับ 2-3
1. ดูแลและท�ำความสะอาดปากและฟัน ทุก 2-4 ชั่วโมง
2. ประเมินความสามารถในการเคี้ยวและการกลืน และ
ให้รับประทานอาหารอ่อน ลื่น กลืนสะดวก โปรตีนและ
พลังงานสูง เช่น ข้าวต้มปลา น�้ำซุป ไข่ตุ๋นใส่เต้าหู้ โจ๊กใส่ไข่
โยเกิร์ต เฉาก๊วย ลอดช่องเป็นต้น
3. บ้วนปากด้วยน�้ำเกลือหลังอาหารทุกมื้อ
4. งดใช้ไหมขัดฟัน ในกรณีที่มีอาการเจ็บปวดหรือเกล็ด
เลือดต�่ำกว่า 40,000 ลบ. มม.
5. แนะน�ำให้ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แช่ เ ย็ น ที่ ใ ห้ พ ลั ง งาน เช่ น
น�้ำหวานปั่น นมถั่วเหลือง น�้ำผลไม้ระหว่างมื้ออาหาร
6. หลีกเลี่ยงการดื่มน�้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เพราะจะท�ำให้
เกิดการระคายเคือง เช่นน�้ำสัปปะรด น�้ำมะนาวเป็นต้น
7. ผู้ป่วยบางรายอาจได้อาหารเสริมทางปาก ทางสายยาง
ตามแผนการรักษาของแพทย์ พยาบาลแนะน�ำการเตรียม
อาหารให้ถูกส่วน
8. ประเมินผลจากสภาพร่างกาย (performance status) และ
น�้ำหนักตัวของผู้ป่วย
9. ให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยาบรรเทาปวดและลดการอักเสบ
ตามแผนการรักษา
10. ให้ยาปฏิชีวนะและยา ฆ่าเชื้อราตามแผนการรักษา

ผลลัพธ์ (Outcome)
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ตารางที่ 1 แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ การป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้
รับยาเคมีบำ�บัด (ต่อ)
การประเมิน (Assessment)

การปฏิบัติ (Intervention)
11. ก่อนให้ยาเคมีบ�ำบัด 5 นาที ให้อมน�ำ้ แข็งโดยเคลือ่ นก้อน
น�้ำแข็งไปมาทั่วทั้งปาก ไม่ให้น�้ำแข็งอยู่กับที่ และ ให้อมน�้ำ
แข็งต่อเนื่องต่อไปอีกเป็นเวลา 30 นาที และ ทุก 2 ชั่วโมง
นานครั้งละ 5 นาที 7, 16, 17จะให้อมน�้ำแข็งจนกระทั่งถึงเวลา
ก่อนนอน
12. และประเมินช่องปาก วันละ 2 ครั้ง
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ ระดับ 4
1. ท�ำความสะอาดช่องปากทุก 1-2 ชั่วโมง โดยใช้ผ้าก๊อซชุบ
น�้ำเกลือพันนิ้วมือเช็ดปากแทนการแปรงฟัน ห้ามใช้ไหม
ขัดฟัน
2. ให้สารอาหารทางสายยาง ตามแผนการรักษาของแพทย์
บ้วนปากด้วยน�้ำเกลือ
3. ให้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ เช่น 2% Xylocaine
viscious อมกลั้วปากและคอก่อนรับประทานอาหาร และ
ให้ยาต้านเชื้อราและต้านจุลินทรีย์
4. กรณีมีเลือดออกในช่องปาก ให้บ้วนปากด้วยน�้ำเย็นจัด
หรืออมน�้ำแข็ง
5. ประเมินช่องปากทุก 8 ชั่วโมง

3.การดูแลตนเองที่บ้าน

การให้ค�ำแนะน�ำการดูแลตนเองที่บ้าน
1. ให้ค�ำแนะน�ำ เรื่องประเมินช่องปากตนเองวันละครั้งและ
ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการช่องปากอักเสบ
2. ผูป้ ว่ ยหรือญาติประเมินช่องปากวันละ 1 ครัง้ เวลา 6.00 น.
และบันทึกลงในแบบบันทึก
3. แจกคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการ
ช่องปากอักเสบส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยา
เคมีบ�ำบัด
4. ติดตามผลอัตราการเกิดช่องปากอักเสบและประเมิน
พฤติกรรมการดูแลช่องปากที่บ้าน เมื่อผู้ป่วยมาตามนัด

ผลลัพธ์ (Outcome)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล แจกแจงความถี่และแสดง
จ�ำนวน ร้อยละ
2. วิเคราะห์อตั ราการเกิดช่องปากอักเสบหลังการ
ดูแลผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ โดยใช้ร้อยละ
3. เปรียบเทียบร้อยละของการเกิดช่องปากอักเสบ
ในกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ
กับข้อมูลการเกิดช่องปากอักเสบก่อนการใช้แนวปฏิบตั ฯิ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยใช้ร้อยละ
4. ศึกษาพฤติกรรมการดูแลช่องปากของผู้ป่วย
มะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัดตามแนวปฏิบัติ

การพยาบาลเพือ่ การป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปาก
อักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้มีทั้งหมด 33 คน กลุ่มทดลอง อายุเฉลี่ย 41 ปี
SD 17.52 กลุ่มทดลอง อายุเฉลี่ย 46.33 ปี SD 10.78
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย ร้ อ ยละ 77.42 จบการศึ ก ษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 45.45 ผู้ป่วยเป็นโรค CA
Nasopharynx ร้อยละ 75.76 (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
อายุ
Mean
SD
เพศ
หญิง
ชาย
สถานภาพสมรส
คู่
โสด
หม้าย
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี

จ�ำนวน

กลุ่มทดลอง n=33

ร้อยละ

46.33
10.78

-

25
8

77.42
22.58

27
3
3

81.82
9.09
9.09

15
14
4

45.45
42.43
12.12
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง (ต่อ)
กลุ่มทดลอง n=33

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
การวินิจฉัยโรค
CA Nasopharynx
CA Toung
CA Tonsil
อัตราการเกิดช่องปากอักเสบในกลุ่ม ที่ได้รับการ
ดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ สามารถป้องกันการ
เกิดช่องปากอักเสบได้ โดยพบ Grade 0 ร้อยละ 83.03
และการเกิดช่องปากอักเสบ Grade 1 พบร้อยละ 9.70 และ
Grade 2 พบร้อยละ 2.42 (ดังตารางที่ 3) ส�ำหรับกลุ่มที่

จ�ำนวน

ร้อยละ

25
5
3

75.76
15.15
9.09

ได้รบั การดูแลตามปกติ สามารถป้องกันการเกิดช่องปาก
อักเสบได้ โดยพบ Grade 0 ร้อยละ 70.8 และการเกิด
ช่องปากอักเสบ Grade 1 พบร้อยละ 25.0 และ Grade 2
พบร้อยละ 20.45 (ดังตารางที่ 4)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเกิดช่องปากอักเสบ ในกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนว
ปฏิบัติการพยาบาลฯ (n=33คน)
ช่วงเวลา

กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ
Grade 0 ร้อยละ Grade 1 ร้อยละ Grade 2 ร้อยละ Grade 3 ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

Day 1
Day2
Day3
Day4
Day5
อัตราการ
เกิดช่อง
ปากอักเสบ

26
27
27
27
30

78.79
81.82
81.82
81.82
90.91
83.03

4
3
3
3
3

12.12
9.09
9.09
9.09
9.09
9.70

1
1
1
1
0

3.03
3.03
3.03
3.03
0
2.42

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Grade
4
(คน)
0
0
0
0
0
0

ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนการเกิดช่องปากอักเสบ ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลปกติ (n=39 คน)
ช่วงเวลา

กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
Grade 1
Grade 2
Grade 3
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

Grade 0
ร้อยละ
อัตราการเกิด
ช่องปากอักเสบ

70.8

25.0

20.45

เปรียบเทียบร้อยละของการเกิดช่องปากอักเสบ
ในกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ
กั บ ข้ อ มู ล การเกิ ด ช่ อ งปากอั ก เสบก่ อ นการใช้ แ นว
ปฏิ บั ติ ฯ ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การพยาบาลตามปกติ
ด้วยสถิติร้อยละ พบว่า กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนว
ปฏิ บั ติ ฯ สามารถป้ อ งกั น การเกิ ด ช่ อ งปากอั ก เสบ
ได้ ร้อยละ 83.03 ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ

0

Grade 4
ร้อยละ
0

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 ตามล�ำดับ
(ดังตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบร้อยละของการเกิดช่องปากอักเสบ ในกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ
กับข้อมูลการเกิดช่องปากอักเสบก่อนการใช้แนวปฏิบัติฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
อัตราการเกิดช่องปากอักเสบ

Grade 0
(ร้อยละ)

Grade 1
(ร้อยละ)

Grade 2
(ร้อยละ)

Grade 3
(ร้อยละ)

Grade 4
(ร้อยละ)

กลุ่มที่ดูแลตามปกติ
กลุ่มที่ดูแลตามแนวปฏิบัติฯ
ความแตกต่าง

70.8
83.03
12.23

25.00
9.70
15.30

20.45
2.42
18.03

0
0
0

0
0
0

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลช่องปากของผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัดตามแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพือ่ ป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบ
ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด พบว่า

ผู้ป่วยมีพฤติกรรมทั้งรายด้านและโดยรวม อยู่ในระดับ
ดีมาก พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม ค่าเฉลี่ย 29.35
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 (ดังตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 พฤติกรรมการดูแลช่องปากของผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำบัดตามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลฯ
ข้อความ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

ประเมินช่องปากทุกวัน
แปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยใช้แปรงที่มีขนแปรงอ่อนนุ่ม
ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
บ้ ว นปากด้ ว ยน�้ ำ เปล่ า หรื อ น�้ ำ เกลื อ หลั ง แปรงฟั น
หลังอาหารทุกมื้อและก่อนนอน
5. ไม่ควรใช้น�้ำยาบ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์ผสม
6. ทาริมฝีปากด้วยวาสลีน
7. รับประทานอาหารโปรตีนสูง เช่น ปลา นม ไข่ ทีอ่ อ่ นนุม่
กลืนสะดวก ไม่เผ็ด
8. ดื่มน�้ำมากกว่า 2 ลิตรต่อวัน
9. อมน�ำ้ แข็ง เพือ่ บรรเทาอาการปวดในช่องปากก่อนให้ยาเคมี
บ�ำบัด 30 นาทีและ ทุก 2 ชั่วโมง นานครั้งละ 5 นาที
10. ถ้ามีฟันปลอม ควรถอดท�ำความสะอาดทุกครั้งหลังรับ
ประทานอาหาร และถอดฟันปลอมออกทุก 8 ชั่วโมง
ต่อวัน

2.77
2.90
3
2.90

0.43
0.30
0
0.30

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3
3
2.84

0
0
0.37

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.94
3

0.25
0

ดีมาก
ดีมาก

3

0

ดีมาก

29.35

0.08

ดีมาก

1.
2.
3.
4.

พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม

สรุปและอภิปรายผล
อัตราการเกิดช่องปากอักเสบในกลุ่ม ที่ได้รับการ
ดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ สามารถป้องกันการ
เกิดช่องปากอักเสบได้ โดยพบ Grade 0 ร้อยละ 83.03
และการเกิดช่องปากอักเสบ Grade 1 พบร้อยละ 9.70 และ
Grade 2 พบร้อยละ 2.42 ส�ำหรับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตาม
ปกติ สามารถป้องกันการเกิดช่องปากอักเสบได้ โดยพบ
Grade 0 ร้อยละ 70.8 และการเกิดช่องปากอักเสบ 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
ปฏิบตั ฯิ พบร้อยละ 9.7 และ 2.42 กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตาม

ปกติ พบร้อยละ 25 และ 4.20 ดังนั้นอัตราการเกิด Grade
1 และ Grade 2 น้อยกว่า ร้อยละ 15.30 และ 18.03 ตาม
ล�ำดับ จะเห็นว่าอัตราการเกิดช่องปากอักเสบทุกระดับ
ภายหลังการดูแลตามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลฯลดลงเมือ่
เทียบกับข้อมูลการเกิดช่องปากอักเสบในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การ
ดูแลตามปกติ ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอ
ที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัดที่ได้รับการดูแลเพื่อป้องกันช่องปาก
อักเสบ ตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ เรื่องดูแลช่องปาก
ร่วมกับการอมน�้ำแข็ง อย่างถูกวิธี ท�ำให้ป้องกันการเกิด
ช่องปากอักเสบได้
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดู แ ลช่ อ งปาก
ของผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ศี ร ษะและคอที่ ไ ด้ รั บ ยาเคมี บ�ำบั ด
ตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและบรรเทา
การเกิดช่องปากอักเสบ พบว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมทั้ง
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รายด้ า นและโดยรวม อยู ่ ใ นระดั บ ดี ม าก พฤติ ก รรม
การดู แ ลตนเองโดยรวม ค่ า เฉลี่ ย 29.35 ส่ ว นเบี่ ย ง
เบนมาตรฐาน 0.08 จะเห็นว่าผู้ป่วยสามารถดูแลช่อง
ปากเป็นอย่างดี เนื่องจากมีคู่มือการดูแลเพื่อป้องกัน
ช่องปากอักเสบและดูจากวิดิทัศน์เรื่องวิธีการอมน�้ำแข็ง
การแปรงฟัน การบ้วนปาก การทาริมฝีปากด้วยวาสลิน
ท�ำให้ผู้ป่วยเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย และสามารถ
ดูแลช่องปากได้อย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วย ซึ่งผลวิจัยนี้
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา (7,9,18)พบว่า การ
ดูแลช่องปากและการอมน�้ำแข็งสามารถป้องกันการเกิด
ช่องปากอักเสบได้

ข้อเสนอแนะ
จากผลวิจัย พบว่าการน�ำแนวปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบใน
ผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำบัดไปใช้ในการ
ดูแลผูป้ ว่ ย สามารถป้องกันการเกิดช่องปากอักเสบได้และ
ท�ำให้อัตราการเกิดช่องปากอักเสบลดลง ดังนั้นพยาบาล
สามารถน�ำแนวปฏิบัติไปใช้ในการดูแลเพื่อป้องกันการ
เกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับ
ยาเคมีบ�ำบัดได้ ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยได้อกี ด้วย
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ปัญหาการทรุดตัวของอาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุมพล จันทรสม (Chumpol Juntarasom)1*
1

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ประจำ�กองอาคารและสถานที่ สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทคัดย่อ
ลักษณะชัน้ ดินในพืน้ ทีบ่ ริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยทัว่ ไป ดินชัน้ บนเป็นชัน้ ดินทรายละเอียดปนดินเหนียว
หรือดินทรายละเอียดปนดินตะกอน (Clayey fine sand or silty fine sand) มีสภาพร่วนถึงร่วนมากหรือเป็นชัน้ ดินเหนียว
ปนทรายละเอียด (Fine sandy clay) มีสภาพเป็นดินอ่อนถึงอ่อนมากมีความหนาแปรปรวนประมาณ 3-9 เมตร เป็นดิน
ลมหอบ (Loessial soils) ทีเ่ กิดจากฝุน่ ดินทรายและดินตะกอนรวมทัง้ แร่ธาตุอนื่ ๆ ทีล่ มพัดพามากองทับถมรวมกันและ
มีอนุภาคดินเหนียวเชือ่ มยึดระหว่างเม็ดดินเป็นโครงสร้างรองรับแรงยึดเหนีย่ ว คุณสมบัตขิ องดินจึงเปลีย่ นแปลงไปตาม
ปริมาณของความชื้นภายในดินโดยดินจะมีความแข็งแรงสูงเมื่อมีปริมาณความชื้นในดินต�่ำและเมื่อเพิ่มความชื้นในดิน
จะท�ำให้ความแข็งแรงของดินจะลดลงและท�ำให้อัตราการทรุดตัวของดินเกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาคารมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นจ�ำนวนร้อยละ 58.84 มีระบบฐานรากแบบฐานแผ่ให้ดินรองรับ หากเป็นอาคารที่มีระบบฐานรากแผ่ไม่ได้วาง
บนชั้นดินแข็ง เมื่อดินใต้ฐานรากได้รับความชื้นเพิ่มมากขึ้นจะท�ำให้ดินสูญเสียก�ำลังรับแรงและจะท�ำให้ฐานรากเกิด
ปัญหาการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานราก ดังนั้นอาคารกลุ่มนี้จึงนับเป็นกลุ่มอาคารที่มีความเสี่ยงสูงที่ผู้บริหารจัดการ
อาคารจะต้องให้ความส�ำคัญในการดูแลป้องกันและแก้ไขไม่ให้ความชื้นเพิ่มเข้าไปในดินใต้ฐานรากได้
ค�ำส�ำคัญ :   ดินลมหอบ (Loess)  ดินตะกอน (Silt)  ดินทรายปนดินตะกอน (Silty sand)  ดินทรายปนดินตะกอนปนดิน
เหนียว (Clayey silty sand)  ดินเหนียวปนดินตะกอน (Silty clay)

บทน�ำ
ความส�ำคัญและประเด็นของปัญหา
อาคารต่ า ง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มีระบบฐานรากจ�ำแนกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ระบบ
ฐานรากแผ่ให้ดินรองรับกับระบบฐานรากบนเสาเข็ม   
จากข้อมูลการส�ำรวจอาคารเมื่อปี พ.ศ. 2541  พบว่ามี
อาคารส�ำนักงาน  อาคารเรียน  และอาคารชุดที่พักอาศัย
มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 226 หลัง  เป็นอาคารระบบฐานราก
แผ่ให้ดินรองรับคิดเป็นร้อยละ 66  ชนิดฐานรากแผ่ปู
พรมร้อยละ 5  และระบบฐานรากบนเสาเข็มร้อยละ 29  

จากการส�ำรวจข้อมูลพบว่าอาคารระบบฐานรากแผ่ชนิด
ฐานเดี่ยวมีปัญหาเกิดการทรุดตัวและก่อให้เกิดความเสีย
หายขึ้นกับอาคารก่อนระยะเวลาอันสมควร อาคารที่มี
การทรุดตัวในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 27 ระดับปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 18 และระดับน้อย/ไม่ช�ำรุดคิดเป็น
ร้อยละ 55  (1)  
ปัญหาการทรุดตัวของอาคารความรุนแรงของ
ปัญหาที่เกิดจากฐานรากอาคารทรุดตัวไม่เท่ากันนั้นจะ
ท�ำให้เกิดรอยแตกร้าวขึน้ บนผนังอิฐก่อและลุกลามเข้าไป
ในโครงสร้างเสา-คานและพืน้ รอยแตกร้าวทีเ่ กิดขึน้ หาก
มีการพัฒนาเพิม่ ปริมาณมากขึน้ เรือ่ ย ๆ จะท�ำให้การช�ำรุด
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วิบตั มิ คี วามรุนแรงเพิม่ มากขึน้ และมีผลกระทบต่อความ
รู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร  จึงจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วน
ที่จะต้องท�ำการซ่อมแซมเพื่อการแก้ไขปัญหาการทรุด
ตัวของอาคาร
ชั้นดินในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดินลมหอบ (Loess)  เป็นชัน้ ดินทีพ่ บโดยทัว่ ไปใน
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ลั ก ษณะทางธรณี วิ ท ยาของชั้ น ดิ น ในบริ เ วณจั ง หวั ด
ขอนแก่นและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง พบว่าชัน้ ดินในบริเวณนีเ้ ป็น
ดินที่เกิดจากการพัดพาโดยลมและน�้ำน�ำมาตกตะกอน
ทับถมรวมกันเป็นชั้นดิน คาดว่าน่าจะมีอายุน้อยกว่า
20,000 ปี สามารถจ�ำแนกตามลักษณะชัน้ ดินออก เป็น 2
ชนิด คือชนิดทีม่ สี นี ำ�้ ตาลแดง (Red loess) กับชนิดที่มีสี
เหลือง (Yellow loess) (2 ,3) จากการศึกษาดินทั้ง 2 ชนิด
นี้ พบว่าดินมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่คล้ายคลึงกันแต่
แตกต่างกันในสถานะของออกซิเดชัน่ (Oxidation states)
จึงมีผลท�ำให้ดินมีสีแตกต่างกัน (4) จากการศึกษาและ
รายงานพบว่าอนุภาคดินลมหอบที่พบในบริเวณนี้จะ
ประกอบไปด้วยทรายและตะกอนทรายเป็นส่วนใหญ่
มีดินเหนียวปะปนอยู่เล็กน้อย มีความเป็นเนื้อเดียวกัน
มีค่าความหนาแน่นแห้งตามธรรมชาติประมาณ 1.43 ถึง
1.52 ตัน/ตารางเมตร และมีอัตราส่วนโพรงระหว่าง 0.77
ถึง 0.82 (3,5)

รูปที่ 1 ดินลมหอบที่พบกระจายอยู่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย  (4)

ปัญหาการทรุดตัวของอาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของชั้นดิน
ในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่ามีลักษณะทาง
ธรณีวิทยาเกิดจากการทับถมสะสมตัวของเม็ดตะกอน
อายุอ่อนในช่วงเวลาประมาณไม่เกิน    
สองล้านปี เกิดจากการกระท�ำโดยลม จากผลการ
ศึกษาพบว่าลักษณะ ของชัน้ ดินทีร่ ะดับลึกลงไปประมาณ
20 เมตร สามารถจ�ำแนกชัน้ ดินออกเป็น 3 ชัน้ ประกอบด้วย
ชั้นที่ 1 เป็นดินตะกอนทรายสีแดง (SM) สภาพหลวม–
แน่นปานกลาง ผิวหน้าของดินจะมีความแข็งมากในฤดู
แล้งแต่จะอ่อนนุม่ ในฤดูฝน  ความหนาของชัน้ นีป้ ระมาณ
2.5-10 เมตร  มีระดับลึกลงไปเรื่อย ๆ จากทิศเหนือ–
ทิศใต้ ตามแนวถนนมิตรภาพ (โรงเรียนสาธิตมอดินแดง–
โรงพยาบาลศรีนครินทร์) จากทิศตะวันตก–ทิศตะวันออก
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 และชั้นที่ 3  เป็นชั้นทรายสี
แดงหรือดินตะกอนทรายสีแดงปนดินเหนียว (CL–ML)
ปนกรวดเล็กน้อย สภาพแน่น–แน่นปานกลาง ที่ระดับ
ความลึกประมาณ 5-20 เมตร มีความหนาเฉลี่ยประมาณ
5-12 เมตร (6)  
จากการศึกษาโครงสร้างดินลมหอบ  พบว่าดินลม
หอบจะมีกำ� ลังรับน�ำ้ หนักเมือ่ แห้งแข็งแรงมาก เนือ่ งจาก
การจับตัวกันอย่างดีของตัวเชื่อมประสานคือแคลเซี่ยม
คาร์บอเนต แต่เมื่อถูกความชื้นดินลมหอบจะอ่อนตัวลง
และง่ายต่อการอัดตัวเพราะการสูญเสียก�ำลังจากการจับ
ตัวของตัวเชื่อมประสาน (7)
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รูปที่ 2 Microstructure of loess (8)
จากการศึกษาดินลมหอบในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศจีน   พบว่า Collapsible soil มีค่า  
Plasticity index ต�ำ ่ (10-14%) มีอตั ราส่วนโพรงสูง (105%)
จึงมีความพรุนในเนือ้ ดินมากดังรูปที่ 2 คุณสมบัตขิ องดิน
เกิดจากการจับตัวกันของอนุภาคดินที่มีขนาดเล็กกว่า
5 µm. และพบว่าน�้ำเป็นตัวหลักในการท�ำลายโครงสร้าง
ของดินเนื่องจากจะเข้าไปละลายสารผลึกเกลือที่มีความ
ไวต่อปริมาณความชื้นการจับตัวกันของแร่ดินเหนียว
ในดินลมหอบมีปริมาณ 7.5-12.5% ของเนื้อดินทั้งหมด
ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นเพียงเล็ก
น้ อ ยก็ ท� ำ ให้ คุ ณ สมบั ติ ท างกลศาสตร์ เ ปลี่ ย นไป และ
ดินลมหอบจะพัง ทลายเมือ่ มีปริมาณความชืน้ เพิม่ มากขึน้
พฤติกรรมของดินลมหอบแตก ต่างกันมากระหว่างสภาพ
ก่อนการพังยุบตัวและหลังเกิดการพังยุบตัว โดยที่ก่อน
การพังยุบตัวขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้น
และระดับของหน่วยแรงโดยจะแสดงคุณสมบัตอิ อ่ นไหว
ต่อการเกิด Creep และ Relaxation หลังจากการยุบตัว
ของพฤติกรรมจะเหมือนกับตะกอนดินเหนียวที่มีค่า
φ=30o นอกจากนี้เขายังให้ข้อแนะน�ำที่น่าสนใจว่าการ
ที่ดินลมหอบมีความพรุนสูงและมีอัตราการซึมสูงเมื่อมี
ปริมาณความชืน้ เพิม่ เข้าไปเพียง 2-3  ชัว่ โมงจะมีผลท�ำให้
ดินเกิดการพังยุบตัวได้ใน 2-3 วัน (8,9)

ข้อมูลอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อมูลอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการ
ส�ำรวจข้อมูลอาคารในปี 2541 (1) และมีการส�ำรวจ
ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อปี   2552 พบว่าอาคารในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 277 หลัง  มีรายละเอียดข้อมูล
พื้นฐานดังต่อไปนี้ (9)
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(1)  ระบบฐานรากของอาคาร พบว่า
เป็นระบบฐานรากแผ่ร้อยละ 58.84  ระบบฐานรากแผ่ปู
พรมร้อยละ 3.97 ระบบฐานรากเสาเข็มตอกร้อยละ  33.94
และระบบฐานรากเสาเข็มเจาะร้อยละ 3.25
(2) ระบบโครงสร้ า งอาคาร พบ
ว่ า เป็ น ระบบโครงสร้ า งเสา คานและพื้ น แบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กร้อยละ 54.15 เป็นระบบโครงสร้าง
เสาและคานแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนพื้นเป็นระบบ
ชนิดพืน้ ส�ำเร็จรูปร้อยละ 42.60 และเป็นระบบโครงสร้าง
เสาแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนคานและพื้นเป็นระบบ
คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงที่หลัง (Post Tension) จ�ำนวน
ร้อยละ  3.25
(3)  สภาพอาคารและอายุการใช้งาน
พบว่าอาคารมีอายุการใช้งานมานานและช�ำรุด ยกเลิก
การใช้อาคารและอาคารที่ถูกทุบทิ้ง มีจ�ำนวน  6 หลัง
คิดเป็นร้อยละ 2.17 อาคารมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 40 ปี
ขึ้นไปปัจจุบันยังคงใช้งานตามปกติ มีจ�ำนวน 25 หลัง
คิดเป็นร้อยละ 9.02  อาคารมีอายุการใช้งานระหว่าง 21-39 ปี
มีจำ� นวน 116 หลัง คิดเป็นร้อยละ  41.88 อาคารมีอายุการ
ใช้งานระหว่าง 11-20 ปีมีจ�ำนวน 81 หลัง คิดเป็นร้อยละ
29.24 อาคารมีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปีมีจ�ำนวน 42
หลัง คิดเป็นร้อยละ 15.16 และเป็นอาคารทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง
การก่อสร้างมีจ�ำนวน 7 หลัง คิดเป็นร้อยละ  2.53

ปัญหาการทรุดตัวของอาคารมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
สภาพความแข็งแรงของชั้นดิน
ความสามารถในการต้านทานแรงเฉือน (Shearing
resistance) ที่เกิดขึ้นภายในดินอันประกอบด้วยแรง
ยึดแน่นระหว่างเม็ดดิน (Cohesion) และแรงเสียดทาน
ภายในระหว่างเม็ดดิน (Internal friction) ซึ่งจะเรียก
ว่าความแข็งแรงของดินหรือก�ำลังของดิน การศึกษา
ดินในมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่าเป็นดินที่จัดอยู่ใน
ประเภท Collapsible soils  ซึ่งคุณสมบัติของดินชนิดนี้
จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของความชื้นภายในดิน
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และจะมีความแข็งแรงสูงเมือ่ มีปริมาณความชืน้ ในดินต�ำ  ่
ถ้าปริมาณความชืน้ เพิม่ ขึน้ จะท�ำให้ความแข็งแรงของดิน
จะลดลง จากผลการทดสอบโดยการเพิ่มความชื้นในดิน
จากระดับร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 15 พบว่าก�ำลังของดินจะ
มีค่าลดลงประมาณร้อยละ  40 (10)

ปัญหาการทรุดตัวของอาคารมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ปั ญ หาการทรุ ด ตั ว ของอาคารมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ กลุ ่ ม อาคารที่ มี ร ะบบฐานราก
ประเภทฐานแผ่ให้ดินรองรับ เนื่องจากลักษณะชั้นดิน
ใต้ฐานรากเป็นดินทรายปนดินตะกอนซึ่งเป็นดินลม
หอบที่เกิดจากลมและน�้ำพัดพาน�ำมาตกตะกอนทับถม
รวมกัน จึงท�ำให้โครงสร้างชั้นดินมีอัตราช่องว่างสูง
และมีความสามารถในการซึมผ่านได้ของน�้ำ  ความชื้น
ในดินจึงสามารถแทรกซึมเข้าไปท�ำลายโครงสร้างดินได้
อย่างรวดเร็ว  จากการศึกษาพบว่าจากผลการทดสอบวิธี
Plate load test โดยการเพิ่มความชื้นให้กับดินในขณะที่
มีน�้ำหนักกดคงที่จะท�ำให้ดินมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปและ
ท�ำให้อัตราการทรุดตัวเกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณ
การทรุดตัวที่เกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เป็นผลจากการ
เพิ่มปริมาณของความชื้นในดิน (10)
ก า ร ศึ ก ษาชั้ น ดิ น ม หาวิ ทย าลั ย ขอ น แ ก่ น
พบว่าขณะรับน�้ำหนักบรรทุกคงที่ 5-20 ตัน/ตารางเมตร
พบว่าถ้าเพิ่มความชื้นในดินจนถึงระดับจุดอิ่มตัวด้วยน�้ำ 
(9.9%-24.4%) จะท�ำให้ดินเกิดการทรุดตัวเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 5 เท่า (11) การศึกษาปัญหาการทรุดตัวของ
อาคารหอพักนักศึกษาที่ 14 มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
เกิดปัญหาการแตกร้าวขึ้นบนผนัง พบว่าการทรุดตัว
ของอาคารไม่ได้เกิดจากการรับน�้ำหนักเกินพิกัด แต่เกิด
จากความสามารถในการต้านทานน�้ำหนักของดินลดลง
เนื่องจากความชื้นในดินเพิ่มขึ้น (12) การศึกษาปัญหา
การทรุดตัวของบ้านพักในหมู่บ้านสีฐาน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น ก็ พ บว่ า การช� ำ รุ ด ของบ้ า นพั ก ทั้ ง หมดเป็ น

ปัญหาการทรุดตัวของอาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัญหาที่เกิดจากการทรุดตัวของฐานรากอาคาร (13)
จากการวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานรากอาคารหอพัก
นักศึกษาที่ 14 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ�ำนวน 80 ฐาน
ที่เกิดจากความชื้นของดินใต้ฐานรากเพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ 5.4 เป็นร้อยละ 10.82 พบว่าค่าการทรุดตัวของ
ฐานรากเกิดขึ้นสูงเกินกว่าค่าที่ยอมให้สูงสุด (25 มม.)
ดั ง นั้ น การทรุ ด ตั ว ของอาคารจึ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การ
เสียรูปของโครงสร้าง ค่าโมเมนต์ดดั และแรงเฉือนในคาน  
แรงตามแนว แกนและโมเมนต์ดัดในเสาที่เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งค่าความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร นอกจาก
นี้การเสียรูปขององค์อาคารที่เกิดขึ้นจะมีทั้งเกิดการทรุด
ตัวไม่เท่ากันของฐานรากและการเซของอาคารด้วย (14)
การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงของโครงสร้างอาคาร
แฟลตเขียวขจี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีที่ฐานราก
ทรุดตัวเนื่องจากความชื้นในดินมีเพิ่มมากขึ้นถึงระดับ
อิ่มตัวด้วยน�้ำ  (Soak) ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างโดย
วิธีไฟไนต์เอลีเมนต์ (Finite element method) พบว่า
เมื่อดินใต้ฐานรากมีความชื้นถึงระดับอิ่มตัวด้วยน�้ำจะ
ท�ำให้โครงสร้างอาคารเกิดการเสียรูปทั้งการทรุดตัวไม่
เท่ากันและเกิดการเซ ท�ำให้เกิดแรงดึงและเกิดรอยแตก
ร้าวขึ้นที่ผนังอิฐก่อระหว่างช่วงเสา ในการศึกษาเพื่อ
หาวิธีแก้ไขปัญหาการเกิดรอยแตกร้าวบนผนัง จากผล
การวิเคราะห์พบว่าวิธีแก้ปัญหาที่น่าพอใจที่สุดเรียงตาม
ล�ำดับ คือวิธีการใช้ฐานรากเสาเข็ม วิธีการสร้างระบบ
ระบายน�ำ้ ฝนและวิธกี ารสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
0.10 เมตร สูง 1.00 เมตร (15) จากการศึกษาการช�ำรุดวิบตั ขิ อง
อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 4 โรงเรียนสาธิต คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าการช�ำรุดของอาคาร
เกิดจากปัญหาการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานรากแผ่จน
เสาเกิดการแตกร้าวและบิดงอเสียรูปจึงได้เสนอแนะให้
แก้ไขปัญหาโดยการเสริมฐานรากด้วยเสาเข็ม (16)  และ
พบว่าฐานรากอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนที่มี
ฐานรากแผ่บนชั้นดินทรายปนดินตะกอนสภาพหลวม
ได้เกิดปัญหาการช�ำรุดวิบตั จิ ากการทรุดตัวไม่เท่ากันของ
ฐานรากและจ�ำเป็นจะต้องเสริมฐานราก (17)
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อาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบนั มีจำ� นวน
ทั้งสิ้น 277 หลัง เป็นอาคารมีระบบฐานรากแบบฐานแผ่
จ�ำนวน 163 หลัง คิดเป็นร้อยละ 58.84 รายละเอียดตาม
แสดงในตารางที่ 1 การเพิ่มปริมาณความชื้นในดินจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงและก่อให้เกิดปัญหาการทรุดตัว
ของอาคาร ดังนั้น ในการบริหารจัดการอาคารจะต้อง

ระมัดระวังปัญหาเรื่องน�้ำที่ส่งผลกระทบต่อฐานราก  
อาทิ  น�ำ้ จากระบบประปาและสุขาภิบาลรัว่ ซึมหรือน�ำ้ ผิว
ดินไหลนองเมื่อฝนตกซึมลงฐานราก ดังนั้น จึงจ�ำเป็นจะ
ต้องหามาตรการเพือ่ การป้องกันไม่ให้เพิม่ ความชืน้ แก่ดนิ
ใต้ฐานราก  (9)

ตารางที่ 1  แสดงรายละเอียดข้อมูลการส�ำรวจสภาพอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (9)

บทสรุป
1. ลักษณะชั้นดินในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น  จากผลการเจาะส�ำรวจชัน้ ดินโดยบริษทั เอส ที
เอส อินสตรูเม้นท์ จ�ำกัด (18)  พบว่าดินชัน้ บนเป็นชัน้ ดิน
ทรายละเอียดปนดินเหนียวหรือดินทรายละเอียดปนดิน
ตะกอน  (Clayey fine sand or silty fine sand) มีสภาพร่วน

ถึงร่วนมากหรือเป็นชั้นดินเหนียวปนดินทรายละเอียด
(Fine sandy clay) มีสภาพเป็นดินอ่อนถึงอ่อนมากมีความ
หนาแปรปรวนประมาณ 3-9 เมตร ตามลักษณะชั้นดิน
เป็นดินลมหอบ (Loessial soils) ที่เกิดจากฝุ่นดินทราย
และดินตะกอนรวมทั้งแร่ธาตุอื่นๆ ที่ลมพัดพามากอง
ทับถมรวมกันและมีอนุภาคดินเหนียวเชื่อมยึดระหว่าง
เม็ดดินเป็นโครงสร้างรองรับแรงยึดเหนีย่ ว คุณสมบัตขิ อง
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ดินจึงเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของความชื้นภายใน
ปัญหาการทรุดตัวมากนัก แต่ก็มีอาคารเป็นจ�ำนวนมาก
ดินโดยดินจะมีความแข็งแรงสูงเมื่อมีปริมาณความชื้น
ที่มีระบบฐานรากแผ่ไม่ได้วางบนชั้นดินแข็ง เมื่อดินใต้
ในดินต�่ำและเมื่อเพิ่มความชื้นในดินจะท�ำให้ความแข็ง
ฐานรากได้รับความชื้นเพิ่มมากขึ้นจะท�ำให้ดินสูญเสีย
แรงของดินจะลดลงและท�ำให้อัตราการทรุดตัวของดิน
ก�ำลังรับแรงและจะท�ำให้ฐานรากเกิดการทรุดตัวไม่เท่า
เกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
กันขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหาการช�ำรุดวิบัติ
2.  อาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบนั มีจำ� นวน
ของอาคารเนื่องจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานราก
ทั้งสิ้น 277 หลัง โดยเป็นอาคารที่มีอายุการใช้งานเกิน
ดังนั้นอาคารกลุ่มนี้จึงนับเป็นกลุ่มอาคารที่มีความเสี่ยง
30 ปี แ ละมี ร ะบบฐานรากแบบฐานแผ่จ�ำนวนทั้ง สิ้น
สูง ที่ผู้บริหารจัดการอาคารจะต้องให้ความส�ำคัญในการ
163 หลัง คิดเป็นร้อยละ 58.84 หากอาคารที่มีระบบ 8 ดูแลป้องกันและแก้ไขไม่ให้ความชื้นเพิ่มเข้าไปในดินใต้
ฐานรากแผ่วางลึกลงไปถึงชั้นดินแข็งก็จะไม่ท�ำให้เกิด
ฐานรากได้

รูปทีแสดงรอยแตกร้
่ 3(ก) แสดงรอยแตกร
าวจากการทรุดดตัตัววของฐานรากของแฟลตเขี
ของฐานรากของแฟลตเขียวขจี
(1) (1)
รูปที่ 3 (ก)
าวจากการทรุ
ยวขจี

รูปที่ รู3ป(ข)
แสดงรอยแตกร้าวจากการทรุดตัวของฐานรากของแฟลตร่มรื่น (1)
ที่ 3(ข) แสดงรอยแตกราวจากการทรุดตัวของฐานรากของแฟลตรมรื่น (1)
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รูปที่ 3 (ค) แสดงการซ่อมแซมการทรุดตัวของอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยวิธีการอัดน�้ำปูนใต้ฐานราก (17)

     รูปที่ 3 (ง) แสดงการซ่อมแซมการทรุดตัวของหอพักที่ 7 โดยวิธีเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มขนาดเล็ก (17)     
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การบ�ำบัดน�้ำเสียจากห้องปฏิบัติการเคมีด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน
Chemistry laboratory wastewater treatment by Fenton reaction
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบ�ำบัดสารอินทรียใ์ นของเสียฟีนอล จากห้องปฏิบตั กิ ารเคมี
ฟิสิกัลด้วยปฏิกิริยาเฟนตันด้วยการทดลองแบบกะ โดยศึกษาปัจจัยเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการก�ำจัดซีโอดีของน�้ำ
เสียจากห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่ อัตราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตอ่ เฟอรัสอิออน (5:1 ถึง 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�้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ
เคมีได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 96.22 ± 0.11
ค�ำส�ำคัญ : ของเสียฟีนอล ปฏิกิริยาเฟนตัน การก�ำจัดซีโอดี

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, H2O2 : 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 H2O2 : 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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การบำ�บัดน้ำ�เสียจากห้องปฏิบัติการเคมีด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน

บทน�ำ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติการ
เคมีของนักศึกษาทีเ่ รียนควบคูก่ บั รายวิชาทฤษฏี เพือ่ ให้ผู้
เรียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หา ตลอดทัง้ สามารถใช้
เครือ่ งมือในการท�ำการทดลองได้ ซึง่ ในการจัดกิจกรรมดัง
กล่าวท�ำให้เกิดน�ำ้ เสียจากห้องปฏิบตั กิ ารเคมี ซึง่ จะมีสาร
ประกอบฟีนอลทีเ่ ป็นสารอินทรียจ์ ำ� นวนมาก ฟีนอลเป็น
สารที่มีความเป็นพิษต่อส่งมีชีวิตทุกชนิดในสิ่งแวดล้อม  
หากมนุ ษ ย์ ห รื อ สั ต ว์ ไ ด้ รั บ ฟี น อลอาจเกิ ด การระคาย
เคืองบริเวณที่สัมผัสทั้งผิวหนังและเยื่อบุอวัยวะต่างๆได้
ถ้าได้รับปริมาณสูงอาจเกิดการสะสมในร่างกาย ซึ่งส่ง
ผลให้เกิดความผิดปกติที่ระบบหมุนเวียนโลหิต (พงศธร
ทวีธนวาณิชย์และคณะ (1) เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสิ่ง
แวดล้อมจึงไม่สามารถที่จะปล่อยลงอ่างน�้ำทิ้งในห้อง
ปฏิบัติการได้ ดังนั้นห้องปฏิบัติการจึงต้องเก็บรวบรวม
ของเสียอินทรีย์ดังกล่าวเพื่อหาวิธีการก�ำจัดที่เหมาะสม
ต่อไป กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสียมีหลายกระบวนการ
เช่น การบ�ำบัดน�้ำเสียทางกายภาพ ทางชีวภาพและการ
บ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ทางเคมี การบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ทางกายภาพ
เป็นการก�ำจัดของแข็งออกจากน�้ำเสีย การบ�ำบัดน�้ำเสีย
ทางชีวภาพเป็นการก�ำจัดสารอินทรีย์ในน�้ำเสียโดยใช้
จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสารอินทรีย์ในสภาวะที่เหมาะสม
และไม่มีสารที่เป็นพิษซึ่งเป็นตัวขัดขวางการย่อยสลาย
ทางชีวภาพ การบ�ำบัดน�้ำเสียในระบบเดิมที่ผ่านมาห้อง
    
      
      
      
      

		

Fe2+  +  H2O2
R - H   + HO•
R•  +  H2O      
Fe2+  +  HO•       
R• +  HO•
2 R•   

ปฏิบัติการเคมี ได้มีการรวบรวมน�้ำเสียเพื่อรอการก�ำจัด
โดยการว่าจ้างบริษัทเอกชนน�ำไปก�ำจัด ซึ่งท�ำให้เกิดค่า
ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา ดังนั้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและ
ประยุกต์ใช้งานจากกระบวนการท�ำงานทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้เกิด
ประโยชน์ในการก�ำจัดน�ำ้ เสียสารเคมีอนิ ทรีย์ จึงศึกษาวิธี
การที่จะก�ำจัดของเสียดังกล่าว

Flaherty and Huang (2) น�ำเสนอสมบัติ
ของสารเฟนตัน (Fenton reagent) เป็นการผสมกัน
ระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) กับอิออน
ของเหล็ก (Fe2+) เป็นคะตะลิสต์ ท�ำปฏิกิริยากันให้
ไฮดรอกซิล แรดิคัลอิสระ ซึ่งมีค่าศักย์ออกซิเดชั่นสูง
โดยสูงกว่าคลอรีนถึงร้อยละ 200  และสูงกว่าโอโซน
ประมาณร้อยละ 25 โดยมีคา่ สูงรองจากแรดิคลั อิสระ
ฟลูอรีน เท่านั้น ความสามารถในการออกซิไดซ์ที่สูง
ของไฮดรอกซิล แรดิคัลอิสระ ที่ได้จากสารเฟนตัน
ท�ำให้มกี ารน�ำสารเฟนตันไปใช้งานกันอย่างกว้างขวาง
ในกระบวนการบ�ำบัดของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม ทัง้ ทางด้านน�ำ ้ อากาศ ดิน ตลอดจนใช้บำ� บัด
ของเสียอันตรายด้วย
ปฏิกริ ยิ าของสารละลายเฟนตันกับสารอินทรีย์
นัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้ทงั้ ด้วยกลไกแบบลูกโซ่ (Chain)
หรือไม่ใช่ลกู โซ่ (Non-chain) ซึง่ กลไกทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้
ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง  Flaherty and
Huang (2)  โดยแสดงดังสมการต่อไปนี้

-------- >  Fe3+ +  OH- +   HO•       Chain initiation  stage
--------  >  R•   +  H2O                    Chain  propagation stage
--------  >   R OH  +  H2O               Chain  propagation stage
--------  >  Fe3+ +   OH-               Chain termination stage
--------  >  ROH                         non -   Chain termination stage
--------  >  Products                      non -  Chain termination stage

โดยในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาได้มีการศึกษา
การลดความเป็นพิษของสารเคมีโดยใช้สารเฟนตัน
เพื่อบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีสารอินทรีย์เคมีปนเปื้อนเป็น

จ� ำ นวนมากเช่ น พวงรั ต น์ ขจิ ต วิ ช ยานุ กุ ล และ
คณะ (3) ได้ศึกษาโดยใช้กระบวนการโฟโตเฟนตัน
(Photo Fenton reaction) บ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย จาก
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โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครพบว่า สามารถลดค่า
ซีโอดีลงได้ สงกรานต์ ค�ำศรี (4) ได้ศึกษาใช้สาร
เฟนตันในการก�ำจัดสีและซีโอดีจากน�้ำชะมูลฝอย
โดยศึกษาความเร็วในการกวนผสม เวลาที่ใช้กวน
และหาอัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
กับอิออนเหล็ก พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 5:1
สามารถก�ำจัดสีได้ร้อยละ 96.93 และก�ำจัดซีโอดีได้
ร้อยละ 88.95 กระบวนการเฟนตันเป็นกระบวนการ
ออกซิเดชันในสภาวะที่เป็นกรด ซึ่งประกอบด้วย
H2O2 และ Fe2+ ผสมกัน และให้ OH. ซึง่ มีความสามารถ
ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ ที่ไม่เฉพาะเจาะจง  
โดยสามารถลดสารอินทรีย์ได้   
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดของเสียที่สะสมอยู่เป็น
จ�ำนวนมากและลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยและ
ไอระเหยของสารเคมีอินทรีย์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติ
งาน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภัยในการปฏิบัติ
งาน ผู้วิจัยและคณะจึงได้พัฒนากระบวนการก�ำจัด
น�้ำเสียเคมีอินทรีย์ดังกล่าวโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตัน
ซึ่งสามารถวัดคุณภาพของน�้ำเสียได้โดยการวัดค่า
COD ที่เหมาะสมก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมต่อไป

วัตถุประสงค์หาสภาวะที่เหมาะสมในการบ�ำบัดน�้ำ
เสียสารอินทรีย์ที่มีฟีนอลโดยปฏิกิริยาเฟนตัน

วิธีการด�ำเนินงานและเครื่องมือ
1. น�้ ำ เสี ย ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองเป็ น น�้ ำ เสี ย ที่ เ ก็ บ
รวบรวมจากการทดลองเรื่องการศึกษา Critical solution
Temperature และ Critical Solution Composition ของ
Phenol – water system ในห้องปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ท่ีมีฟีนอล โดยน�ำมารวมกันและ
กรองตะกอนด้วยกระดาษกรอง Whatman   เบอร์ 1
เก็บไว้ในตู้เย็นด้วยขวดพลาสติกปริมาตร 10 ลิตร
2. เครื่องมือ

2.1   เครื่องวัดพีเอช ยี่ห้อ Thermo Orion
2.2   ชุด Reflux COD ยี่ห้อ Gerhardt
2.3 เครื่ อ งอะตอมมิ ก แอบชอบชั น สเปก
โทรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ Perkin elmer  
รุ่น  AAnalyts 100
3. สารเคมี
3.1 เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) AR grade (Merck)
3.2 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) 30%  AR
grade (Carlo ERBA)

การด�ำเนินการทดลอง
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ค่าซีโอดี (COD) ด้วยวิธี
รีฟลัคแบบเปิด (open reflux) วัดค่าความเป็นกรดและด่าง
ด้วยเครื่องวัดพีเอชและปริมาณเหล็กด้วยเครื่องอะตอม
มิกแอบซอบชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ขัน้ ตอนที่ 2  การทดลองเพือ่ หาสภาวะทีเ่ หมาะสม
ของกระบวนการเฟนตัน
ขั้นตอนที่ 2.1 การศึกษาผลของอัตราส่วน
2+
H2O2 : Fe ที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการบ�ำบัดน�้ำ
เสียจากห้องปฏิบัติการเคมีด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน โดยตวง
น�้ำเสีย 100 มิลลิลิตรใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร
จ�ำนวน 6 ขวด ปรับพีเอชของน�้ำเสียเท่ากับ 2 และเติม
อั ต ราส่ ว นไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ต ่ อ เฟอรั ส อิ อ อน
โดยโมลแต่ละขวดเท่ากับ 0:0, 5:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1
ตามล�ำดับ เขย่าด้วยเครื่องเขย่าที่ความเร็วรอบ 150 รอบ
ต่อนาที เวลาในการเขย่า 30 นาที ณ อุณหภูมิห้อง ปรับ
พีเอชเท่ากับ 8 เพื่อยับยั้งปฏิกิริยาเฟนตัน ตวงสารละลาย
ส่วนที่ใส น�ำไปวิเคราะห์ค่าซีโอดี โดยท�ำ  3 ซ�้ำต่อการ
ทดลองและพล๊อตกราฟระหว่างค่าซีโอดีกับอัตราส่วน
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิออนโดยโมล
ขั้นตอนที่ 2.2  การศึกษาผลของเวลาในการ
ท�ำปฏิกิริยาที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการบ�ำบัด
น�้ ำ เสี ย จาก ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี ด ้ ว ยปฏิ กิ ริ ย าเฟนตั น
โดยตวงน�้ำเสีย 100 มิลลิลิตรใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250
มิลลิลิตรจ�ำนวน 4 ขวด ปรับพีเอชของน�้ำเสียเท่ากับ 2
เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิออนซึ่งได้จาก
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การทดลองจากขั้นตอนที่ 2.1 ที่อัตราส่วนโดยโมล 5:1  
เขย่าด้วยเครื่องเขย่าที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที
ณ อุณหภูมิห้องโดยขวดใบที่ 1 ใช้เวลาเขย่าเท่ากับ 10
นาทีขวดใบที่ 2, 3, และ 4 เขย่า 30, 40, และ 60 นาที
ตามล�ำดับปรับพีเอชเท่ากับ 8 เพื่อยับยั้งปฏิกิริยาเฟนตัน
ตวงสารละลายส่วนทีใ่ สน�ำไปวิเคราะห์คา่ ซีโอดี โดยท�ำ 3
ซ�้ำต่อการทดลอง
ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาประสิทธิภาพในการบ�ำบัดน�้ำ
เสียจากห้องปฏิบัติการเคมีที่สภาวะการทดลองที่เหมาะ
สม คือ ค่าพีเอชเท่ากับ 2 อัตราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ (H2O2) ต่อเฟอรัสอิออน (Fe2+) และเวลาใน
การท�ำปฏิกิริยาที่เหมาะสม

ผลการวิจัย
ผลการทดลองขั้นตอนที่ 1  พบว่าน�้ำเสียจากห้อง
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลมีค่าพีเอชเฉลี่ยเท่ากับ 6.88 ± 0.11
ค่า ซีโอดีเฉลี่ยเท่ากับ 3889.03 ± 20.35  มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริมาณเหล็กพบว่าตรวจไม่พบ
ผลการทดลองในขั้นตอนที่ 2.1 สภาวะที่เหมาะ
สมต่อการก�ำจัดน�้ำเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี เมื่อน�ำน�้ำ
เสียมาศึกษาผลของอัตราส่วน H2O2 : Fe2+ ที่เหมาะสม
ต่อประสิทธิภาพการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากห้องปฏิบตั กิ ารเคมี
ด้วยปฏิกิริยาเฟนตันได้ผลดังภาพที่ 1

การบำ�บัดน้ำ�เสียจากห้องปฏิบัติการเคมีด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน

จากภาพที่ 1 ผลของอั ต ราส่ ว น H 2O 2 : Fe 2+
ที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการบ�ำบัดน�้ำเสียจากห้อง
ปฏิบัติการเคมีด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน โดยปรับให้ค่าพีเอช
ของน�้ำเสียที่เริ่มต้นเท่ากับ 2 อัตราส่วนโดยโมลของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิออนเท่ากับ 5:1,
10:1, 15:1,  20:1  และ 25:1 เวลาในการทดลอง 30 นาที
ความเร็วรอบในการเขย่า 150  รอบต่อนาที ณ อุณหภูมิ
ห้อง พบว่าสามารถก�ำจัดซีโอดีได้เท่ากับร้อยละ 94.46
± 0.18, 92.66 ± 0.23, 92.74 ± 0.13, 92.59 ± 0.26 และ
93.12 ± 0.46 ตามล�ำดับ
อัตราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตอ่
เฟอรัสอิออน 5:1 สามารถก�ำจัดซีโอดีได้สงู สุดเท่ากับร้อย
ละ 94.46 ± 0.18 และที่อัตราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิออน 20:1 ก�ำจัดซีโอดีได้น้อย
สุดเท่ากับร้อยละ 92.59 ± 0.26
การทดลองในขั้นตอนที่ 2.2 สภาวะที่เหมาะสม
ต่อการก�ำจัดน�้ำเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี เมื่อน�ำน�้ำเสีย
มาศึกษาผลของเวลา ที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการ
บ�ำบัดน�ำ้ เสียจากห้องปฏิบตั กิ ารเคมีดว้ ยปฏิกริ ยิ าเฟนตัน
ได้ผลดังภาพที่  2

ภาพที่ 2 : ประสิทธิภาพการก�ำจัดซีโอดี ณ เวลาต่างๆ

ภาพที่ 1 : ประสิทธิภาพการก�ำจัดซีโอดีกับอัตราส่วน
โดยโมลของ H2O2 : Fe2+

จากภาพที่ 2 ผลการศึกษาเวลาในการท�ำปฏิกิริยา
ที่เหมาะสม ต่อประสิทธิภาพการบ�ำบัดน�้ำเสียจากห้อง
ปฏิบัติการเคมีด้วยปฏิกิริยาเฟนตันโดยปรับพีเอชของ
น�ำ้ เสียจากห้องปฏิบตั กิ ารเคมีเริม่ ต้นเท่ากับ  2   อตั ราส่วน
โดยโมลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิออน
เท่ากับ 5:1 ความเร็วรอบในการเขย่า 150 รอบต่อนาที
ณ อุณหภูมหิ อ้ ง โดยเวลาทีใ่ ช้ในการทดลองเท่ากับ 10, 30,
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40 และ 60 นาทีตามล�ำดับ ผลการทดลองพบว่า สามารถ
ก�ำจัดซีโอดีได้เท่ากับร้อยละ 94.86 ± 0.23, 96.22 ± 0.11,
94.94 ± 0.13 และ 94.94 ± 0.13 ตามล�ำดับ โดยระยะเวลา
30 นาที มีประสิทธิภาพในการก�ำจัดซีโอดีได้สูงสุดได้
เท่ากับร้อยละ 96.22 ± 0.11 และระยะเวลา 10 นาที

ก�ำจัดซีโอดีได้น้อยสุดได้เท่ากับร้อยละ 94.86 ± 0.23
ขั้นตอนที่ 3 ประสิทธิภาพการบ�ำบัดน�้ำเสียจากห้อง
ปฏิบัติการเคมี ณ สภาวะที่เหมาะสมด้วยปฏิกิริยาเฟน
ตันดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการบ�ำบัดน�้ำเสีย

พารามิเตอร์
พีเอช
ซีโอดี
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
เหล็ก
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

มาตรฐานน�้ำทิ้งโรงงาน น�้ำเสียก่อน
อุตสาหกรรม
บ�ำบัด
5.5 – 9.0
6.88 ± 0.11
ไม่เกิน 120
3889.03 ± 20.35
-

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพการบ�ำบัดน�้ำเสีย
จากห้องปฏิบัติการเคมี ภายใต้สภาวะการทดลองที่เวลา
30 นาที พบว่าค่าพีเอชของน�ำ้ เสียจากห้องปฏิบตั กิ ารเคมี
ก่อนบ�ำบัดด้วยปฏิกิริยาเฟนตันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.88 ±
0.11 และเมื่อบ�ำบัดน�้ำเสียจากห้องปฏิบัติการเคมีด้วย
กระบวนการเฟนตัน ออกซิเดชันแล้วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
8.21 ± 0.09 เนื่องจากต้องปรับพีเอชเท่ากับ 8 เพื่อยับยั้ง
ปฏิกิริยาเฟนตัน   ส่วนปริมาณซีโอดีเริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  3889.03 ± 20.35 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งประกอบ
ไปด้ ว ยสารประกอบฟี น อล ที่ เ ป็ น ของเสี ย ที่ ไ ด้ จ าก
การทดลองของปฏิกิริยาเคมีฟิสิกัล เพื่อศึกษา Critical
solution Temperature และ Critical Solution Composition
ของ Phenol – water system คู่มือปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลป์
(5) และเมื่อบ�ำบัดด้วยปฏิกิริยาเฟนตันออกซิเดชันแล้ว
พบว่าค่าซีโอดีลดลงเหลือ 146.87 ± 4.41 มิลลิกรัมต่อลิตร     
ซึ่งสามารถบ�ำบัดได้เท่ากับร้อยละ 96.22 ± 0.11 ปริมาณ
เหล็กก่อนบ�ำบัดและหลังบ�ำบัดตรวจไม่พบ

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจยั การพัฒนาระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากห้อง
ปฏิบัติการเคมีด้วยปฏิกิริยาเฟนตันสามารถสรุปได้ดังนี้

น�้ำเสียหลังบ�ำบัด
โดย Fenton
8.21 ± 0.09
146.87 ± 4.41

ประสิทธิภาพ
การบ�ำบัด(%)
96.22 ± 0.11

ตรวจไม่พบ
1.  สภาวะเหมาะสมของอัตราส่วนโดยโมลของ
ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ต ่ อ เฟอรั ส อิ อ อนที่ ส ามารถ
บ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี คื อ อั ต ราส่ ว น
โดยโมล ระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสอิ
ออนเท่ากับ 5:1 ความเร็วรอบในการกวนเท่ากับ 150
รอบต่ อ นาที ณ อุ ณ หภู มิ ห ้ อ ง โดยพบว่ า ปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิ เ ดชั น จะเกิ ด อย่ า งรวดเร็ ว ที่ อั ต ราส่ ว นโดยโมล
ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ต่อเฟอรัสอิออน 5:1 หลัง
จากนั้นเมื่ออัตราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนเปอร์ออก
ไชด์ ต ่ อ เฟอรั ส อิ อ อนเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 10:1, 15:1, 20:1,
25:1 ประสิทธิภาพการก�ำจัดซีโอดีลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก
อั ต ราส่ ว นโดยโมลของไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไชด์ ต ่ อ
เฟอรัสอิออนที่น้อยหรือมากเกินไปมีผลต่อการก�ำจัด
ซีโอดี โดย Gulkaya และคณะ (6) และ Tekin และคณะ
(7)  Zhang และคณะ (8) ได้ศึกษาอัตราส่วนของโมลาร์
ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ต่อเฟอรัสอิออน ในการ
ออกซิเดชันเอมีนพบว่าอยู่ในช่วง 5-40 มีประสิทธิภาพ
ในการก�ำจัดสารอินทรีย์ได้สูง
2.  สภาวะเหมาะสมของเวลาในการบ�ำบัดน�้ำเสีย
จากห้องปฏิบตั กิ ารเคมีพบว่า ทีค่ วามเร็วรอบในการกวน
150 ต่อนาที ณ อุณหภูมหิ อ้ ง โดยในช่วง 10 นาทีแรกจะ
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เกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วสามารถก�ำจัดสารอินทรีย์ได้
อย่างรวดเร็ว และที่เวลา 30 นาที สามารถ ก�ำจัดค่าซีโอ
ดีได้สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ  96.22 ± 0.11  การลดลงของสาร
อินทรีย์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ที่ก�ำจัดสารอินทรีย์อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นการก�ำจัด
สารอินทรียก์ จ็ ะลดลงเนือ่ งจากปริมาณสารอินทรียเ์ หลือ
ไม่มาก และจากการศึกษาของ  Lee และ Shoda (9) พบ
ว่าการก�ำจัดซีโอดีและสีในน�้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ด้วย
ปฏิกิริยาเฟนตันโดยใช้เวลา 30 นาที สามารถก�ำจัดซีโอ
ดีได้ร้อยละ 86
3.  ประสิทธิภาพการบ�ำบัดน�้ำเสีย
คุณสมบัติของน�้ำเสียเบื้องต้นมีค่าพีเอชเท่ากับ
6.88 ± 0.11 ค่าซีโอดีเท่ากับ 3889.03 ± 20.35 มิลลิกรัม
ต่อลิตร หลังจากบ�ำบัดด้วยปฏิกิริยาเฟนตันพบว่า ค่าซี
โอดีลดลงเหลือเท่ากับ  146.87 ± 4.41  มิลลิกรัมต่อลิตร
โดยมีประสิทธิภาพบ�ำบัดซีโอดีร้อยละ 96.22 ± 0.11  
ค่ า พี เ อชหลั ง บ� ำ บั ด ด้ ว ยปฏิ กิ ริ ย าเฟนตั น มี ค ่ า เท่ า กั บ
8.21 ± 0.09  เนื่องจากการปรับพีเอชเท่ากับ 8 เพื่อยับยั้ง
ปฏิกิริยาเฟนตัน

กิตติกรรมประกาศ

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

ผู ้ วิ จั ย และคณะขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย
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บทคัดย่อ
มาตรฐาน CMMI ได้พฒ
ั นาขึน้ มาจากมาตรฐาน CMM และ TQM โดยได้รวบรวมเอาหลักการทีด่ แี ละเกีย่ วข้อง
กับกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ไว้อย่างครบถ้วน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบปัจจัยและแนวทางความสำ�เร็จ
ทีอ่ งค์กรให้ความสำ�คัญและวิเคราะห์แล้วว่ามีผลต่อความสำ�เร็จของการเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ
5 พิจารณาจากการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดของทุกส่วนงาน ตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ การวิเคราะห์
หาสาเหตุที่แท้จริงและการดำ�เนินการแก้ไขปัญหา การบริหารผลการดำ�เนินการองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปรับปรุงกระบวนการ การใช้นวัตกรรม การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี การบริหารบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร โดยการ
จัดทำ�วิจยั ในรูปแบบวิจยั เชิงพรรณนา การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการใช้แบบสอบถาม
จากฝ่ายบริหารและบุคลากรทีม่ สี ว่ นร่วมในการพัฒนาระบบงานทีน่ �ำ เข้าตรวจประเมินจากจำ�นวนบุคลากรทัง้ สิน้ 154 คน
จากบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่ส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำ�เร็จในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์จากมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 3 ไปสู่ CMMI-DEV ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3 ซึ่งมีปัจจัยในด้านความไม่เชื่อ
มัน่ ของฝ่ายบริหารและทัศนคติของบุคลากร ด้านการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณ ด้านประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญของที่ปรึกษาและบุคลากรในองค์กร ด้านโครงสร้างและการจัดการระบบงานในองค์กร
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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
ปัจจุบนั องค์กรต่างๆ ทัว่ โลกได้น�ำคอมพิวเตอร์
เข้ามามีบทบาทในการช่วยด�ำเนินงานเพิ่มมากขึ้น (1)
และยิ่งในอนาคตการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะเป็น
สากลมากขึ้น องค์กรจ�ำเป็นที่จะต้องสรรหาระบบงาน
และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
ในการผลิ ต เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองและรองรั บ
การท�ำงานขององค์ ก รได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ความเชื่อถือได้ (2) ดังนั้นมาตรฐานทางด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์จึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับ
ผู้บริโภคในตลาดซอฟต์แวร์เพราะซอฟต์แวร์มีอยู่หลาก
หลายรูปแบบ ในด้านของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆ
ก็ตื่นตัวและพยายามผลักดันตัวเองเพี่อที่จะให้ได้การ
รับรองคุณภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและยอมรับของคู่ค้าที่มีทั้งในและต่างประเทศ
และเป็นจุดเด่นที่จะท�ำให้ตลาดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ก้าว
ไปสูต่ ลาดโลกได้อย่างเต็มรูปแบบภายใต้มาตรฐานสากล
ซึง่ ถือเป็นการเปลีย่ นแปลงและปรับปรุงกระบวนการใน
การด�ำเนินงานขององค์กรให้มคี ณ
ุ ภาพในระดับสากล (3)
CMMI (Capability Maturity Model Integration) (4) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาโดย Software Engi-

neering Institute (SEI)(5) ของมหาวิทยาลัย Carnegie
Mellon University USA.(CMU) (6)  โดยการน�ำข้อดีของ
มาตรฐาน TQM และ CMM มาปรับใช้กบั เรือ่ งการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ (Software Development) โดยเฉพาะ และสร้าง
เป็นมาตรฐาน CMMI ส�ำหรับใช้ในการวัดความเชือ่ มัน่ และ
คุณภาพของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กร
และใช้ในการก�ำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญในการที่
จะเพิ่มความเชื่อมั่น ระดับการพัฒนาต้นแบบ วุฒิภาวะ
ความสามารถ (Maturity Level) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ในการที่จะพัฒนาองค์กรให้ไปสู่ CMMI ในระดับสูงขึ้น
ได้จะต้องผ่านขั้นตอนของ CMMI ในระดับที่ต�่ำกว่ามา
ก่อนเสมอ ปัจจุบันมาตรฐาน CMMI แบ่งออกได้เป็น
5 ระดับ (Level) ดังนี้ (7)
CMMI Level-1 เรียกว่า Initial จะมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนางานให้ลุล่วงเพียงอย่างเดียว CMMI Level-2
เรียกว่า Repeatable จะเน้นที่การน�ำการบริหารจัดการ
โครงการเบื้องต้น (Basic Project Management) ที่มี
การจัดท�ำเอกสารอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถตรวจ
สอบได้มาใช้   CMMI Level-3 เรียกว่า Defined จะต้อง
มีการจัดท�ำเอกสาร และก�ำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ
งานทั้งในส่วนของการบริหารและการพัฒนา โดยจะ
ต้องสัมพันธ์กับมาตรฐานขององค์กร CMMI Level-4

159

KKU Institutional Research 2015; 3(2)

เรียกว่า Managed ทีจ่ ะให้ความส�ำคัญกับรายละเอียดต่างๆ
มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพ นอกจากนั้นแล้ว
ก็มีการใช้ Quantitative management มาประกอบ และ
ระดับสุดท้าย CMMI Level-5 เรียกว่า Optimizing จะมี
การพัฒนากระบวนการต่างๆ ในทุกจุดให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง
(Continuous Process Improvement) เพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีบริษทั ทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐานดังกล่าวทั้งสิ้น 59 บริษัท(8) โดยการรับรอง
CMMI จะมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ได้มีการออกใบรับรอง
ประเทศไทยจัดเป็นประเทศทีม่ บี ริษทั ทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐานระดับโลกเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์
สู่ CMMI ขององค์กรก็คือ การตีความข้อก�ำหนดของ
CMMI ซึ่งค่อนข้างยาก ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และ
การศึกษาด้วยตนเองเป็นอย่างมาก รวมถึงการทีบ่ คุ ลากร
ที่รับผิดชอบงานประจ�ำและยังต้องมาช่วยในการพัฒนา
ระบบงานใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องและใช้เวลาในการ
ท�ำงานที่มากขึ้น ส�ำหรับองค์กรที่สามารถพัฒนาระบบ
จนประสบความส�ำเร็จได้นั้น เนื่องมาจากผู้บริหารของ
องค์กรให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี(9) และมีบุคลากร
ขององค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ และการร่วมมือ
กันในการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบ CMMI จะท�ำให้
องค์กรได้รับประโยชน์ในหลายๆ ด้านเช่น การท�ำงาน
เป็นระบบมากขึน้ ท�ำให้สามารถลดค่าใช้จา่ ยและเวลาใน
การท�ำงาน มีขอ้ ผิดพลาดน้อยลง และสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ท�ำให้องค์กร
มีความได้เปรียบหนือเคู่แข่งรายอื่นๆ
ผู้วิจัยต้องการทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่องค์กร
ได้พิจารณาและวิเคราะห์ให้ความส�ำคัญว่ามีผลต่อความ
ส�ำเร็จในการน�ำระบบงานเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน
CMMI-DEV ระดับ 5 ว่ามีล�ำดับความส�ำคัญหรือนำ�้ หนัก
ของปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัจจัยส่งเสริมจนสามารถท�ำให้
องค์กรประสบความส�ำเร็จในการตรวจประเมิน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยและแนวทางความส�ำเร็จ
ในกระบวนการพั ฒ นาในการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ แ ละ
กระบวนการท�ำงาน จากมาตรฐาน CMMI-DEV
ระดับ 3 ไปสู่ CMMI-DEV ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.   ผลการวิจัยนี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
กับองค์กรที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้า
ตรวจประเมินจากมาตรฐาน CMMI ระดับ 3 ไปสู่ CMMI
ระดับ 5
2.  เพื่อใช้เป็นแนวทางประเมินความสามารถ
ในการด�ำเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์
3. เพื่อใช้ตรวจสอบกระบวนการด�ำเนินงาน
ขององค์กรด้วยมาตรฐาน CMMI
4. เพือ่ เป็นแนวทางปรับปรุงวิธปี ฏิบตั สิ �ำหรับ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รผู ้ ผ ลิ ต ซอฟต์ แ วร์ เ ห็ น ถึ ง
ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อได้มาตรฐาน CMMI ทั้งในด้าน
ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นของลูกค้า และมูลค่าทางการ
ตลาดที่จะเพิ่มขึ้น
6. เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ กั บ องค์ ก รผู ้ ผ ลิ ต
ซอฟต์แวร์ ที่จะพัฒนาให้องค์กรได้รับมาตรฐาน CMMI
ในระดับต่างๆ
7.   เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ที่จะเข้ามาใช้บริการ และยังเป็นจุดเด่นส�ำหรับแข่งขัน
กันในกลุ่มตลาดผู้ผลิตซอฟต์แวร์
8. เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รในประเทศไทย
สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์และเป็นผูน้ �ำด้านศูนย์กลางการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคตะวันออก
เฉียงใต้
9. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ต ลาดอุ ต สาหกรรม
ซอฟต์ แ วร์ ใ นประเทศเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล
เนื่ อ งจากองค์ ก รมี ก ระบวนการและมี ก ารท�ำงานที่ มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ในการวิ จั ย นี้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต
ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยและต้องเป็นบริษัทที่ได้รับ
มาตรฐาน CMMI ผู้วิจัยได้ก�ำหนดเกณฑ์ขององค์กร
เป้ า หมายคื อ ต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
CMMI-DEV ในระดับ 5  โดยมีกรอบการวิจยั ของการผลิต
ซอฟต์แวร์และกระบวนการท�ำงานเพื่อให้ได้มาตรฐาน
จาก CMMI จากระดับ 3 ไปสู่ ระดับ 5 จึงเลือกองค์กร
ตัวอย่างที่สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้วิจัยในมาตรฐาน
CMMI-DEV Level 5 version 1.3 คือ บริษทั เว็ลธ์ แมเนจ
เม้นท์ ซิสเท็ม จ�ำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่ผ่านการปะเมินด้วย
ผลคะแนะสูงสุดตั้งแต่มีการประเมินมาตรฐานองค์กร
ในระดับ 5 และปัจจุบันใบรับรองผลการประเมินยังไม่
หมดอายุ ผู้วิจัยจึงเลือกเป็นองค์กรเป้าหมาย การวิจัยนี้
จัดท�ำในรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา โดยเลือกระเบียบ
วิธีวิจัยที่เป็นแบบกรณีศึกษาเดี่ยว (Single Case Study)
และเน้นเฉพาะบุคลากรที่มีอ�ำนาจตัดสินใจและมีหน้าที่
พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เข้าตรวจประเมิน
1. ประชากร
องค์กรตัวอย่างคือ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์
ซิสเท็ม จ�ำกัด มีบุคลากรที่มีอ�ำนาจตัดสินใจและมีหน้า
ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัย
นี้จ�ำนวน 154 คน และสามารถเก็บข้อมูลจากบุคลากร
ได้จ�ำนวน 138 คนจาก 6 สายงาน ส�ำหรับบุคลากรที่ไม่
สามารถท�ำการสัมภาษณ์บุคลากรด้วยตนเองได้ทั้งหมด
นั้น มีสาเหตุมาจากบุคลากรจ�ำนวน 16 คน อยู่ระหว่าง
การพัฒนาระบบงานให้กบั ลูกค้าอยูใ่ นต่างประเทศ ผูว้ จิ ยั
ได้สอบถามข้อมูลที่บุคลากรเหล่านี้ปฏิบัติงานถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านจากระดับหัวหน้าสายงาน
และส่งอีเมล์สอบถามโดยตรง เพื่อรวบรวมและน�ำเป็น
ข้อมูลประกอบการวิจัยในครั้งนี้ด้วย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
  ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แนวคิดจาก แบบการตรวจประเมินของตัวแทนผู้
ตรวจประเมินมาตรฐาน CMMI  ทีจ่ ะพิจารณาจากการ

ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ของทุ ก ส่ ว นงาน
ตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุ การบริหารผล
การด�ำเนินการองค์กรโดยมุ่งเน้นให้ผลการด�ำเนินสูง
กว่าเดิมแบบสามารถวัดได้ การบริหารผลการด�ำเนินการ
องค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับปรุงกระบวนการ
การใช้นวัตกรรม การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี การบริหาร
บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร (10) โดยเครื่องมือที่ใช้
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 1 แบบสอบถามแบบส�ำรวจ
รายการ ใช้ส�ำหรับรวบรวมข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
และข้อมูลขององค์กร 2 การสัมภาษณ์ เพื่อใช้ส�ำหรับ
สอบถามความคิ ด เห็ น ของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ร
ในด้านข้อมูลเกีย่ วกับการบริหาร ข้อมูลเกีย่ วกับบุคลากร
ในองค์กร วัฒนธรรมในองค์กร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จในการพัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงาน และ 3   การสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานใน
องค์กรในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง
3. วิธีสร้างเครื่องมือ
  ส�ำหรับการสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ด�ำเนิน
การตามล�ำดับดังนี้
          3.1 ศึกษาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
รวมถึงผลงานวิจัยอื่นๆ แล้วท�ำการสอบถามโครงสร้าง
และกระบวนการท�ำงานเบื้องต้นขององค์กรตัวอย่างที่
เลือก และน�ำข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจเบื้องต้นมาปรับ
ใช้เป็นกลุม่ และหมวดค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และ
แบ่งกลุม่ ของเครือ่ งมือออกเป็นสองกลุม่ กลุม่ ที่ 1 ข้อมูล
ทัว่ ไป และ กลุม่ ที่ 2 ข้อมูลเฉพาะด้าน เครือ่ งมือในการท�ำ
วิจัยนั้นก็มี 3 วิธี คือ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
และการสังเกตการณ์
   3.2 หลังจากได้กลุ่มและรูปแบบของเครื่อง
มือวิจัยแล้ว ได้น�ำเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ไปท�ำการทดสอบ
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย จากบริ ษั ท ที่ ไ ด้ ผ ่ า นการตรวจประเมิ น
มาตรฐาน CMMI จ�ำนวน 15 องค์กร เพือ่ ตรวจสอบระยะ
เวลา และความเหมาะสมในการให้ข้อมูลและการตอบ
แบบสอบถาม แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
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4.  วิธีด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากฝ่ายบริหาร
ของบริษัท เพื่อขอความร่วมมือกับผู้วิจัยในการด�ำเนิน
การแจกแบบสอบถาม การเข้าสัมภาษณ์ และการเข้า
สังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง และขอความร่วมมือให้กลุ่มตัวอย่างด�ำเนินการ
และส่งแบบสอบถามทีต่ อบเสร็จสมบูรณ์แล้วกลับคืนให้
ผู้วิจัยตามวันเวลาที่ได้แจ้งทางฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคคล
ของบริษัท ตลอดจนการเข้าสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อความ
ครบถ้วนของข้อมูล
     5.  การวิเคราะห์ข้อมูล
      ผวู้ จิ ยั ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ดังนี้
5.1 ด้านการสังเกตการณ์ (Observation)
เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานโดยทั่ ว ไปด้ ว ยวิ ธี ก าร
ซักถามแบบไม่เป็นทางการ ขอเอกสารเกี่ยวกับองค์กร
ประวัติความเป็นมา ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนผลงาน สินค้า
และบริการ เพื่อน�ำมารวบรวมและปรับใช้ในการตั้ง
ค�ำถามในประเด็นที่ท�ำงานวิจัย
5.2 ด้านการสัมภาษณ์ (Interview) จากกลุม่
ค�ำถามเฉพาะและแบ่งตามประเด็นค�ำถามที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มตัวอย่างในองค์กร ซึ่งแบ่งปัจจัยด้านการบริหาร
ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากร และปั จ จั ย ด้ า นวั ฒ นธรรมของ
องค์กรท�ำการรวบรวมผลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์และการ
สังเกตการณ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ว่ามีความสมบูรณ์
ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อใช้ในการสรุปผลการวิจัยได้อย่าง
เพียงพอหรือไม่ รวบรวมเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย และนัดสัมภาษณ์เพิ่มเติมในประเด็นที่ได้ข้อมูล
ไม่ครบถ้วนมาประกอบ น�ำความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิม่
เติมจากการสัมภาษณ์มาจัดล�ำดับความถีแ่ ละนำ�้ หนักของ
ปัจจัยทั้งหมด
5.3 ด้านแบบสอบถาม (Questionnaire)
แจกให้กับฝ่ายบริหาร และทุกสายงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบงานด้านซอฟต์แวร์น�ำมาสรุปผลตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนมาทัง้ หมด
แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
จัดหมวดหมู่ตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
หาค่าร้อยละ (Percentage) ส�ำหรับข้อมูลจากแบบสอบถาม

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ปัจจัยความส�ำเร็จของการพัฒนาซอฟต์แวร์
จากมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 3 ไปสู่ CMMI-DEV
ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3 ในการตรวจประเมินและรับรอง
มาตรฐาน ปรากฏผลการวิจัยและอภิปรายผลได้ดังนี้

ผลการวิจัย
แบบสอบถาม
องค์กรตัวอย่างวิจยั เป็นบริษทั เอกชน มีบคุ ลากร
ในองค์กรมากกว่า 70 คน โดยโครงสร้างองค์กรมี ฝ ่ า ย
งานหรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรงจ�ำนวน 6 สาย
งาน และผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน CMMI หรือเป็นฝ่าย
บริหารองค์กรปัจจุบันองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผ่านการประเมิน CMMI ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3
1.   ต�ำแหน่งงานปัจจุบนั ของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่
ทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาระบบงานทีใ่ ช้เข้าตรวจประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 78 ผู้บริหารโครงการและหัวหน้าฝ่ายคิด
เป็นร้อยละ 8 หัวหน้าสายงานคิดเป็นร้อยละ 4 ฝ่ายบริหาร
องค์กรคิดเป็นร้อยละ 2
2. ประสบการณ์ ใ นการท�ำงานกั บ องค์ ก ร
ปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง มีประสบการณ์ในการท�ำงาน
อยู่ระหว่าง 5-8 ปี มีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 62   ระหว่าง
2 – 4  ปีคิดเป็นร้อยละ 32   ระหว่าง 9 – 12  ปี คิดเป็น
ร้อยละ 24 ส่วนทีม่ ปี ระสบการณ์ตงั้ แต่ 13 ปีขนึ้ ไปคิดเป็น
ร้อยละ 18 และทีม่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานน้อยกว่า 1 ปี
คิดเป็นร้อยละ 13
การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์
จากการสั ม ภาษณ์ แ ละสั ง เกตการณ์ พบว่ า
ปัจจัยความส�ำเร็จทีฝ่ า่ ยบริหารและทีมผูพ้ ฒ
ั นาระบบงาน
ทั้งหมดขององค์กรได้ให้ความส�ำคัญ และมีการพิจารณา
ปรับปรุง แก้ไข และให้นำ�้ หนักล�ำดับความส�ำคัญ ก่อนน�ำ
ระบบงานเข้ารับการตรวจประเมินจนได้รับการรับรองมี
12 ปัจจัยดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  ปัจจัยความส�ำเร็จทีฝ่ า่ ยบริหารองค์กร และทีมผูพ้ ฒ
ั นาระบบงานทัง้ หมด จ�ำนวน 154 คนให้ความส�ำคัญและ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและให้น�้ำหนักล�ำดับความส�ำคัญดังนี้
ล�ำดับที่

ปัจจัยความส�ำเร็จ

จ�ำนวนคน

คิดเป็น
ร้อยละ

1

140

91

2

ความไม่เชื่อมั่นของฝ่ายบริหารต่อประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับหลังผ่าน
การตรวจประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต่อการน�ำมาตรฐาน CMMI ระดับ 5 มาใช้ในองค์กร

136

88

3

บุคคลากรขาดแรงจูงใจในการท�ำงาน

136

88

4

การสนับสนุนด้านงบประมาณจากฝ่ายบริหาร

132

86

5

ทีมงานองค์กรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน CMMI

131

85

6

การสนับสนุนด้านบุคลากร

125

81

7

ทีมงานที่ปรึกษามาตรฐาน CMMI เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์

114

74

8

กระบวนการท�ำงานในอดีตไม่เหมาะสมกับการท�ำงานในปัจจุบัน

106

69

9

ผลกระทบจากค�ำสัง่ แก้ไขระบบงานของลูกค้าทีไ่ ด้วา่ จ้างให้องค์กรพัฒนา

102

66

10

ผู้บริหารโครงการมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการ

102

66

11

ลักษณะโครงสร้างขององค์กรไม่ซับซ้อน

95

62

12

การตั้งเป้าหมายในโครงการอย่างชัดเจน

91

59

จากตารางที่ 1 เป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วด�ำเนินการจัดกลุ่มเพื่อให้
ค่าความถี่และน�้ำหนักกับผลการวิเคราะห์ ซึ่งเพื่อความ
ชัดเจนและมองเห็นภาพรวมได้สะดวกยิ่งขึ้นผู้วิจัยจึง
สรุปเป็นตารางตามข้างต้นโดยล�ำดับจากปัจจัยใจทีอ่ งค์กร
ตัวอย่างให้ความส�ำคัญในระดับสูงสุดคือปัจจัยล�ำดับที่

1 ถึงปัจจัยล�ำดับที่ 12 ที่มีระดับความส�ำคัญน้อยสุดตาม
ล�ำดับ พร้อมทัง้ แจกแจงความถีแ่ ละให้นำ�้ หนักไว้ในแต่ละ
ปัจจัยความส�ำเร็จที่ฝ่ายบริหารองค์กร และทีมผู้พัฒนา
ระบบงานทั้งหมด จ�ำนวน 154 คนให้ความส�ำคัญ และ
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้องค์กรมีความพร้อมก่อน
ที่จะเข้ารับการตรวจประเมิน
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อภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยความส�ำเร็จของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ จากมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 3 ไปสู่
CMMI-DEV ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3 ขององค์กรตัวอย่าง
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ความไม่เชือ่ มัน่ ของฝ่ายบริหารต่อประโยชน์
ทีอ่ งค์กรจะได้รบั หลังผ่านการตรวจประเมิน ปัจจัยนีท้ าง
องค์กรได้มีแนวทางในการแก้ไขโดยหัวหน้าโครงการ
ได้ น�ำเสนอและชี้ แ จงเหตุ ผ ลและผลประโยชน์ ต ่ า งๆ
ที่ อ งค์ ก รจะได้ รั บ ให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารได้ รั บ ทราบ และ
ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับโครงการเพิ่มระยะเวลาในการ
ศึกษาท�ำความเข้าใจในระบบงานให้มากขึ้น ซึ่งเป็นผล
ให้สามารถด�ำเนินโครงการต่อได้ในที่สุด หลังจากที่
องค์กรได้รบั การรับรองผลมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ
5 เวอร์ชัน 1.3 ฝ่ายบริหารได้แจ้งผลประกอบการให้
พนักงานทราบว่า องค์กรเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศมากขึน้ ท�ำให้ปจั จุบนั มีลกู ค้าเพิม่ ขึน้ จากเดิม
34% โดยเป็นลูกค้าในประเทศมากกว่าต่างประเทศ ลูกค้า
เชื่อมั่นในมาตรฐานและกระบวนการท�ำงานที่องค์กรได้
รับการรับรอง ตลอดจนองค์กรสามารถลดขั้นตอนใน
การท�ำงานลง ลดขัน้ ตอนด้านเอกสารในระบบงาน ท�ำให้
การติดต่อประสานงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว
มากขึน้ ตลอดจนการสือ่ สารในองค์กรก็มปี ระสิทธิภาพด้วย
ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐาน CMMI ระดับ 5
ทีไ่ ด้ผา่ นการรับรอง ฝ่ายบริหารมีความมัน่ ใจยิง่ ขึน้ ในการ
ที่จะท�ำให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันและมีจุดแข็ง
ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ฝ่ายบริหารพร้อมที่จะสนับสนุน
และส่งเสริมองค์กรเข้าตรวจประเมินในมาตรฐานอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประกอบ
ได้กล่าวไว้ว่าตัวแทนต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กร ซึ่งมีลักษณะเป็นผู้น�ำ เป็นที่ยอมรับ
และได้รับความเชื่อถือจากพนักงานในองค์กรต้องเป็น
แบบอย่างของความมุ่งมั่นและเอาใจใส่อย่างจริงจังให้
พนักงานในทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนด
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2. ทัศนคติของบุคลากรต่อการน�ำมาตรฐาน
CMMI ระดับ 5 มาใช้ในองค์กร จากปัจจัยนี้ พบว่า
ทั ศ นคติ เ ริ่ ม แรกที่ บุ ค ลากรมองถึ ง การน�ำมาตรฐาน
CMMI ระดับ 5 มาใช้ในองค์กร ที่ท�ำให้เกิดผลกระทบ
ในการไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นด้วยเนือ่ งจากเกรงว่า
ตนเองจะเสียประโยชน์ องค์กรได้มแี นวทางการแก้ไขดังนี้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าโครงการ ได้รวมกัน
ท�ำความเข้าใจถึงผลประโยชน์และกระบวนการท�ำงาน
ทีเ่ ป็นระบบและมีระเบียบ และเป็นแนวทางการท�ำงานที่
เป็นมาตรฐาน จะท�ำให้เป็นการลดงานให้กบั พนักงานทุก
คนหลังจากน�ำระบบมาใช้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์ในระยะ
ยาวและไม่ได้ลดจ�ำนวนพนักงานลง แต่จะลดขั้นตอน
และกระบวนการในการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งเอกสาร
ลดขั้นตอนการท�ำงาน และมีแนวทางหรือรูปแบบที่ไม่
ต้องเริ่มท�ำงานซ�้ำ  ท�ำให้องค์กรโดยรวมสามารถท�ำงาน
ได้รวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น ภายหลังที่องค์กรได้ผ่าน
การตรวจประเมินรับรองผลแล้วนั้น บุคลากรมีทัศนคติ
ที่เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม นั่นคือ บุคคลากรมองว่า
องค์กรที่ดีต้องได้รับการรับรองมาตรฐานที่เป็นสากล
ในกระบวนการท�ำงานเพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพ
ในหลายๆ ด้าน สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นในระดับ
เดียวกันได้ และท�ำให้การท�ำงานมีความคล่องตัว และ
ไม่ซับซ้อนเหมือนก่อนเข้าตรวจประเมิน ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อคิดเห็นของ (ธัชชัย, 2547) ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่อง
ของการบริ ห ารด้ า นทั ศ นคติ บุค ลากรไว้ ว่ า ผู ้ บ ริ ห าร
จ�ำเป็ น ต้ อ งเข้ า ใจในเรื่ อ งพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกของ
บุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้องมากระ
ตุ้นจึงจะสามารถเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติที่เปลี่ยนไป
และสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและร่วมมือกันใน
การปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับ ขวัญตา
กีระวิศาสกิจ (2) ท�ำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในโครงการ การบริหารคุณภาพโดยรวม(TQM)
ของพนักงานบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด(มหาชน.) พบว่า
การฝึกอบรมเกี่ยวกับ TQM หัวข้อกิจกรรม 7ส ปัจจัย
ด้านชีวสังคม แรงจูงใจ ขวัญของพนักงาน ปัจจัยจิตวิทยา
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ปัจจัยพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร และปัจจัยการรับรู้
นโยบายองค์กร มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
โครงการ TQM
3. บุ ค คลากรขาดแรงจู ง ใจในการท�ำงาน
จากปั จ จั ย นี้ อ งค์ ก รได้ มี แ นวทางการแก้ ไ ขดั ง นี้
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าโครงการ
ได้รว่ มกันท�ำความเข้าใจถึงผลประโยชน์และกระบวนการ
ท�ำงานที่เป็นระบบและมีระเบียบและเป็นแนวทางการ
ท�ำงานที่เป็นมาตรฐาน(11) จะท�ำให้เป็นการลดงานให้
กับพนักงานทุกคนหลังจากน�ำระบบมาใช้จริงตลอดจน
ผลก�ำไรที่องค์กรจะได้รับ เป็นผลให้กับการเพิ่มจ�ำนวน
โบนัสที่ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าโครงการ
ได้น�ำเสนอถึงแผนงานนี้ให้กับฝ่ายบริหาร ภายหลังที่
องค์กรประสบความส�ำเร็จในการเข้ารับการประเมิน
และองค์การมีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นเทียบกับผลการ
ด�ำเนินการในอดีต ภายหลังที่องค์กรได้รับการรับรองผล
การประเมิน ฝ่ายบริหารได้ประกาศเพิ่มขวัญก�ำลังใจให้
กับพนักงานทั้งหมดขององค์กร และเป็นการสร้างความ
เชื่อมันให้กับพนักงานว่าในการพัฒนาระบบงานใดๆ
ที่องค์กรได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น พนักงานขององค์กร
ก็จะได้ผลประโยชน์นั้นตามด้วยเช่นกัน จากค�ำสั่งดัง
กล่าวท�ำให้พนักงานมีขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน
สร้างวัฒนธรรมทีด่ ใี นองค์กร สร้างความสามัคคีเพิม่ มาก
ขึ้นหลังได้รับการรับรองผล ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็น
ของ (ธัชชัย, 2547) ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการบริหาร
งานไว้ว่า ผู้บริหารจ�ำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่
แสดงออกของบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจที่
ถูกต้องมากระตุ้นจึงจะสามารถเสริมสร้างให้สมาชิกมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
4. การสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายบริหาร
จากปัจจัยนีอ้ งค์กรได้มแี นวทางการแก้ไขดังนี้ ด้วยเหตุผล
ด้านงบประมาณหัวหน้าโครงการได้น�ำเสนอเกี่ยวกับ
การให้ ก ารสนั บ สนุ น ในด้ า นงบประมาณจากภาครั ฐ
ท�ำให้องค์กรมีการใช้งบประมาณที่ลดลงมาก เพียงพอ
ที่ จ ะตั ด สิ น ใจอนุ มั ติ ใ ห้ เ ดิ น หน้ า ของโครงการภายใต้

การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐส�ำหรับองค์กร
ที่ได้เข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐาน CMMI หากองค์กร
เข้าร่วมล่าช้าก็จะท�ำให้องค์กรเสียโอกาสในทางธุรกิจ
(12) และความเชื่อถือของลูกค้า เมื่อเปรียบเทียบกับ
การที่องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI ซึ่งเป็น
มาตรฐานในระดับสากล ผู้บริหารโครงการพยายามที่
จะผลักดันให้องค์กรเข้าตรวจประเมินในระดับสูงสุด
ด้วยความมุ่งมันของทีมงานผู้บริหารโครงการและได้ให้
ค�ำมัน่ เกีย่ วกับผลประโยชน์ตา่ งๆ ทีอ่ งค์กรจะได้รบั ตลอด
จนมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพือ่ เป็นการส่ง
เสริมให้องค์กรผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมีจ�ำนวน
เพิ่มมากขึ้นและสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับองค์กร
ท�ำให้ทีมงานผู้บริหารโครงการได้รับค�ำยกย่องและเป็น
ทีเ่ ชือ่ มัน่ ให้กบั ฝ่ายบริหารในการเสนอให้ผลักดันองค์กร
ไปสู่มาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับบท
สัมภาษณ์ของ (ชาญนาวิน,2550) ที่ได้เสนอแนะเกี่ยว
กับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ
ด้วยการรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า เนื่องจากทางภาครัฐ
ให้งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจ้างที่ปรึกษา
เข้าไปสอนการท�ำระบบและเข้าไปตรวจประเมินในสถาน
ประกอบการเป็นลดค่าใช้จา่ ยให้กบั องค์กรได้ แต่จะท�ำให้
ประสิทธิภาพการท�ำงานและการจัดท�ำระบบของสถาน
ประกอบการไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดอย่างแท้จริง
ไม่มีความต่อเนื่องและมีข้อจ�ำกัดเรื่องของเวลาเข้ามา
เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการโดยตรง
ทั้งนี้ขนาดของอุตสาหกรรมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้
เกิดปัญหาได้เช่นกัน
5. ทีมงานองค์กรมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน CMMI พบว่าทีมงานโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน CMMI อย่างแท้จริง
ในเนื้อหาต่างๆ ของมาตรฐาน เพราะในการน�ำองค์กร
มารฐาน CMMI ก็คือ การตีความข้อก�ำหนดของ CMMI
ซึง่ ค่อยข้างยาก ต้องอาศัยทัง้ ประสบการณ์ และการศึกษา
ด้วยตนเองเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ทีมงานบุคลากร
มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานตั้งแต่ CMMI
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ระดับ 3 จนถึง CMMI ระดับ 5 และเป็นทีมงานเดิมเป็น
ส่วนใหญ่ ท�ำให้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนา
ระบบงานขึ้นมาในระดับต่างๆ จนถึงระดับสูงสุด ไม่ว่า
จะเป็นลดระยะเวลาในการอบรม ลดการว่าจ้างที่ปรึกษา
ส่งผลให้เป็นส่วนทีช่ ว่ ยลดค่าใช้จา่ ยในการเตรียมตัวก่อน
เข้าการตรวจประเมินให้องค์กรด้วย
6. การสนับสนุนด้านบุคลากร พบว่าเนื่องจาก
ต้องบริหารจัดการด้านเวลากับงานประจ�ำที่ต้องรับผิด
ชอบ ความเหมาะสมด้านจ�ำนวนบุคลากรจึงเป็นปัจจัย
ที่จ�ำเป็นที่องค์กรได้พิจารณาเพิ่มจ�ำนวนบุคลากร ตั้งแต่
ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น จากการเตรี ย มการเข้ า ตรวจประเมิ น
เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมทัง้ ในการรับผิดชอบงานประจ�ำ
และการพัฒนาระบบงานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
รับการตรวจประเมิน ระยะแรกองค์กรมองว่าจ�ำนวน
บุคลากรน่าจะเพียงพอและสามารถจัดการได้ แต่ภาย
หลังการด�ำเนินโครงการพบว่า ปริมาณงานไม่สมั พันธ์กบั
จ�ำนวนบุคลากร ผู้บริหารโครงการจึงได้ขอเสนออนุมัติ
อัตราก�ำลังเพิ่มเติม จ�ำนวน 18 คนใน 6 สายงาน กับฝ่าย
บริหารเป็นการเฉพาะแบบเร่งด่วน และได้ใช้ระยะเวลา
ด�ำเนินการสรรหาเป็นเวลา 1 เดือนจึงได้บุคลากรครบ
สามารถด�ำเนินการต่อไปได้ ผู้บริหารโครงการชี้แจงว่า
จ�ำนวนคนต้องมีอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน ยิ่งเป็น
ระยะทีอ่ งค์กรจะเข้ารับการตรวจประเมินแล้ว  การเตรียม
บุคลากรหากมีการจัดเตรียมก่อนเริม่ การพัฒนาโครงการ
จะได้ ป ระโยชน์ ม ากกว่ า การมาเพิ่ ม เติ ม ในระหว่ า ง
ด�ำเนินโครงการเพราะต้องมีการจัด อบรม และเรียนรู้
หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานและมาตรฐาน
CMMI-DEV ระดับ 5  ดังนัน้ หากจะมีการด�ำเนินการต้อง
จัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอก่อนเริ่มด�ำเนินการพัฒนา
ระบบงาน ซึง่ สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ (กฤษฎ์, 2541)
ที่กล่าวไว้ว่าองค์กรต้องมีการน�ำแผนงานที่ก�ำหนดไว้
มาปฏิบัติโดยผู้รับผิดชอบโครงการจัดให้มีการฝึกอบรม
บุคลากรเพื่อให้มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม
และจ�ำเป็นจัดท�ำและควบคุมเอกสารให้ทนั สมัยและร่วม
มือน�ำไปใช้ปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ ควบคุมการปฏิบตั ใิ ห้มนั่ ใจว่า
กิจกรรมด�ำเนินไปด้วยความปลอดภัยและสอดคล้องกับ
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แผนงานที่วางไว้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
7. ทีมงานทีป่ รึกษามาตรฐาน CMMI เชีย่ วชาญ
มีประสบการณ์ พบว่า จากประสบการณ์องค์กรตัวอย่าง
คือการว่าจ้างที่ปรึกษาที่ไม่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญหรือมีน้อยท�ำให้องค์กรต้องชะลอโครงการไว้
จนเมื่ อ ได้ เ ปลี่ ย นที่ ป รึ ก ษาใหม่ ที่ มี ป ระสบการณ์ จึ ง
สามารถด�ำเนินโครงการต่อจนส�ำเร็จ จากประสบการณ์
ทีอ่ งค์กรได้รบั จากการอบรมและเข้ารับการตรวจประเมิน
เมือ่ ครัง้ ทีม่ ที ปี่ รึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
น้อย ท�ำให้ที่ปรึกษาวางแนวทางและระยะเวลาในการ
พัฒนาโครงการและการให้ความรู้ความเข้าใจกับทีมงาน
ขององค์กรได้ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทีมงานพัฒนา
ระบบงานมีความเข้าใจและการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง
ตามแนวทางการปฏิบัติ เพราะทีมงานที่ปรึกษาตีความ
ในเนื้อหาของมาตรฐานผิดไป จากการประชุมผู้บริหาร
โครงการ ที่ประชุมไดมีข้อเสนอแนะให้ท�ำการศึกษา
ประวัตแิ ละผลงานทีผ่ า่ นมาของทีป่ รึกษาให้ละเอียดก่อน
จะเป็นการช่วยลดความผิดพลาดในการเลือกบริษัทที่
ปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน CMMI ส�ำหรับองค์กร
8. กระบวนการท�ำงานในอดีตไม่เหมาะสมกับ
การท�ำงานในปัจจุบนั พบว่ากระบวนการท�ำงานบางส่วน
ในอดีตไม่เหมาะสมกับการท�ำงานในปัจจุบนั ขององค์กร
ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาที่ ที ม งานผู ้ บ ริ ห ารโครงการได้ ป ระชุ ม
ร่วมกันในการปรับลดระบบงานบางระบบออกไปจาก
ระบบงานที่พัฒนาเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินออกไป
ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ จ ะท�ำให้ ไ ม่ ผ ่ า นการตรวจ
ประเมิ น ได้ ทั้ ง นี้ มี ป ระสบการณ์ จ ากเมื่ อ ครั้ ง การเข้ า
รับการตรวจประเมิน CMMI ระดับ 3 เช่น การจัดเก็บ
เอกสารไว้ในหลากหลายสถานที่ ทั้งเอกสารเก่าเอกสาร
ทีผ่ า่ นการแก้ไขแล้ว หรือก�ำหนดการในการจัดท�ำระบบงาน
การแก้ไขระบบงาน ส่วนมากจัดเก็บเป็นเอกสาร ทางทีม
งานผู้บริหารโครงการแก้ไขโดยได้พัฒนาระบบการจัด
เก็บแบบไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์กลางเป็นศูนย์ข้อมูล
(Data Center) การก�ำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน แก้ไข
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าใช้ข้อมูล ซึ่งจากระบบงาน
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ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ สร้างความเป็นระบบในระบบ
เอกสารเป็นอย่างมาก ลดการท�ำงานทีซ่ ำ�้ ซ้อนกัน และยัง
เป็นการพัฒนาตามแนวทางในการพัฒนาระบบงานตาม
มาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 5 ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิด
เห็นของ (กฤษฎ์, 2541) ได้กล่าวถึงองค์กรไว้ว่า องค์กร
ต้องก�ำหนดให้มีการทบทวนกระบวนการและระบบ
การจัดการ จากผลการด�ำเนินงาน ผลการตรวจประเมิน
รวมทั้ ง ปั จ จั ยต่ า งๆที่เปลี่ย นแปลงไป น�ำมาปรับปรุง
การด�ำเนิ น งานเพื่ อ ลดความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ก�ำหนดแผนงานเชิงป้องกัน
9. ผลกระทบจากค�ำสั่งแก้ไขระบบงานของ
ลูกค้าที่ได้ว่าจ้างให้องค์กรพัฒนา พบว่า ซอฟต์แวร์ที่
ลูกค้าได้ว่าจ้างให้องค์กรออกแบบและพัฒนา บางระบบ
มีความซับซ้อนมากเกินไป ท�ำให้ลูกค้ามักเปลี่ยนแปลง
ความต้องการอยูห่ ลายครัง้ เมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงความ
ต้องการจะส่งผลให้ทงั้ ระบบต้องล่าช้าออกไปหลายเดือน
ซึ่งกระทบบุคลากรที่อยู่ระหว่างเข้าร่วมพัฒนาระบบ
งานทีใ่ ช้ในการตรวจประเมินมาตรฐาน CMMI ระดับ 5
เพราะต้องดึงบุคลากรไปแก้ไข ทดสอบระบบงานของ
ลู ก ค้ า ให้ เ สร็ จ ทั น ก�ำหนดการส่ ง มอบลู ก ค้ า ที ม งาน
ผู้บริหารโครงการให้ข้อคิดเห็นในการพิจารณาก่อนรับ
งานจากลูกค้าว่า ต้องท�ำข้อตกลงและขอบเขตในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน
10. ผู้บริหารโครงการมีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาโครงการ พบว่าการที่มีผู้บริหารโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในระบบงานจะช่วยสนับสนุนทีมงานทัง้ หมด
เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน
11. ลักษณะโครงสร้างขององค์กรไม่ซับซ้อน
พบว่าหากองค์กรมีความซับซ้อนจะท�ำให้การด�ำเนินงาน
ล่าช้าและเป็นผลให้ระบบงานทั้งหมดล่าช้าออกไปด้วย
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจประเมินต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม
12. การตั้งเป้าหมายในโครงการอย่างชัดเจน
พบว่าการตั้งเป้าหมายขององค์กรตัวอย่างช่วยให้ทีม
งานของโครงการเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์
หลักขององค์กร ตลอดจนพนักงานทั้งหมดจะได้เข้าใจ

ตรงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลวดี (2541)
ได้กล่าวไว้ว่าผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมั่นและ
สนับสนุนระบบคุณภาพของบริษัท และเป็นผู้น�ำในการ
พัฒนาระบบคุณภาพ โดยแสดงให้พนักงานทั่วไปได้เห็น
ถึงความส�ำคัญของระบบคุณภาพและความจริงจังในการ
สร้างระบบขึ้นในองค์กรของตน
จากผลการท�ำวิ จั ย พบว่ า องค์ ก รตั ว อย่ า งมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วน มีการด�ำเนินงานเป็นไปตามทีค่ �ำถาม
ในแบบประเมินก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับแนวทาง
ในการประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานผู้ตรวจประเมิน
ที่ได้ประเมินและรับรองมาตรฐานระดับ 5 ให้กับองค์กร
โดยมี ป ั จ จั ย ส�ำคั ญ ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รประสบความ
ส�ำเร็จในการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการท�ำงาน
จนได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 5
ที่องค์กรตัวอย่างได้ให้น�้ำหนักและความส�ำคัญ ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ในการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กร
และระบบงานก่ อ นการเข้ า ตรวจประเมิ น รั บ รองผล
จากประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานจากมาตรฐาน
CMMI ระดับ 3 ท�ำให้องค์กรเห็นความส�ำคัญของปัจจัย
ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ ส�ำหรับองค์กรอื่นๆที่จะศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรของตนเองก็สามารถ
น�ำปัจจัยความส�ำเร็จที่ได้เกิดจากการวิจัยไปปรับใช้และ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรได้

ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยความส�ำเร็จของการพัฒนาซอฟต์แวร์
จากมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 3 ไปสู่ CMMI-DEV
ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3 ในการตรวจประเมินและรับรอง
มาตรฐาน มีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะส�ำหรับองค์กร
เนื่ องจากงานวิ จัยนี้ ไ ด้ มีก ารจั ดท�ำออกแบบ
ประเมินวัดระดับการเติบโตขององค์กรทีไ่ ด้รบั การรับรอง
ตามมาตรฐาน CMMI ระดับ 5 ดังนั้นองค์กรสามารถ
ประเมินความส�ำเร็จในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง แต่ทั้งนี้
อาจเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้เนื่องจากผู้ประเมินเป็น
บุคลากรในองค์กร อาจจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการ
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ประเมินหรือยังไม่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่
เพียงพอ
ส�ำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น การพัฒนา
กระบวนการปฎิบัติมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากพนักงาน
ต้ อ งใช้ เ วลาในการท�ำงานที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในช่ ว งแรก
ท�ำให้งานที่จะต้องส่งตามก�ำหนดเวลาอาจมีการล่าช้าไป
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารต้องเข้าใจและให้การสนับสนุนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น การพูดคุยกับลูกค้า
ให้เข้าใจว่าอาจมีการส่งงานล่าช้าเนื่องจากบริษัทเริ่มน�ำ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทเี่ ป็นมาตรฐานมาทดลอง
ใช้งาน ตลอดจนการให้ก�ำลังใจพนักงานในการก้าวไปสู่
การประเมินมาตรฐานใหม่
การพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น
มีการเพิ่มเอกสารที่จ�ำเป็นและตรงตามข้อก�ำหนดของ
มาตรฐาน CMMI ในแต่ละระดับของวุฒิภาวะ พนักงาน
บางคนจะรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มงาน หัวหน้างานจึงจ�ำเป็น
ต้องอธิบายถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการน�ำ
มาตรฐาน CMMI มาใช้ในการสร้างกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ขนึ้ มาใหม่ อีกทัง้ ผูบ้ ริหารอาจจะต้องพิจารณา
เกีย่ วกับโบนัส หรือรางวัลอืน่ เพือ่ เป็นสิง่ จูงใจหรือเป็นค่า
ตอบแทนในการท�ำงานที่จะเป็นผลประโยชน์ระยะยาว
กับองค์กร และยังเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจให้พนักงาน
อีกด้วย
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดย
อิงมาตรฐาน CMMI นัน้ ผูป้ ฏิบตั งิ านอาจจะยังขาดความ
รู้ความเข้าใจในบางส่วน จ�ำเป็นต้องมีการอบรมให้เข้าใจ
ในส่วนของความหมายของ CMMI กระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ก่อนที่จะน�ำมาใช้ในบริษัท เพื่อสร้างความ
รู้ความเข้าใจและสร้างความช�ำนาญ ความพร้อมให้กับ
บุคลากร ก่อนทีจ่ ะน�ำองค์กรเข้าประเมินควรศึกษาความ
พร้อมขององค์กร โดยการส่งทีมงานเข้าอบรมเพือ่ พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CMMI ก่อน (13)
ในด้านของจ�ำนวนบุคลากรทีย่ งั มีไม่เพียงพอใน
การปฏิบตั งิ านนัน้ เพือ่ ให้การท�ำงานส�ำหรับกระบวนการ
พัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลา
ตามก�ำหนดการที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้ ผู้วิจัยขอเสนอ
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ว่าจะต้องมีการเพิม่ จ�ำนวนบุคลากรสายงานละ 3 คนของ
ทั้ง 6 สายงาน เพื่อให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานทั้งหมด
เนือ่ งจากปริมาณงานทีร่ บั ผิดชอบมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกๆ ปี
ซึ่งจะท�ำให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ทนั ตามระยะเวลาของแผนงาน สร้างความน่าเชือ่
ถือให้กับองค์กรยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล
ด้วยมาตรฐาน CMMI
ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับซอฟต์แวร์ไทยสู่
สากลด้วยมาตรฐาน CMMI ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์
และขอน�ำเสนอแนวทางในการยกระดับซอฟต์แวร์ไทย
สู่สากลด้วย มาตรฐาน CMMI เพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลอีก
4 แนวทางได้แก่
แนวทางที่ 1  การสร้างความตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะก่อให้
เกิดความตระหนักและตืน่ ตัวในหมูผ่ ปู้ ระกอบการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ถึงความส�ำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้วยกระบวนการทีไ่ ด้มาตรฐานสากล มุง่ เน้น
กิจกรรมในการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์
แนวทางที่ 2 การจัดเตรียมบุคลากรทั้งภาค
การพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีต่างๆ และภาคการ
ศึกษาส�ำหรับการด�ำเนินการตามแนวทางของมาตรฐาน
CMMI มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมบุคลากรในส่วน
ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานส�ำหรับรองรับความ
ต้องการของผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการเข้า
สู่กระบวนการมาตรฐาน CMMI เนื่องจากบุคลากรที่มี
ความเข้าใจในมาตรฐาน CMMI นัน้ ยังมีความขาดแคลนอยู่
แนวทางที่ 3 การเสริมศักยภาพของผู้ประกอบ
การพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าสู่มาตรฐาน CMMI เพื่อผลัก
ดันให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทยมีมาตรฐานเทียบ
เท่าสากล ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ซิปา้ จะต้องมีบทบาทหลักในการทีจ่ ะหาปัจจัยสนับสนุน
ด้านการเงินและด้านบุคลากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ
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จากมาตรฐาน CMMI-DEV ระดับ 3 ไปสู่ CMMI-DEV ระดับ 5 เวอร์ชัน 1.3

การที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการที่จะเข้าสู่
กระบวนการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
แนวทางที่ 4 ขยายโอกาสในการท�ำธุ ร กิ จ
ส�ำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง CMMI โดยใช้
การรับรองมาตรฐาน CMMI เปิดตลาดใหม่ทงั้ ในประเทศ
และต่างประเทศ เนื่องจาก CMMI เป็นมาตรฐานสากล
และ ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ง
ชาติ (SIPA) ได้ด�ำเนินการเปิดตลาดต่างประเทศให้กับผู้
ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยมาโดยตลอด  การร่วม
มือกันในการสนับสนุนและช่วยเหลือในการเปิดตลาดให้
กว้างขึ้นโดยอาศัยหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส�ำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมส่งเสริมการส่ง
ออก (DEP) และ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
(Software Park Thailand)
การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานสากลนั้ น ได้ รั บ การยอมรั บ จาก
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั่วโลกว่า จะสามารถท�ำให้การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กรต่างๆ มีมาตรฐาน และมี
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ดังนั้นองค์กรด้านซอฟต์แวร์
ของไทยจึงควรตระหนักถึงความส�ำคัญของการปรับปรุง
กระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ น้ี เ ช่ น กั น แต่ ส�ำหรั บ
มาตรฐานใดทีอ่ งค์กรจะเลือกใช้นนั้ ควรจะเลือกให้เหมาะ
สมกับการท�ำงาน และนโยบายขององค์กร

ท่านทีไ่ ด้ประสิทธิป์ ระสาทความรูแ้ ก่ผวู้ จิ ยั ในความรูด้ า้ น
ต่างๆ ตลอดการศึกษา ผู้วิจัยใคร่กราบพระคุณคณาจารย์
ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) เพื่อศึกษาแนวทางในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจใน
เขตกรุงเทพมหานคร(2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียน
เอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับจ�ำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลและ(3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการสอนภาษาอาหรับกลุม่ ตัวอย่างคือ ผูป้ ระกอบการและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูส่ ามัญ
ที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอาหรับ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจ�ำนวน 415คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์
สันค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการศึกษาพบว่า มีการปรับปรุงหลักสูตรทางด้านภาษาอย่างต่อ
เนือ่ งควบคูไ่ ปกับหลักสูตรสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่เน้นในเรือ่ งของอัตราค่าเล่าเรียน มีสถานทีท่ มี่ บี รรยากาศ
แบบอิสลาม มีการประชาสัมพันธ์ตามสถานทีต่ ่างๆผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีเพศทีต่ า่ งกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับกลยุทธ์สว่ นประสมการตลาดโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาทีเ่ รียน
ภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 (2) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีอายุ และระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต
ที่ระดับ .05จากผลการศึกษาข้างต้น ท�ำให้ทราบว่ามีความเป็นไปได้ในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยสถาบันจะต้องมีการพัฒนาการสอนภาษาอาหรับที่ครอบคลุม และหลากหลายมีศักยภาพ
ในการพัฒนาที่เด่นชัด ด้านหลักสูตรมีความน่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
ด้านอัตราค่าเล่าเรียน มีการตั้งราคาให้เป็นไปตามระดับความรู้ที่เรียน หรือลักษณะของกลุ่มเรียน ด้านสถานที่ตั้งควร
แหล่งทีส่ ะดวกในการเดินทางหรืออยูใ่ นห้างสรรพสินค้า และด้านส่งเสริมการตลาด มีการประชาสัมพันธ์ตามสถานทีต่ า่ งๆ
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
  ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางราชการใน 22 ประเทศ
โดยอยู่ภายใต้การรวมตัวขององค์กรสันนิบาตอาหรับ
Arab League(The League of Arab States)ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นในปีค .ศ.1945 (พุ ท ธศั ก ราช 2488)ปัจจุบันมีผู้ใช้
ภาษาอาหรับเป็นจ�ำนวนกว่า 422 ล้านคน(UNESCO,
2013)ก่อให้เกิดอิทธิพลทางเศรษฐกิจ การตลาด และ
การค้ า ระหว่ า งประเทศขึ้ น และที่ ส� ำ คั ญ ประเทศภาย
ใต้ อ งค์ ก รสั น นิ บ าตอาหรั บ นี้ ยั ง เป็ น ประเทศที่ มี ดิ น
แดนที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ นทรั พ ยากรธรรมชาติ
ที่ มี ค ่ า คื อ น�้ ำ มั น และก๊ า ซธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย
ที่ จ� ำ เป็ น และส� ำ คั ญ ของระบบเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น

ประเทศในแถบเอเชี ย ตะวั น ออกกลางได้ จั ด อยู ่ ใ น
กลุ ่ ม ประเทศผู ้ ส ่ ง น�้ ำ มั น เป็ น สิ น ค้ า ออกหรื อ OPEC
(Organization of Petroleum Exporting Countries)
ส่งผลให้กลุม่ ประเทศเหล่านีก้ ลายเป็นผูค้ วบคุมกลไกด้าน
ตลาดพลังงานของโลกที่มีความร�่ำรวย และมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องนั้น มาพร้อมกับการ
แสวงหาความสุข และการเอาใจใส่ด้านสุขภาพเพื่อให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health
Tourism) หรือ (Medical Tourism)จึงเกิดขึ้น เป็นการ
เดินทางท่องเที่ยวที่พ่วงกิจกรรมด้านสุขภาพไว้ด้วยกัน
ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มของชาวอาหรับและมีความต้องการมากขึน้
อย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับ
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร

การยอมรับของชาวต่างชาติทางด้านการบริการทางการ
แพทย์ด้วยมาตรฐานการรักษาในระดับสากล JCI  (Joint
Commission International) และนอกจากการรับบริการ
ด้านสุขภาพแล้ว ยังมีความต้องการในการใช้บริการด้าน
การท่องเที่ยว บริการด้านห้องพัก บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ซื้อสินค้า บริการน�ำเที่ยว และด้านการบันเทิง
ด้วยเหตุผลที่ส�ำคัญนี้เองจึงท�ำให้ภาษาอาหรับได้รับการ
ยอมรับในประเทศไทยภายในเวลาอันรวดเร็ว
อุปสรรคส�ำคัญประการหนึ่งในการติดต่อการค้า
หรือท�ำธุรกิจกับอาหรับ คือ ภาษา เนื่องจากชาวอาหรับ
ส่ ว นมากจะไม่ พู ด ภาษาต่ า งชาติ เช่ น ภาษาอั ง กฤษ
ยกเว้นในกรณีจ�ำเป็นเท่านั้น ดังนั้นคู่ค้าที่สามารถใช้
ภาษาอาหรับได้จะท�ำให้เกิดความได้เปรียบในการท�ำ
ธุรกิจกับอาหรับ ด้วยเหตุผลนี้เองจึงท�ำให้มีผู้สนใจเรียน
ภาษาอาหรับมากขึ้นทั้งในประเทศ และทั่วโลก ท�ำให้
ภาษาอาหรับถูกจัดเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน
ของสถาบันการศึกษาอย่างเป็นทางการ ในกรณีของ
ประเทศไทยนั้น ควรมีการเตรียมความพร้อมรับกระแส
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพในการสื่อสารภาษาอาหรับ ทั้งในรูป
แบบการท�ำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติในประเทศไทย
และต่างประเทศหรือการท�ำธุรกิจเพื่อส่งออกสินค้าไทย
ขายไปยังตะวันออกกลาง
จากความส�ำคัญและอุปสรรคข้างต้น ผู้ศึกษาจึง
เล็งเห็นถึงโอกาสของภาษาอาหรับ เกิดแนวความคิดใน
การเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับขึ้น เนื่องจากภาษา
อาหรับมีความส�ำคัญทั้งด้านการศึกษาและธุรกิจเป็น
อย่างมาก ภาษาอาหรับเป็นภาษาหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตร
ของการศึกษาอยู่แล้ว จึงเหมาะสมแก่นักเรียน นักศึกษา
ที่ต้องการปรับพื้นฐานความรู้ และต้องการสร้างความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่วนด้านธุรกิจจะเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลที่ต้องการจะพัฒนาความรู้เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ให้มปี ระสิทธิภาพเป็นการเพิม่ ศักยภาพให้กบั ตัวเอง และ
สร้างความมั่นใจให้กับคู่ธุรกิจ รวมถึงดึงดูดลูกค้าให้มี
ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจ
นั้นๆ ประสบความส�ำเร็จในที่สุด

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาแนวทางในการเปิดสถาบันสอน
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
เกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชน
ในระบบประเภทสามัญศึกษาทีเ่ รียนภาษาอาหรับจ�ำแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล
  3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการสอนภาษา
อาหรับ

วิธีการด�ำเนินงาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ที่มีการเรียนการ
สอนภาษาอาหรับ ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภาค
กลางซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,215 คนและผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
และเขตภาคกลาง ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ที่มีการ
เรียนการสอนภาษาอาหรับ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
เขตภาคกลางได้มาโดยท�ำการค�ำนวณขนาดตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาตามตารางส�ำเร็จรูปของ Yamane, Taro
(1973 : 272-278) กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนทัง้ สิน้ 400 คนและ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรภาษาอาหรับในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง ซึง่ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 15 คน
(1) โดยการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร
การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการสัมภาษณ์โดยมีขนั้ ตอน
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ในการด�ำเนินงานดังนี้
1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั
เก็บรวบรวมจากแหล่งก�ำเนิดข้อมูลโดยมีการด�ำเนินงาน
ดังนี้
1) การสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูส่ ามัญ ทีเ่ ปิดหลักสูตร
สอนภาษาอาหรับ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 15 คน
เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept Interview)  
2) ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire)
โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ ที่เปิดหลักสูตรสอน
ภาษาอาหรับ ในเขตกรุงเทพมหานครจ�ำนวน 400 คน  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษา
เอกสารประกอบการพิจารณากรอบแนวความคิดทฤษฎี
ตลอดจนการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล
ต่อไปนี้
1) งานวิ จั ย ภาคนิ พ นธ์ วิ ท ยานิ พ นธ์
จากห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ แ สตมฟอร์ ด
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และหอสมุดแห่งชาติ
2)   บทความจากหนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ต
3) หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเอกสาร
แนะน�ำจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ
ในกรุงเทพมหานคร
4) เอกสารทางวิ ช าการจากส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)  กระทรวงศึกษาธิการ

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ประชากรของผู้ใช้บริการโรงเรียนสอนภาษาอาหรับ
ได้ แ ก่ เพศ อายุ แ ละระดั บ การศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น ค� ำ ถาม
ปลายปิด (Close-end) ประเภทแบบตรวจสอบรายการ
(Check – list)ประกอบด้วยค�ำถาม 3 ข้อ
ตอนที่   2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix)ของโรงเรียนสอน
ภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ค�ำถามในส่วนนี้
ถามความคิ ด เห็ น ของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารโรงเรี ย นสอน
ภาษาอาหรับ โดยผู้วิจัยสร้างมาตรวัดชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบLikert จ�ำนวน 24
ข้อค�ำถาม
ตอนที่ 3 แบบสอบค� ำ ถามปลายเปิ ด
(Open Ended Question) ข้อเสนอแนะความเป็นไปได้
ในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถแสดงข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการใช้ส่วน
ประสมทางการตลาด ผู้วิจัยได้บูรณาการตามลักษณะ
การให้บริการผู้ประกอบการโรงเรียนสอนภาษาอาหรับ
ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น โดยการศึ ก ษาจากแนวคิ ด ทฤษฎี
ต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยลักษณะของ

  1. ข้อมูลคุณลักษณะประชากร ปัจจัยสังคม
และวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณา ได้แก่ การแจกแจงความถี(่ Frequency) ร้อยละ
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามจากนั ก เรี ย น
โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนภาษาอาหรั บ
ในเขตกรุ ง เทพมหานครและเขตภาคกลาง จ� ำ นวน
400 ฉบับ ด้วยตนเอง และท�ำการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงเรี ย นเอกชนในระบบ ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา
ระดับมัธยมศึกษา ที่มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
ในเขตกรุ ง เทพมหานครและเขตภาคกลาง จ� ำ นวน
15 ท่าน ด้วยตนเอง
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2. ข้ อ มู ล กลยุ ท ธ์ ส ่ ว นประสมการตลาดของ
โรงเรี ย นสอนภาษาอาหรั บ วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณา ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นด้านกลยุทธ์การตลาด (Marketing Mix)ของผู้ใช้
บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามคุณลักษณะ
ประชากร ท�ำการทดสอบโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่
ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ One – way ANOVA (F-test)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การแจกแจงความถี่ ( Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ One – way
ANOVA (F-test)

ผลการวิจัย
แนวทางในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อ
ธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
การจะได้มาซึ่งแนวทางในการเปิดสถาบันการ
สอนภาษาอาหรั บ เพื่ อ ธุ ร กิ จ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความเป็ น ไปได้ ใ นการเปิ ด สถาบั น
ดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าจะต้องทราบถึงแนวทางใน
การบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน

ระบบ ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ที่มีการ
เรียนการสอนภาษาอาหรับ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
เขตภาคกลางเสียก่อน ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้ ด้านการ
บริหารหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอาหรับ มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทางด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง (3 ปีต่อ
ครั้ง) มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับหลักสูตร
สามัญของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านค่าใช้จ่ายในการ
เรียน สถาบันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เน้นในเรื่องของ
อัตราค่าเล่าเรียน เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จะเพี ย งบางสถาบั น ที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม ทุ น การศึ ก ษาให้
ไปเรียนต่างประเทศ ส�ำหรับในด้านสถานที่ให้บริการ
สถาบั น สอนภาษาจะเน้ น ในเรื่ อ งของการเดิ น ทางที่
สะดวก และมีการจัดการสถานที่ให้มีบรรยากาศแบบ
อิ ส ลาม ส่ ว นในด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด สถาบั น
สอนภาษามี ก ารออกไปแนะแนว และการออกบู ธ
ประชาสัมพันธ์ ตามสถานที่ต่างๆ และสถาบันสอน
ภาษาบางแห่งมีการลดค่าเล่าเรียนกับนักเรียนที่มีพี่น้อง
มากกว่าหนึ่งคน หรือลดค่าเล่าเรียนกับผู้สมัครเรียนใน
สิบคนแรก
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการเกีย่ ว
กั บ กลยุ ท ธ์ ส ่ ว นประสมการตลาดโรงเรี ย นเอกชนใน
ระบบประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับจ�ำแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล
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ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างเพศกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด
ด้านการบริหารหลักสูตรการเรียนการ
สอนภาษาอาหรับ
ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน
ด้านสถานที่ให้บริการ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ภาพรวม

n

เพศ

(400)

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

149
251
149
251
149

3.30
3.41
3.48
3.56
3.44

หญิง

251

3.68

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

149
251
149
251

3.46
3.64
3.42
3.57

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
ผู ้ ต อบแบบสอบถามที่ มี เ พศที่ ต ่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชน
ในระบบประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับใน
เขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศที่ต่างกันมีความคิด
เห็ น เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ส ่ ว นประสมการตลาดโรงเรี ย น

SD

T

Sig.

0.75
0.76
0.84
0.80
0.91
0.87
0.84
0.84
0.68
0.69

-1.323

0.187

-0.912

0.362

-2.601

0.010*

-2.121

0.035*

-2.120

0.035*

เอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาทีเ่ รียนภาษาอาหรับ
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในด้านสถานที่ให้
บริการอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตที่ระดับ .01 และด้าน
การส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตที่ระดับ
.05 ส�ำหรับกลยุทธ์สว่ นประสมการตลาดด้านการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอาหรับ และด้านค่าใช้
จ่ายในการเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 ความแตกต่างระหว่างอายุกบั ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์ส่วนประสม
อายุ
ทางการตลาด
ด้านการบริหารหลักสูตรการ ต�่ำกว่า 15 ปี
เรียนการสอนภาษาอาหรับ
16 - 20 ปี
21 - 25 ปี
ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน

ต�่ำกว่า 15 ปี
16 - 20 ปี
21 - 25 ปี

ด้านสถานที่ให้บริการ

ต�่ำกว่า 15 ปี
16 - 20 ปี
21 - 25 ปี

n

(400)

SD

F

Sig.

0.586

0.557

0.633

0.532

0.215

0.806

0.682

0.506

0.391

0.677

168
221
11
168
221
11
168
221
11
168

3.37
3.35
3.61
3.52
3.52
3.80
3.60
3.57
3.75
3.52

0.74
0.77
0.52

0.76
0.86
0.74
0.92
0.89

0.70
0.88

ด้านการส่งเสริมการตลาด

ต�่ำกว่า 15 ปี

221
11

3.62
3.62

0.83
0.58

ภาพรวม

16 - 20 ปี
21 - 25 ปี
ต�่ำกว่า 15 ปี

168

3.50

0.67

16 - 20 ปี
21 - 25 ปี

221
11

3.51
3.69

0.71
0.52

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุทตี่ า่ งกันมีความคิดเห็นเกีย่ ว
กับกลยุ ท ธ์ ส ่ ว นประสมการตลาดโรงเรี ย นเอกชนใน
ระบบประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขต
กรุงเทพมหานครในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุทตี่ า่ งกัน

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาทีเ่ รียนภาษา
อาหรับในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ในด้านการบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอนภาษาอาหรับ ด้านค่าใช้จา่ ยในการเรียน
ด้านสถานที่ให้บริการและด้านการส่งเสริมการตลาด
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ตารางที่ 3 ความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับความคิดเห็นเกีย่ วกับกลยุทธ์สว่ นประสมการตลาดโรงเรียนเอกชน
ในระบบประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด

ระดับการ
ศึกษา

(400)

ด้านการบริหารหลักสูตรการเรียน มัธยมศึกษา
การสอนภาษาอาหรับ
ตอนต้น

178

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน

ด้านสถานที่ให้บริการ

ด้านการส่งเสริมการตลาด

ภาพรวม

n

SD

T

Sig.

3.34

0.74

-0.547

0.585

222

3.39

0.77

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

178

3.48

0.77

-1.072

0.284

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

222

3.57

0.85

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

178

3.56

0.92

-0.610

0.542

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

222

3.61

0.88

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

178

3.51

0.87

-1.441

0.150

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

222

3.63

0.82

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

178

3.47

0.67

-1.104

0.270

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

222

3.55

0.71

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความ
คิดเห็น เกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโรงเรียน
เอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาทีเ่ รียนภาษาอาหรับ
ในเขตกรุ ง เทพมหานครในภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาที่ ต ่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ

กลยุ ท ธ์ ส ่ ว นประสมการตลาดโรงเรี ย นเอกชนใน
ระบบประเภทสามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขต
กรุ ง เทพมหานครไม่ แ ตกต่ า งกั น ในด้ า นการบริ ห าร
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอาหรับ ด้านค่าใช้จ่าย
ในการเรียนด้านสถานที่ให้บริการและด้านการส่งเสริม
การตลาด
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวทางการพัฒนาการสอนภาษาอาหรับ
มีความเป็นไปได้ในการเปิดสถาบันสอนภาษา
อาหรับ เพือ่ สอนภาษาอาหรับในระดับต่างๆ ทัง้ นีส้ ถาบัน
ควรมี ศั ก ยภาพเที ย บเท่ า กั บ สถาบั น สอนภาษาอื่ น ๆ
ชั้นน�ำของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า แนวทาง
การพัฒนาการสอนภาษาอาหรับ เพื่อเอื้อต่อการเปิด
สถาบันสอนภาษาอาหรับ มีดังนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์
หรือเนื้อหาหลักสูตรจะต้องครอบคลุม หลากหลาย และ
เจาะลึกในแต่ละแขนง และสายอาชีพ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้สอนมีทักษะและเทคนิคใน
การสอน ด้านอัตราค่าเล่าเรียนให้มีความเหมาะสมกับ
ระดับของความรู้ สถานที่ตั้งควรแหล่งที่สะดวกในการ
เดินทางหรืออยูใ่ นห้างสรรพสินค้า ในด้านส่งเสริมการตลาด
มีการประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ มีการแนะแนว
ทางการศึกษาโดยผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน
และการจัดกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ มีการท�ำข้อตกลง
และจัดส่งผู้สอนไปสอนตามโรงเรียนที่มีความสนใจ

สรุปและอภิปรายผล
  ปัจจุบันภาษาอาหรับเป็นภาษาหนึ่งที่ถูกใช้
มากภาษาหนึ่ง ใช่เพียงแต่ในประเทศแถบอาหรับเท่านั้น
ยั ง มี ก ารใช้ ภ าษาอาหรั บ ในประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลก
รวมทั้ ง ประเทศไทยด้ ว ย การเรี ย นการสอนภาษา
อาหรับในปัจจุบันใช้เพื่อการศึกษาด้านศาสนาอิสลาม
เท่านั้น แต่รวมไปถึงการใช้ภาษาอาหรับในการติดต่อ
สื่อสาร การใช้ชีวิตประจ�ำวัน และการใช้ภาษาอาหรับ
ในสายอาชีพต่างๆ ดังนั้น การเปิดสถาบันสอนภาษา
อาหรับ เพื่อสอนภาษาอาหรับในระดับต่างๆ จึงเป็น
อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง แก่ ผู ้ ที่ ส นใจซึ่ ง ความเป็ น ไปได้ ใ น
การเปิ ด สถาบั น สอนภาษาอาหรั บ เพื่ อ ธุ ร กิ จ ในเขต
กรุงเทพมหานครนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า จะต้องทราบถึงหลัก
เกณฑ์ในการบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบ
การ และความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการ
ตลาดของนักเรียน ในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท
สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ที่มีการเรียนการสอน
ภาษาอาหรับ ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง

เสี ย ก่ อ น เพื่ อ เป็ น แนวทางการพั ฒ นาการสอนภาษา
อาหรับ
ส�ำหรับสถาบันสอนภาอาหรับ และเป็นแนวทาง
ในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร อันจะน�ำไปสู่ค�ำถามที่ว่า “มีความเป็น
ไปได้ในการเปิดสถาบันการสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่”
จากความคิ ด เห็ น ของผู ้ ป ระกอบการโรงเรี ย น
เอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ทีม่ กี ารเรียนการสอนภาษาอาหรับ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และเขตภาคกลาง ผลการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์ใน
การบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้ ด้านการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอาหรับ มีการปรับปรุง
หลั ก สู ต รทางด้ า นภาษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (3 ปี ต ่ อ ครั้ ง )
มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับหลักสูตรสามัญ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน
โรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เน้นในเรื่องของอัตรา
ค่ า เล่ า เรี ย น เนื่ อ งจากได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล
จะเพียงบางโรงเรียนที่มีการส่งเสริมทุนการศึกษาให้
ไปเรียนต่างประเทศ ส�ำหรับในด้านสถานที่ให้บริการ
โรงเรียนจะเน้นในเรื่องของการเดินทางที่สะดวก และ
มีการจัดการสถานที่ให้มีบรรยากาศแบบอิสลาม ในด้าน
การส่งเสริมการตลาด โรงเรียนมีการออกไปแนะแนว
การออกบู ธ ประชาสั ม พั น ธ์ ต ามสถานที่ ต ่ า งๆ และ
โรงเรียนบางแห่งมีการลดค่าเล่าเรียนกับนักเรียนที่มี
พี่น้องมากกว่าหนึ่งคน หรือลดค่าเล่าเรียนกับผู้สมัคร
เรียนในสิบคนแรกส่วนการพัฒนาการสอนภาษาอาหรับ
โรงเรียนส่วนใหญ่ยังเน้นการท่องจ�ำและมีครูต่างชาติ
เพียงท่านเดียว และขาดการเน้นย�้ำในการฝึกฝนให้ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันซึ่งส่งผลต่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ
หรือการน�ำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน
  ในด้านความคิดเห็นของนักเรียน ในโรงเรียน
เอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่
มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (ด้านการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอาหรับด้านค่าใช้จ่าย

KKU Institutional Research 2015; 3(2)

ในการเรียนด้านสถานที่ให้บริการ และด้านการส่งเสริม
การตลาด) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ มี เ พศที่ ต ่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ส ่ ว น
ประสมการตลาดโรงเรี ย นเอกชนในระบบประเภท
สามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ต ที่
ระดับ .05 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุและระดับ
การศึ ก ษาที่ ต ่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์
ส่วนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท
สามัญศึกษาที่เรียนภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ต
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่ า งมี ค วามต้ อ งการในการเรี ย นภาษาอาหรั บ เป็ น ไป
ในทางเดี ย วกั น คื อ พั ฒ นาความรู ้ ท างภาษาอาหรั บ
เพื่อความก้าวหน้าทางการเรียน การงาน หรือการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน แต่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน
อาจมีปัจจัยในการเลือกโรงเรียนที่ต่างกัน เช่น สภาพ
แวดล้ อ มของโรงเรี ย น ความสะดวกในการเดิ น ทาง
ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน หรือแม้แต่เพื่อนของผู้ตอบ
แบบสอบถามเอง ก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามได้สอดคล้องกับ กอบกูลรัตน  
ไพบูลย์สวัสดิ์ และคณะ (2) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
(แฟรนไชส์ ) กรณี ศึ ก ษาในเขตอ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
พิษณุโลก พบว่า ผู้เรียนมีความต้องการที่จะเรียนเสริม
ภาษาอังกฤษในกรณีท่ีมีโอกาส คิดเป็นร้อยละ 21.60
และในด้านเหตุผลที่ผู้สนใจเรียนใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจในการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ เหตุผลส�ำคัญ
คือ เลือกที่จะเรียนเสริมภาษาอังกฤษ เพราะเรียนตาม
เพือ่ น เป็นความต้องการของผูป้ กครองและอาจารย์ผสู้ อน
มีทักษะ เทคนิคการสอนดี ท�ำให้เข้าใจง่าย สอดคล้อง
กับอภิรักษ์ สุดประเสริฐ (3) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษา
อังกฤษ พบว่า ผู้คนทั่วไปที่พักอาศัยในเขตเมืองพัทยา
ที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การเลื อ กโรงเรี ย น
สอนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ในด้านครูผู้สอนและด้านการส่งเสริมการ
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ตลาดแต่ในด้านสถาบันด้านราคาและด้านสถานทีท่ ำ� เลทีต่ งั้
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับสุดาทิพย์
โตเต็มโชคชัยการ (4) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการตลาด
ของโรงเรียนสอนภาษาจีนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้ใช้บริการที่เป็นนักเรียน/ผู้ปกครอง ที่มีเพศ รายได้ และ
สถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์
ส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรม
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความคิ ด เห็ น ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
ด้านราคา ด้านท�ำเลที่ตั้ง และด้านการส่งเสริมการตลาด
ส่วนผลการศึกษาของฤตติกา ช้างวงค์ (5) เรื่อง ความ
พึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการเลือกเรียนเสริมภาษา
อังกฤษในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในเขตศรีราชานคร
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูป้ กครองในการเลือกเรียนเสริมภาษา
อังกฤษในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ จ�ำแนกตามอายุ และ
จ�ำนวนบุตร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่ามีความเป็นไป
ได้ในการเปิดสถาบันการสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การเปิดสถาบันสอนภาษา
อาหรับให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปนั้น สถาบัน
จะต้องมีศักยภาพในการพัฒนาที่เด่นชัด เทียบเท่ากับ
สถาบันสอนภาษาอื่นๆ ชั้นน�ำของประเทศไทย เช่น
AUA เป็นต้น ในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือเนือ้ หาหลักสูตร
จะต้องครอบคลุม หลากหลาย และเจาะลึกในแต่ละ
แขนงมีการวัดและแบ่งระดับความรู้ที่ชัดเจน ผู้สอน
มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอาหรับ มีรูปแบบการเรียน
การสอนที่หลากหลาย ผู้สอนมีทักษะและเทคนิคใน
การสอนเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจได้งา่ ย และสามารถ
น�ำไปใช้ได้จริง ด้านอัตราค่าเล่าเรียน มีการตั้งราคาให้
เป็นไปตามระดับความรู้ที่เรียน หรือลักษณะของกลุ่ม
เรียน เช่นระดับที่สูงขึ้นจะมีอัตราค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้น
อั ต ราค่ า เล่ า เรี ย นของกลุ ่ ม เล็ ก หรื อ เรี ย นส่ ว นตั ว จะมี
อัตราที่สูงกว่าการเรียนแบบกลุ่มใหญ่ เป็นต้น สถาน
ที่ตั้งควรแหล่งที่สะดวกในการเดินทางหรืออยู่ในห้าง
สรรพสิ น ค้ า เพราะมี ค วามสะดวกสบาย ทั้ ง ต่ อ ตั ว
ผู้เรียนและผู้ที่ติดตามหรือผู้ปกครอง ท�ำให้ไม่ก่อให้เกิด
ความเบื่ อ หน่ า ยระหว่ า งที่ ร อเรี ย น ในด้ า นส่ ง เสริ ม
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การตลาด มีการประชาสัมพันธ์ ออกบูธ ตามสถานทีต่ า่ งๆ
มีการแนะแนวทางการศึกษาโดยผูส้ อนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ในการสอนและการจัดกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ เพือ่ ให้
สถาบันเป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั ความสนใจ มีการท�ำข้อตกลง
และจัดส่งผู้สอนไปสอนตามโรงเรียนที่มีความสนใจ
มีการจัดโปรโมชัน่ ตามเทศกาลต่างๆอย่างเหมาะสม และ
ส่งเสริมให้มีการจัดท�ำหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รียน และมีความทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
(1)  สถาบันสอนภาษาอาหรับควรมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้มคี วามทันสมัยอยูเ่ สมอ เพือ่ ทีจ่ ะให้สามารถ
ท�ำการเรียนการสอนไปพร้อมๆ กับหลักสูตรสามัญทัว่ ไป
ตลอดจนมีการส่งเสริมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในที่
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม
(2) ถึงแม้ว่าในค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน
จะได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควร
มีการจัดหาทุนการศึกษาแต่นกั เรียนทีด่ อ้ ยโอกาสทางการ
ศึกษา หรือทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
(3) ในด้านสภาพแวดล้อมของสถาบันสอน
ภาษาควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะบ่งบอก
ถึงศาสนาอิสลาม เพือ่ เป็นการสร้างเป็นแหล่งเรียนรูท้ แี่ ท้
จริงมากยิ่งขึ้น
(4) ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน
โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น การตี
พิมพ์ แผ่นพับ และอินเตอร์เน็ต ตลอดจนมีการออกบูธ
ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมงานต่างๆ ของศาสนาอิสลาม
ท�ำกิจกรรมต่างๆที่จะให้ข้อมูล ชักชวน เร่งเร้า จูงใจให้
นักเรียนในกลุม่ เป้าหมาย ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อทีโ่ รงเรียน
มากยิ่งขึ้น
(5)  สถาบันสอนภาษาอาหรับ ควรค�ำนึงถึงผูท้ ี่
จะมาสอน จะต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามช�ำนาญด้านภาษาเทคนิค
การสอน เพื่อให้ออกมามีคุณภาพและประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียน และในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับยังตอบ

สนองต่อความต้องการของตลาดความรู้ในปัจจุบันที่
มีผู้สนใจเรียนเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากงานที่รองรับ
มีจ�ำนวนมาก ทั้งในโรงพยาบาล โรงแรม และด้านการ
ท่องเที่ยวต่างๆ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้
ในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของรูปแบบที่เหมาะสมใน
การจัดตั้งสถาบันสอนภาษาอาหรับ ตลอดจนหลักสูตร
ทีน่ กั เรียนต้องการทีจ่ ะศึกษา เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้สถาบันสอน
ภาษาสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนได้มาก
ยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยความ
โปรดปรานของพระ(อัลลอฮฺ)ผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก
ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปราณีเสมอ
    ขอขอบคุ ณ ดร.สิ ท ธิ เ ดช สิ ริ สุ ข ะ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งท่านได้กรุณาให้ความรู้แนวคิด
ค�ำแนะน�ำอันเป็นประโยชน์ในการจัดท�ำวิทยานิพนธ์
จนส�ำเร็จด้วยความเรียบร้อย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความ
กรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้
ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ วชังเงิน
กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.รวิวงศ์ ศรีทองรุง่ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ที่
กรุณาให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมจนท�ำให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนี้
สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
   ขอขอบคุณคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการศึกษาให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีเพื่อที่จะน�ำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรให้เจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใน
พระคุณต่อการดูแลเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา
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   ขอขอบคุ ณ อาจารย์ ก าญจนา จิ ต รรั ง ศรี
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนโยบายพิเศษ อาจารย์ปาพจน์
วิ ณิ ช ยกุ ล หั ว หน้ า กลุ ่ ม นิ ติ ก าร และอาจารย์ ธ เนตร
สภานนท์ กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ
ส�ำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ก รุ ณ าให้ ข ้ อ มู ล สถิ ติ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
   ขอขอบคุณผู้บริหารและนักเรียนทั้ง 15 แห่ง
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์และกรอก
แบบสอบ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เกิดประโยชน์ดังปรากฎ
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
   ขอขอบคุ ณ นายปรั ช ญาชั ย และซั น (บิ ด า)
นางเสาวนิ ช และซั น (มารดา) นายอลงกรณ์ และ
ซันนายภราดร และซัน (น้องชายทั้งสองท่าน) ผู้ที่คอย
เป็นก�ำลังใจอย่างดียิ่ง ท�ำให้ผู้วิจัยมีความมานะบากบั่น
ในการที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆในการท�ำวิทยานิพนธ์
จนส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
   นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และ
ก�ำลังใจด้วยดีเสมอมาจากอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้กล่าว
นามไว้ในที่นี้ซึ่งผู้วิจัยก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้
ณ ที่นี้ด้วย
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการวิเคราะห์การการสร้างภาพตายตัวของตราสินค้าด้วยการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายเพื่อ
สื่อความหมายลักษณะของนักร้องหญิงในเพล “อย่ามโน” โดยใช้แนวคิดภาพตัวแทน (Representation)ประเภทภาพ
ตายตัว (Stereotypes)และการสร้างตราสินค้า(Personal Brand) เพื่อนำ�เสนอถึงการสร้างภาพตายตัวเพื่อนำ�ไปสู่การเกิด
ของตราสินค้าประเภทบุคคล พบว่าการสื่อความหมายและการผลิตซ้ำ�ภาพตายตัวด้วยการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย
ของนักร้องหญิงผ่านสื่อสารมวลชน เป็นการผลิตซ้ำ�และการตอกย้ำ�ให้เห็นถึงลักษณะของนักร้องซึ่งถือเป็นตราสินค้า
ในธุรกิจแบบทุนนิยม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่าง “ตัวบท” (Text) กับ “บริบท” (Context) ในการ
สร้างภาพตายตัว โดยมีจุดเด่นในการผสมผสานระหว่างนักร้องเพลงไทยสากลและนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ที่สร้าง
ปรากฏการณ์และสร้างตราสินค้าประเภทบุคคลที่มีความน่าสนใจถือเป็นการเปิดมิติหมายทางด้านการสื่อความหมาย
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
สำ�คัญในการสร้างสุนทรียศาสตร์ให้กับคนไทยมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมเพลงถือเป็นหนึ่งใน
ผลผลิตของระบบอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของไทยที่
เติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย โดย สมาน น้อยนิตย์. (1) เพลงไทย เป็นเอกลักษณ์ที่
แสดงออกถึ ง ความเป็ น ไทยอย่ า งชั ด เจน บ่ ง บอกถึ ง
วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย เพลงไทยคือ
รากเหง้าของคนไทยที่เราไม่ควรจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้
สู ญ หายไปจากวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องคนไทย และ
อุตสาหกรรมเพลงไทยได้มีการขยายการเติบโตอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
การขยายการเติบโตทางการตลาดจำ�เป็นต้องอาศัย
การสร้างตราสินค้า ที่สามารถสื่อสารถึงตัวสินค้าและ
คุณภาพของสินค้าไปยังผู้บริโภคได้ โดย ลำ�เนา เอี่ยม
สะอาด (2) กล่าวว่าบริษัทผู้ผลิตเทปเพลงแต่ละแห่ง
จึงได้พยายามรวบรวมเอาศิลปิน นักร้อง นักดนตรี และ
นักแต่งเพลงเข้าไว้ในสังกัดของตน ทำ�ให้แนวดนตรีทุก
ประเภท ทุกสไตล์ ล้วนเกิดขึน้ ภายใต้สงั กัดในระบบธุรกิจ
ทั้งสิ้น จึงทำ�ให้มีเทปเพลงในแนวต่าง ๆ ออกมามากมาย
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต
การพัฒนาแนวเพลงที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
เพลงไทย เพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่ง ฯลฯ นอกจากนั้น

ยังมีการผสมผสานของเพลงขึ้น โดย เกรซ แอล. คอยล์
อ้างถึงในทิพดี นิมิตพงศ์ธร (3) กล่าวว่า การผสมผสาน
ทางวัฒนธรรม หมายถึง การรวมสิ่งต่างๆ เข้ามาเป็นสิ่ง
เดียวที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากส่วนที่รวมของหน่วย
ย่อย เช่น การรวมตัวกันของเผ่าต่างๆ หรือการรวมรัฐ
ต่างๆ เข้าเป็นชาติหนึง่ ๆ หรือการกลืนกลายอย่างสมบูรณ์
เต็มที่ของหน่วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อที่จะผลิต
วัฒนธรรมเป็นเนือ้ เดียวกันจากการปรับตัวเข้าหากันและ
กันของลักษณะต่างๆ สอดคล้องกับ สุพจน์ แสงเงิน.
(4) ได้ ก ล่ า วถึ ง การผสมผสานทางวั ฒ นธรรมไว้ ว่ า
การผสมผสานทางวัฒนธรรมคือการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม คือเมื่อกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่าง
กันได้ติดต่อสัมพันธ์กัน จะมีการแพร่กระจายและมีการ
รับวัฒนธรรมกันขึ้น มีผลทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
กับฝ่ายหนึง่ หรือทัง้ สองฝ่าย เช่น ชาวไทยมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชดิ กับชาวจีนจึงรับเอาคำ�ศัพท์ในภาษาจีนหลาย
คำ�มาใช้ในชีวิตประจำ�วัน ส่วนคนจีนจะหันมาพูดภาษา
ไทยในการติดต่อสื่อสารกัน
ปั จ จุ บั น ได้ มี อุ ต สาหกรรมวงการเพลงของ
ประเทศไทยก็มีการผสมผสานระหว่างเพลงไทยสากล
และเพลงไทยลูกทุ่งเข้าได้ด้วยกันถือเป็นปรากฎการณ์ที่
มีความน่าสนใจ คือเพลง “อย่ามโน” โดยมีศิลปินคือ
กิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์ ที่เป็นตัวแทนของศิลปินเพลง
ไทยสากล และใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน ที่เป็นตัวแทนของ
ศิลปินไทยลูกทุ่ง ทั้งสองเป็นศิลปินสังกัด “Yes! Music”

184

การสร้างภาพตายตัวของตราสินค้าด้วยการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายเพื่อสื่อความหมายลักษณะ
ของนักร้องหญิงสมัยใหม่ในเพลง “อย่ามโน”

โดยบริษทั ได้สร้างศิลปินให้กลายเป็นตราสินค้า (Personal
Brand) โดยเกิ ด เป็ น ภาพตั ว แทน (Representation)
ประเภทภาพตายตัว (Stereotypes) ที่ทำ�ให้ผู้บริโภคจดจำ�
ได้ในความโดดเด่น นำ�ไปสูก่ ารสร้างมูลค้าให้กบั สินค้าใน
ยุคที่มีการแข่งขันสูงทางอุตสาหกรรมในระบบทุนนิยม
สำ�หรับบทความนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายการ
สร้ า งภาพตั ว แทนของนั ก ร้ อ งหญิ ง สมั ย ใหม่ ที่ เ ป็ น
ตัวแทนของนักร้องในแนวเพลงไทยสากลและแนวเพลง
ไทยลูกทุ่งในลักษณะต่างๆ วิเคราะห์ว่าการสร้างตราสิน
ค้าจากภาพตัวแทนของนักร้องหญิงสมัยใหม่ทปี่ รากฏขึน้
ในสื่อบันเทิงอันเป็นที่นิยม และมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ปรากฏการณ์ทางการสื่อความหมายทางนิเทศศาสตร์
อย่างไร
การสร้างภาพตายตัวของตราสินค้าในอุตสาหกรรมเพลง
การตลาดในปัจจุบนั อยูใ่ นยุคแห่งตราสินค้า หรือ
ที่เรียกว่า “Brand Age” มีสินค้าและบริการหลากหลาย
ประเภทมากขึน้ ตราสินค้า (Brand) คือ อะไร Kotler(1984)
ให้ความหมายเกีย่ วกับตราสินค้า ว่าหมายถึงชือ่ สัญลักษณ์
โลโก้ของสินค้าหรือบริการบอกถึงสินค้าหรือบริการนั้น
เป็ น ของใครและแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง อย่ า งไรต่ อ มา
ในปี 1991 Kotler ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าตราสินค้าต้อง
สามารถจำ�แนกความแตกต่างจากคู่แข่งได้ 4 ประการ
ได้แก่ (1) รูปร่างหน้าตาภายนอกทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความจดจำ�
(Attribute) (2) บอกคุณประโยชน์ (Benefit) (3) ทำ�ให้ใช้
แล้ ว รู้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จ (Value) และ(4) มี บุ ค ลิ ก ภาพ
(Personality)
ในระบบธุรกิจวงการเพลง บุคลลิกลักษณะรูปร่าง
หน้าตาภายนอกทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความจดจำ� (Attribute) ของ
นักร้องถือได้ว่าเป็นสิ่งสำ�คัญในการสร้างแบรนด์และ
ถือเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูซ้ อื้ ให้เกิดความสำ�เร็จ ซึง่ จะหมายถึง
กลุม่ ของสิง่ ทีม่ ตี วั ตนและไม่มตี วั ตนทีส่ ามารถตอบสนอง
ความพอใจของผู้ซื้อ อาจรวมถึงบรรจุภัณฑ์ สี ราคา
คุณภาพ และ ตราสินค้า ตลอดจนบริการและชือ่ เสียงของ
ผู้ขาย (Etzel, Walker & Stanton, 2001, p. G-9 อ้างถึงใน

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (5) หรือเป็นสิ่งที่นาสู่ตลาด
เพือ่ ตอบสนองความจาเป็นหรือความต้องการของมนุษย์
โดยแบ่งสินค้าออกเป็น (6)
1. สินค้าทีม่ ลี กั ษณะทางกายภาพ (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 ได้ทำ�การ
ศึกษาเกี่ยวกับตราสินค้า พบว่าตราสินค้ามิได้เกี่ยวข้อง
เฉพาะสินค้าและบริการเท่านั้น ตราสินค้ามีขอบข่ายที่
กว้าง โดยแบ่งประเภทของตราสินค้าออกเป็น 6 ประเภท
ดังนี้ (7 )
1. ประเภทสินค้า (Product Brand) เป็นสินค้าทีจ่ บั
ต้องสัมผัสได้ ซึ่งคนจะนึกถึงเมื่อกล่าวถึงประเภทของ
สินค้า เช่น น้าอัดลมตราโค้ก รถยนต์ตราฮอนด้า
2. ประเภทบริการ (Service Brand) ซึ่งจะเป็นรูป
แบบที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ บริการอาจประกอบอยู่ในตัว
สินค้าก็ได้ แต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทบริการจะนึกถึงการ
บริการมากกว่าการให้ความสำ�คัญกับสินค้าเป็นวัตถุจับ
ต้องได้ เช่น บริการสายการบิน บัตรเครดิต
3. ประเภทบุคคล (Personal Brand) ซึ่งบุคคล
แต่ละคนเปรียบเสมือนตราสินค้า ลักษณะบุคคลควรมีจดุ
เด่นที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ชาลี แชปปิน ซึ่งในปัจจุบัน
ตราสินค้าประเภทบุคคลมีบุคลิกที่ชัดเจนมาก ด้านกีฬา
เดวิด เบ็คแฮม ด้านเพลง ธงไชย แม็คอินไตย
4. ตราสินค้าประเภทองค์การ (Organizational
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Brand) หรื อ อาจเรี ย กว่ า Corporate Brand เช่ น
พรรคการเมือง องค์กรธุรกิจ ไมโครซอฟท์ หรือเวอร์จิ้น
เป็นต้น
5. ตราสิ น ค้ า ประเภทเหตการณ์ ห รื อ กิ จ กรรม
(Even Brand) เช่น คอนเสริต์ การแข่งขันกีฬา ซึง่ กิจกรรม
จะอยู่ในรูปของกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม ความบันเทิงต่าง
ๆ ทีส่ ามารถช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ตราสินค้าเป็น
ที่รู้จัก เช่นAcademy Fantasia ซึ่งทาให้ตราสินค้าของ
True เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
6. ตราสินค้าประเภทภูมิศาสตร์ (Geographic
Brand) เช่น ประเทศ เมือง รีสอร์ต สถานที่ท่องเที่ยว
ซึ่งสิ่งเหล่านี้หันมาสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ให้กับ
ตนเอง หากเมืองแฟชั่นก็จะนึกถึงประเทศฝรั่งเศส
บุคคล (Personal Brand) จึงถือได้วา่ เป็นตราสินค้า
ได้ประเภทหนึง่ นักร้องหรือศิลปินก็เช่นเดียวกันสามารถ
ให้เป็นตราสินค้าและออกจำ�หน่ายในระบบธุรกิจแบบ
ทุนนิยมได้ จึงจำ�เป็นต้องสร้างเอกลักษณ์ที่มีความโดด
เด่น เฉพาะตัวไม่ซ้ำ� และต่างไปจากคู่แข่ง เช่น ลักษณะ
ทางกายภาพภายใน เช่น ใบหน้า รูปร่าง หรือลักษณะ
ภายนอก เช่น การแต่งหน้า การแต่งผม และการแต่งกาย
เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งสำ�คัญในการสร้างให้นักร้องเป็น
ตราสิ น ค้ า ประเภทบุ ค คลบุ ค คล (Personal Brand)
ที่ ส่ ง ออกสู่ ท้ อ งตลาดในปั จ จุ บั น โดยสอดคล้ อ งกั บ
Barrney, 2003; Grant, 2002; Hall, 1992 (อ้างถึงใน
อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และลักขณา ลีละยุทธโยธิน (8)
ที่ ก ล่ า วว่ า ตราสิ น ค้ า ในอุ ด มคติ จึ ง ต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะ
เฉพาะตัว เลียนแบบได้ยาก จึงจะเป็นการสร้างความได้
เปรียบทางการแข่งขันทีย่ ง่ั ยืน ให้กบั สินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
ในปัจจุบนั บริษทั อาร์เอส จำ�กัด (มหาชน) เปลีย่ น
ชือ่ ค่ายเพลง “RS Music” เป็น “Yes! Music” ได้สร้างนักร้อง
คือ กิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์ และ ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน
ที่มีบุคลิกลักษณะเซ็กซี่ เย้ายวนใจ ทั้งใบหน้า รูปร่าง
ทรงผม และการแต่งกาย ถือเป็นนักร้องที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว ที่มีความโดดเด่นอย่างสูง ในความเป็นผู้หญิง
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สมัยใหม่ผา่ นการนำ�เสนอของสือ่ จนเกิดเป็นภาพสะท้อน
หรื อภาพตั วแทน (Representation) ของกลุ่ ม ต่ า ง ๆ
ในสังคมขึ้น
ภาพตั ว แทนที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมถื อ เป็ น ปรากฎ
การณ์ที่มีความสำ�คัญต่อกระบวนการสื่อสารของสังคม
ในยุคอุตสาหกรรมภายใต้ระบบทุนนิยม โดย Graeme
Burton,2002 (อ้างใน กฤษณ์ คำ�นนท์ (9) ) เชือ่ ว่าสือ่ เป็น
สาเหตุของการเกิดภาพตัวแทน (Representation) ของ
กลุ่มต่างๆในสังคมโดยการสร้างลักษณะที่แน่นอนของ
คน สร้างองค์ประกอบลักษณะท่าทาง รูปโฉมภายนอก
และพฤติกรรมเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคนองค์ประกอบ
เหล่ า นี้ นำ � ไปสู่ ค วามหมายเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ
ความสั ม พั น ธ์ รวมถึ ง การมองและการให้ คุ ณ ค่ า กั บ
ลักษณะเหล่านั้นด้วย
Burton ได้จำ�แนกลักษณะของภาพตัวแทนในสื่อ
เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ภาพแบบฉบับ (Types) เป็นภาพที่พบได้ทั่วไป
ในโทรทัศน์ ไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริง สามารถจดจำ�ได้
โดยไม่จ�ำ เป็นต้องเป็นภาพตายตัว (Stereotypes) ตัวละคร
ทีม่ ภี าพแบบฉบับมักจะไม่มรี ายละเอียดทีช่ ดั เจนเพียงพอ
หรือไม่มคี วามสามารถพิเศษมากและมีรายละเอียดเฉพาะ
ซึง่ ไม่สามารถนำ�ไปประยุกต์หรืออธิบายลักษณะของกลุม่
คนอื่นๆ ที่มีจริงในสังคม
2. ภาพตายตัว (Stereotypes) เป็นภาพทีผ่ กู โยงอย่าง
ใกล้ชิดกับประเด็นของภาพตัวแทน (Representation)
โดยเริ่มแรกภาพตายตัว หมายถึง แผ่นแม่พิมพ์โลหะซึ่ง
นำ�มาใช้กับชิ้นโลหะชิ้นต่อๆมาให้อยู่ในขนาดและรูป
แบบเดียวกันทัง้ หมดปัจจุบนั คำ�ว่า “การสร้างภาพตายตัว”
(Stereotyping) นำ�มาใช้เพือ่ หมายถึง แนวคิดเกีย่ วกับกลุม่
คนที่ปรากฎซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่าอย่างต่อเนื่องในสื่อ มีความ
เกีย่ วข้องกับการเลือกเอาจุดเด่นหรือบุคลิกลักษณะเหล่า
นัน้ เป็นภาพตัวแทนของคนทัง้ กลุม่ สิง่ เหล่านีท้ �ำ ให้เข้าใจ
ง่ายขึ้นเกี่ยวกับลักษณะท่าทางของมนุษย์ บุคลิกและ
ความเชือ่ ซึง่ ถูกสร้างสม ผ่านการกระทำ�ซ้�ำ ๆของสือ่ เป็น
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เวลายาวนาน รวมทัง้ ผ่านข้อสรุปเบือ้ งต้นในการสนทนา
ในชีวติ ประจำ�วันด้วย ภาพตายตัวมีคณ
ุ สมบัตใิ นการจดจำ�
หรือระลึกได้ทนั ทีโดยมักจะเสนอผ่านรายละเอียดสำ�คัญ
ของลักษณะท่าทาง การปรากฎหรือรูปโฉมภายนอก
ภาพตายตัวจะผนวกเข้ากับสิง่ เหล่านี้ และแสดงนัยยะใน
การตัดสินเกี่ยวกับกลุ่มคน เป็นสารที่ซ่อนเร้นค่านิยม
อย่างไรก็ตาม ภาพตายตัวไม่จำ�เป็นต้องเป็นสิ่งเลวร้าย
อาจขึ้นอยู่กับการนำ�ไปใช้และสิ่งที่เราตัดสินคุณค่า
3. ภาพต้นแบบ (Archetypes) เป็นภาพที่มีความ
เข้ ม ข้ น ที่ สุ ด และฝั ง รากลึ ก ลงไปในวั ฒ นธรรม
ภาพต้ น แบบที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนในสื่ อ คื อ เหล่ า วี ร บุ รุ ษ /
พระเอกวีรสตรี/นางเอก และตัวร้ายซึง่ สรุปรวมความเชือ่
และค่านิยมฝังลึก และบางทีอาจแสดงถึงการมีอคติเดียจ
ฉันท์ของสังคม พระเอกหรือวีรบุรุษที่มาจากมายาคติ
ล้วนเป็นภาพต้นแบบทัง้ สิน้ และภาพต้นแบบก็ไม่ได้จ�ำ กัด
ไว้ที่ประเภทของภาพยนตร์หรือละคร(genre) เฉพาะ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง
การสร้างตราสินค้าประเภทบุคคลบุคคล (Personal
Brand) จะมีความเกีย่ วข้องและเชือ่ มโยงกับการสร้างแบบ
ตัวแทนในลักษณะของภาพตายตัว (Stereotypes) โดยใช้
ศิ ล ปิ น ในแนวของเพลงไทยสากล คื อ กิ๊ บ ซี่ - วนิ ด า
เติมธนาภรณ์ และศิลปินเพลงไทยลูกทุ่ง คือ ใบเตย-สุธี
วัน ทวีสิน ที่มีความแตกต่างกันในแนวเพลงมาร้องเพลง
ร่วมกัน โดยภาพลักษณ์ของนักร้องดังกล่าวมีลกั ษณะดังนี้
บุคลิกลักษณะของ กิบ๊ ซี-่ วนิดา เติมธนาภรณ์ เป็น
ศิลปินเพลงไทยสากล มีลักษณะของผู้หญิงสมัยใหม่ที่มี
รู ป ร่ า ง หน้ า ตาน่ า รั ก ที่ มี ร สนิ ย มแบบคนเมื อ ง เช่ น
การแต่งหน้า ทำ�ผม เครือ่ งแต่งกายและบุคลิกภาพ มีความ

กล้ า แสดงออก มี ค วามมั่ น ใจสู ง โดยสอดคล้ อ งกั บ
กาญจนา แก้วเทพ (10) เพลงไทยสากลที่แสดงภาพ
ลักษณ์ผหู้ ญิงในปัจจุบนั แก่นหลักของเนือ้ หาในเพลงอาจ
ไม่แตกต่างจากอดีตมากนัก แต่สิ่งที่แตกต่างไปคือ ภาพ
ลักษณ์ผหู้ ญิงทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ เข้มแข็งมากขึน้ ยกตัวอย่าง
เช่น การเน้นบุคลิกที่แกร่งและอิสระ ในเพลง ผู้หญิงคน
นี้ขับร้องโดน แหวน ฐิติมา “ทำ�ไว้ตาหวานฉ่ำ� ทำ�ไม่เป็น
ซักอย่าง ใครรักชอบ ใครร้ายช่าง อย่างนี้ฉันเป็น ไม่เคย
คิดจะเอาใจ ไม่เคยซึ้งกับคนไหน ไม่งอนง้อใครนี่ฉันเอง
… ตัวฉันหญิงเป็นผูห้ ญิงอยู่ ดูเข้าใจไหมเธอ ทำ�เกรีย้ วกราด
ดูกล้าแกร่ง นั่นทำ�แข็งใจ แต่ตัวฉันคือผู้หญิง ไม่งามพลิ้ว
แต่จริงใจ บอกทีว่าไง ขอบใจรึเปล่า’ ถือได้ว่าเพลงไทย
สากลในปั จ จุ บั น เป็ น การเปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ผู้ ห ญิ ง กล้ า
แสดงออกทางความคิดมากขึ้น
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของ ใบเตย-สุ ธี วั น ทวี สิ น
เป็นศิลปินเพลงลูกทุ่ง มีลักษณะของผู้หญิงสมัยใหม่ใน
สังคมชนบท รูปร่าง หน้าตาน่ารัก ทีม่ รี สนิยมแบบสังคม
ชนบท เช่น การแต่งหน้า ทำ�ผม เครื่องแต่งกายและ
บุคลิกภาพ ที่มีความกล้าแสดงออก มั่นใจในตัวเองสูง
โดยสอดคล้องกับกาญจนา แก้วเทพ (10) การแสดงภาพ
ลักษณ์ผู้หญิงผ่านเพลงลูกทุ่ง ปรากฏชัดเจนจากการ
พรรณนาถ้อยคำ�ในบทเพลง ยกตัวอย่างเช่น ผูห้ ญิงคือเพศ
ที่สวยงาม ในเพลงดอกฟ้าเมืองไทย เนื้อเพลงตอนหนึ่ง
“ปากแดงจิม้ ลิม้ ” วงพักตร์ผอ่ งพริง้ ยิม้ ฝังใจยิง่ นัก ปากคอ
คิ้วคางดั่งไซซี ประวัติศาสตร์ว่ามีงามเลิศเลอ” หรือการ
กล่ า วถึ ง ลั ก ษณะของผู้ ห ญิ ง ผ่ า นบทเพลง เช่ น เพลง
อย่ า งงอนเกิ น งาม “ผู้ ห ญิ ง ตามคำ � เขาว่ า ต้ อ งงอน”
แต่ “งอนนักจะไม่งาม”
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ตารางการสร้าง ตราสินค้าประเภทบุคคลบุคคล (Personal Brand)
ศิลปิน

กิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์

ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน

แนวเพลง

ศิลปินเพลงไทยสากล

ศิลปินเพลงไทยลูกทุ่ง

ลักษณะทางกายภาพ

รูปร่าง หน้าตาน่ารัก

รูปร่าง หน้าตาน่ารัก

ลักษณะภายนอก

มีลักษณะแบบคนเมือง ที่มีความเซ็กซี่
เช่น การแต่งหน้า ทำ�ผม เครื่องแต่งกาย

มีลักษณะแบบสังคมชนบท ลูกทุ่ง
ที่มีความเซ็กซี่ เช่น การแต่งหน้า ทำ�ผม
เครื่องแต่งกาย

บุคลิกลักษณะ

มีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจสูง

มีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจสูง

การสร้างตราสินค้านั้นจำ�เป็นต้องสร้างคุณค่าให้
กับตราส้นค้าด้วย หากตราสินค้าไม่มีคุณค่าแล้วจำ�นำ�ไป
สูค่ วามแข็งแกร่งของตราสินค้า ซึง่ จะส่งผลต่อมูลค้าของ
สินค้านั้นด้วย Aaker ได้ให้คำ�นิยามคุณค่าตราสินค้าว่า
กลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สินที่เชื่อมโยงกับชื่อตราและ
สัญลักษณ์ โดยเป็นการเพิม่ คุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการ
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ Aaker, 1996 อ้างถึงใน อรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์
(11) ดังนั้นนอกจากลักษณะทางกายภาพของศิลปินแล้ว
จำ�เป็นต้องสร้างลักษณะภายนอกของศิลปิลให้มีคุณค่า
และเป็นที่น่าจดจำ�ด้วย
Feldwick ได้ทำ�การแบ่งประเภทของนิยามคุณค่า
การอธิบายถึงตราสินค้า
(Brand Description)

ตราสินค้าออกเป็น 3 ประเภท คือ Feldwick, 1999
(อ้างถึงใน อรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ (11)
1. มูลค่าตราสินค้า (Brand Valuation) คือ คุณค่า
รวมทั้งหมดในฐานะสินทรัพย์ที่บริษัทเจ้าของสามารถ
ขายได้และนาไปรวมในบัญชีงบดุลได้
2. ความแข็งแกร่งของตราสินค้า (Brand Strength)
คื อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ บ ริ โ ภคกั บ ตราสิ น ค้ า
(Consumer Attachment)
3. การอธิบายถึงตราสินค้า (Brand Description)
คือ การชื่อมโยง (Associate) และความเชื่อ (Belief) ของ
ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า

ความแข็งแกร่งของตราสินค้า
(Brand Strength)

มูลค่าตราสินค้า
(Brand Description)
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อย่ า งไรก็ ต ามนิ ย ามคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ทั้ ง หมดที่
กล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์ในลักษณะลูกโซ่ โดยความ
แข็งแกร่งของตราสินค้าจะเป็นกุญแจหลักในการทีก่ อ่ ให้
เกิ ด มู ล ค่ า ตราสิ น ค้ า และการอธิ บ ายถึ ง ตราสิ น ค้ า จะ
เป็นการบรรยายถึงสิ่งต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นความ
แข็งแกร่งของตราสินค้า ในเพลง “อย่ามโน” ได้สร้าง
ลักษณะของตราสินค้า (Brand Description) คือ ความสวย
จากการแต่งหน้า ความเซ็กซี่จากการทำ�ผม และเครื่อง
แต่งกายที่วาบหวิวและน้อยชิ้น จากนั้นได้สร้างความ
แข็งแกร่งของตราสินค้า (Brand Strength) คือ การเต้นที่
มีลีลาเซ็กซี่ และการร้องเพลงที่มีคุณภาพ นำ�ไปสู่มูลค้า
ของตราสินค้า (Brand Description)
การสือ่ สารการตลาด ทำ�การมองภาพโดยรวมของ
อุ ต สาหกรรมเพลงไทยสากล “อย่ า มโน” เนื่ อ งจาก
“กิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์ และใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน”
เปรียบเสมือนเป็นตราสินค้าตราหนึ่ง หรือ (Personal
Branding)และตราสินค้า (Brand) นัน้ เป็นทุกสิง่ ทุกอย่าง
ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ทั้งส่วนที่จับต้องได้ (tangible)
และยังครอบคลุมไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (intangible)
อีกชัน้ หนึง่ ไม่วา่ จะเป็น ความน่าเชือ่ ถือ (trust/reliability)
ความมั่นใจ (confidence) ความคุ้นเคย (familiarity)
ประสบการณ์ที่ได้สะสมมา (shared experiences) ความ
สัมพันธ์ และความผูกพัน (relationship) สถานภาพ
(status) รวมไปถึงบุคลิกภาพ (personality) จึงมีความ
สำ�คัญและสอดคล้องนำ�ไปสู่การสื่อสารที่ประสบความ
สำ�เร็จ
การสือ่ ความหมายจากภาพนิมติ ด้วยการแต่งหน้า
และเครื่องแต่งกาย
การสือ่ ความหมายในการแต่งหน้าและเครือ่ งแต่ง
กายของ กิบ๊ ซี-่ วนิดา เติมธนาภรณ์ และใบเตย-สุธวี นั ทวีสนิ ”
ถือเป็นการสร้างตราสินค้าที่มีความชัดเจน ด้วยการใช้
ภาพนิมิตในการสร้างความเป็นจริงด้วยการสื่อความ
หมายด้วยการแต่งหน้าทีต่ อ้ งใช้จนิ ตนาการผสมผสานกับ
ความเข้าใจใน “บท” (Text) และ “บริบท” (Context) ของ
ตัวนักร้องจนเกิดเป็นภาพนิมติ (simulacrum) โดยโลดเล่น

อยู่บนโลกเสมือนความจริง (Hyperreal) ที่ไม่ต้องการ
พิสจู น์หรือตามหาความเป็นจริงอีกต่อไป โดยเกิดเป็นการ
ลอกเลียนแบบ (Simulation) นั่นเอง โดยสอดคล้องกับ
วุฒินันท์ สุนทรขจิต (12) กล่าวว่า ภาพนิมิต (Simulacrum or Simulacra) อันหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจาก
การทีผ่ คู้ น หรือผูบ้ ริโภคยอมรับว่า สิง่ ต่างๆทีถ่ กู ทำ�เลียน
แบบ หรือทำ�เสมือนจริงนั้น คือ ความจริงและเกิดเป็น
ภาพนิมิตร หรือจินตนาการที่เกี่ยวข้องขึ้นในหัว หรือ
ความรู้สึก
ความสัมพันธ์แบบคู่ที่ตรงกันข้ามที่มีความแตก
ต่างกันในเชิงซ้อน ซึ่งการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย
ของนั ก ร้ อ งดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์
เกีย่ วข้องระหว่าง “ตัวบท” (Text) กับ “บริบท” (Context)
โดย “บท” คือ ลักษณะบทบาทของนักร้องที่มีความเป็น
ผูห้ ญิงสมัยใหม่ โดยมีความเชือ่ โยงกับ คือ สภาพแวดล้อม
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 โดยลําดับขั้นแรกเรียวว่า “ความหมายตรง
(Denotation Meaning)” และลำ � ดั บ ขั้ น ที่ ส องเรี ย ก
ว่า“ความหมายแฝง (Connotation Meaning)”
ความหมายตรง (Denotation Meaning) เป็นลำ�ดับ
ขั้ น แรกของการสื่ อ ความหมาย เป็ น สิ่ ง ที่ อ้ า งถึ ง โดย
สามัญสำ�นึก (Common Sense) และปรากฏชัด
ความหมายแฝง(Connotation Meaning) ลำ�ดับขัน้
ทีส่ องของการสือ่ ความหมาย เป็นปฏิสมั พันธ์เมือ่ สัญญะ
พบกับความรู้สึกอารมณ์ของผู้ใช้ความหมายหรือคุณค่า
ของวัฒนธรรม
Barthes กล่าวไว้ใน Barnard (2005: 45) การกำ�กับ
ความหมาย (Anchorage) เป็ น หน้ า ที่ เ ชิ ง อั ต ตสาร
(Linguistic Message) เป็นหน้าที่ของตัวบท (Text) คือ
การจำ�กัดความการตีความหมาย การจำ�กัดความหมายมี
2 รูปแบบ คือ
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การจำ�กัดความหมายในระดับการสือ่ ความหมายตรง
ในระดับนี้ตัว (Text) จะจำ�กัดความหมายของภาพโดย
ตอบคำ�ถามว่ามันคือภาพอะไร (What is it ?)
การทำ�งานในระดับความหมายแฝงและหน้าที่ใน
การกำ�หนดหรือ หยุดการเลื่อนลอยของความหมายแฝง
(Drifting of Connotation Meaning)

การปัดแก้ม จะใช้เส้นโค้งด้วยสีชมพู สื่อความหมายถึง
ความอ่อนหวาน อ่อนโยน และการทาปาก จะใช้เส้นโค้ง
ด้วยสีบานเย็น ที่มีเนื้อมันวาน สื่อความหมายถึงความ
มั่ น ใจในตนเอง ความสดใส อ่ อ นโยน และนุ่ ม นวล
ในลักษณะของความเป็นลูกทุ่งของนักร้องลูกทุ่งที่มี
ความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่

ดังนั้นการจะตีความหมายของการแต่งหน้าตัว
ละครในระบบสัญศาสตร์ได้ตอ้ งมีความเข้าใจใน ตัว“บท”
(Text) กับ “บริบท” (Context) ของตัวละคร โดยต้อง
ตีความทั้งความหมายตรง (Denotation Meaning) และ
ความหมายแฝง (Connotation Meaning ที่ต้องอยู่บน
พื้นฐานของวัฒนธรรมเดียวกันด้วย การแต่งหน้าและ
เครื่องแต่งกายกิบ๊ ซี-่ วนิดา เติมธนาภรณ์ และใบเตย-สุธวี นั
ทวีสนิ ” ในเพลงอย่ามโน จึงสามารถสื่อความหมายจาก
ภาพนิมิตด้วยได้ดังนี้

การสื่อความหมายโดยสัญญะของเครื่องแต่งกาย
ของใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน มีความโดดเด่น และมีความ
เฉพาะตัว ในลักษณะของความเป็นลูกทุ่งที่เป็นผู้หญิง
สมัยใหม่ โดยเครื่องแต่งกายที่สวมใส่จะมีความสั้นเกิน
กว่าที่คนปกติจะสวมใส เน้นที่สีสันสด ฉูดฉาด เช่น
สีม่วง สีแดง สีชมพู สีน้ำ�เงิน สีดำ� โดยสอดคล้องกับ
กาญจนา สิงห์อดุ ม (14) เพลงลูกทุง่ ทีน่ กั ร้อง และนักเต้น
หรือหางเครื่อง มีการแต่งกายในลักษณะ “เกินจริง”
ตามแนวทางเดียวกับชุดลิเก เพียงแต่มีเรื่องของแฟชั่น
ตามยุคสมัยเข้ามาผนวก กับการอิทธิพลทางด้านเครื่อง
แต่งกายจากตะวันตก ทำ�ให้การแต่งกายของนักร้อง และ
หางเครือ่ งลูกทุง่ ปรับเปลีย่ นให้เป็นสากลมากขึน้ นอกจาก
นี้แล้วการแต่งกายของทั้งนักร้อง และหางเครื่องลูกทุ่งก็
มุ่งหวังที่จะดึงดูดสายตาคนดู ให้อยากชมการแสดง และ
รั บ อรรถรสจากการแสดงได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ย และ
สอดคล้องกับ ชุติ เดช กล่าวว่า “สีของลูกทุ่ง...คือสีสดๆ
สีเขียว สีชมพู สีสดๆ คือลูกทุ่ง อย่าไปคิดว่าสีนั้นกับสีนี้
ไปด้วยกันไม่ได้นะ บางทีเขียวอยูก่ บั ส้มก็มนี ะ บางทีเพลง
มันสนุกๆ มันก็ตอ้ งแม่สมี าผสมกัน คือดูทไี่ หนไม่ได้ตอ้ ง
ดูลกู ทุง่ ....เค้าต้องการสีสนั ต้องการสชาติ ลูกทุง่ เป็นคนสนุก
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 นั้ น
(ปลดซิปชุดหางเครือ่ งก่อนเป็นนางฟ้าบนเวที,” ผูจ้ ดั การ
รายวัน (20กันยายน 2538):10, อ้างถึงใน ศิรพิ ร กรอบทอง
(15) เสื้อผ้าหางเครื่องมีหลากหลายรูปแบบ เปลี่ยนตาม
สมัยนิยมอยู่เสมอ มีชุดฟู่ฟองแขนพอง กระโปรงยาว
กรอมเท้าประดับด้วยเครื่องประดับ อาทิ มงกุฎ ปีก-หาง
กินรีบางชุดก็ส้ันรัดรูปหมิ่นเหม่ต่อข้อหอนาจารก็มีแต่ก็
คงมีการปักเลือ่ มเล่นลวดลายหลากสีสนั จัดจ้านคล้ายชุด
ลิ เ กเอาไว้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ สำ � คั ญ สำ � หรั บ หางเครื่ อ ง

สัญลักษณ์ของการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย
ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน

การแต่งหน้าเป็นการใช้สแี ละเส้นในเชิงสัญลักษณ์
ที่มีการสื่อความหมายอย่างชัดเจน ในการตีความหมาย
ได้น�ำ เสนอภาพผูห้ ญิงยุคใหม่ทมี่ คี วามมัน่ ใจในตัวเองสูง
ทั น สมั ย มี ค วามกล้ า แสดงออก มี ค วามเก่ ง มี ค วาม
สามารถ เช่น ลักษณะการเขียนคิ้ว จะใช้เส้นที่เส้นที่คม
เข้มด้วยสีดำ� ที่สื่อความหมายถึงความมั่นใจและหนัก
แน่น ลักษณะการเขียนขอบตาจะใช้เส้นทีค่ มเข้มและเส้น
เฉียงทีบ่ ริเวณหางตาด้วยสีด�ำ สือ่ ความถึงผูห้ ญิงทีม่ คี วาม
มันใจในตนเองสูง ทันสมัย และมีความเย่อหยิ่ง ลักษณะ
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การสร้างภาพตายตัวของตราสินค้าด้วยการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายเพื่อสื่อความหมายลักษณะ
ของนักร้องหญิงสมัยใหม่ในเพลง “อย่ามโน”

วงดนตรีลกู ทุง่ เสมอ ถือเป็นการนำ�เสนอภาพของนักร้อง
ลูกทุง่ หญิงทีม่ คี วามเป็นสมัยใหม่ ในระบบอุตสาหกรรม
แบบทุนนิยม โดย กนกพรรณ วิบูลศริน (16) กล่าวว่า
สำ�หรับประเทศไทย ภาวะความทันสมัยเกิดขึ้นในยุคที่มี
การเปลี่ยนแปลงจาก สังคมแบบเก่า (Tradition Society)
ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม มาสู่สังคมสมัยใหม่ (Modern
Society) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
สัญลักษณ์ของการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย
กิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์

การแต่งหน้าเป็นการใช้สแี ละเส้นในเชิงสัญลักษณ์
ที่มีการสื่อความหมายอย่างชัดเจน ในการตีความหมาย
ได้นำ�เสนอภาพนักร้องไทยสากลที่มีความเป็นผู้หญิงยุค
ใหม่ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ทันสมัย มีความกล้า
แสดงออกมีความเก่ง มีความสามารถ เช่น ลักษณะการ
เขียนคิ้ว จะใช้เส้นที่เส้นโค้งสีน้ำ�ตาลทอง ที่สื่อความ
หมายถึง ความนุ่มนวล เป็นธรรมชาติ ลักษณะการเขียน
ขอบตาจะใช้เส้นที่คมเข้มและเส้นเฉียงที่บริเวณหางตา
ด้วยสีดำ� สื่อความถึงผู้หญิงที่มีความมันใจในตนเองสูง
ทันสมัย และมีความเย่อหยิ่ง ลักษณะการปัดแก้ม จะใช้
เส้นโค้งด้วยสีชมพูอมสีสม้ สือ่ ความหมายถึงความอ่อนหวาน
อ่อนโยน และการทาปาก จะใช้เส้นโค้งด้วยสีชมพูอม

สี ส้ม ที่ มีเ นื้ อมั น วาน สื่ อความหมายถึ ง ความสดใส
อ่อนโยน และนุ่มนวล ในลักษณะของความเป็นคนเมือง
ของนักร้องไทยสากลที่มีความเป็นผู้หญิงยุคใหม่
การสื่อความหมายโดยสัญญะของเครื่องแต่งกาย
ของกิบ๊ ซี-่ วนิดา เติมธนาภรณ์ มีความโดดเด่น และมีความ
เฉพาะตัว ในลักษณะของความเป็นคนเมืองและความเป็น
ผู้หญิงสมัยใหม่ โดยเครื่องแต่งกายจะเป็นเครื่องแต่งกาย
สมั ย ใหม่ ที่ แ ต่ ง กายด้ ว ยเสื้ อ ผ้ า น้ อ ยชิ้ น และวาบหวิ ว
โดยสอดคล้องกับ ประพันธ์ อภิวงค์ แต่หากปัจจุบันนี้
ถ้ า ผู้ ห ญิ ง มี ก ารนุ่ ง น้ อ ยชิ้ น นั้ น อาจถู ก เรี ย กได้ ว่ า เป็ น
“สัญญะ” ตัวแทนของความเซ็กส์ซี่ วาบหวิว และส่อไป
ในทางกามารมณ์ ยั่วยุทางเพศ เป็นไปตามการเรียนรู้ของ
สังคมที่ได้กำ�หนดขึ้นร่วมกัน โดย Michele Mattelart
อ้างถึงใน ศศิกาญจน์ กสิวัฒน์ (17) ที่ว่า บรรดาสื่อต่างๆ
ล้ ว นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาพของผู้ ห ญิ ง ในปั จ จุ บั น อย่ า งยิ่ ง
โดยเฉพาะผูห้ ญิงสมัยใหม่ ซึง่ มีลกั ษณะความเป็นตัวแทน
ของสาธารณะ เช่น ผู้หญิงทำ�งาน (Working woman)
ซึง่ ภาพตัวแทนของผูห้ ญิงสมัยใหม่ในสังคมเมือง ไม่ได้มี
ข้อจำ�กัดในด้านการทำ�งาน การใช้ชีวิต หรือการแต่งกาย
แต่อย่างใด โดย พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์ (18) กล่าวว่า
ความเป็นผูห้ ญิงสมัยใหม่ ทีม่ นี ยิ ามอยูใ่ นกรอบของความ
ทันสมัยหรือความเป็นสมัยใหม่ (Modernity) ซึ่งบ่งบอก
ถึงสภาพการณ์ความเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวโน้มของ
ระบบทุนนิยมเสรี ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมและ กนกพรรณ วิบูลศริน (16)
กล่าวว่า สำ�หรับประเทศไทย ภาวะความทันสมัยเกิดขึ้น
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก สังคมแบบเก่า (Tradition
Society) ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม มาสู่สังคมสมัยใหม่
(Modern Society) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซึ่งการสร้างตราสินค้าโดยใช้บุคคลถือเป็นการพัฒนา
ในวงการเพลงในระบบอุตสาหกรรมแบบทุนนิยม
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ตารางสรุปการสื่อความหมายด้วยการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย
นักร้อง
การแต่งหน้า

ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน
กิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์
นำ � เสนอภาพผู้ ห ญิ ง ยุ ค ใหม่ ที่ มี ค วาม ภาพนักร้องไทยสากลทีม่ คี วามเป็นผูห้ ญิง
มั่นใจในตัวเองสูง ทันสมัย มีความกล้า ยุ ค ใหม่ ที่ มี ค วามมั่ น ใจในตั ว เองสู ง
แสดงออก มีความเก่ง มีความสามารถ ทันสมัย มีความกล้าแสดงออกมีความเก่ง
มีความสามารถ

เครื่องแต่งกาย

ลักษณะของความเป็นลูกทุง่ ทีเ่ ป็นผูห้ ญิง
สมัยใหม่ โดยเครื่องแต่งกายที่สวมใส่จะ
มีความสั้นเกินกว่าที่คนปกติจะสวมใส
เน้นที่สีสันสด ฉูดฉาด เช่น สีม่วง สีแดง
สีชมพู สีน�้ำ เงิน สีด�ำ ทีม่ คี วามโดดเด่นใน
ความเป็นลูกทุ่ง

สรุป
ลักษณะการสร้างตราสินค้าประเภทบุคคลด้วย
การแต่งหน้าและเครือ่ งแต่งการของ ใบเตย-สุธวี นั ทวีสนิ
และกิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์ ถือได้ว่า เป็นการนำ�เสนอ
ภาพของผูห้ ญิงสมัยใหม่ ทีม่ คี วามสามารถ ความเก่ง และ
ความมั่ น ใจในตนเอง โดยสอดคล้ อ งกั บ มิ ต ราภรณ์
อยูส่ ถาพร (19) ลักษณะของผูห้ ญิงสมัยใหม่โดยรวมทีน่ �ำ
เสนอผ่านสือ่ เสียงเพลงนัน้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ
คือ ความเป็นผู้หญิงกล้า แกร่ง และเก่ง โดยเนื้อหาเพลง
ที่เกี่ยวข้อกับความรักเป็นส่วนใหญ่ ผู้หญิงสมัยใหม่จะมี
ลักษณะทีส่ ามารถพึง่ พาตนเองได้ มีความเข้มแข็ง อดทน
ต่อสู้ชีวิต เชื่อมั่นในตนเอง มีอำ�นาจเหนือชาย และมักจะ
เป็นผูว้ พิ ากษ์ นอกจากนีผ้ หู้ ญิงสมัยใหม่ยงั แสดงความคิด
ที่ เ ป็ น อิ ส ระและมี หั ว ก้ า วหน้ า เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ตนเองและผู้อื่น เชื่อมั่นในความมีประสิทธิภาพของ
ตนเองและเป็ น ผู้ ที่ ย อมรั บ เอาประสบการณ์ ใ หม่ ๆ
โดย Yes! Music ได้สร้างให้ทั้งสองมีตราสินค้าโดยมุ่ง
เสนอภาพลักษณ์เป็นผู้หญิงสมัยใหม่
การสร้างตราสินค้าประเภทบุคคลด้วยการแต่งหน้า
และเครือ่ งแต่งกายถือเป็นปรากฎการณ์ทมี่ คี วามน่าสนใจ

ลักษณะของความเป็นคนเมืองและความ
เป็นผูห้ ญิงสมัยใหม่ โดยเครือ่ งแต่งกายจะ
เป็นเครื่องแต่งกายสมัยใหม่ที่แต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้น และวาบหวิว

โดยได้ ผ่ า นการนำ � เสนอและสร้ า งให้ เ ป็ น ภาพตายตั ว
(Stereotypes) ขึ้นมา ซึ่งภาพเหล่านั้นก็ถูกสร้างให้เป็น
ภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่ทั้งผู้หญิงในความเป็น
ไทยสากลและในความเป็นลูกทุง่ โดยนำ�มาผลิตซ้�ำ ให้เป็น
ความจริงทางสังคมผ่านการนำ�เสนอของสื่อเรื่อยมาจน
เป็นภาพของตราสินค้า ดั่งวลีที่ว่า “ใบเตย สั้นเสมอหู”
และ “กิ๊บซี่ สั้น 5 คืบ”
การผลิตซ้ำ�ภาพความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ของนัก
ร้องล้วนมีความโดดเด่นทั้งการแต่งหน้าและเครื่องแต่ง
กายถือเป็นการประกอบสร้างความหมายให้เกิดเป็น
ตราสินค้าในระบบอุตสาหกรรมแบบทุนนิยมที่ประสบ
ความสำ�เร็จ โดยสอดคล้องกับ ปิยะรัตน์ เนตรไสว (20)
พบว่ า ค่ า ยเพลงส่ วนใหญ่ มัก ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งภาพ
ลักษณ์ศิลปินให้มีลักษณะตามที่ตลาดต้องการเพื่อช่วย
จูงใจให้เกิดความนิยมชมชอบอันจะนำ�ไปสูย่ อดจำ�หน่าย
ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยอาจไม่ได้ค�ำ นึงถึงตัวตนทีแ่ ท้จริงของศิลปิน
ว่าต้องการทำ�เพลงแบบใด หรือให้ภาพตัวเองปรากฏออก
มาในลักษณะไหน ย่อมชีใ้ ห้เห็นว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรม
เพลงไทยสากลนั้นมีการใช้การสื่อสารการตลาดโดยการ
สร้างศิลปินให้มีลักษณะเป็น “ตราสินค้า” หรือ Personal
Brand ซึ่ ง เป็ น ตราสิ น ค้ า ของบุ ค คล ให้ มี ภ าพลั ก ษณ์
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การสร้างภาพตายตัวของตราสินค้าด้วยการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายเพื่อสื่อความหมายลักษณะ
ของนักร้องหญิงสมัยใหม่ในเพลง “อย่ามโน”

ที่ โ ดดเด่ น มี ค วามแตกต่ า งทั้ ง แนวเพลง การแต่ ง กาย
เพื่อใช้สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มาชื่นชอบผลงาน
เพลงและเกิดความนิยมในที่สุด ถือเป็นปรากฎการณ์
ที่เป็นการสร้างตราสินค้าด้วยการผสมผสานระหว่าง
เพลงศิลปินไทยสากลและศิลปินเพลงไทยลูกทุ่ง นำ�ไปสู่
อำ�นาจการสื่อสารของสื่อสารมวลชน และส่งผลต่อการ
ขยายการเติบโตของยอดขาย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้ มีความมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาพื้นฐานต่อการจัดการศึกษา และได้แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 โดยแบ่งเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล 2 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 เก็ บ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามกั บ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัด สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 จำ�นวน 180 คน โดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (stratified
random sampling) ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และการจัดสนทนากลุม่ วิเคราะห์เนือ้ หาแล้วนำ�เสนอแนวทาง
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า F-test ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำ�ภู เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 3) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
การจัดการศึกษาในโรงเรียน จำ�แนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 4) เปรียบเทียบปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษา
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ในโรงเรียน จำ�แนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 5) แนวทาง
เพือ่ การพัฒนาการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 ที่ได้เป็นกระบวนการพัฒนาตามหลักการบริหารแบบ PDCA 5
ขั้นตอน คือขั้นที่ 1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน ขั้นที่ 2) การมีส่วนร่วมในการเลือกปัญหา วิเคราะห์ปัญหาเพื่อวางแผนใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน ขั้นที่ 3) การมีส่วนร่วมในการนำ�ไปปฏิบัติงาน ขั้นที่ 4) ติดตามประเมินกระบวนการ ขั้นที่ 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
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2

บทนำ�
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุใน มาตรา 8
ว่าด้วยการจัดการศึกษา และในมาตรา 9 ข้อ 6 มีใจความ
ว่า การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รวิ ช าชี พ
สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันสังคม
มี สิ ท ธิ์ ใ นการจั ด การศึกษาขั้น พื้น ฐาน มาตรา 39 ว่า
ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำ�นาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาทัง้ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร
งานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง และในมาตรา 40 ได้บัญญัติไว้ว่า ให้มีคณะ
กรรมการสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทน
ผู้ ป กครอง ผู้ แ ทนองค์ ก รชุ ม ชน ผู้ แ ทนองค์ ก รการ
ปกครองส่วนทองถิน่ ผูแ้ ทนศิษย์เก่า ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีความรอบรู้ ความชำ�นาญ
และนำ�ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมกับสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษา (1) ประกอบกับแผนการศึกษาแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2559) ทีส่ ง่ เสริมให้ประชาชน
มีสว่ นร่วมในการกำ�หนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
การกระจายอำ�นาจไปยังภาคเอกชน ประชาชน ประชา
สังคม และทุกภาคส่วนของสังคมให้ได้มสี ว่ นร่วมในการ
บริหารจัดการการศึกษา และส่งเสริมการศึกษา ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และ
เอกชนจั ด และมี ส่ว นในการจัด การศึกษาเพื่อ พัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน (2) และแนว
นโยบายแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2552–2559 คือ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโดยเร่งรัดกระจายอำ�นาจการบริหารและจัดการ
ศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาค
เอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของ

สังคมในการบริหารจัดการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการ
ศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพือ่
การศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนัน้ สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้
ฐานทุกแห่ง จะต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานเพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคลองและตอบสนองกับ
นโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานทีม่ งุ่ หวังให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเข้า
มามีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับผูเ้ รียน ขณะเดียวกัน
ก็จะต้องทำ�งานร่วมกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและคณะครู
โดยตระหนักถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน (3)
จากความสำ � คั ญ ของสถานศึ ก ษาที่ ต้ อ งมี ค ณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ทำ � หน้ า ที่ กำ � กั บ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา เพื่อให้
สอดคลองและตอบสนองกั บ นโยบาย ดั ง นั้ น ทาง
สำ�นักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำ�
ศึกษาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความชัดเจนเรื่องบทบาท
หน้าที่ว่าตนเองจะทำ�อะไร ทำ�อย่างไร และทำ�เพื่ออะไร
บุคคลทีเ่ ข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการส่วนใหญ่ได้รบั การ
ร้องขอจากสถานศึกษามากกว่าได้รบั การคัดสรรจากกลุม่
ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งแท้ จ ริ ง ทำ � ให้ ข าดความ
กระตือรือร้นในการทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการ วิธีการ
ทำ � งานร่ ว มกั น ยั ง ขาดทั ก ษะ และประสบการณ์ เช่ น
ทักษะร่วมประชุมตัดสินใจ เป็นต้น สถานศึกษาส่วนหนึง่
ยังคิดว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นเพียงผู้
สนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษามากกว่าเป็นผูร้ ว่ ม
คิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำ�เนินงาน ร่วมรับผลทีเ่ กิดขึน้ (4)
ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาของการจัดการศึกษาและ
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 ที่เปิด
โอกาสให้ผปู้ กครองและชุมชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในรูป
แบบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ
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บุคลากรในโรงเรียนในภารกิจ 4 งานหลัก คือ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป โดยยังคงไม่สามารถให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึ ก ษาและการบริ ห ารทุ ก ขั้ น ตอนได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และ
ปัจจุบนั ยังไม่มแี นวทางทีจ่ ะแก้ไขและพัฒนาการเข้ามามี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่าง
ชัดเจน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาสภาพของ
ปัจจุบนั และปัญหาของการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำ�ภูเขต 2 เพื่อให้ได้แนวทางของการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาของการ
มีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อ
การจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภูเขต 2
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำ�ภูเขต 2 จำ�แนกตามสถานะภาพ และ
ขนาดของโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2

สมมติฐานการวิจัย
การมี ส่ว นร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภูเขต 2 จำ�แนก
ตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกัน

วิธีดำ�เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ระยะที่ 1
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 ปีการศึกษา 2557
จำ�นวน 948 คน จาก 105 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 ปีการศึกษา 2557
จำ�นวน 180 คน จาก 45 โรงเรียน โดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้
(stratified random sampling)
ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมี
ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึ ก ษาแนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนจากการสัมภาษณ์
ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานในสถานศึกษาทีเ่ ป็นเลิศในการจัดการศึกษาทีม่ คี ณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
(Best Practices) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้แทนครูผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน) และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
โรงเรียนละ 4 คน รวม 12 คน
ตอนที่ 2 จัดสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการมี
ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์ทั้ง 12 คน และ
ผู้บริหารการศึกษา ตำ�แหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการ
พิเศษ จำ�นวน 1 คน
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สำ�หรับการวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้เครือ่ งมือ
การวิจัย ดังนี้ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 3) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยศึกษาวิธี
การสร้างเครือ่ งมือ หลักเกณฑ์ รูปแบบวิธสี ร้าง และสร้าง
เครื่ อ งมื อ โดยปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขผ่ า นความเห็ น ชอบของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาความเหมาะสม จำ � นวน 5 ท่ า น
จากนั้นนำ�เครื่องมือที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือ และนำ�ไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม โดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่าง
ในโรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำ�ภูเขต 2 ทั้ง 3 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอ
นากลาง อำ�เภอนาวัง และอำ�เภอสุวรรณคูหา จำ�นวน 45
โรงเรียน แบบสอบถามส่งไปทั้งสิ้น 180 ฉบับ ได้รับคืน
180 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100 เป็นแบบสอบถามทีม่ คี วาม
สมบูรณ์ทั้งสิ้น 180 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100
ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนาการมีสว่ นร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียน โดยแบ่งเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัด สำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 ตำ�แหน่ง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ แ ทนครู ผู้ ส อน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) และผู้แทน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 4 คน รวม 12 คน
ตอนที่ 2 เก็ บ ข้ อ มู ล โดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยได้
ดำ�เนินการสนทนากลุ่มกับผู้ให้การสัมภาษณ์ทั้ง 12 คน
และผูบ้ ริหารการศึกษา ตำ�แหน่ง ศึกษานิเทศก์ช�ำ นาญการ
พิเศษ จำ�นวน 1 คน

4. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งขั้นตอนออกเป็น 2
ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
เกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้คา่ ร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั
และปัญหาของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู
เขต 2 โดยการหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมและเป็ น รายด้ า น
แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่
กำ�หนดไว้
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำ�แนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรียน โดยการ
วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนสองทาง (Two - Way
ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจึงนำ�มาทดสอบรายคู่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
ระยะที่ 2 นำ�เสนอแนวทางการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
การจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2
ตอนที่ 1 วิเคราะห์เชิงเนือ้ หาเพือ่ หา
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน
สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
หนองบัวลำ�ภู เขต 2 จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
พร้อมนำ�เสนอเป็นรายด้าน
ตอนที่ 2 จัดสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) นำ�มาวิเคราะห์เนื้อหา แล้วนำ�เสนอ
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
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ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามตามสถานภาพ และขนาด
โรงเรี ย นของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พบว่า มีตวั แทนภายในสถานศึกษา จำ�นวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ตัวแทนภายนอกสถานศึกษา จำ�นวน 90
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และแยกตามขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก จำ�นวน 15 โรงเรียน ร้อยละ 33.33
โรงเรียนขนาดกลาง จำ�นวน 15 โรงเรียน ร้อยละ 33.33
และโรงเรียนขนาดใหญ่ จำ�นวน 15 โรงเรียน ร้อยละ 33.33
ตามลำ�ดับ
ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหา
1. สภาพของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน
จำ�แนกตามสถานภาพ พบว่า ตัวแทนภายในสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นตั ว แทน
ภายนอกสถานศึ ก ษาโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมาก จำ�นวน 1 ด้าน
คือ ด้านบริหารงานทั่วไป และอยู่ในระดับปานกลาง
จำ�นวน 3 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
2. สภาพของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน
สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
หนองบัวลำ�ภูเขต 2 จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า
โรงเรียนขนาดเล็กมีระดับสภาพการมีส่วนร่วมต่อการ
จั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย นโดยรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก จำ�นวน 2 ด้าน
คือ ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านบริหารงานบุคคล
อยูใ่ นระดับปานกลาง จำ�นวน 2 ด้าน คือ ด้านบริหารงาน
วิชาการ และด้านบริหารงบประมาณ โรงเรียนขนาดกลาง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก จำ�นวน 3 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป
ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และอยูใ่ น
ระดั บ ปานกลาง จำ � นวน 1 ด้ า น คื อ ด้ า นบริ ห ารงบ
ประมาณ และโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับ
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มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน คือ
ด้ า นบริ ห ารงานทั่ ว ไป ด้ า นบริ ห ารงานวิ ช าการ
ด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล และด้ า นบริ ห ารงบประมาณ
ตามลำ�ดับ
3. ระดับปัญหาการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน
จำ�แนกตามสถานภาพ พบว่า ตัวแทนภายในสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง จำ � นวน 3 ด้ า น คื อ
ด้ า นบริ ห ารงานวิ ช าการ ด้ า นบริ ห ารงบประมาณ
ด้านบริหารงานทัว่ ไป และอยูใ่ นระดับน้อย จำ�นวน 1 ด้าน
คือ ด้านบริหารงานบุคคล ส่วนตัวแทนภายนอกสถาน
ศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยูใ่ นระดับมาก จำ�นวน 2 ด้าน คือ ด้านบริหารงาน
วิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ และอยูใ่ นระดับปานกลาง
จำ�นวน 2 ด้าน คือ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน
ทั่วไป
4. ระดับปัญหาการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน
สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
หนองบัวลำ�ภูเขต 2 จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก มีระดับปัญหาการมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการศึกษาในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก จำ�นวน 2 ด้าน
คือ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานวิชาการ และ
อยูใ่ นระดับปานกลาง จำ�นวน 2 ด้าน คือ ด้านบริหารงาน
ทั่วไป และด้านบริหารงานบุคคล โรงเรียนขนาดกลาง
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
อยู่ ใ นระดั บ มาก จำ � นวน 2 ด้ า น คื อ ด้ า นบริ ห ารงบ
ประมาณ ด้านบริหารงานวิชาการ และอยูใ่ นระดับปานกลาง
จำ�นวน 2 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทัว่ ไป และด้านบริหาร
งานบุคคล และโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
จำ�นวน 1 ด้าน คือ ด้านบริหารงบประมาณ และอยู่ใน
ระดับปานกลาง จำ�นวน 3 ด้าน คือ ด้านบริหารงาน
วิชาการ ด้านบริหารงานทัว่ ไป และด้านบริหารงานบุคคล
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2

ผลการเปรียบเทียบ
1. การเปรียบเทียบระดับสภาพการมีสว่ นร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานต่ อ การจั ด การ
ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 จำ�แนกตามสถานภาพ
และขนาดของโรงเรียน พบว่า ด้านบริหารงานวิชาการ
มีสภาพการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนทีแ่ ตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างกันรายคู่ โดยจำ�แนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า
โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียน
ขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ด้านบริหารงบประมาณ มีสภาพการมีสว่ นร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งกั น รายคู่
โดยจำ�แนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ทั้ง 3 ขนาด คือ
โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาด
เล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดกลาง แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. ด้านบริหารงานบุคคล มีสภาพการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งกั น รายคู่
โดยจำ�แนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดกลาง
กั บ โรงเรี ย นขนาดใหญ่ และโรงเรี ย นขนาดเล็ ก กั บ
โรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
4. ด้านบริหารงานทั่วไป มีสภาพการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ี่
ระดั บ .05 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งกั น รายคู่
โดย จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก
กั บ โรงเรี ย นขนาดใหญ่ และโรงเรี ย นขนาดเล็ ก กั บ

โรงเรียนขนาดกลาง แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
การเปรียบเทียบระดับปัญหาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานต่ อ การจั ด การ
ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 จำ�แนกตามสถานภาพ
และขนาดของโรงเรียน พบว่า
5. ด้านบริหารงานวิชาการ พบปัญหาการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการ
จัดการศึกษาในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อนำ�มาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน
รายคู่ โดยจำ�แนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า คือ โรงเรียน
ขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็ก
กับโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
6. ด้านบริหารงบประมาณ พบปัญหาการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการ
จัดการศึกษาในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อนำ�มาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน
รายคู่ โดยจำ�แนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาด
กลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
7. ด้านบริหารงานบุคคล พบปัญหาการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการ
จัดการศึกษาในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อนำ�มาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน
รายคู่ โดยจำ�แนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาด
กลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
8. ด้านบริหารงานทัว่ ไป พบปัญหาการมีสว่ นร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 เมือ่ นำ�มาเปรียบเทียบความแตกต่างกันรายคู่
โดยจำ�แนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดกลาง
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กั บ โรงเรี ย นขนาดใหญ่ และโรงเรี ย นขนาดเล็ ก กั บ
โรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ข้อมูลแนวทางการพัฒนา
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสว่ นร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนจากการสัมภาษณ์
ด้านการบริหารงานวิชาการ
1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีสว่ น
ร่วมในการกำ�หนดแนวทางและ ความต้องการพัฒนางาน
วิชาการ เช่น การจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา และการนำ�
หลักสูตรไปใช้ 2) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานมีสว่ นร่วมเป็นคณะทำ�งานด้านวิชาการ เช่น ร่วมเป็น
คณะกรรมการแข่ ง ขั น ด้ า นวิ ช าการ คณะกรรมการ
ประเมินผล และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 3) การมีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนการสอน
เช่น การนำ�ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอน การพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชน
4) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม
ประชุมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุง และ
พัฒนาด้านวิชาการ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน การแก้ไข
ปั ญ หานั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต่ำ � และ
นักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 5) การจัดอบรมชี้แจง
เกีย่ วกับความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการแก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ด้านหลักสูตรสถานศึกษา
การปฏิรูปการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
6) การกระตุ้น และสร้างความตระหนัก โดยการประชุม
ชีแ้ จง ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารด้านวิชาการอย่างสม่�ำ เสมอ
7) การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการโดยเปิดโอกาสให้คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำ�เสนอข้อมูลต่างๆ
ต่อผูบ้ ริหารสถานศึกษา 8) การจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานด้ า นวิ ช าการเดื อ นละ 1 ครั้ ง
9) การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุปกรณ์ และสื่อการ
เรียนการสอน
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ด้านการบริหารงบประมาณ
1) การจัดให้มีคณะกรรมการจัดหางบประมาณ
โดยมีหน้าที่ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา และพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน 2) ให้คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ นพื้น ฐานมี ส่วนร่วมในการวางแผนงบ
ประมาณการใช้งบประมาณ เช่น การจัดสรรงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำ�รายงานการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจำ�ปี 3) มีการดำ�เนินงานด้านงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น จัด ประชุม
ชี้แจงการได้รับ/การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกปีการศึกษา
4) การจั ด สรรงบประมาณเป็ น ค่ า ตอบแทนแก่ ค ณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เช่นค่าตอบแทน ค่าเบีย้
ประชุม ค่าพาหนะ และสวัสดิการด้านอื่นๆ 5) การจัดให้
มีกองทุนพัฒนาโรงเรียนโดยความร่วมมือของโรงเรียน
และชุมชน 6) การจัดให้มีคณะกรรมการกำ�กับติดตาม
ตรวจสอบ การใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามแผน
ปฏิ บั ติ ก ารประจำ � ปี 7) การประชุ ม หรื อ อบรมคณะ
กรรมการสถานศึกษาเพือ่ ทีค่ ณะกรรมการจะได้รบั ทราบ
บทบาทหน้าที่ของตนและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
โรงเรียน
ด้านการบริหารงานบุคคล
1) การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วกับการ
บริ ห ารงานบุ ค คล เช่ น จั ด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ค ณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และความรู้ด้านการศึกษา 2) ให้คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
บุคคลมากยิ่งขึ้น เช่น การพิจารณาความดีความชอบ
3) การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านการ
ศึกษามาเป็นคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น
มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาตัง้ แต่ปริญญาตรีขนึ้ ไป เสียสละและมีเวลา
ให้กับโรงเรียน 4) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานมีส่วนร่วมเสนอแนะในการจัดครูเข้าสอน และมอบ
หมายหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในด้ า นต่ า งๆ หรื อ จั ด คณะ
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2

กรรมการสถานศึกษาทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเข้าทำ�การ
สอนในโรงเรียนที่มีครูไม่เพียงพอ 5) มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ด้ ว ยความเสี ย สละ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่
6) มีการมอบหมายงานในหน้าที่ให้คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตรงตามความรู้ความสามารถ
7) มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อรับทราบปัญหาและหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 8) มีการประเมินผลการ
ดำ�เนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
แต่ละปีการศึกษา 9) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแทน
ตำ�แหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว 10) ให้คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแต่ละคนนำ�เสนอผลงานของตนเองต่อ
ทีป่ ระชุมแต่ละครัง้ 11) จัดตัง้ เครือข่ายของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับตำ�บล 12) จัดให้มีการ
ประชุมเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพนฐาน
มีบทบาทในการวางแผน และพัฒนาสถาน ศึกษา เช่น
การกำ�หนดวิสัยทัศน์ นโยบาย การปรับปรุงและพัฒนา
อาคาร บริเวณโรงเรียน การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
การส่งเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์สถาน
ศึกษา และการบริการสาธารณะ 2) การร่วมมือและ
ประสานงานกันระหว่างคณะกรรม การสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ปัญหา
นักเรียนหนีเรียน ปัญหายาเสพติดและปัญหานักเรียน
ขาดแคลน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ส่วนร่วมในการแนะแนวการศึกษาต่อการรับนักเรียน เข้า
เรียนและการปฐมนิเทศนักเรียนผูป้ กครอง 4) จัดประชุม
ชีแ้ จง ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนักเรียนให้คณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน และชุม ชนร่ว มจัด
กิจกรรม 5) กำ�หนดคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานแต่ ล ะด้ า นตามความ
สามารถและความสนใจ 6) การจัดให้คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาได้ ไ ปศึ ก ษาดู ง านปี ก ารศึ ก ษาละ 1 ครั้ ง

7) ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละครั้ง
ควรให้ ค รู ทุ ก คนในโรงเรี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย
8) คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการอยู่เวร
รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 9) การให้มีส่วนร่วม
ในการดูแลความประพฤติของครูและนักเรียนให้อยู่ใน
กรอบระเบียบวินัย 10) สร้างเครือข่าย หรือแนวร่วม
ระหว่างคณะกรรมการกับชุมชนในการดูแลอาคารสถานที่
และบริเวณโรงเรียน
ศึกษาผลการวิเคราะห์จากการจัดกลุ่มสนทนา
(Focus Group Discussion)
แนวทางการพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำ�ภู เขต 2 จากสนทนากลุ่มได้แนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมที่ได้เป็นกระบวนการพัฒนาตาม
หลักการบริหารแบบ PDCA ซึ่งประกอบด้วยวิธีดำ�เนิน
การ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้างความเข้าใจร่วมกันและ
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมในการแก้
ปัญหาในโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การมี ส่ ว นร่ ว มในการเลื อ ก
ปัญหา วิเคราะห์ปญ
ั หาเพือ่ วางแผนในการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 3 การมี ส่ ว นร่ ว มในการนำ � ไป
ปฏิบัติงาน
1. จัดระบบในการบริหารงาน
ทั้ง 4 ด้าน
2. เสนอแนวทาง/โครงการ
3. ร่วมประชุมกลุม่ /จัดสนทนา
กลุ่มกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินกระบวนการ
1. รวบรวมข้อมูล
2. ติดตามตรวจสอบการดำ�เนิน
		 งานตามระบบอย่างต่อเนือ่ ง
3. ประเมิ น ผล/สรุ ป ผลการ
		 ดำ�เนินงาน
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ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา
1. ปรับปรุงแก้ไขวิธดี �ำ เนินการ
		 แก้ปัญหา
2. พั ฒ นาการดำ � เนิ น การแก้
		 ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
3. รายงานผลการดำ�เนินงาน/
		 จัดทำ�เอกสาร

สรุปและอภิปรายผล
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
สถานภาพของผู้แทนต่างกัน มีสภาพของการมีส่วน
ร่วมต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนในแต่ละด้านแตก
ต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเมิน ทองพร่อง (5)
พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตราด ที่เป็นบุคคลภายในและบุคคล
ภายนอก โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ตัวแทน
ภายในสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน มีระดับการมีสว่ นร่วมต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ด้ า นแล้ ว ลำ � ดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย คื อ
ด้ า นบริ ห ารงานวิ ช าการ ด้ า นบริ ห ารงานทั่ ว ไป
ด้านบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ
ตามลำ�ดับ
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
สถานภาพของผู้แทนต่างกัน มีสภาพปัญหาของการ
มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน ในแต่ละ
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นายบัณฑิต อ้วนละมัย (6)
พบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
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สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากาฬสิ น ธุ์ เขต 3
เป็นประเภทผู้แทนต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแตกต่างกัน และมีปัญหาการปฏิบัติงานโดย
รวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนทีม่ ขี นาดต่างกัน มีสภาพของการมีสว่ นร่วม
และปัญหาของการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา
ในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประหยัด บุญเรือง
(7) พบว่า การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
จากโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่มีการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในแต่ละด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงให้เห็น
ว่ า บทบาทหน้ า ที่ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละขนาด
โรงเรียน มีลักษณะการปฏิบัติไม่เหมือนกันจึงทำ�ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ในโรงเรียนทีม่ ขี นาดต่างกัน มีความรูค้ วามเข้าใจและ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพและปัญหาการปฏิบตั งิ าน
ที่แตกต่างกัน
ด้านการบริหารวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางพบปัญหาอยูใ่ น
ระดั บ มาก ปั ญ หาอั น ดั บ สู ง สุ ด คื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของ
โรงเรียนเพื่อกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ และโรงเรี ย นขนาดใหญ่
พบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาอันดับสูงสุด คือ
การให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนในการส่งเสริมให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2

ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ประหยั ด บุ ญ เรื อ ง (7)
ที่ พ บว่ า การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย นในสั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีปญ
ั หา
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากในหลายประเด็น คือ
การเข้าร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ�
หลักสูตรสถานศึกษา การให้ขอ้ เสนอแนะแก่โรงเรียนใน
การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ การกำ�หนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน และการจัดทำ�แผนปฏิบตั ิ
การประจำ�ปี เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว โดยมีแนวทางการพัฒนาการมีสว่ นร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรี ย นด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ ได้ แ ก่ การให้ ค ณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ส่ ว นร่ ว มในการ
กำ�หนดแนวทาง และ ความต้องการพัฒนางานวิชาการ
เช่น การจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา และการนำ�หลักสูตร
ไปใช้ การให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีสว่ น
ร่วมเป็นคณะทำ�งานด้านวิชาการ เช่น ร่วมเป็นคณะ
กรรมการแข่งขันด้านวิชาการ คณะกรรมการประเมินผล
และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การจั ด อบรมชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ ความรู้ ความเข้ า ใจด้ า น
วิชาการแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น
ด้านหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้
การกระตุ้น และสร้างความตระหนัก โดยการประชุม
ชีแ้ จง ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารด้านวิชาการอย่างสม่�ำ เสมอ
การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานด้าน
วิชาการเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จำ�รัส เชือ้ สาย (8) ทีใ่ ห้แนวทางในการมีสว่ นร่วมในการ
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
เขต 3 คือ สถานศึกษาควรส่งเสริมและให้ความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและระบุบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามแผนให้ชดั เจน และ

ควรมี ก ารนั ด หมายในเรื่ อ งการประชุ ม ให้ ม ากขึ้ น
เพราะส่วนใหญ่ที่ผ่านมามีการนัดหมายประชุมน้อยครั้ง
และควรมีค่าตอบแทนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกครั้งที่มาปฏิบัติงานหรือร่วมประชุม
ด้านการบริหารงบประมาณ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก พบปั ญ หาอยู่ ใ นระดั บ มาก
ปัญหาอันดับสูงสุด คือ การให้ความเห็นชอบในการจัด
ตั้งงบประมาณของสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง
พบปัญหาอยู่ในระดับมาก ปัญหาอันดันดับสูงสุด คือ
การพิจารณางบประมาณของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ พบปัญหาอยู่ในระดับมาก ปัญหาอันดันดับ
สูงสุด คือ การมีส่วนร่วมประชุม วางแผนกลยุทธ์ และ
ให้ความเห็นชอบ ในการจัดสรรงบประมาณ ตามแผน
ปฏิบตั งิ านของโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอลล์
( Hall , อ้างถึงใน ธีระ รุญเจริญ (9) ) กล่าวว่า การบริหาร
งานโดยคณะกรรมการอาจจะมีปัญหาที่คณะกรรมการ
สถานศึกษานั้นถูกมอบหมายบทบาทหน้าที่ความรับผิด
ชอบมากมาย แต่บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการยังขาด
คุณสมบัตทิ เี่ หมาะสม เช่น ขาดความรูใ้ นเรือ่ งการบริหาร
สถานศึกษา ทั้งด้านงบประมาณ การจัดสิ่งอำ�นวยความ
สะดวก บุคลากร และนโยบายต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ เรืองยศ เวียงนนท์ (10) พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานบางส่วน ไม่ได้มีส่วนร่วมการ
พิจารณางบประมาณของสถานศึกษาในด้านการจัดการ
ศึกษาและวางแผนกลยุทธ์ และให้ความเห็นชอบในการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตั งิ านของโรงเรียนรวม
ถึงการกำ�หนดนโยบายของโรงเรียน จัดทำ�แผนปฏิบตั กิ าร
ประจำ�ปีของโรงเรียน โดยมีแนวทางการพัฒนาการมีสว่ น
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนด้านการบริหารงบประมาณ
ได้แก่ การจัดให้มีคณะกรรมการจัดหางบประมาณเพื่อ
พั ฒ นาสถานศึ ก ษามาจากบุ ค คลทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยมีหน้าที่ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการ
ศึ ก ษา และพั ฒ นาโรงเรี ย นในทุ ก ด้ า น การให้ ค ณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ส่ ว นร่ ว มในการ
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วางแผนงบประมาณการใช้งบประมาณ เช่น จัดประชุม
ชี้แจงการได้รับ/การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกปีการศึกษา
การจั ด ให้ มี ค ณะกรรมการกำ � กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
จัดการประชุม หรือฝึกอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ ง
ของการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
ด้านการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง พบปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง ปัญหาอันดับสูงสุด คือ การมีสว่ นร่วม
ในการประชุม วางแผน และพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
การวางแผนอัตรากำ�ลังและกำ�หนดตำ�แหน่งข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ พบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
ปัญหาอันดับสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมรับทราบ ให้ข้อ
เสนอแนะ เกีย่ วกับการออกกฎระเบียบข้อบังคับและแนว
ปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล สอดคล้องกับงาน
วิจัยของนายบัณฑิต อ้วนละมัย (6) พบว่า ปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 การร่วมประชุมกับสถานศึกษายังมีน้อย
ขาดข้อตกลงเกีย่ วกับขอบเขตของการมีสว่ นร่วม ขาดการ
เข้ามามีส่วนร่วมทั้งของตัวแทนภายนอกและตัวแทน
ภายในสถานศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ เ ต็ ม ที่ เ ท่ า ที่ ค วร เกิ ด ความ
บกพร่องในการติดต่อสื่อสาร การเข้าร่วมโดยขาดความ
เข้าใจในสถานการณ์ การดำ�เนินการเกี่ยวกับหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาตามระเบี ย บกระทรวง
ศึกษาธิการยังไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง การปฏิบัติของคณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ ไ ด้ เ พี ย งบางเรื่ อ งเท่ า นั้ น
โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การพัฒนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคล เช่น
จั ด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
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งานบุคคลมากยิ่งขึ้น เช่น การพิจารณาความดีความชอบ
การพัฒนาครู การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านการศึกษามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จัดคณะกรรมการสถานศึกษาทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเข้า
ทำ�การสอนในโรงเรียนที่มีครูไม่เพียงพอ มีการยกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเสียสละ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีการมอบหมายงานในหน้าที่ให้คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตรงตามความรู้ความสามารถ
มีการประเมินผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในแต่ละปีการศึกษา จัดตัง้ เครือข่ายของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับตำ�บล
จัดให้มกี ารประชุมเครือข่ายเพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จำ�รัส เชื้อสาย (8) พบว่า
แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานในการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ควรส่งเสริม
และให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทและหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบุบทบาท
หน้าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามแผน
ให้ชัดเจน มอบหมายงานในหน้าที่ให้คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานปฏิ บั ติ ต รงตามความรู้ ค วาม
สามารถ และควรมีการนัดหมายในเรื่องการประชุมให้
มากขึ้น และควรมีค่าตอบแทนให้คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกครัง้ ทีม่ าปฏิบตั งิ านหรือร่วมประชุม
ด้านการบริหารงานทั่วไป
ปั ญ หาของการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ด้ า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไปของโรงเรี ย นทั้ ง 3 ขนาด
พบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาเหมือนกัน คือ
การร่วมจัดทำ�นโยบาย และวางแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของ
สถานศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเรืองยศ เวียงนนท์
(10) โดยศึกษาเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย น
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2

มัธยมศึกษา อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่า คณะกรรมการไม่ได้มสี ว่ น
ร่วมการพิจารณากำ�หนดนโยบายของสถานศึกษาในด้าน
การจั ด การศึ ก ษา จั ด ทำ �แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำ � ปี ข อง
โรงเรียนและวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงพิจารณาให้ความ
เห็นชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน และ
ให้ ค วามเห็ น ชอบในการจั ด สรรงบประมาณ โดยมี
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ด้านการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ ให้คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการวางแผน และพัฒนา
สถานศึ ก ษา เช่ น การกำ � หนดวิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย
การปรับปรุงและพัฒนาอาคาร บริเวณโรงเรียน การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริมกิจการนักเรียน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และการบริการสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและชุมชน จัดประชุมชี้แจง ขอความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมนักเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและชุมชนร่วมจัดกิจกรรม กำ�หนดคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานแต่ละด้านตามความสามารถและความสนใจ
ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีสว่ นร่วมให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน การจัดให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ไปศึกษาดูงานปีการศึกษาละ 1 ครัง้ ในการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละครัง้ ควรให้ครูทกุ
คนในโรงเรียนเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการสถาน
ศึกษามีส่วนร่วมในการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา สร้างเครือข่ายหรือแนวร่วมระหว่างคณะ
กรรมการกับชุมชนในการดูแลอาคารสถานที่ และบริเวณ
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปาลิดา อุ่นทุลัย
(11) พบว่าแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารการ
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาฬสิ น ธุ์
เขต 2 ด้านการบริหารงานทัว่ ไป สถานศึกษาควรให้คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมเป็น

คณะทำ � งานในการจั ด ทำ � และให้ ค วามเห็ น ชอบแผน
ปฏิบัติการประจำ�ปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างจริงจัง และควรให้โอกาส
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ เ สนอแนะ
โครงการ และกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำ�ปีของ
สถานศึ ก ษาอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ ก ารจั ด กิ จ กรรม
ทางการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพตรงตาม
ความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บุญเกิด สิทธิ (12) มีแนวทางแก้ไขปัญหาของการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา อำ�เภอเมือง สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด้านการบริหารงาน
ทัว่ ไป คือ ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมี
บทบาทในการวางแผน และพัฒนาสถานศึกษา เช่น
การกำ�หนดวิสัยทัศน์ นโยบายการปรับปรุงและพัฒนา
อาคาร บริเวณโรงเรียน การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
การส่งเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์สถาน
ศึกษา และการบริการสาธารณะ ควรมีการร่วมมือและ
ประสานงานกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ปัญหา
นักเรียนหนีเรียน ปัญหายาเสพติดและปัญหานักเรียน
ขาดแคลน
แนวทางการพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำ�ภู เขต 2 จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐานต่ อ การจั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย นทั้ ง 4 ด้ า น
ควรดำ�เนินการตามแนวทาง PDCA ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของบุญเสริม กิตนาม (13) พบว่า รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไซ สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มี ตามกระบวนการ
PDCA มีดังนี้ 1) กำ�หนดประเด็นการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนในภารกิ จ งาน 4 ด้ า นของโรงเรี ย น ได้ แ ก่
ด้านบริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงาน
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บุคคล และบริหารงานทั่วไป โดยออกแบบสำ�รวจจัดทำ�
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์
ปั ญ หา 2) การเลื อ กประเด็ น ปั ญ หา เพื่ อ กำ � หนด
ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและดำ�รงรักษา 3) การมีส่วน
ร่วมวางแผน (P) โดยจัดทำ�แผนให้สอดคล้องกับปัญหา
ตามภารกิจงานทั้ง 4 ด้านของโรงเรียน 4) การมีส่วนร่วม
ปฏิบตั ิ (D) โดยจัดประชุมผูท้ เี่ กีย่ วข้องแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
กำ�หนดกิจกรรมตามภารกิจงาน 4 ด้านของโรงเรียน
5) การมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผล (C) โดย
กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินจัดทำ�แบบประเมิน
6) การดำ�เนินงานตามแผนที่วางไว้ให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ วีระพล บดีรัฐ ( 14) ที่ได้เสนอแนวทางใน
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว มที่ ส ามารถ
ประยุกต์แนวทางบริหารทางธุรกิจมาใช้คือการบริหาร
แบบ PDCA ซึ่งรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า “วงจรเดมมิ่ง”
ประกอบด้วย P : Plan การวางแผน D : Do การปฏิบัติ
ตามแผน C : Check การตรวจสอบ และ A : Act
การดำ�เนินการให้เหมาะสม ซึง่ การปฏิบตั ติ าม PDCA นัน้
จะปฏิบัติตามขั้นตอน โดนเริ่มจาก P จนถึง A และเริ่ม
กลับมาปฏิบตั ใิ นขัน้ P ใหม่ ทำ�วนอยูอ่ ย่างนัน้ จนประสบ
ผลสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ
ฉลาด จันทรสมบัติ (15) เกีย่ วกับการปฏิบตั แิ บบมีสว่ นร่วม
(PAR) 5 ขั้ น ตอน คื อ 1) การเตรี ย มชุ ม ชน
2) การสร้างแรงจูงใจและจิตสำ�นึกส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
และการสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ 3) การจั ด ทำ � แผน / พั ฒ นา
ศั ก ยภาพที ม 4) นำ � แผนไปปฏิ บั ติ แ ละพั ฒ นางาน
5) ประเมินผลสรุป

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้ อ เสนอแนะสำ � หรั บ สถานศึ ก ษาไป
		 ประยุกต์ใช้
1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรทำ�หน้าที่เป็น
ผูเ้ ชือ่ มโยงระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในฐานะกรรมการและเลขานุการกับสถานศึกษาในฐานะ
ผู้บริหาร ดังนั้น ผู้บริหารจึงเป็นผู้ประสานการดำ�เนิน
กิจการต่างๆ โดยจะต้องคำ�นึงถึงข้อคิด ความเห็น และมติ
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ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำ�สู่การ
ปฏิบัติโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2) สถานศึ ก ษาควรมี ก ารสร้ า งความ
ตระหนักและให้ความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการต่างๆ
เช่น จัดทำ�เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นต้น
3) ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถาน
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ส่ ว นร่ ว มในด้ า นการบริ ห ารงาน
วิชาการ การวางแผนงบประมาณการใช้งบประมาณ
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคล ส่งเสริมบทบาทในการวางแผนและ
พัฒนาสถานศึกษา เช่น ร่วมจัดทำ�นโยบาย และวางแผน
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. คณะกรรมการสถานศึกษาต้องศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง
ในการจัดการศึกษา เสียสละเวลาในการเข้าร่วมดำ�เนิน
การของสถานศึกษาอย่างจริงจังและจริงใจ
3. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาวิ จั ย ลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ ใ น
ขอบเขตที่กว้างขึ้น เช่น ระดับภาค หรือระดับประเทศ
เพื่ อ นำ � ผลการวิ จั ย เป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. ควรวิจัยเพื่อสร้างหรือพัฒนารูปแบบ
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน
เชิ ง ลึ ก ในแต่ ล ะด้ า น เช่ น ด้ า นบริ ห ารงานวิ ช าการ
ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน
บริหารงานทั่วไป เพื่อเป็นข้อสนเทศในการจัดการศึกษา
ตามภารกิจแต่ละด้านของสถานศึกษา
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2

3. ควรวิจัยเพื่อการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอำ�เภอ หรือระดับเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ให้การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
กระจายไปสู่วงกว้างอันจะส่งผลให้การศึกษาดีขึ้นต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาถึงองค์ประกอบของความสำ�เร็จในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก
(Public Deliberation Forum) ด้านการเมืองที่เหมาะสมกับคนไทย และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของการ
ประชุมและผูเ้ ข้าร่วมประชุม เพือ่ นำ�ไปใช้ขยายผลในเวทีการปกครองส่วนท้องถิน่ การศึกษาเริม่ จากการสังเคราะห์องค์
ความรูจ้ ากข้อมูลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และจากประสบการณ์ตรงทีค่ นุ้ เคยกับการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก จากนัน้
นำ�ข้อมูลที่ได้มากำ�หนดเป็นประเด็นคำ�ถามในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยในส่วนของแบบสอบถาม ได้แจก
และรวบรวมแบบสอบถามหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการในเวทีฯ แล้ว ส่วนของการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในเวทีฯ
ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำ�การอภิปราย (Moderator) ผู้เอื้อกระบวนการกลุ่ม (Facilitator) ได้ขอความร่วมมือในช่วงหลังพัก
รับประทานอาหารกลางวันและหลังจบเวทีฯ รวมถึงผูว้ จิ ยั เองใช้วธิ กี ารสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมประกอบด้วยอีกทาง
จากนั้นนำ�ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาทำ�การวิเคราะห์ผล โดยวิธีการดังนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในรูป
แบบของสถิติบรรยาย เพื่ออธิบายข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ นำ�เสนอด้วยตารางและแผนภูมิรูปภาพ ซึ่งนำ�ข้อมูลทั้งหมด
มาหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ เรียงตามลำ�ดับจากมากไปน้อย 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีการตรวจสอบข้อมูลก่อน
ทำ�การวิเคราะห์ โดยทำ�การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation) เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยวิธีการ
ตรวจสอบแหล่งทีม่ า 3 แหล่ง ประกอบด้วย เวลา สถานที่ และบุคคลผูร้ ว่ มตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ 3) วิเคราะห์
ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซึง่ ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึกประกอบการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกของ
ผูว้ จิ ยั เอง นำ�มาซึง่ ข้อสรุปของผลการศึกษาองค์ประกอบของความสำ�เร็จในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก (Public
Deliberation Forum) ด้านการเมืองที่เหมาะสมกับคนไทย นั้น มีองค์ประกอบที่สำ�คัญที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จอยู่ด้วยกัน
6 ประการ ได้แก่ 1) ความเป็นกลางของผู้ดำ�เนินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก 2) บุคลากรที่มาดำ�เนินงานเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในเรื่องกระบวนการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก 3) หัวข้อและเนื้อหาในการจัด
เวทีประชาเสวนาหาทางออกตรงกับทีผ่ เู้ ข้าร่วมเวทีฯ สนใจและเห็นความสำ�คัญ (เรือ่ งใกล้ตวั ) 4) ผูเ้ อือ้ กระบวนการกลุม่
(Facilitator) หรือวิทยากรกระบวนการ เป็นผู้มีส่วนทำ�ให้กระบวนการในเวทีประชาเสวนาหาทางออกมีความราบรื่น
และหาข้อสรุปได้ 5) ผู้เข้าร่วมเวทีฯ ต้องมีความเชื่อมั่นในกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก ว่าช่วยในการนำ�ผู้คน
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ทีเ่ ห็นต่าง มาร่วมกันแก้ปญ
ั หาด้านการเมืองก่อให้เกิดความสามัคคีให้กบั คนในชาติได้ 6) บรรยากาศการจัดสถานทีแ่ บบ
โต๊ะกลมในเวทีประชาเสวนาหาทางออก มีส่วนทำ�ให้ผู้เข้าร่วมเวทีฯ มีความรู้สึกเท่าเทียม เสมอภาค ทำ�ให้ต้องการเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีและมีประโยชน์สำ�หรับเวทีอื่นๆ ที่ต้องการรับฟังความ
คิดเห็นและมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริงจากผู้เข้าร่วมเวทีฯ ดังนัน้ จึงควรศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบในการดำ�เนินกระบวนการ
เวทีประชาเสวนาหาทางออกให้ง่ายและสะดวกต่อการนำ�ไปปฏิบัติในเวทีของการปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
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�
นั บ ตั้ ง แต่ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2540 เป็ น ต้ น มา
ประเทศไทยได้ ก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค ของการปฏิ รู ป การเมื อ ง
เพื่ อ เข้ า สู่ รู ป แบบของประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ปีพทุ ธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 ได้วางแนวทาง
ให้ ป ระชาชนร่ ว มในกระบวนการกำ � หนดนโยบาย
สาธารณะต่างๆ ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมให้
ข้อมูล ปรึกษาหารือ ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบผล
การดำ�เนินงาน และมีการออกกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การกระจายอำ�นาจจากส่วนกลางสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย ลงประชามติ ประชาพิจารณ์ และการเข้าชือ่
เพื่อเสนอถอดถอนผู้ที่กระทำ�การทุจริต ทำ�ให้ประชาชน
คนไทยเกิดความรูส้ กึ ตืน่ ตัวและต้องการเข้ามามีสว่ นร่วม
ทางการเมืองมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้มีการบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจน เพียงแต่การปฏิบัติอาจยังไม่ดีพอ และกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัตทิ คี่ วรจะออกตามความในข้อบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ เรือ่ งการมีสว่ นร่วมทีค่ วรจะออกมาก็ยงั
ไม่ได้มีการบัญญัติออกมา มีแต่ระเบียบสำ�นักนายก เรื่อง
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ตั้ ง แต่ ปี
พุทธศักราช 2539 และ พุทธศักราช 2548 การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ก่อนปี พุทธศักราช 2539 เป็นการ
รับฟังผ่านผู้แทนราษฎรเป็นหลัก แต่ในปี พุทธศักราช.
2539 รัฐบาลได้ออกระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยประชาพิจารณ์
ปีพุทธศักราช 2539 อย่างไรก็ดี ระเบียบปี พุทธศักราช
2539 มีขอ้ จำ�กัดหลายประการและยังก่อให้เกิดการเผชิญ
หน้าระหว่างผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้าน จึงได้มีการ
ปรับปรุงใหม่เป็นระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปี พุทธศักราช 2548
(ศูนย์บริการระหว่างประชาชน สำ�นักงานปลัดสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี เหตุผลความจำ�เป็นที่ต้องมีระเบียบนี้
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิด
เห็นของประชาชน, 2548 อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์

ประชาเสวนาหาทางออกแห่งความสำ�เร็จ

(1) ระเบียบดังกล่าวก็ยังเป็นการมารับฟังหลังจากที่รัฐ
หรือผู้มีอำ�นาจได้ตัดสินใจแล้ว จึงมักจะก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในเวทีการรับฟังความคิดเห็น
การทีป่ ระชาชนคนไทยมีความตืน่ ตัวและต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้นนี้เอง ทำ�ให้เกิด
เหตุการณ์การชุมนุมประท้วง เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆ
บ่อยครัง้ ขึน้ ในช่วง 6-7 ปีทผี่ า่ นมา โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม
นับหมื่นนับแสนคน และเหตุการณ์เหล่านี้เอง เป็นเหตุ
ให้คนไทยเกิดการแบ่งข้างแยกขัว้ กันอย่างชัดเจน ไม่วา่ จะ
เป็น ฝ่าย แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
(นปช.) ฝ่ า ยคณะกรรมการประชาชนเพื่ อ การ
เปลีย่ นแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ฝ่ายเสื้อ
แดง ฝ่ายเสือ้ เหลือง เป็นต้น ทุกฝ่ายต่างมีจดุ ยืนทางความ
คิดที่เหนียวแน่น และผลลัพธ์ของปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองดังกล่าว ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศอย่างประเมิน
ค่ามิได้ ทำ�ให้หลายฝ่ายพยายามแสวงหาแนวทางแก้ไข
เพือ่ ให้สงั คมไทยปลดล็อคหรือหลุดพ้นจากสภาพปัญหา
ที่ยืดเยื้อยาวนานนี้
นักวิชาการสาขารัฐศาสตร์หลายท่าน ต่างออกมา
แสดงความคิดเห็นผ่านสือ่ ต่างๆ แนะแนวยุตปิ ญ
ั หาความ
ขัดแย้งโดยการเจรจาหัวหน้ามาพูดคุยกัน แต่ก็ไม่อาจ
นำ�พาแกนนำ�ของทุกฝ่ายเข้าสูโ่ ต๊ะเจรจาได้ส�ำ เร็จ เป็นเหตุ
ให้เกิดการ “การรัฐประหาร” (coup d’etat) เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 โดยคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
(คสช.) นำ�โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการ
ทหารบกในขณะนั้ น ซึ่ ง ภายหลั ง การรั ฐ ประหาร
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เร่งดำ�เนินการ
ปฏิรปู ประเทศไทยในด้านต่างๆ และยังให้ความสำ�คัญกับ
การสร้างความสมานฉันท์ปรองดองขึ้นในชาติ ซึ่งจาก
การติดตามข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์ เห็นได้ชัดว่า
คสช. ให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้อย่างมาก มีการระบุถึง
เรือ่ งการปฏิรปู โครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ไว้ใน
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 1 ที่เป็นประกาศฉบับสำ�คัญที่สุด
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ของ คสช.ในการเข้าบริหารประเทศ อีกทัง้ คำ�แถลง 2 ครัง้
ของพลเอกประยุทธ์หลัง คสช. เข้ามาบริหารประเทศ
ก็พบว่าได้ให้น�้ำ หนักเรือ่ งการปฏิรปู และการปรองดองไว้
เป็นเรื่องเร่งด่วนและเรื่องสำ�คัญลำ�ดับแรกๆ ในภารกิจ
ของ คสช. (2) และยังมีการออกประกาศให้คณะทำ�งาน
เตรียมการปฏิรปู ประเทศไทย โดยมีขอ้ กำ�หนดวางไว้เบือ้ งต้น
4 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) เรือ่ งความคิดความเชือ่ ทางการเมือง
ที่แตกต่าง 2) ความไม่เชื่อศรัทธากระบวนการยุติธรรม
หรือ สองมาตรฐาน ซึ่งสองหัวข้อนี้ประเทศทั่วโลกมี
เหมือนกัน แต่ของไทยจะแตกต่างตรงที่เรามี ข้อ 3) คือ
เรื่องการปลุกปั่น ยุยง สร้างความเกลียดชังต่างๆ และ 4)
การตอกย้ำ � ขยายความขัด แย้ง ซึ่ง พร้อ มที่จ ะใช้ความ
รุนแรงของผู้เห็นต่าง (3)
จากข้อกำ�หนดที่ คสช. วางไว้เบื้องต้น นำ�มาซึ่ง
แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าปัญหาเหล่านีส้ ามารถหาทางออกได้ โดยการ
ร่ ว มกั น สร้ า งเวที ป ระชาเสวนาหาทางออก (Public
Deliberation) ทั่วประเทศ ในทุกพื้นที่ ตั้งแต่ระดับตำ�บล
อำ�เภอ จังหวัด ภูมิภาค เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มี
โอกาสอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในวงกว้าง ต่อข้อ
เสนอ ทางเลือก และความเป็นไปได้ต่างๆ ซึ่งมีความ
สำ � คั ญ ต่ อ การทำ � ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจระหว่ า งกั น ของ
ประชาชนในสังคมมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้ทกุ ฝ่ายเข้าใจ
กันและสามารถก้าวออกจากจุดยืนที่แตกต่างกันมาสู่จุด
ร่วมที่จะนำ�ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้
มีค�ำ กล่าวของชาวอเมริกนั คนหนึง่ ว่า “คนอเมริกนั
เชื่ อ ว่ า การปฏิ รู ป การเมื อ งอย่ า งแท้ จ ริ ง ต้ อ งเริ่ ม ด้ ว ย
ประชาชน ไม่ใช่เริ่มโดยฝ่ายนิติบัญญัติ เมื่อถามเกี่ยวกับ
การจัดการกับระบบการเมืองทีป่ ว่ ย ประชาชนพูดออกมาว่า
การปฏิรปู การรณรงค์เลือกตัง้ ไม่ได้แก้ปญ
ั หาทัง้ หมดของ
พวกเขา การปฏิ รู ป การเมื อ งจะไม่ ทำ � อะไรให้ ดี ขึ้ น
ถ้าผูก้ �ำ หนดนโยบายไม่ได้ยนิ เสียงพวกเรา และถ้าคุณออก
กฎหมาย เพือ่ แก้ปญ
ั หา ประชาชนก็เพียงจะพยายามเลีย่ ง
ซึง่ พวกเขามักจะทำ�เช่นนัน้ มาตลอด ประชาชนให้เหตุผล
ว่ า การปฏิ รู ป ต้ อ งเริ่ ม ด้ ว ยตั ว พลเมื อ งเอง นั่ น คื อ
ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม” (เดวิด แมทธิวส์, 2542

อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์ (1) จากคำ�กล่าวที่ว่ามานี้
จะทำ�อย่างไรให้ประชาชนในท้องถิน่ เกิดความรูส้ กึ อยาก
เข้ามามีส่วนร่วม และพร้อมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมตัดสินใจและหาทางออกของการเมืองไทยไปพร้อมๆ
กันในเวทีการประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) จึงเป็นรายละเอียดทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องทำ�การศึกษาถึงองค์
ประกอบแห่งความ สำ�เร็จนัน้ อีกทัง้ ในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็น
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาการปกครองท้องถิน่ และเป็นวิทยากรกระบวนการ
หรือผูอ้ �ำ นวยการประชุมกลุม่ (Facilitator)ให้กบั โรงเรียน
พั ฒ นาผู้ นำ � และสร้ า งสั น ติ ธ รรมรั ก สคู ล ขอนแก่ น
เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี และได้คลุกคลีอยูใ่ นวงการฝึก
อบรมโดยเฉพาะด้านการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
และเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้จัดเวทีประชาเสวนาหา
ทางออก (Public Deliberation) ดังนัน้ เพือ่ ให้ผสู้ นใจทีจ่ ะ
นำ�กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดตรงตามความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูเ้ ข้า
ร่ ว มเวที จึ ง เกิ ด ความสนใจที่ จ ะทำ � การศึ ก ษาถึ ง องค์
ประกอบของความสำ�เร็จในการจัดเวทีประชาเสวนาหา
ทางออก (Public Deliberation) ด้ า นการเมื อ งไทย
ควรประกอบด้วยปัจจัยแห่งความสำ�เร็จอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของความสำ�เร็จ
ในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) ด้านการเมืองทีเ่ หมาะสมกับคนไทย และสอดคล้อง
กับความต้องการที่แท้จริงของการประชุมและผู้เข้าร่วม
ประชุม

ขอบเขตการศึกษา
1. ด้านเนื้อหา
		
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยว
กับองค์ประกอบของความสำ�เร็จในการจัดเวทีประชา
เสวนาหาทางออก (Public Deliberation) ด้านการเมืองไทย
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ระบวนการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ร่ ว มเวที
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การส่งหนังสือเชิญ หัวข้อการประชุม รายละเอียดเนือ้ หา
กิจกรรมตลอดการประชุม วิทยากรกระบวนการทีม่ าเอือ้
กระบวนการกลุ่ม รวมถึงสภาพปัญหาต่างๆ ในช่วงก่อน
การจั ด เวที ระหว่ า งการจั ด เวที และหลั ง การจั ด เวที
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องเหล่านั้น
2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
ประชาชนที่เคยผ่านเวทีการประชา
เสวนาหาทางออก (Public Deliberation) หัวข้อเกี่ยวกับ
การเมืองไทยมาแล้ว อย่างน้อย 1 เวที ประกอบด้วยอาชีพ
ที่หลากหลาย ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ภาคประชาชน ภาควิชาการ จำ�นวน 170 คน
3. ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการดำ � เนิ น การศึ ก ษา
เริ่ ม ดำ � เนิ น การศึ ก ษาตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม 2557
ถึง พฤศจิกายน 2557 รวมเป็นเวลา 8 เดือน

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กิจพิพัฒน์ ขุ่มด้วง (4) ได้ทำ�การศึกษาเรื่อง
การนำ�การสานเสวนาประชา (Citizen Dialogue) มาใช้
เป็นเครือ่ งมือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเตรียมความ
พร้อมในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ดา้ นการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพือ่ จะนำ�กระบวนการทีเ่ รียกว่า “การสานเสวนาประชา”
มาใช้เป็นเครือ่ งมือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเตรียม
ความพร้อมในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการ
ศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำ�บล และปัจจัยหลักแห่ง
ความสำ�เร็จของการใช้เครื่องมือดังกล่าว การศึกษาเริ่ม
จากการสังเคราะห์องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการกระจายอำ�นาจ
การศึกษาของต่างประเทศ 7 ประเทศ แล้วนำ�สู่เวทีการ
สานเสวนาประชา เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมการสานเสวนาได้เรียน
รูร้ ว่ มกัน ทำ�ให้เกิดการสานวิสยั ทัศน์และฉันทามติรว่ มกัน
โดยผู้ เ ข้ า ร่ ว มการสานเสวนาประชาในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆอันได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ 3 รูปแบบ 2) สมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ น 3) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา 4) กลุ่ ม ครู ผู้ ส อน
5) ตั ว แทนผู้ ป กครองนั ก เรี ย น 6) กลุ่ ม นั ก เรี ย น
7) คณะกรรมการสถานศึกษา 8) กลุ่มผู้แทนสื่อมวลชน
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พ่ อ ค้ า และนั ก ธุ ร กิ จ 9) พระภิ ก ษุ จำ � นวน 80 คน
โดยจำ�แนกเป็นประชานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรบริหารส่วนตำ�บล 2 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลโนนทัน อำ�เภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านดอน อำ�เภออูท่ อง จังหวัด
สุพรรณบุรี การจัดสานเสวนาประชาในแต่ละกลุ่มที่มี
40 คนจะแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ย่อยจำ�นวนเท่าๆ กัน ผลการ
ศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มในการสานเสวนาประชา
มีความรู้สึกที่ดีเนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการ
สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำ�ให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันนำ�ไป
สูก่ ารสานวิสยั ทัศน์และฉันทามติรว่ มกันโดยมีปจั จัยหลัก
สู่ ค วามสำ � เร็ จ ที่ ค วรคำ � นึ ง ถึ ง ได้ แ ก่ 1) ภาวะผู้ นำ �
2) ส่วนประกอบของการจัดประชุม 3) การทำ�ความเข้าใจ
และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 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) ความสามารถในการคิดเชิงระบบ แม้วา่ การสานเสวนา
ประชาจะเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและ
ต่างประเทศ และจากการศึกษาครั้งนี้ว่า เป็นวิธีการที่ดี
และมีประโยชน์ แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
วิธีการนี้ ดังนั้น จึงควรศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบในการ
ดำ�เนินกระบวนการสานเสวนาประชาให้งา่ ยและสะดวก
ต่อการนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั มิ ากขึน้ มีการทดลองนำ�ไปใช้ใน
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น และศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการดำ�เนิน
การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ บี ริบททีแ่ ตกต่างกัน
สุจินันท์ หรสิทธิ์ (5) กล่าวว่าการจัดการความ
ขัดแย้งที่ เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับโดยทัว่ ไปว่า
สามารถนำ � ไปสู่ ค วามสมานฉั น ท์ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น คื อ
“การประชาเสวนาหาทางออก” (Public Deliberation)
ดังจะเห็นได้จากวิธีการนี้ ได้มีการนำ�ไปใช้ในการแก้
ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดระยอง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการสานเสวนาหาทางออก ที่ นำ � ไปสู่ ก าร
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แก้ปัญหาความขัดแย้งและศึกษาปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
ในการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง ในชุมชนเขตตำ�บลนาตาขวัญ
อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยองโดยการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถาม ในส่วนของการวิจยั เชิงคุณภาพโดย
ใช้เทคนิคการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง โดยใช้กรอบแนวคำ�ถาม
ในการสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
กับประชากรตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งชาย
และหญิง จำ�นวน 117 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะ
ผู้ที่เข้าร่วมในเวทีการประชาเสวนาหาทางออกอย่างต่อ
เนื่องและอาศัยอยู่ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี IRPC และอยูใ่ นทิศทางลม ในการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยบั น ทึ ก ในโปรแกรม
สำ�เร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ มีการ
เขียนพรรณนาความเรียง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในผลสำ � เร็ จ ของการแก้
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม
นำ�สูค่ วามสมานฉันท์ คือ การนำ�กระบวนการประชาเสวนา
หาทางออกมาเป็นเครือ่ งมือในการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง
ซึ่ ง “กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก” ก็ คื อ
“การเข้ามาฟังกันอย่างตัง้ ใจนัน่ เอง” (ฟังกันอย่างตัง้ ใจ คือ
ไม่ชหี้ น้าด่ากัน เคารพกติกา มองอดีตเป็นบทเรียน ฝันถึง
อนาคตร่วมกัน มองตาโดยการมองตรงๆ พยักหน้าและ
เปล่งเสียง อือ ฮื่อ อือ ฮื่อ ๆ หมายถึงว่าฟังอยู่นะ) และ
ปั จ จั ย แห่ ง ความสำ � เร็ จ ของการจั ด การความขั ด แย้ ง
โดยใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกที่สำ�คัญ
ที่ สุ ด อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ “ผู้ ดำ � เนิ น การประชาเสวนาหา
ทางออก” หรือ “Facilitator”
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า
มีผู้ให้ความสนใจและทำ�การศึกษาเกี่ยวกับการจัดเวที
ประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) ค่อนข้าง
น้อย เนือ่ งจากกระบวนการนีอ้ าจจะยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั แพร่
หลายในประเทศไทย พบผลงานวิ จั ย จำ � นวนสองชิ้ น
ชิ้นแรกของ กิจพิพัฒน์ ขุ่มด้วง (4) กล่าวว่า “การสาน

เสวนาประชา” เป็นวิธีการที่ดีและมีประโยชน์ แต่อยาก
ให้มีการพัฒนารูปแบบในการดำ�เนินกระบวนการสาน
เสวนาประชาให้งา่ ยและสะดวกต่อการนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
มากขึ้น (จะเห็นว่า เป็นคำ�คนละคำ�กับที่ผู้วิจัยศึกษา
แต่ ค วามหมายเดี ย วกั น “สานเสวนาประชา” หรื อ
“ประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) ”) และ
ชิ้นที่สองของ สุจินันท์ หรสิทธิ์ (5) กล่าวว่า “ปัจจัยแห่ง
ความสำ � เร็ จ ของการจั ด การความขั ด แย้ ง โดยใช้
กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกที่สำ�คัญที่สุดอีก
ส่วนหนึ่งคือ ผู้ดำ�เนินการประชาเสวนาหาทางออก หรือ
Facilitator สำ�คัญที่สุด” ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผู้ วิ จั ย จึ ง มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง องค์ ป ระกอบของความ
สำ�เร็จในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก (Public
Deliberation) ด้านการเมืองไทยให้มรี ปู แบบในการดำ�เนิน
กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก ให้งา่ ยและสะดวก
ต่อการนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั มิ ากขึน้ และค้นหาองค์ประกอบ
แห่งความสำ�เร็จอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ผลที่ได้จากการ
ศึกษาไปใช้ขยายผลต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสอบถามประกอบ โดยผูว้ จิ ยั จะมีการสังเคราะห์องค์
ความรูจ้ ากข้อมูลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์ประกอบของ
การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกด้านการเมืองของ
ประเทศไทย และจากประสบการณ์ตรงที่คุ้นเคยกับการ
จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้มา
กำ�หนดเป็นประเด็นคำ�ถามในแบบสอบถาม หลังจากที่
ได้ประเด็นคำ�ถามในแบบสอบถามแล้ว จะทำ�การเข้าพบ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน
ภาคประชาสั ง คม ภาคประชาชน นั ก วิ ช าการ และ
สัมภาษณ์เจาะลึกกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประชาเสวนาหา
ทางออกด้ า นการเมื อ งไทย ได้ แ ก่ ผู้ นำ � การอภิ ป ราย
(Moderator) ผู้ เ อื้ อ กระบวนการกลุ่ ม หรื อ วิ ท ยากร
กระบวนการ (Facilitator)

216

ประชาเสวนาหาทางออกแห่งความสำ�เร็จ

กลุ่ ม เป้ า หมายจำ � นวน 170 คน ประกอบด้ ว ย
สมาชิ ก ของสภาพั ฒ นาการเมื อ งจากทั่ ว ประเทศไทย
ทหาร ข้าราชการ เกษตรกร ผู้นำ�ชุมชน นักวิชาการสาขา
รัฐศาสตร์ ผู้ประกอบการเอกชน และผู้นำ�การอภิปราย
(Moderator) ผู้ เ อื้ อ กระบวนการกลุ่ ม หรื อ วิ ท ยากร
กระบวนการ(Facilitator)
		
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ประกอบด้ ว ย 3 รู ป แบบ รู ป แบบที่ ห นึ่ ง คื อ การใช้
แบบสอบถาม แบบที่สองคือการสัมภาษณ์ และแบบที่
สามคื อ การสั ง เกตการณ์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
		
รู ป แ บ บ ที่ ห นึ่ ง คื อ ก า ร ใ ช้
แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น
ลักษณะของคำ�ถามแบ่งเป็น 3 ตอน โดยตอนที่ 1 และ 2
เป็นคำ�ถามปลายปิด ส่วนตอนที่ 3 เป็นคำ�ถามปลายเปิด
ดังนี้
		
				
				
				
				
				
			
			
			
			
			
			

		
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับผูต้ อบ
แบบสอบถาม เป็นคำ�ถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ได้แก่
เพศ อายุ อาชีพ เขตที่พักอาศัย มีจำ�นวน 4 ข้อ
		
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับองค์ประกอบ
ทีม่ สี ว่ นทำ�ให้ผเู้ ข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกด้าน
การเมืองตัดสินใจเข้าร่วมเวทีฯ มี จำ�นวน 7 ข้อ ประกอบ
ด้วย 1) ด้านความรู้ความสามารถของคณะผู้จัดงานมี
ประสบการณ์และมีความน่าเชื่อ 2) ด้านความเชื่อมั่นใน
กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก 3) ด้านกระบวนการ
ในการดำ�เนินงานให้ได้มาซึง่ ข้อสรุปของหัวข้อการเสวนา
4) ด้านผู้อำ�นวยการกลุ่มที่มีส่วนทำ�ให้การหาข้อสรุปมี
ความราบรื่น 5) ด้านความเป็นกลางของหน่วยงานที่จัด
เวทีฯ 6) ด้านหัวข้อและเนื้อหาการประชุมมีความน่า
สนใจ เรือ่ งใกล้ตวั ผูเ้ ข้าร่วมเวทีฯ 7) ด้านบรรยากาศสถาน
ที่ในการจัดเวทีฯ เป็นแบบ Rating Scale ตามวิธีของ
Likert 5 ระดับ โดยให้ผู้เลือกตอบเพียงคำ�ถามเดียวตั้งแต่
สำ � คั ญ มากที่ สุ ด ถึ ง สำ � คั ญ น้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง มี ก ารเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้

มีความสำ�คัญมากที่สุด		
ระดับคะแนนเท่ากับ 5
มีความสำ�คัญมาก			
ระดับคะแนนเท่ากับ 4
มีความสำ�คัญปานกลาง		
ระดับคะแนนเท่ากับ 3
มีความสำ�คัญน้อย			
ระดับคะแนนเท่ากับ 2
มีความสำ�คัญน้อยที่สุด		
ระดับคะแนนเท่ากับ 1
การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51-5.00		
มีความสำ�คัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51-4.50		
มีความสำ�คัญมาก
ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51-3.50		
มีความสำ�คัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51-2.50		
มีความสำ�คัญน้อย
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00-1.50		
มีความสำ�คัญน้อยที่สุด

		
ตอนที่ 3 คำ � ถามปลายเปิ ด เพื่ อ
ทดสอบความรู้ความเข้าและข้อเสนอแนะในการจัดเวที
ประชาเสวนาหาทางออกให้ประสบความสำ�เร็จตามมุม
มองของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำ�นวน 6 ข้อ
		
รู ป แบบที่ ส อง คื อ การสั ม ภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเรื่องจุดสังเกตและข้อเสนอแนะในการ

จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกให้ประสบความสำ�เร็จ
ตามมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำ�นวน 4 ข้อ
โดยผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การสร้ า งตามกรอบแนวคิ ด และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
		
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ เวที ป ระชาเสวนาหาทางออกด้ า นการเมื อ ง
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มีความเหมือนหรือแตกต่างจากเวทีประชาเสวนาหาทา
ออกด้านอืน่ ซึง่ มีลกั ษณะเป็นข้อคำ�ถามปลายเปิดให้รว่ ม
แสดงความคิดเห็น จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการ
บันทึกวีดีโอและจดบันทึกมาทำ�การวิเคราะห์เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลประกอบ
		
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเวทีประชาเสวนาหาทางออกเป็นทางออกให้
ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งมี
ลักษณะเป็นข้อคำ�ถามปลายเปิดให้ร่วมแสดงความคิด
เห็น จากนั้นผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ได้รับจากการบันทึกวีดีโอ
และจดบันทึกมาทำ�การวิเคราะห์เพิ่มเติม พร้อมเหตุผล
ประกอบ
		
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของความสำ � เร็ จ ในการจั ด เวที
ประชาเสวนาหาทางออกด้านการเมืองประกอบด้วย
ปัจจัยอะไรบ้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อคำ�ถามปลายเปิดให้
ร่วมแสดงความจากนั้นผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ได้รับจากการ
บันทึกวีดีโอและจดบันทึกมาทำ�การวิเคราะห์เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลประกอบ
		
ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกีย่ วกับข้อเสนอแนะหากจะพัฒนาเวทีการประชาเสวนา
หาทางออกด้านการเมืองของไทยให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็ น ข้ อ คำ � ถามปลายเปิ ด ให้ ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น
จากนั้นผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ได้รับจากการบันทึกวีดีโอและ
จดบั น ทึ ก มาทำ � การวิ เ คราะห์ เ พิ่ ม เติ ม พร้ อ มเหตุ ผ ล
ประกอบ
		
รูปแบบทีส่ าม คือ สังเกตการณ์การมี
ส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้ถูกสัมภาษณ์
โดยสังเกตสีหน้า ภาษา ท่าทาง การให้ความร่วมมือหรือ
สนใจในการซักถามและตอบแบบสอบถามต่างๆ รวมถึง
ในระหว่างการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ ดำ�เนิน
การในสองส่วน โดยเริ่มจากการรวบรวม
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เริ่มจากการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เรื่ อ งการเมื อ ง จากสถาบั น พระปกเกล้ า เพื่ อ นำ � มา
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สังเคราะห์องค์ความรู้และนำ�มาเป็นภาพอนาคตในเวที
ประชาเสวนาหาทางออก
2) รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เพือ่ ให้
ได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วน และครอบคลุมมาก
ที่สุด ดังนี้ 2.1) เก็บรวมรวบข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการ
ประชาเสวนาหาทางออก โดยใช้ แ บบสอบถาม
2.2) เก็บรวมรวบข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมเวที
ประชาเสวนาหาทางออก ได้แก่ ผู้นำ�การอภิปราย (Moderator) ผู้เอื้อกระบวนการกลุ่มหรือวิทยากรกระบวนการ
(Facilitator) ซึง่ เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการถาม ได้แก่ องค์ประกอบ
ของความสำ�เร็จในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก
ด้านการเมือง และการแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ งค์ความรูท้ เี่ กิด
ขึ้นจากประสบการณ์ตรงของทุกคนอีกทางหนึ่งด้วย
2.3) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วธิ กี ารสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมประกอบด้วยอีกทาง
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน ดังนี้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ในรูปแบบของ
สถิ ติ บ รรยาย เพื่ อ อธิ บ ายข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้
นำ�เสนอด้วยตารางและแผนภูมิรูปภาพ ซึ่งนำ�ข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ เพื่อเรียงลำ�ดับ
ตัวแปรที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสำ�คัญที่มีส่วนให้สนใจ
มาเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออก ด้านการเมือง
เรียงตามลำ�ดับจากมากไปน้อย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีการตรวจ
สอบข้อมูลก่อนทำ�การวิเคราะห์ โดยทำ�การตรวจสอบ
ข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation) ตรวจสอบแหล่งทีม่ า
3 แหล่ง ประกอบด้วย เวลา สถานที่ และบุคคล ซึ่งผู้วิจัย
ได้ทำ�การศึกษากลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็นสองพื้นที่ ดังนี้
1) พื้นที่ที่หนึ่ง ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (ในเมือง)
พื้นที่ที่สอง ณ โรงเรียนพัฒนาผู้นำ�และสร้างสันติธรรม
รักสคูล จังหวัดขอนแก่น (ต่างจังหวัด) 2) ในช่วงเวลา
ที่แตกต่างกัน พื้นที่ที่หนึ่งวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และ
พื้ น ที่ ที่ ส องวั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2557 จั ด คนละเดื อ น
3) กลุม่ เป้าหมาย ซึง่ มาจากหน่วยงานทีแ่ ตกต่างกัน พืน้ ที่
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ประชาเสวนาหาทางออกแห่งความสำ�เร็จ

ที่หนึ่งกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกของสภาพัฒนาการเมือง
ทั่วประเทศไทย พื้นที่ที่สองกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน
ทั่วไป ได้แก่ ทหาร ข้าราชการ เกษตรกร ผู้นำ�ชุมชน
นักวิชาการสาขารัฐศาสตร์ ผูป้ ระกอบการเอกชน จากนัน้
ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซึ่งได้จากการ
สังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึกประกอบ
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุป ซึง่ ได้จากการ
สังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึกประกอบการจัดเวที
ประชาเสวนาหาทางออก

ผลการศึกษา
จากการศึกษาถึงองค์ประกอบของความสำ�เร็จใน
การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation)
ด้านการเมืองที่เหมาะสมกับคนไทย และสอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริงของการประชุมและผู้เข้าร่วม
ประชุมนั้น มีองค์ประกอบที่สำ�คัญที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ
อยู่ ด้ ว ยกั น 6 ประการได้ แ ก่ 1) ความเป็ น กลางของ
ผูด้ �ำ เนินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก 2) บุคลากร
ทีม่ าดำ�เนินงานเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถเหมาะสมใน
เรื่ อ งกระบวนการจั ด เวที ป ระชาเสวนาหาทางออก
3) หั ว ข้ อ และเนื้ อ หาในการจั ด เวที ป ระชาเสวนาหา
ทางออกตรงกับที่ผู้เข้าร่วมเวทีฯ สนใจและเห็นความ
สำ�คัญ (เรื่องใกล้ตัว) 4) ผู้อำ�นวยการกลุ่ม (Facilitator)
เป็นผู้มีส่วนทำ�ให้กระบวนการในเวทีประชาเสวนาหา
ทางออกมีความราบรื่นและหาข้อสรุปได้ 5) ผู้เข้าร่วม
เวทีฯ ต้องมีความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการประชาเสวนาหา
ทางออกว่าช่วยแก้ปัญหาด้านการเมืองก่อให้เกิดความ
สามัคคีให้กับคนในชาติได้ 6) บรรยากาศการจัดสถานที่
แบบโต๊ะกลมในเวทีประชาเสวนาหาทางออกมีสว่ นทำ�ให้
ผู้เข้าร่วมเวทีฯ มีความรู้สึกเท่าเทียม เสมอภาค ทำ�ให้มี
ความต้องการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็น

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาองค์ประกอบของความสำ�เร็จใน

การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก ได้ข้อสรุปขององค์

ประกอบที่ สำ � คั ญ ที่ นำ � ไปสู่ ค วามสำ � เร็ จ อยู่ ด้ ว ยกั น 6
ประการ ซึง่ บางข้อสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุจนิ นั ท์
หรสิทธิ์ (5) ทีพ่ บว่าปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ ของการจัดการ
ความขั ด แย้ ง โดยใช้ ก ระบวนการประชาเสวนาหา
ทางออกที่สำ�คัญที่สุดคือ ผู้ดำ�เนินการประชาเสวนาหา
ทางออก หรือ Facilitator มีส่วนสำ�คัญ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
ในการศึกษาเน้นทำ�เวทีประชาเสวนาหาทางออกกับกลุม่
ชาวบ้านและผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
หลัก ซึ่งผลการศึกษาของผู้วิจัย ผู้อำ�นวยการกลุ่มก็เป็น
ส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของความสำ�เร็จในเวทีประชา
เสวนาหาทางออก อยูใ่ นลำ�ดับที่ 4 ขององค์ประกอบของ
ความสำ�เร็จในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกด้าน
การเมือง อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิจ
พิพฒ
ั น์ ขุม่ ด้วง (4) ทีพ่ บว่าปัจจัยนำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จการ
สานเสวนาประชา ประกอบด้วยมีข้อควรระวังถึง 3
ประการ อันได้แก่ 1) คุณลักษณะของผู้นำ�การอภิปราย
วิทยากรกระบวนการและผูอ้ �ำ นวยความสะดวกและผูเ้ ข้า
ร่วมการสานเสวนาประชา 2) ขัน้ ตอนการสานเสวนาและ
วิธกี ารนำ�เสนอ 3) สภาพแวดล้อมและส่วนประกอบของ
การจัดประชุม ซึ่งผลการศึกษาของผู้วิจัยซึ่งขอทำ�การ
เปรียบเทียบในแต่ละหัวข้อ เพือ่ ความเข้าใจทีช่ ดั เจน ดังนี้
1) คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ นำ � การอภิ ป ราย วิ ท ยากร
กระบวนการและผูอ้ �ำ นวยความสะดวกและผูเ้ ข้าร่วมการ
สานเสวนาประชา ในส่วนของผู้วิจัยผลการศึกษาได้
ทำ�การชี้เฉพาะลงไปในคุณสมบัติของผู้นำ�การอภิปราย
วิทยากรกระบวนการและผู้อำ�นวยความสะดวก ที่ต้องมี
ความรู้ ค วามสามารถเหมาะสมที่ จ ะมาดำ � เนิ น งาน
2) ขั้นตอนการสานเสวนาและวิธีการนำ�เสนอ จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายของ
ผู้วิจัยเห็นด้วยว่ากระบวนการในการประชาเสวนาหา
ทางออกนัน้ ทัง้ วิธกี ารหาฉันทามติ การรับฟัง การสือ่ สาร
เป็นส่วนประกอบของความสำ�เร็จในเวทีประชาเสวนา
หาทางออก 3) สภาพแวดล้อมและส่วนประกอบของการ
จัดประชุมในส่วนของผูว้ จิ ยั อยูใ่ นองค์ประกอบของความ
สำ�เร็จลำ�ดับที่ 6 ของการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก
ด้านการเมือง
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ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากผู้วิจัย จะเห็นได้จากผลลัพธ์
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามของกลุม่ เป้าหมาย
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � การศึ ก ษาในสองเวที ในเวที แ รก
กลุม่ เป้าหมาย คือ สมาชิกของสภาพัฒนาการเมืองจากทัว่
ประเทศไทย ซึ่ ง มี พื้ น ฐานความรู้ ด้ า นการเมื อ งการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างดี เนื่องจาก
เป็นตัวแทนในการมาประชุมอบรมสัมมนารับความรู้
ทางการเมืองอยู่เสมอและนำ�ความรู้ไปเผยแพร่ให้กับ
ชุมชนของตน พบว่าผลลัพธ์จากการตอบแบบสอบถาม
มีความชัดเจนตรงประเด็น และแนวคำ�ตอบมักจะไปใน
ทางเดียวกันทั้งกลุ่ม ส่วนในเวทีที่สอง กลุ่มเป้าหมาย มา
จากหลากหลายภาคส่ ว น ได้ แ ก่ ทหาร ข้ า ราชการ
เกษตรกร ผู้ นำ � ชุ ม ชน นั ก วิ ช าการสาขารั ฐ ศาสตร์
ผู้ประกอบการเอกชน เป็นต้น ซึ่งต่างมีความรู้พื้นฐาน
ด้ า นการเมื อ งที่ แ ตกต่ า งกั น ผลลั พ ธ์ จ ากการตอบ
แบบสอบถามจึงมีความหลากหลาย การสรุปผลต้องใช้
เวลาวิ เ คราะห์ แ ละละเอี ย ดอ่ อ นมากกว่ า ในเวที แ รก
รวมถึงการเชิญกลุม่ เป้าหมายเข้าร่วมเวที ในหนังสือเชิญ
ผู้วิจัยใช้หัวข้อในการเชิญกลุ้มเป้าหมายเข้าร่วมเวทีว่า
“การประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง ประชาธิปไตยที่
เหมาะสมกับประเทศไทย” พบว่าในเวทีแรกกลุ่มเป้า
หมายมาเข้าร่วมครบทัง้ 120 คน (เป็นเรือ่ งใกล้ตวั ) แต่ใน
เวทีที่สอง กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 80 คน มาร่วมจริง
50 คน ผูว้ จิ ยั จึงสุม่ สอบถามจากเกษตรกรและผูน้ �ำ ชุมชน
(ภาคส่วนที่มาร่วมงานไม่ตามเป้าหมาย) ว่าเพราะอะไร
ทำ�ไมเพื่อนๆ ในชุมชน ถึงมาร่วมงานน้อย จึงได้คำ�ตอบ
ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่สนใจเรื่องปากท้องมากกว่าเรื่อง
การเมือง
จากข้ อ สั ง เกตข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า ในการจั ด เวที
ประชาเสวนาหาทางออกในแต่ละครัง้ การทีห่ วั ข้อในการ
จัดเวทีฯ แตกต่างกันและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีฯ
แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้องค์ประกอบของความสำ�เร็จ
แตกต่างกันไปด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
รั ฐ บาลควรมี น โยบายที่ เ ร่ ง แก้ ปั ญ หาความ
สมานฉันท์และปรองดองอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างให้
เกิดเวทีประชาเสวนาหาทางออกให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนทีม่ คี วามคิดเห็นทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกันได้มพี นื้ ที่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มาร่วมฟังกันอย่างตั้งใจ ภายใต้
กติกาที่ร่วมกันกำ�หนดขึ้น และตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติ
ผู้วิจัยเชื่อว่าวิธีการนี้จะสามารถทำ�ให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนทีม่ คี วามคิดเห็นทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกัน สามารถ
ก้ า วออกจากจุ ด ยื น ที่ แ ตกต่ า งมาสู่ จุ ด ร่ ว มที่ จ ะนำ � ไป
สู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากที่ได้ทำ�การศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบของ
ความสำ�เร็จในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกด้าน
การเมืองไทย และได้ทราบถึงปัจจัยทีม่ คี วามสำ�คัญแล้วนัน้
หากผูท้ สี่ นใจทีจ่ ะวิจยั ต่อยอดในเรือ่ งเวทีประชาเสวนาหา
ทางออก ควรศึ ก ษาเพื่ อพั ฒ นารู ป แบบในการดำ � เนิ น
กระบวนการเวทีประชาเสวนาหาทางออกให้ง่ายและ
สะดวกต่อการนำ�ไปปฏิบัติในเวทีของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาอิสระฉบับนี้ สำ�เร็จลุลว่ งได้ดว้ ย
ความกรุณาเป็นอย่างยิง่ จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วนั ชัย
วัฒนศัพท์ อาจารย์ทปี่ รึกษาการศึกษาอิสระ ได้กรุณาเสีย
สละเวลาให้ค�ำ แนะนำ� ให้ค�ำ ปรึกษา และตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ได้รายงาน
การศึกษาอิสระทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั รูส้ กึ ซาบซึง้
และประทับใจในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง และ
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านมีส่วนช่วยผลัก
ดันความสำ�เร็จในครั้งนี้
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ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ได้
ถ่ายทอดความรู้อันมีค่า ทำ�ให้มีโอกาสนำ�ไปใช้กับชีวิต
ประจำ�วัน และใช้ให้เกิดประโยชน์เพือ่ ส่วนรวมในสังคม
ขอขอบพระคุณ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทีใ่ ห้ความร่วมมือเป็น
อย่ า งดี โ ดยให้ ผู้ วิ จั ย มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น
จนทำ�ให้รายงานการศึกษาอิสระฉบับนีส้ �ำ เร็จไปได้ดว้ ยดี
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ที่สำ�คัญที่สุดในชีวิต ขอกราบขอบพระคุณ บิดา
มารดา ญาติ พี่น้อง เพื่อน ที่คอยให้กำ�ลังใจ และให้ความ
ช่วยเหลือ อยูเ่ คียงข้างกันตลอดเวลา รวมทัง้ ให้ค�ำ ปรึกษา
ในทุกๆด้าน และมีส่วนผลักดันให้การศึกษาครั้งนี้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
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กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำ�นักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร (043)-203178
หรือลงทะเบียนออนไลน์พร้อมอัพโหลดบทความได้ที่ www.irj.kku.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมที่ : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-203178
สามารถดาวน์โหลดแบบนำ�ส่งบทความได้ที่ http://irj.kku.ac.th (หมวดวารสารวิจัยสถาบัน มข.)
หากบทความของท่านผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารแล้ว
ผู้ส่งบทความจะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จำ�นวน 2 เล่ม และต้นสังกัดนักวิจัยจำ�นวน 1 เล่ม
ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์
1. บทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ� วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำ�เนินการวิจัย ผลการวิจัย
สรุปและอภิปรายผล กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง
2. บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ� เนื้อหา บทสรุป และเอกสารอ้างอิง
การเตรียมบทความตีพิมพ์วาสารวิจัยสถาบัน มข
1. การจัดพิมพ์ในหน้ากระดาษขนาดเอ 4 หน้าเดียว 1 คอลัมน์ และใส่หมายเลขบรรทัดโดยให้เริ่มต้นใหม่ใน
แต่ละหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า
2. ระยะขอบของหน้ากระดาษเว้นระยะ หน้า - หลัง 2 ซม.
3. ตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK 15 สำ�หรับภาษาไทย และ Times New Roman 10 สำ�หรับภาษาอังกฤษ
4. ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 17 พอยต์ ชื่อเรื่องภาษา
อังกฤษให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 12 พอยต์
5. ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน และหน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ที่นำ�ส่ง
บทความ
6. บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกจัดย่อหน้า และมีความยาวไม่เกิน 18 บรรทัด
7. คำ�สำ�คัญ เป็นคำ�สำ�คัญในบทความ ไม่เกิน 5 คำ�
8. การเขียนคำ�ศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
9. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เป็นกิตติกรรมประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย
10. ภาพและตาราง พิมพ์ชิดซ้ายหน้ากระดาษ สำ�หรับตาราง ใช้คำ�ว่าตารางที่ ต่อด้วยหมายเลขตาราง ตามด้วย
คำ�อธิบายตาราง จัดวางอยู่ด้านบนเหนือตาราง ในกรณีที่เป็นการทบทวนวรรณกรรม หรือ บทความวิชาการ
ให้บอกแหล่งที่มาของตาราง โดยพิมพ์บอกไว้ใต้ตาราง เช่น เดียวกันกับการอธิบายตัวย่อที่ใช้ในตาราง
ส่วนภาพ ให้ใช้คำ�ว่าภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพ ตามด้วยคำ�อธิบายภาพ จัดวางอยู่ด้านล่างใต้ภาพ

11. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ ใช้แบบตัวเลข เช่น ญาณี และคณะ (9) ได้เสนอรูปแบบ....... หรือ
ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เป็นต้น
12. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเป็นเอกสารที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา
ของบทความ โดยจัดพิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษเรียงลำ�ดับตามลำ�ดับหมายเลขเอกสารอ้างอิงที่ได้
อ้างอิงในเนื้อหาของบทความ และใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงเช่นเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข.
http://resjournal.kku.ac.th
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