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บทความวิจัย

ผลการใช้สารเคมีในสวนยางพาราต่อมลภาวะในดินและนำ้า	 อำาเภอสะเดา		
จังหวัดสงขลา

Effects of Chemical Application on Soil and Water Pollution in Rubber 
Plantation at Sadao,  Songkhla

ศิริจิต		ทุ่งหว้า1

Sirijit  Thungwa

Abstract
The main objectives of this study were to analyze 1) the quantity of soil nutrients and 2) the quality of well 
water, underground water, and natural water around rubber plantations. The 8- rubber plantations and 
2 natural sources of water were selected for data sampling.  The studied results for the quantity of soil 
nutrients indicated the acidity of soil. The values of soil acidity (pH) ranged from 4.97 - 6.13 with the 
average at 5.40 which had impact on the fertility of soil and other nutrients. Furthermore, the analysis on 
the quality of underground water indicated that the acidity of underground water (pH) in Moo 4 Village 
was 5.92 which was lower than the maximum complied value. The study also found that there was 0.82 
mg/liter of manganese (Mn) dissolved in sampled water which was higher than 0.50 mg/liter of the maximum 
complied value. The high value of dissolved manganese in the water will relate to the low IQ of children. 
The	study	suggested	that	the	pH	of	soil	should	be	conditioned	properly	and	water	should	be	filtered	before	
using for consumption.
 Keywords : Effects	of		chemicals,	soil	and	water	pollution,	para-rubber	plantation
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การศึกษา		1)	วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน		2)	วิเคราะห์คุณภาพนำ้าของนำ้าบ่อนำ้าบาดาล		และนำ้า

ในแหล่งนำ้าธรรมชาติ		คัดเลือกพื้นที่สวนยางในการเก็บตัวอย่างดินและนำ้าแบบเฉพาะเจาะจง	จำานวน	8	สวน	และ

จำานวน	2	แหล่งนำ้าธรรมชาติ		ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน	สภาพดินเป็นดินกรด		ค่าความเป็นกรด-

ด่าง	(pH)	ของดินมีพิสัยในช่วง	4.97-6.13	(pH)	เฉลี่ย	5.40	จึงมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและแร่ธาตุต่าง	ๆ	

ในดิน		ผลการวิเคราะห์คุณภาพของนำ้าบาดาล	พบค่าความเป็นกรด-ด่าง	(pH)	ของนำ้าบาดาลในหมู่ที่	4	มีค่า	5.92	

อยูใ่นขัน้ตำา่กวา่เกณฑอ์นโุลมสงูสดุ		และพบธาตแุมงกานสี	(Mn)	ละลายในนำา้มคีา่	0.82	มก./ล.		สงูกวา่เกณฑอ์นโุลม

สงูสดุที	่0.50	มก./ล	ซึง่คา่แมงกานสีในนำา้ทีส่งูจะมผีลเชือ่มโยงกบัไอควิตำา่ของเดก็	จงึเสนอแนะใหม้กีารปรบัสภาพ	

pH	ในดินให้เหมาะสม	และให้มีการกรองนำ้าในนำ้าบ่อและนำ้าบาดาลก่อนนำาไปบริโภค

	 คำาสำาคัญ	:	ผลการใช้สารเคมี,	มลภาวะในดินและนํ้า,	สวนยางพารา

บทนำา
การปลูกสร้างสวนยางที่ทำาให้ต้นยางเจริญเติบโตดี	

เปิดกรีดได้เร็วและให้ผลผลิตสูงนั้น	 จำาเป็นต้อง 

ใช้สารเคมี	 เช่น	ปุ๋ยเคมี	สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	และ

สารเคมทีีใ่ชใ้นการจบัตวัของนำา้ยางในกระบวนการ

ผลิตยางแผ่นดิบ	สารเคมีเหล่านี้หากชาวสวนยาง 

ใช้ไม่ถูกต้อง	อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ทั้ง

มลพิษทางดินและแหล่งนำ้า	 (ศิริจิต	ทุ่งหว้า,	 2547)		

สอดคล้องกับนุชนารถ	 กังพิศดาร	 (2552)	พบว่า	 

การใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเกินความต้องการของ

พชือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สภาวะแวดลอ้มได	้

เช่น	การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสปริมาณที่

มากเกินไป	 ธาตุไนโตรเจนในรูปของไนเตรตอาจ 

ถูกชะล้างลงสู่แหล่งนำ้า	 ส่วนธาตุฟอสฟอรัสเมื่อ 

ปนเปือ้นลงสูแ่หลง่นำา้แลว้มกักำาจดัไดย้าก	กอ่ใหเ้กดิ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ซึ่งมีผลต่อคุณภาพนำ้าที่มนุษย์

และสัตว์ใช้บริโภค	และสารเคมีกำาจัดวัชพืชที่ใช้กัน

มาก		ได้แก่		ไกลโฟเสต	(glyphosate)	ซึ่งเป็นสารเคมี

ประเภทสัมผัสตายและใช้ฉีดพ่นทางใบ	หากฉีดพ่น

บริเวณใกล้แหล่งน้ำา	 จะทำาให้ละอองของสารเคมี

ปลิวตกลงสู่แหล่งน้ำา	 แพร่กระจายและสะสมใน

แหล่งนำ้า	ส่วนพาราควอต	(paraquat)	เป็นสารเคมีที่

สลายตัวได้เร็ว	เม่ือตกลงสู่ดินจะถูกดูดยึดด้วยอนุภาค 

ดนิเหนยีวสงูมาก	จงึตกคา้งในดนิสงู	มผีลตอ่รากยาง	

รวมทั้งในการทำายางแผ่นดิบจะมีการใช้สารเคมี 

เพื่อการจับตัวของยาง	 เช่น	กรดฟอร์มิก	หรือกรด 

ซัลฟูริก	นำ้าเสียจากการทำายางแผ่นดิบอาจปนเปื้อน

ในดินและแหล่งนำ้าที่ใช้อุปโภค	บริโภค	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีระดับน้ำาใต้ดินตื้น	สวนยางบาง

แหง่มบีอ่น้ำาใกลบ้า้นและมกีารทำายางแผน่ดบิใกลก้บั

บอ่น้ำาหรอืบอ่บาดาล		อาจเกดิการชะลา้งของน้ำาเสยี

ลงสู่บ่อน้ำาหรือบ่อบาดาล	ส่วนสวนยางที่ตั้งตาม

ริมคลองหรือแหล่งน้ำาธรรมชาติ	น้ำาเสียจากการทำา

ยางแผ่นดิบอาจก่อให้เกิดมลภาวะเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพอนามัยของผู้ใช้น้ำาในบริเวณนั้น	ดังนั้น	 จึง

ได้มีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน	 และ

วิเคราะห์คุณภาพน้ำาของน้ำาบ่อ	น้ำาบาดาล	และน้ำา

ในแหลง่น้ำาธรรมชาตใินพืน้ทีส่วนยางทีท่ำาการศกึษา	

เพื่อประเมินสภาพดินและมลภาวะในแหล่งน้ำา	

ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการสวนยาง

ให้เหมาะสมและยั่งยืน

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ (1)	วเิคราะห์

ปริมาณธาตุอาหารในดิน	 (2)	 วิเคราะห์คุณภาพน้ำา

ของน้ำาบ่อ	น้ำาบาดาล	น้ำาในแหล่งน้ำาธรรมชาติใน
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ผลการใช้สารเคมีในสวนยางพารา	ต่อมลภาวะในดินและนำ้า
ศิริจิต		ทุ่งหว้า

พื้นที่สวนยาง

วิธีการทดลอง
คัดเลือกสวนยางในเขตพื้นที่	 ต.สำานักแต้ว	

อ.สะเดา	จ.สงขลา	ทีม่อีายยุางมากกวา่	10	ป	ีมกีารใช้

สารเคมีเป็นเวลานาน	จำานวน	8	สวน	 เป็นพื้นที่ใน

การเก็บตัวอย่างดินและน้ำา	สัมภาษณ์ข้อมูลสภาพ

พื้นที่	 อายุยาง	พันธุ์ยาง	ลักษณะของดิน	การใช้ปุ๋ย	

และสารเคมีกำ าจัดวัชพืช	 การทำายางแผ่นดิบ	 

แหล่งน้ำาที่ใช้	ทำาการเก็บตัวอย่างดินในบริเวณพื้นที่

สวนยางที่ถูกคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	คัดเลือก

จากสวนยางพาราทีม่กีารใชปุ้ย๋เคมแีละสารเคมกีำาจดั

วัชพืชอย่ า ง เข้มข้นและยาวนาน	 แยกพื้นที่  

เก็บตัวอย่างดินเป็นพื้นที่สวนยางในเขตพื้นที่ราบ

จำานวน	 2	ตัวอย่าง	 และพื้นที่สวนยางในเขตพื้นที่ 

ราบสูง	 จำานวน	2	ตัวอย่าง	 เก็บตัวอย่างดินจำานวน	

10-15	 จุดต่อสวนยาง	 ที่ระดับความลึก	 0	 -	 30		

เซนตเิมตรจากพืน้ดนิ	นำามาผสมเปน็ตวัอยา่งดนิรวม

ในแต่ละสวนยางที่ศึกษา	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่างดินหมายเลข	S1	 =	ตัวอย่างดินเขต

พื้นที่ราบ	หมู่ที่	 3	บ้านม่วง	 เป็นพื้นที่สวนยางของ

นายประสิทธิ์	ธรรมสุวรรณ	จำานวน	35	ไร่	อายุยาง	

20	ป	ีปลกูยางพนัธุ์	RRIM	600	ใชปุ้ย๋เคมสีตูร	15-15-

15	ใช้สารเคมีพาราควอตในการกำาจัดวัชพืช

ตัวอย่างดินหมายเลข	S2	 =	ตัวอย่างดินเขต

พื้นที่ราบสูง	หมู่ที่	 4	บ้านห้วยคู	 เป็นสวนยางของ 

นางพร	แก้วชูชื่น	จำานวน	40	ไร่	อายุยาง	27	ปี	ปลูก

ยางพันธุ์	RRIM	600	ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร	15-15-15	และ

ใช้สารเคมีพาราควอตในการกำาจัดวัชพืช

ตัวอย่างดินหมายเลข	S3	=	ตัวอย่างดินเขต

พื้นที่ราบสูง	หมู่ที่	9	บ้านควนยาง		เป็นสวนยางของ

นายวิโรจน์		เลี่ยงอยู่สกุล	พันธุ์ยาง	RRIM	600		เนื้อที่

จำานวน	30	ไร่	อายุยาง	17	ปี		ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร	15-15-15		

และใช้สารเคมีไกลโฟเสตในการกำาจัดวัชพืช

ตัวอย่างดินหมายเลข	S4	=	ตัวอย่างดินเขต

พื้นที่ราบ	หมู่ที่	1	บ้านสำานักแต้ว	เป็นสวนยางของ

นางจินดา	 เกตุพันธุ์	 พันธุ์ยาง	 RRIM	 600	 เนื้อที่

จำานวน	30	ไร่	อายุยาง	20	ปี	ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร	15-15-15		

และใช้สารเคมีไกลโฟเสตในการกำาจัดวัชพืช	

3)	 คัดเลือกพื้นที่สวนยางที่จะทำาการเก็บ

ตัวอย่างน้ำา	 จากบ่อน้ำา	 น้ำาบาดาล	 และแหล่งน้ำา

ธรรมชาติแบบเฉพาะเจาะจง	คัดเลือกลักษณะพื้นที่

ที่คาดว่ามีการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องที่อาจส่งผล 

ต่อมลภาวะในแหล่งน้ำา	 เก็บตัวอย่างน้ำาจากบ่อน้ำา	

และบ่อบาดาล	 จำานวน	 4	บ่อ	 และตัวอย่างน้ำาจาก

แหลง่น้ำาธรรมชาตจิำานวน	2	แหง่	รวม	6	ตวัอยา่ง	โดย

มรีายละเอยีดสภาพสวนยางทีท่ำาการเกบ็ตวัอยา่งน้ำา

ดังนี้

ตวัอยา่งน้ำาหมายเลข	W1	=		เปน็บอ่น้ำาบาดาล

ในเขตพื้นที่ราบสูง	 บริเวณสวนยางของนางพร	 

แก้วชูชื่น	หมู่ที่	 4	บ้านห้วยคู	 มีการใช้ปุ๋ยเคมีและ 

สารกำาจัดวัชพืชติดต่อกันมายาวนานถึง	 27	 ปี 

มาแลว้		และน้ำาบาดาลนีอ้ยูใ่กลก้บัจดุทำายางแผน่ดบิ

ประมาณ	10	เมตร

ตวัอยา่งน้ำาหมายเลข	W2		=	อา่งเกบ็น้ำาคลอง

สะเดา	เป็นแหล่งน้ำาธรรมชาติในเขตพื้นที่ราบ		เป็น

อ่างเก็บน้ำาที่ล้อมรอบพื้นที่สวนยางพารา	หมู่ที่	4,	9	

และหมู่ที	่ 10	ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำาจัดวัชพืช

อยา่งหนาแนน่		จดัเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วตลอดจนเปน็

แหล่งจับสัตว์น้ำาของทุกหมู่บ้านในตำาบล

ตวัอยา่งน้ำาหมายเลข	W3	=	เปน็บอ่น้ำาในเขต

พื้นที่ราบ	บริเวณสวนยางของนายวิชัย	 รัตนจันทร์	

หมูท่ี	่3	บา้นมว่ง		มกีารใชปุ้ย๋เคมแีละสารกำาจดัวชัพชื

ติดต่อกันมายาวนาน	22	ปี

ตัวอย่างน้ำาหมายเลข	W4	 =	 เป็นบ่อน้ำาเขต

พื้นที่ราบสูง	 บริเวณสวนยางของนายหยุ่นพุ่น	 
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แซ่ไล้	หมู่ที่	 2	บ้านน้ำาลัด	มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสาร

กำาจัดวัชพืชติดต่อกันมายาวนาน	12		ปี			

ตวัอยา่งน้ำาหมายเลข	W5	=		เปน็บอ่น้ำาบาดาล

เขตพื้นที่ ราบ	 บริ เวณสวนยางของนายรวม	 

นับถือสกุล	หมู่ที่	 7	บ้านควนพลา	มีการใช้ปุ๋ยเคมี

และสารกำาจัดวัชพืชติดต่อกันมายาวนาน	13	ปี			

ตัวอย่างน้ำาหมายเลข	 W6 	 =	 แหล่งน้ำา

ธรรมชาติในเขตพื้นที่ราบสูง	 เป็นแหล่งรอยต่อ

ระหว่างคลองสะเดากับคลองตาลี	 ก่อนระบายน้ำา

ออกไปยังคลองต่าง	 ๆ	 แล้วไหลลงสู่ทะเลสาบ 

สงขลา		

ทำาการเก็บตัวอย่างน้ำาจำานวน	2	ครั้ง	ในเดือน

เมษายน	2552	 	 1	ครั้ง	 	และในเดือนเมษายน	2553		 

อีก	1	ครั้ง	เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพของน้ำา	

การวิ เคราะห์คุณภาพน้ำา	 ใช้วิธีการตรวจสอบ

มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์การวิเคราะห์น้ำาและ

น้ำาเสียของหน่วยงาน	APHA,	AWWA	&	WDF	

(กรมควบคุมมลพิษ,	2552	)

ผลการทดลองและอภิปราย
1.	สภาพทัว่ไปของการใชปุ้ย๋เคมแีละสารเคมี

กำาจัดวัชพืช		พบว่าร้อยละ	75	ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร	15-15-

15		ร้อยละ	25		ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร	20-8-20	และ	15-7-18		

ชาวสวนยางร้อยละ	 57	 ใช้ปุ๋ยในอัตราน้อยกว่าที่

สถาบันวิจัยยางแนะนำา	 คือ	 ใส่ปุ๋ยอัตรา	 500-800		

กรัม/ต้น/ปี	 ในขณะที่อัตราแนะนำาเป็น	1,000	กรัม/

ต้น/ปี	ส่วนการใช้สารเคมีกำาจัดวัชพืช	ร้อยละ	37.5	

ใช้ไกลโฟเสต	 อีกร้อยละ	 37.5	 ใช้พาราควอต	 ที่ 

เหลือใช้ทั้งไกลโฟเสต/พาราควอต	 และพบว่าทุก 

ครัวเรือนใช้กรดซัลฟูริกเพื่อช่วยในการจับตัวของ 

น้ำายางในการทำายางแผ่นดิบ	 โดยชาวสวนยางใช้ทั้ง

น้ำาบ่อ	น้ำาบาดาล	และแหล่งน้ำาในธรรมชาติ	ในการ

บริโภคและการทำายางแผ่นดิบ

2.	ปรมิาณธาตอุาหารในดนิ		ผลการวเิคราะห์

สมบัติทางเคมีของดิน	 พบว่าดินส่วนใหญ่เป็น 

ดนิรว่นปนทราย	(sandy	loam)	ถงึดนิรว่นเหนยีวปน

ทราย	(sandy	clay	 loam)	 เป็นดินกรด	 	มีความเป็น 

กรด-ดา่งของดนิเฉลีย่	5.40			มพีสิยัในชว่ง	4.97-6.13		

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำาถึงปานกลาง	 มี

อินทรีย์วัตถุเฉลี่ย	1.82	เปอร์เซ็นต์	ไนโตรเจนในดิน

เฉลี่ย	0.08	เปอร์เซ็นต์		ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์

เฉลี่ย	 2.25	 มก./กก.	 แคลเซียมและแมกนีเซียมที่ 

แลกเปลีย่นไดเ้ฉลีย่	1.36	me/100	g	และ	1.24	me/100	

กรัม	ตามลำาดับ	และความจุแลกเปลี่ยนแคดไอออน	

(cation	exchange	capacity,	CEC)	เฉลีย่	6.27	me/100	

กรัม	(ตารางที่	1)

จากตารางที่	 1	กล่าวได้ว่า	ดินในพื้นที่ศึกษา

จัดเป็นดินกรดจัดมากเกินไป	 จึงมีผลต่อความ 

อุดมสมบูรณ์ของดินและแร่ธาตุต่าง	ๆ	 ในดิน	ทั้งนี้

เพราะความเปน็กรด-ดา่งของดนิมผีลทัง้โดยตรงและ

โดยอ้อมต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก	 และมี

ความสัมพันธ์กับสภาพการละลายได้	 (solubility)	

ของธาตอุาหารในดนิ		รวมทัง้กจิกรรมของจลุนิทรยี์

ดิน	 โดยทั่วไปในสภาพดินกรดจะมีปริมาณธาตุ

แคลเซยีม	แมกนเีซยีม	และโพแทสเซยีมในดนิต่ำาจน

พืชอาจขาดแคลนได้	 ในทางตรงกันข้ามถ้าดินเป็น 

กรดจัดจะทำาให้มีธาตุพวกอะลูมิเนียม	 แมงกานีส	

และเหล็ก	ละลายออกมาอยู่ในน้ำาในดินมากจนอาจ

เกดิเปน็พษิขึน้แกพ่ชืทีป่ลกู		ความเปน็ประโยชนข์อง

ธาตอุาหารตา่ง	ๆ 	ในดนิทีพ่ชืจะดงึดดูเอาไปใชไ้ดง้า่ย

และมากน้อยแค่ไหน	ขึ้นอยู่กับสภาพหรือระดับ	pH	

ของดนิเปน็อยา่งมาก	(นชุนารถ	กงัพศิดาร	และคณะ,	

2548)	 จึงควรแก้ไขสภาพดินที่เป็นกรดให้มีระดับ	

pH สงูขึน้	โดยการใสส่ารประกอบปนูขาว	(Ca(OH
2
))	

หนิปนู	(CaCO
3
)	และปนูมารล์	(marl)	เพือ่ปรบัสภาพ

ดินให้มี	 pH	 สูงขึ้น	 และควรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
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ชีวภาพปรับโครงสร้างดิน	จะทำาให้การทำางานของ	 

จลุนิทรยีต์า่ง	ๆ 	ในดนิสงูขึน้	ทำาใหต้น้ยางเจรญิเตบิโต

และให้น้ำายางสูงขึ้น	ส่วนค่าปริมาณธาตุไนโตรเจน

ทั้งหมดในดินมีปริมาณต่ำาถึงต่ำามาก	ระหว่าง	0.06-

0.15	เปอรเ์ซน็ต	์อาจเปน็เพราะชาวสวนยางใสปุ่ย๋ใน

อัตราที่ต่ำากว่าที่ได้รับการแนะนำา	 จึงไม่ก่อให้เกิด

ภาวะการเคลื่อนย้ายไนเตรตจากดินลงสู่แหล่งน้ำา	

และพบธาตฟุอสฟอรสัทีใ่ชป้ระโยชนไ์ดใ้นดนิเฉลีย่	

2.25	มก./กก.	ช่วงพิสัย	1.37-3.23	มก./กก.	(ตารางที่	

1)	 ซึ่งต่ำามากเช่นกัน	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพื้นที่

สวนยางที่ศึกษาไม่ค่อยมีการทำาขั้นบันไดในพื้นที่

ลาดชนัและไมม่กีารปลกูพชืคลมุดนิ	จงึมกีารสญูเสยี

ฟอสฟอรัสในรูปของฟอสฟอรัสที่ติดไปกับอนุภาค

ของดินมากกว่าการเคลื่อนย้ายของฟอสฟอรัสใน 

รูปสารละลาย	การป้องกันฟอสฟอรัสมิให้ปนเปื้อน

สภาพแวดลอ้ม		คอืการจดัการดนิมใิหส้ญูเสยีอนภุาค

ดนิ	ไปกบัน้ำา	โดยการปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายของ

ดนิรวมทัง้ลดการหกัรา้งถางปา่	อนัเปน็ผลทำาใหเ้กดิ

การพังทลายของหน้าดินได้ง่าย	

3.	 คุณภาพน้ำาของน้ำาบ่อ	 น้ำาบาดาล	น้ำาใน

แหลง่น้ำาธรรมชาต	ิ	ดนิเปน็มลสารทีก่อ่ใหเ้กดิปญัหา

มลพิษทางน้ำา  เมื่อดินถูกพัดพาไปสู่แหล่งน้ำา	 จะส่ง

ผลใหเ้กดิปญัหาขึน้กบัแหลง่น้ำา	คอื	แหลง่น้ำาตืน้เขนิ	

การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำาลดลง	นอกจากนี้การ

พัดพาดินไปสู่แหล่งน้ำายังส่งผลให้คุณภาพของน้ำา

เปลี่ยนแปลงไปตามส่วนผสมของอนุภาคดินที่ถูก

พัดพาด้วย	ดังนั้นปัญหาในการเกิดมลภาวะทางน้ำา

จะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด	ขึ้นกับประเภท

ของดนิ	ลกัษณะสมบตัขิองเนือ้ดนิทีม่คีวามสามารถ

ในการดูดซับหรือกรองมลสารต่าง	ๆ	 เหล่านั้นได้ 

มากน้อยเพียงใด

3.1 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำาของน้ำาบ่อ	

(Shallow well :  W3 ,W4)  ผลการวเิคราะหค์ณุภาพ

ของน้ำาในบ่อในบริเวณสวนยางที่ใกล้จุดทำายาง

แผ่นดิบ  จำานวน	 2	 แห่ง	 โดยเปรียบเทียบกับ

ค่ามาตรฐานของน้ำาบาดาลที่ใช้บริโภค	 (ตารางที่	 2)	

ปรากฏผลดังนี้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง	 (pH)	อยู่ใน

เกณฑ์ที่เหมาะสม	คืออยู่ระหว่าง	5.55-6.55	ขณะที่

ตารางที่	1		คุณสมบัติทางเคมีของดินในสวนยางพาราที่ศึกษา

สมบัติของดิน1 พิสัย ค่าเฉลี่ย

ความเป็นกรด	-	ด่าง 4.97	-	6.13 5.40

คาร์บอน	(%) 0.68	-	1.35 1.06

อินทรียวัตถุ	(%) 1.16	-	2.33 1.82

ไนโตรเจน	(%) 0.06	-	0.15 0.08

ฟอสฟอรัส	(มก./กก.)		 1.37	-	3.23 2.25

โพแทสเซียม	(มก./กก.)		 0.04	-	0.22 0.13

แมกนีเซียม	(me/100	g) 0.23	-	2.87 1.24

แคลเซียม	(me/100	g) 0.27	-	3.69 1.36

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก	(me/ดิน100	กรัม) 2.77	-	10.91 6.27

1	ตัวอย่างดินขุดที่ระดับความลึก	0	-	30	ซม.	จากผิวดิน
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เกณฑอ์นโุลมสงูสดุ	อยูท่ี	่7.0-8.5	ไมพ่บการปนเปือ้น

ของไนเตรต-ไนโตรเจน	 (NO
3
-N)	ฟอสเฟต	 (Total	

Phosphate,	TP)	ซัลเฟต	 (SO
4
)	และธาตุโลหะหนัก	

เหล็ก	 (Fe)	 แมงกานีส	 (Mn)	 สังกะสี	 (Zn)	 และ

ทองแดง	 (Cu)	ทุกธาตุมีค่าต่ำากว่ามาตรฐานเกณฑ์

อนโุลมสงูสดุ	(Maximum	Allowable	Concentration)	

ซึ่ ง เป็นเกณฑ์ที่อนุญาตให้สำ าหรับน้ำ าบ่อและ

น้ำาบาดาลที่ใช้บริโภค	ค่าสารละลายทั้งหมด	 (Total		

Dissolved	Solid,	TDS)	และค่าสภาพการนำาไฟฟ้า	

(Ec)	อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเช่นกัน	จึงมีผลทำาให้ค่า

ของแคลเซียม	(Ca)		แมกนีเซียม	(Mg)		โพแทสเซียม	

(K)	และโซเดียม	 (Na)	ที่มีอยู่ในน้ำา	 ไม่ส่งผลให้เกิด

ความกระด้างหรือความเค็มแต่อย่างไร	ซึ่งเป็นไป

ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ	 (2552)	หาก 

แคลเซยีมมปีรมิาณสงูกวา่ทีก่ำาหนด	และแมกนเีซยีม	

มีปริมาณต่ำากว่าที่กำาหนดในมาตรฐาน	 ให้พิจารณา

แคลเซยีมและแมกนเีซยีมในเทอมของความกระดา้ง

ทั้งหมด	 (Total	 Hardness)	 ถ้ารวมความกระด้าง

ทั้งหมดเมื่อคำานวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต	 มี

ปริมาณต่ำากว่า	300	มิลลิกรัมต่อลิตร	ให้ถือว่าน้ำานั้น

เป็นไปตามมาตรฐานการแบ่งระดับความกระด้าง

ของน้ำา

3.2	คุณภาพของน้ำาบาดาล	 (Deep	well	 :	

W1, W5)	ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำาบาดาลใน												

สวนยางพารา	ทั้งในเขตพื้นที่ราบสูงและพื้นที่ราบ		

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของน้ำาบาดาลที่ใช้

บริโภค	ปรากฏผลดังแสดงในตารางที	่ 2	น้ำาบาดาล

ในหมู่ที่	 4	 เป็นบ่อในเขตพื้นที่ราบสูง	พบสภาพน้ำา

ในบ่อบาดาลมีตะกอนสีเหลือง	 วัดค่าความเป็น 

กรด-ด่าง	 (pH)	ของน้ำาได้ค่า	 5.92	อยู่ในขั้นต่ำากว่า

เกณฑ์ที่เหมาะสม	คือ	7.0		และต่ำากว่าเกณฑ์อนุโลม

สูงสุด	คือ	6.5	มีผลทำาให้มีธาตุแมงกานีส	(Mn)	ใน

บ่อน้ำามีค่าค่อนข้างสูงกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด	 โดย

วัดครั้งที่	 1	มีค่าอยู่ที่	 0.80	มก./ล.	 วัดครั้งที่	 2	มีค่า 

เพิ่มขึ้น	0.82	มก./ล.	สูงกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด	จาก

การตรวจเอกสาร	ศุภมาศ	พนิชศักดิ์พัฒนา	 (2540)	

กล่าวว่าแมงกานีสในน้ำาไม่อาจก่ออันตรายต่อ

ร่างกายมนุษย์ได้		แต่จะทำาให้น้ำามีรสไม่พึงประสงค์	

แม้จะมีอยู่เพียงเล็กน้อยก็ตาม	 โลหะดังกล่าวเมื่ออยู่

ในน้ำาบาดาลจะอยูใ่นรปูเฟอรสั	(Fe2+)	และแมงกานสั 

(Mn2+)	 เมื่อถูกอากาศจะเปลี่ยนเป็น	 เฟอริก	 (Fe3+)	

และแมงกานกิ	(Mn3+)		ซึง่ทำาใหน้้ำาขุน่และมตีะกอน	

และจากการวิเคราะห์น้ำาบาดาลในหมู่	 7	 ซึ่งเป็น

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ราบ	 วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง	

(pH)	ของน้ำาครั้งที่	1	ได้ค่า	pH	7.45		วัดครั้งที่	2	ได้

ค่า	 pH	9.61	อยู่ในขั้นสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม	คือ	

7.0	และสูงกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด	คือ	 6.5	ค่า	 pH	 

ที่สูงกว่า	 7	 แสดงว่าน้ำามีความเป็นด่าง	 ตามหลัก

ให้ใส่สารอินทรีย์คาร์บอนลงไป	 ไม่ว่าจะเป็นแป้ง	

น้ำาตาล	กากน้ำาตาล	จุลินทรีย์	ล้วนใช้ได้ทั้งนั้น	แต่ถ้า

ใสม่ากไปเกดิผลขา้งเคยีงคอืระดบัออกซเิจนในน้ำาจะ

ลดลง		ธาตุแมงกานีสมีค่าค่อนข้างต่ำา	คือ	0.01	มก./ล.	

ส่วนค่าการวิเคราะห์สภาพน้ำาอื่น	ๆ	ทั้ง	2	บ่อ	ไม่พบ

การปนเปื้อนของไนเตรต	 (NO
3
-N)	ซัลเฟต	 (SO

4
)	

และธาตุโลหะหนักสังกะสี	(Zn)	และทองแดง	(Cu)	

ทกุธาตมุคีา่ต่ำากวา่เกณฑท์ีเ่หมาะสม	ซึง่เปน็เกณฑท์ี่

อนญุาตใหส้ำาหรบัน้ำาบาดาลทีใ่ชบ้รโิภค	มคีา่ไนเตรต	

<	0.01	มก./ล.	ซัลเฟตระหว่าง	 1.79	 -	 2.92	มก./ล.		

สังกะสีระหว่าง	0.02	-	0.41	มก./ล.	และทองแดง	0.1	

มก./ล.	และพบวา่มคีา่สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด	(TDS)	

ระหว่าง	 74	 -	 272	มก./ล.	อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

จึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำา	 ทำาให้ค่า

แคลเซียม	(Ca) โพแทสเซียม	(K)	โซเดียม(Na)	และ

แมกนีเซียม	 (Mg)	 ไม่สูงมากนัก	 ไม่มีปัญหาในเรื่อง

ความกระด้างของน้ำา	น้ำามีตะกอนเล็กน้อย	ค่า	BOD	

และค่า	 DO	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำาบาดาลที่ใช้
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ผลการใช้สารเคมีในสวนยางพารา	ต่อมลภาวะในดินและนำ้า
ศิริจิต		ทุ่งหว้า

ตารางที่	2		คุณภาพน้ำาบ่อและน้ำาบาดาลที่ใช้บริโภคเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

สมบัติของน้ำา

คุณภาพน้ำาบ่อและน้ำาบาดาล
ที่ใช้บริโภค1

ค่ามาตรฐานน้ำาบ่อและน้ำาบาดาล
ที่ใช้บริโภค2

คุณภาพน้ำาบ่อ คุณภาพน้ำาบาดาล เกณฑ์กำาหนด
ที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด

สีและความขุ่น น้ำาใส น้ำามีตะกอนสีเหลือง - -

ความเป็นกรด-ด่าง	pH 5.55	-	6.55 5.76	-	9.61 7.0	-	8.5 6.5	-	9.2

สภาพการนำาไฟฟ้า		EC	(µS/cm) 11.5	-	26.4 14.8	-	50.6 - -

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	
(Total	dissolved	solids)	(mg/L)

106	-	116 74	-	272 ไม่เกินกว่า	600 1,200

ไนเตรต	(NO
3
)	(mg/L) <	0.15	-	1.59 0.01 ไม่เกินกว่า	45 45

ฟอสเฟต	TP	(mg/L) NF3 NF	-	1.18 - -

ซัลเฟต	SO
4
	(mg/L) 1.00	-	2.98 1.79	-	2.92 ไม่เกินกว่า	200 250

แคลเซียม	Ca	(mg/L) 	5.11	-	34.22 9.07	-	82.34 - -

แมกนีเซียม	Mg	(mg/L) 0.95	-	3.35 3.99	-	8.68 - -

โพแทสเซียม	K	(mg/L) 0.60	-	5.30 2.33	-	8.07 - -

โซเดียม		Na	(mg/L) 6.16	-	22.32 3.90	-	18.72 - -

เหล็ก	Fe	(mg/L) NF	-	0.03 NF	-	0.32 ไม่เกินกว่า	0.5 1.0

แมงกานีส	Mn	(mg/L) 0.01	-	0.22 0.01	-	0.82 ไม่เกินกว่า	0.3 0.5

สังกะสี	Zn	(mg/L) 0.02	-	0.05 0.01	-	0.41 ไม่เกินกว่า	5.0 15.0

ทองแดง	Cu	(mg/L) 0.01	-	0.01	 0.01 ไม่เกินกว่า	1.0 1.5

BOD	(mg/L) <	0.20	-	0.33 <	0.20	-	0.75 ไม่เกินกว่า	1.5 -

DO	(mg/L) 7.67	-	8.28 6.47	-	7.32 ไม่น้อยกว่า	6.0	 -

1 ช่วงค่าคุณภาพน้ำาจากการเก็บตัวอย่างน้ำาจำานวน	2	ครั้ง	ในเดือนเมษายน	2552	และในเดือนเมษายน	2553
2	ที่มา	:	กรมควบคุมมลพิษ,	2552
3	NF	(Not	Found) 

บริโภค	(ตารางที่	2	)

3.3	 คุณภาพของแหล่งน้ำ าธรรมชาติ 	

(Stream : W2, W6) ผลการวิเคราะห์คุณภาพของ

แหลง่น้ำาธรรมชาต	ิ	เปรยีบเทยีบกบัคา่มาตรฐานของ

คุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำาผิวดินประเภทที่	 3	แสดงใน

ตารางที่	3

จากตารางที่	 3	พบว่า	 ตัวอย่างน้ำามีค่าความ

เป็นกรด-ด่าง	(pH)	ใกล้เคียงกับเกณฑ์เหมาะสม	คือ	

มีค่าความเป็นกรด-ด่าง	ระหว่าง	6.03	-	6.37	ไม่พบ

การปนเปื้อนของไนเตรต	ฟอสเฟต	และซัลเฟตใน

แหล่งน้ำาธรรมชาติทั้ง	2	แห่ง	โดยมีปริมาณไนเตรต

ระหว่าง	0.01	 -	0.15	มก./ล.	ฟอสเฟต	0.15	มก./ล.	

และมีปริมาณซัลเฟต	 1	มก./ล.	ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำากว่า

มาตรฐานสำาหรบัแหลง่น้ำาธรรมชาต	ิรวมทัง้คา่	BOD	
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ตารางที่	3		คุณภาพแหล่งน้ำาธรรมชาติเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน	

สมบัติของน้ำา1
คุณภาพแหล่งน้ำาผิวดิน มาตรฐานคุณภาพ

แหล่งน้ำาผิวดินเมษายน	2552 เมษายน	2553

สีและความขุ่น น้ำาใส-สีเหลืองอ่อน น้ำาสีเหลืองอ่อน -

ความเป็นกรด-ด่าง	pH 6.03	-	6.37 6.40	-	6.19 5-9

สภาพการนำาไฟฟ้า	(EC	µS/cm) 3.7	-	6.5 5.8	-	10.2 -

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้
(Total	dissolved	solids)		(mg/L)

20	-	52 500 1,500

ไนเตรต	(NO
3
)	(mg/L) <	0.01	-	0.11 - 5.0

ฟอสเฟต	TP	(mg/L) <	0.15	 - -

ซัลเฟต	SO
4
	(mg/L) <	1.00	 - -

แคลเซียม	Ca	(mg/L) 1.87	-	3.05 1.87	-	2.93 75

แมกนีเซียม	Mg	(mg/L) 1.14	-	1.27 0.92	-	1.53 50

โพแทสเซียม	K	(mg/L) 1.67	-	1.95 1.82	-	2.65 -

โซเดียม		Na	(mg/L) 3.68	-	3.69 5.53	-	9.75 -

เหล็ก	Fe	(mg/L) 0.14	-	0.98 0.11	-	0.62 0.5

แมงกานีส		Mn	(mg/L) NF 0.01 1.0

สังกะสี	Zn	(mg/L) 0.03	-	0.05	 0.01	-	0.02 1.0

ทองแดง	Cu	(mg/L) 0.01 NF 0.1

BOD	(mg/L) 0.39	-	0.48	 - ไม่เกินกว่า	2.0

DO	(mg/L) 7.67	-	8.28 - ไม่น้อยกว่า	4.0

1	ที่มา	:	กรมควบคุมมลพิษ,	2552

แหล่งน้ำาธรรมชาติทั้ง	2	แห่ง	อยู่ระหว่าง	0.39	-	0.75	

มก./ล.	และคา่	DO	อยูร่ะหวา่ง	7.67	-	8.28	มก./ล.	ซึง่

ไม่เกินกว่าและไม่น้อยกว่าค่ามาตรฐานของคุณภาพ

ในแหลง่น้ำาประเภทที	่3		จงึสง่ผลใหค้า่ของแคลเซยีม	

(Ca)	แมกนเีซยีม	(Mg)	โพแทสเซยีม	(K)	และโซเดยีม	

(Na)	 ในแหล่งน้ำาธรรมชาติทั้ง	 2	 แหล่งนี้ไม่สูง	 ไม่

ส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของสัตว์เลี้ยงหรือ

สัตว์น้ำาและการทำาเกษตร	 (ตารางที่	 3)	 	 ทั้งนี้	 พบ

ธาตเุหลก็ตวัอยา่งน้ำาในแหลง่น้ำาธรรมชาต	ิคอืคลอง

สะเดา-คลองตาลี	มีค่า	0.98	มก./ล.	ในการตรวจวัด

ครั้งที่	1	และมีค่า	0.62	มก./ล.	ในการตรวจวัดครั้งที่	

2	ซึ่งมีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานสำาหรับสัตว์น้ำาจืด	

คือ	ไม่เกิน	0.5	มก./ล.	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะดินที่ปลูก

ยางพารามีค่าความเป็นกรด-ด่าง	(pH)	4.97	(ตาราง

ที่	 1)	 เป็นดินกรดจัด	ธาตุเหล็กจึงอยู่ในรูปที่ละลาย

น้ำาได้ง่าย		และโดยทั่วไปในสภาพดินที่มี		pH	ต่ำากว่า	

5.0	 จะมีธาตุเหล็กอยู่ในสารละลายดินเป็นจำานวน

มาก	 	 เมื่อไม่มีการปลูกพืชคลุมจึงเกิดการชะล้าง 

ธาตุเหล็กในดินลงสู่แหล่งน้ำา	 	ซึ่งถ้ามีธาตุเหล็กใน

แหลง่น้ำาสงูมากจะสง่ผลตอ่การเจรญิเตบิโตของสตัว์
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ผลการใช้สารเคมีในสวนยางพารา	ต่อมลภาวะในดินและนำ้า
ศิริจิต		ทุ่งหว้า

น้ำาจดืได	้จงึควรแนะนำาใหม้กีารปลกูพชืคลมุในพืน้ที่

สภาพที่เป็นดินกรด	 เพื่อป้องกันผลกระทบสู่แหล่ง

น้ำาและสัตว์น้ำา

สรุปผลการทดลอง
1) ผลการวเิคราะหป์รมิาณธาตอุาหารในดนิ 

พบดินในพื้นที่เป็นดินกรด	มีค่า	 pH	ของดินเฉลี่ย	

5.40	 จึงมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและ 

แร่ธาตุต่าง	ๆ	ในดิน	

2)	ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำาในบ่อ 

คุณภาพน้ำาบ่ออยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและต่ำากว่า

มาตรฐานเกณฑ์อนุโลมสูงสุด

3)  ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำาบาดาล	 

น้ำาบาดาลในหมู่ที่	4	ในเขตพื้นที่ราบสูงพบค่าความ

เป็นกรด-ด่าง	 (pH)	 5.92	 อยู่ในขั้นต่ำากว่าเกณฑ์ที่

เหมาะสมและต่ำากวา่เกณฑอ์นโุลมสงูสดุ		มผีลทำาให้

มีธาตุแมงกานีส	(Mn)	ในบ่อน้ำาบาดาล	มีค่าสูงกว่า

เกณฑ์อนุโลมสูงสุดที่	 0.50	มก./ล.	 โดยวัดครั้งที่	 1	 

มีค่าอยู่ที่	0.80	มก./ล.	วัดครั้งที่	2	มีค่าเพิ่มขึ้น	0.82		

มก./ล.	 ซึ่งค่า	 ‘แมงกานีส’	 ในน้ำาดื่มมากไปจะ

เชื่อมโยงกับไอคิวต่ำาของเด็กยากจนในชนบท	 ใน

ขณะที่น้ำาบาดาลในหมู่ที่	 7	 ในเขตพื้นที่ราบ	วัดค่า

ความเป็นกรด-ด่าง	(pH)	วัดครั้งที่	1	ได้ค่า	pH	7.45	 

วัดครั้งที่	 2	 ได้ค่า	 pH	 9.61	อยู่ในขั้นสูงกว่าเกณฑ์ 

ที่เหมาะสมและสูงกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด	 คือ	 

6.5

ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำาในแหล่งน้ำา

ธรรมชาต	ิไมพ่บการปนเปือ้นของไนเตรต	ฟอสเฟต	

ซลัเฟต	และธาตโุลหะหนกัในแหลง่น้ำาธรรมชาต	ิ	จงึ

ไม่มีผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของสัตว์เลี้ยงและ

การใช้น้ำาทำาเกษตร	 แต่พบธาตุเหล็กในแหล่งน้ำา

ธรรมชาติ	คือคลองสะเดา-คลองตาลี	มีค่า	0.98	มก./ล.	

ในการตรวจวัดครั้งที่	1	และมีค่า	0.62	มก./ล.	ในการ

ตรวจวัดครั้งที่	 2	 ซึ่งมีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน

สำาหรับสัตว์น้ำาจืด	คือ	ไม่เกิน	0.5	มก./ล.	ทั้งนี้	อาจ

เปน็เพราะดนิทีป่ลกูยางพารามคีา่ความเปน็กรด-ดา่ง	

(pH)	 4.97	 เป็นดินกรดจัด	ธาตุเหล็กในดินจึงอยู่ใน

รูปที่ละลายน้ำาได้ง่าย	 เมื่อฝนตกจึงส่งผลให้มีการ

ชะล้างลงสู่แหล่งน้ำาธรรมชาติ	 ซึ่งถ้ามีธาตุเหล็ก

ในแหล่งน้ำ าธรรมชาติสูงมากจะส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตของสัตว์น้ำาจืดได้

ข้อเสนอแนะ
1)	 แก้ไขสภาพดินที่ เป็นกรด	 โดยการใส่

สารประกอบปูนขาว	 (Ca(OH
2
))	หินปูน	 (CaCO

3
)  	

และปูนมาร์ล	(marl)	เพื่อปรับสภาพดินให้มี	pH	สูง

ขึ้น	 และควรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปรับ

โครงสร้างดิน

2)	 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรมีการตรวจ

วิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง	 (pH)	และตรวจค่า

ธาตุแมงกานีส	(Mn)	ของน้ำาบาดาลทุกบ่อทั้งในเขต

พื้นที่ราบสูงและพื้นที่ราบ	 ถ้าน้ำาในบ่อใดมีค่า

แมงกานีส	 (Mn)	 สูง	 ให้มีการกรองน้ำาก่อนนำาไป

บรโิภค		เพือ่ไมใ่หเ้กดิโทษกบัไอควิต่ำาของเดก็	ในการ

ดืม่น้ำาทีม่แีมงกานสีสงูเกนิเกณฑก์ำาหนดทีเ่หมาะสม

3)	 น้ำาในบอ่บาดาลทีม่คีา่	pH	สงูกวา่	7	แสดง

ว่าน้ำามีความเป็นด่าง	ควรให้มีการปรับสภาพน้ำาให้

เหมาะสม	โดยใหใ้สส่ารอนิทรยีค์ารบ์อนไมว่า่จะเปน็	

แปง้	น้ำาตาล	กากน้ำาตาล	จลุนิทรยี	์ลงไปในบอ่บาดาล

ก่อนนำาไปบริโภค	 แต่ต้องระวังถ้าใส่มากไปเกิด 

ผลข้างเคียง	คือ	ระดับออกซิเจนในน้ำาจะลดลง

4)	 น้ำาในแหล่งน้ำาธรรมชาติมีธาตุเหล็กสูง

เกนิกวา่คา่มาตรฐานสำาหรบัสตัวน์้ำาจดื	จงึแนะนำาให้

มีการปลูกพืชคลุมดินให้มากขึ้น	 เพื่อป้องกันไม่ให้

ธาตเุหลก็ชะลา้งลงสูแ่หลง่น้ำา	สง่ผลกระทบตอ่สตัว์

น้ำาจืดในแหล่งน้ำาธรรมชาติ
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การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล

A Study of the Needs for Self-Development of Nurse Aid

ธนวัฒน์		พรหมจินดา1

Thanawat  Promjinda

Abstract
The objectives of this research were evaluate the needs for self development of nurse aid of care assistant 
for child and elderly in three aspects: continuing education, training, self-directed learning and to compare 
levels of the needs for self development of nurse aid student, school of care assistant for child and elderly. 
The population used in this study consisted of 267 nurse aid students in the school of care assistant for 
child and elderly in the period between March and June, academic year 2010. The instruments used to 
collect data were rating-scale with 5 levels questionnaires and interview forms. The data were analyzed 
for frequencies, means and percentage.

 The study showed that the whole aspect of need for self development of nurse aid was at the high 
level with the mean 4.25 whereas that of individual aspects and training were 4.13 and 4.15, respectively. 
The high mean of 4.43 was found for the needs in self-directed learning. The needs for self-directed learning 
of male nurse aid students were higher than that of female. The needs of students who were over 30 years 
of age was higher than that of 20 for 30 years or younger. The students who graduated from Grade 3 in 
secondary school showed higher needs for self development than those graduated from Grade 6 and 
vocational schools. The results also showed that needs of student from Surat Trani were higher than those 
from Nakhon Si Thammarat and Songkhla. This study suggested that continuing education relating to 
their	work	and	field	were	most	needed.	Moreover,	training	was	required	for	details	of	work	and	how	to	
obtain	 self-directed	 learning	procedure.	Those	who	wanted	 to	 continue	 their	 study	 required	financial	
support in term of scholarship or loan. They should be supplied with formation relating to this and to 
support for training. In the aspect of training, students wanted to be trained in vocational skill and how 
to use internet. In the aspect of self - directed learning, students obtained knowledge and learning ability 
from	classroom,	library,	on-line,	field	trip	and	ex-changes	of	experience	with	other	students.

 Keywords : 	Self	development,	nurse	aid	students
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาลโรงเรียน

การบริบาล	ใน	3	ด้าน	คือ	ด้านการศึกษาต่อ	ด้านการฝึกอบรม	ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง	และเปรียบเทียบระดับ

ความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล	โรงเรียนการบริบาล	จำาแนกตาม	เพศ	อายุ	ระดับ

การศกึษา	และสถานทีต่ัง้	และศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตอ้งการพฒันาตนเองของนกัศกึษา

ผู้ช่วยทางการพยาบาล	โรงเรียนการบริบาล	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	นักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล

โรงเรยีนการบรบิาล	ในหลกัสตูรเดอืนมนีาคม	-	พฤษภาคม	2553	จำานวน	267	คน	เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูมลีกัษณะเปน็แบบสอบถามชนดิมาตราสว่นประมาณคา่	5	ระดบั	และแบบสมัภาษณ	์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ข้อมูล	ได้แก่	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล	 โรงเรียนการบริบาล	 โดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.25	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่ามีความต้องการพัฒนาตนเอง

ดา้นการศกึษาตอ่	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กบั	4.13	ดา้นการฝกึอบรม	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.15	และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.43

ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล	 โรงเรียนการบริบาล	

พบวา่	นกัศกึษาเพศชายมคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสงูกวา่นกัศกึษาเพศหญงิ	จำาแนก

ตามอายุในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ซึ่งพบว่า	นักศึกษาที่มีอายุมากกว่า	30	ปีขึ้นไป	มีความต้องการพัฒนาตนเอง

ในภาพรวมสงูกวา่นกัศกึษาทีม่อีายตุ่ำากวา่	20	ป	ีและนกัศกึษาทีม่อีายรุะหวา่ง	20	-	30	ป	ีจำาแนกตามระดบัการศกึษา

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	พบว่า	นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	มีความต้องการพัฒนา

ตนเองในภาพรวมสงูกวา่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี่	6	และประกาศนยีบตัรวชิาชพี/สงูกวา่	จำาแนกตามสถานทีต่ัง้ใน

ภาพรวม	ซึง่พบวา่	นกัศกึษาทีเ่รยีนในสถานทีต่ัง้ในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี	มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในภาพรวม

สูงกว่านักศึกษาที่เรียนในสถานที่ตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา		

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเอง	พบว่า	ด้านการศึกษาต่อ	นักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล	

โรงเรียนการบริบาล	ต้องการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด	ด้านการฝึกอบรม	 

มีความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ	 และด้านการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง	มีความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล	 โรงเรียนการบริบาล	ด้านการศึกษาต่อ	พบว่านักศึกษา 

การบริบาลให้ความสนใจที่จะศึกษาต่อ	 ส่วนใหญ่จะเป็นสาขาการพยาบาล	 ในด้านความต้องการให้โรงเรียน 

ช่วยเหลือในการศึกษาต่อ	 จะพบว่าต้องการให้มีทุนการศึกษา	ทุนเรียนดี	 และทุนสำาหรับนักศึกษาที่ต้องการ 

ศึกษาต่อ	รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษาของรัฐ	 	ด้านการฝึกอบรม	พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้ 

มีการฝึกอบรมในด้านวิชาชีพ	ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง	พบว่านักศึกษามีหลักการจัดการในการเพิ่มพูนความรู้	

ความสามารถในการเรียนมากขึ้นจากการเรียนในห้องเรียน	 โดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดและ

อินเทอร์เน็ต	รวมทั้งการไปทัศนศึกษานอกสถานที่	 และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน	ๆ	 ในชั้นเรียน	และต่าง

สถาบันที่เรียนในวิชาชีพเดียวกัน

	 คำาสำาคัญ	:	ความต้องการพัฒนาตนเอง,	นักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล
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บทนำา
โรงเรียนการบริบาล	เป็นสถาบันศึกษาที่มีเป้าหมาย

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการบริการ

สาธารณสุข		นักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาลจำาเป็น

ต้องได้รับการปลูกฝังให้เกิดความยึดมั่นผูกพันต่อ

อาชีพ	 ได้แก่	 การมีความน่าเชื่อถือและยอมรับ 

เป้าหมายและค่านิยมของอาชีพ	การที่จะเกิดความ

ยดึมัน่และผกูพนัตอ่อาชพีนัน้	ตอ้งใหน้กัศกึษาผูช้ว่ย

ทางการพยาบาลเกิดความเข้าใจในความเป็นผู้ช่วย

ทางการพยาบาลอย่างแท้จริง	 หลักการในการจัด 

การศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล	คือ	มุ่งให้นักศึกษา

ตระหนักถึงคุณค่ าและความสำ าคัญของชีวิต	 

นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมบุคคลให้สามารถรับ

หน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยให้มีความสุขสบายทั้งทาง

ด้านร่างกายและจิตใจ	จากจุดมุ่งหมายดังกล่าว	ทำา 

ให้โรงเรียนการบริบาลต้องมีการปรับปรุงการเรียน 

การสอนเพือ่ประสบความสำาเรจ็ในการเรยีน	และยงั

มจีดุหมายเพือ่สง่เสรมิใหบ้คุคลมคีวามเจรญิงอกงาม

ทุกด้าน	คือ	ร่างกาย	อารมณ์	สังคม	และสติปัญญา	

การเรยีนผูช้ว่ยทางการพยาบาลตอ้งเรยีนภาคปฏบิตัิ

ควบคูไ่ปกบัภาคทฤษฎ	ีและตอ้งใชค้วามระมดัระวงั

เพราะความผิดพลาดหมายถึงอันตรายต่อผู้ป่วย	

เพราะฉะนัน้นกัศกึษาผูช้ว่ยทางการพยาบาลจะไดร้บั

การปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบสูง	การที่นักศึกษา

ผู้ช่วยทางการพยาบาลต้องพบกับสภาพความ 

เจ็บปว่ย	ความตาย	ความเครียด	และความวิตกกังวล

ของผูป้ว่ยและญาต	ิตอ้งมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบั

ผูร้ว่มงานหลายระดบั	ไดแ้ก	่แพทย	์พยาบาล	เปน็ตน้

ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนการบริบาล	

จึงมีความสนใจศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง

ของนักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาลในโรงเรียนการ

บรบิาล		เพือ่ศกึษาความตอ้งการในดา้นการศกึษาตอ่	

ดา้นการฝกึอบรบและดา้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของ

นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล	 เพื่อเป็นการประกอบการ

พิจารณาการกำาหนดนโยบาย	แนวทางในการพัฒนา

นักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาลให้มีความรู้	 ความ

สามารถ	มีสมรรถนะเหมาะสมกับลักษณะงานและ

สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาตนเองของ

นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล	 ซึ่งก่อให้เกิดความเจริญ

ก้าวหน้าในการงาน	อันเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งให้

บคุลากรในองคก์รนัน้มคีวามพงึพอใจในการทำางาน	

ให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการ

ศึกษาตลอดชีวิต	 ช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	 

อันสอดคล้องต่อเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา

แห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	 เพื่อศึกษาระดับความต้องการพัฒนา

ตนเองของนกัศกึษาผูช้ว่ยทางการพยาบาล	โรงเรยีน

การบริบาล	ใน	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการศึกษาต่อ	ด้าน

การฝึกอบรบ	และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง		

2.		เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการ

พัฒนาตนเองของนักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล

โรงเรียนการบริบาล	 จำาแนกตามเพศ	 อายุ	 ระดับ 

การศึกษา	และสถานที่ตั้ง

3.	 เพื่ อศึกษาปัญหาและข้อ เสนอแนะ	 

ที่ เกี่ยวข้องกับความต้องการพัฒนาตนเองของ

นกัศกึษาผูช้ว่ยทางการพยาบาล	โรงเรยีนการบรบิาล

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ 	 ได้แก่ 	

นกัศกึษาผูช้ว่ยทางการพยาบาล	โรงเรยีนการบรบิาล	

จำานวน	267	คน	โดยแบง่เป็นนกัศกึษาผู้ชว่ยทางการ

พยาบาล	โรงเรยีนการบรบิาล	จงัหวดัสงขลา		จำานวน	

157	คน	จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ีจำานวน	59	คน	และ
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จังหวัดนครศรีธรรมราช	จำานวน	51	คน

ตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	 ข้อมูลสถานภาพส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ประกอบด้วยเพศ	

อายุ	ระดับการศึกษา	และสถานที่ตั้ง	

ตวัแปรตาม	ไดแ้ก	่ความตอ้งการพฒันาตนเอง

ของนกัศกึษาผูช้ว่ยทางการพยาบาลใน	3	ดา้น		ไดแ้ก	่	

ด้านการศึกษาต่อ	 ด้านการฝึกอบรม	และด้านการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง

 เครื่องมือในการวิจัย

เครื่องมือที่ ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูล 	 เป็น

แบบสอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของ

นักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล	 แบ่งเป็น	 3	 ด้าน	

ได้แก่	 ด้านการศึกษาต่อ	 ด้านการฝึกอบรบ	 และ 

ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	ของลิเคิร์ท	มีค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.94

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยได้ขอความ

รว่มมอืจากนกัศกึษาผูช้ว่ยทางการพยาบาล	โรงเรยีน

การบริบาล	ที่เข้าศึกษาในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม	

พ.ศ.2553	จำานวน	267	คน	ตอบแบบสอบถาม	โดย 

ผูว้จิยัดำาเนนิการแจกแบบสอบถามกบัประชากรดว้ย

ตนเอง	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ผู้วิจัย

ดำาเนนิการสมัภาษณเ์ชงิลกึกบักลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษา

ผู้ช่วยทางการพยาบาล	 ตามที่ตั้งของสถานศึกษา	

แห่งละ	10	คน	รวม	30	คน	

ผลการวิจัย
 1.	ผลการศึกษาระดับความต้องการพัฒนา

ตนเองของนกัศกึษาผูช้ว่ยทางการพยาบาล	โรงเรยีน

การบริบาล	พบว่า	นักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล	

โรงเรียนการบริบาล	มีความต้องการพัฒนาตนเอง	

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	

	 2.	ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา

ตนเองของนกัศกึษาผูช้ว่ยทางการพยาบาล	โรงเรยีน

การบริบาล	พบว่า	นักศึกษาเพศชายมีความต้องการ

พัฒนาตนเองในภาพรวมสูงกว่านักศึกษาเพศหญิง	

นกัศกึษาทีม่อีายมุากกวา่	30	ปขีึน้ไป	มคีวามตอ้งการ

พัฒนาตนเองในภาพรวมสูงกว่านักศึกษาที่มีอายุต่ำา

กว่า	20	ปี	และนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง	20	-	30	ปี		

เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา	พบว่า	นักศึกษาที่

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีความ

ต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมสูงกว่าระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ/สูง

กวา่	และเมือ่พจิารณาตามสถานทีต่ัง้	พบวา่	นกัศกึษา

ผู้ช่วยทางการพยาบาลที่มีสถานที่ตั้งในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 มีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพ

รวมสูงกว่านักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล	 ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา

	 3.	ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ

ต้องการพัฒนาตนเอง	พบว่า

	 	 (1)	ด้านการศึกษาต่อ	 นักศึกษาผู้ช่วย

ทางการพยาบาลโรงเรยีนการบรบิาล	มคีวามตอ้งการ

ศึกษาต่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่ที่รับผิดชอบมากที่สุด	 และต้องการให้ทาง

โรงเรียนส่งเสริมการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง

	 	 (2)	ด้านการฝึกอบรม	 นักศึกษาผู้ช่วย

ทางการพยาบาล	 โรงเรียนการบริบาล	 มีความ

ต้องการในการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่

เกีย่วขอ้งกบังานในหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ	และตอ้งการ

ให้โรงเรียนเห็นถึงความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว	 เพื่อ

ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

	 	 (3)	ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง	นักศึกษา 

ผู้ช่วยทางการพยาบาล	โรงเรียนการบริบาล	มีความ

ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เช่น	 การใช้

โปรแกรมสำาเร็จรูปในงาน	การใช้อินเทอร์เน็ตให้
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ชำานาญ	เพือ่พฒันาตนเองใหม้ศีกัยภาพในการทำางาน

ที่สูงขึ้น

	 4.	ผลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ช่วย

ทางการพยาบาล	โรงเรียนการบริบาล	พบว่า

	 	 (1)	ด้านการศึกษาต่อ

	 	 แขนงวิชาที่นักศึกษาวิชาการบริบาลให้

ความสนใจที่จะศึกษาต่อส่วนใหญ่จะเป็นสาขา

วิชาการพยาบาล	สาขาวิชาเภสัชศาสตร์	 และการ

บริหารการจัดการ	 เป็นต้น	 และต้องการให้ทาง

โรงเรียนช่วยเหลือดา้นการศกึษาตอ่	โดยการจดัให้มี

ทุนการศึกษา	ทุนเรียนดี	สำาหรับนักศึกษาที่ต้องการ

ศึกษาต่อ	 สำาหรับปัญหาและอุปสรรคในการที่จะ

ศึกษาต่อของนักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล	 

ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของทุนการศึกษา	 และสิ่งที่

นักศึกษาต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือเกี่ยวกับ

เอกสารการเรียนการสอน	 และการจัดให้มี

อินเทอร์เน็ตสำาหรับใช้

	 	 (2)	ด้านการฝึกอบรม

	 	 นกัศกึษาสว่นใหญค่ดิวา่	ควรมกีารจดัใหม้ี

การฝึกอบรมในด้านวิชาชีพให้อย่างต่อเนื่อง	 เพราะ

จะทำาให้มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพเพิ่ม

มากขึน้	และอยากใหโ้รงเรยีนจดัการฝกึอบรมในดา้น

การพยาบาล	ภาษาอังกฤษ	และการใช้คอมพิวเตอร์

	 	 (3)	ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง

	 	 นักศึกษามีหลักการจัดการในการเพิ่มพูน

ความรู้ความสามารถในการเรียนให้มากขึ้นจากการ

เรียนในห้องเรียน	โดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก

ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต	 รวมทั้งการออกไป

ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อหาประสบการณ์จาก 

การได้ปฏิบัติจริง	 และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับ

เพื่อน	 ๆ	 ทั้งในชั้นเรียนที่เรียนด้วยกัน	 และต่าง

สถาบันที่เรียนในวิชาชีพเดียวกัน	เพื่อให้เกิดความรู้

ความสามารถเพิ่มมากขึ้น

การอภิปรายผล
	 1.	นักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล	 โรงเรียน

การบรบิาล	มคีวามตอ้งการพฒันาตนเองในภาพรวม

และรายดา้นทัง้	3	ดา้นอยูใ่นระดบัมาก	ทัง้นีอ้าจเปน็

เพราะปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	การดำารงชีวิต	และการ

ประกอบอาชีพของพนักงานในปัจจุบันแปรเปลี่ยน

ไปตามยุคสมัย	ที่เรียกว่า	 “ยุคโลกาภิวัตน์”	 ดังนั้น

นักศึกษาทุกคนจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีในการพา

ตนเองใหท้นักบัยคุสมยัและทนักบัการเปลีย่นแปลง

ทีเ่กดิขึน้	ดงันัน้นกัศกึษาจงึตระหนกัถงึความจำาเปน็

และให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาตนเองอยู่ที่ระดับ

มาก	ทัง้นีเ้พือ่ใหต้นเองมคีวามรูค้วามสามารถในการ

ปฏิบัติหน้าที่การงานในความรับผิดชอบให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 และส่งผลความเจริญ

ก้าวหน้าไปถึงองค์กร	 โดยนักศึกษาผู้ช่วยทางการ

พยาบาลมีความต้องการพัฒนาตนเอง	 ด้านการ 

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง	มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ	3	อนัดบัแรก	คอื	

ตอ้งการศกึษาเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในหนา้ทีค่วาม

รับผิดชอบ	ต้องการให้หน่วยงานมีการส่งเสริมการ

ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำางาน	 ต้องการให้

หน่วยงานที่สังกัดส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อพัฒนา

ตนเอง	 เมื่อผู้เรียนได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้มากขึ้น	ผู้เรียนจะมีการพัฒนาในด้านการ

เรียนรู้ด้วยตนเองสูงและจะแสดงพฤติกรรมที่เป็น

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่าง

ชัดเจน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความภาคภูมิใจในตนเอง

เชื่อมโยงกับแรงจูงใจภายใน	คือ	 ความพึงพอใจที่

ตนเองพัฒนาได้เมื่อพยายามอย่างจริงจัง	

ส่วนการพัฒนาตนเองของนักศึกษาผู้ช่วย

ทางการพยาบาล	ดา้นการฝกึอบรมนกัศกึษา	มคีวาม

ต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด	 3	 อันดับแรก	คือ	 ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม 
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ในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความ 

รับผิดชอบ	ต้องการให้หน่วยงานที่สังกัดให้ความ

สำาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ

สามารถยิง่ขึน้	ตอ้งการใหห้นว่ยงานทีส่งักดัสง่เสรมิ

บคุลากรไดม้โีอกาสพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง	ทัง้นี	้

เพราะกระบวนการฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่ง

ของการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ	และสามารถนำา

มาปรับใช้กับงานที่ทำาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด

ความก้าวหน้าในสายงานของตน	และยังเป็นส่วน 

ส่งเสริมหรือผลักดันและขับเคลื่อนให้หน่วยงาน

หรือองค์กรเกิดความเจริญหรือก้าวหน้า	 เนื่องจาก

นกัศกึษาจะไดม้คีวามรูค้วามสามารถ	ฉะนัน้โรงเรยีน

ควรมีการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา	 โดย

ใช้กระบวนการฝึกอบรมเป็นการฝึกทักษะทางด้าน

การคิดและเทคนิคทางด้านการทำางาน	ตลอดจนก่อ

ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้	 และการ 

เรยีนรูด้ว้ยการฝกึอบรมจะกอ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพที ่

แท้จริงได้	 ก่อนจะทำาการฝึกอบรมควรมีการสำารวจ

ความตอ้งการกอ่น	เพือ่จะไดจ้ดัการฝกึอบรมใหต้รง

กับความต้องการและนำามาใช้ประโยชน์ได้จริง	ซึ่ง

บางครั้งก็ต้องอาศัยแรงจูงใจเป็นสิ่งกระตุ้น	 เพื่อให้

นักศึกษาตื่นตัวและเกิดความอยากที่จะเข้าทำาการ 

ฝึกอบรม	 เพื่อนำามาพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่

ความรับผิดชอบ	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 

อรอุมา	ทองช้อย	(2549	:	126	-	128)	ที่พบว่า	ความ

ต้องการฝึกอบรมของพนักงาน	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	

(มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง	3	ด้าน	คือ	

ดา้นทกัษะความคดิ	ดา้นทกัษะเทคนคิการปฏบิตังิาน	

และด้านทักษะมนุษยสัมพันธ์	 และสอดคล้องกับ	

เฉลย	คนฉลาด	 (2531	 :	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาความ

ต้องการฝึกอบรมด้านวิชาการของพนักงานครู

โรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดเมืองพัทยา	ซึ่งได้ศึกษา

จากความตอ้งการของพนกังานครผููป้ฏบิตักิารสอน	 

พบว่า	ความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน

ครูโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดเมืองพัทยา	มีความ

ต้องการอยู่ในระดับมากทุกด้าน	เพราะจะทำาให้การ

เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 และยัง

ทำาให้ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานด้านการสอนได้

ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอนได้อย่าง 

ถูกต้อง

	 สำาหรับความต้องการพัฒนาตนเองของ

นกัศกึษาผูช้ว่ยทางการพยาบาล	โรงเรยีนการบรบิาล	

ด้านการศึกษาต่อ	 นักศึกษามีความต้องการใน 

ภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 

3	 อันดับแรกเรียงตามลำาดับ	 คือ	 ต้องการเรียนรู้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ต้องการพัฒนาตนเองให้  

มีศักยภาพในการทำางานที่สูงขึ้น	 และต้องการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกับผู้ที่มีความรู้ 	 

ความสามารถและผู้มีประสบการณ์	 ส่วนข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด	คือ	ต้องการสมัครเป็นสมาชิกชมรม

ต่างประเทศ	 เพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กับผู้ที่มี

ประสบการณ์

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา

ตนเองของนกัศกึษาผูช้ว่ยทางการพยาบาล	โรงเรยีน

การบริบาล	ที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน	 ได้แก่	

เพศ	อายุ	วุฒิการศึกษา	และสถานที่ตั้ง	สรุปได้	ดังนี้

	 (1)	 นักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล	

โรงเรยีนการบรบิาล	เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งเพศชาย

และเพศหญิง	 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยความต้องการ

พัฒนาตนเองของนักศึกษา	พบว่า	นักศึกษาเพศชาย

จะมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง	

	 (2)	 นักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล

โรงเรียนการบริบาล	ผู้ที่มีอายุมากกว่า	 30	ปีขึ้นไป	 

มีความต้องการด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า 

ผู้ที่มีอายุระหว่าง	20	 -	30	ปี	ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ

ชว่งอาย	ุ20	-	30	ป	ีเปน็ชว่งแหง่การเรยีนรูแ้ละสัง่สม
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ประสบการณใ์นการเรยีนรู	้สว่นผูท้ีม่อีายมุากกวา่	30	

ปขีึน้ไป	จะเปน็ชว่งแหง่การเปลีย่นแปลงใหค้ณุภาพ

ชีวิตมั่นคงและดีขึ้น	โสภณ	ช้างกลาง	(2550	:	139	-	

141)	 ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของ

ขา้ราชการตำารวจตระเวนชายแดนระดบัชัน้ประทวน 

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนท่ี	 14	ผลการ

ศกึษาพบวา่	ขา้ราชการตำารวจตระเวนชายแดนระดบั

ช้ันประทวน	กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดน

ที่	 14	ที่มีอายุต่างกัน	มีความต้องการพัฒนาตนเอง 

ในภาพรวมและรายด้าน	 ได้แก่	 ด้านการศึกษาต่อ	 

ด้านการฝึกอบรม	และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

	 (3)		 นักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล

โรงเรียนการบริบาล	 ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน	 มี 

ความต้องการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน	ซึ่งพบว่า	

นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่	 3	 

มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมากที่สุด	 

ทั้งนี้เป็นเพราะว่าต้องการพัฒนาตนเองให้มีความ

ก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้น

	 (4)	 นักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล	

โรงเรียนการบริบาล	 ที่อยู่ต่างจังหวัดกันมีความ

ต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและรายด้านทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก	ซึ่งนักศึกษาที่อยู่คนละจังหวัด

กนั	จะมคีวามคดิในการพฒันาตนเองไมแ่ตกตา่งกนั	

เนื่องจากนักศึกษาทุกคนให้ความสำาคัญต่อการ

พัฒนาตนเองในทุก	ๆ	ด้าน	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

เรยีนและการทำางานของตนเองใหด้ขีึน้	และเปน็การ

พัฒนาตนเองควบคู่ไปด้วย

	 3.	 การศึกษาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาผู้ช่วย

ทางการพยาบาล	โรงเรยีนการบรบิาล	มขีอ้เสนอแนะ

ตามลำาดับ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ด้านการศึกษาต่อ	 ได้แก่	 ควรจัดให้ 

ทุนการศึกษาต่อสำาหรับพนักงาน	ควรส่งเสริมการ

ศึกษาต่อในด้านที่มีประโยชน์กับหน่วยงานเพื่อนำา

ความรูม้าพฒันาหนว่ยงาน	ควรมกีารสนบัสนนุการ

ศกึษาตอ่หลาย	ๆ 	ดา้น	และควรสง่เสรมิการศกึษาตอ่

ในด้านที่ตรงกับงานที่รับผิดชอบเพื่อนำาความรู้มา

พัฒนาการทำางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

	 (2)		 ด้านการฝึกอบรม	 ได้แก่	 ควรจัดการ 

ฝึกอบรมให้ตรงกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	ควรจัด

ให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากร 

ตื่นตัวเสมอ	 ควรจัดฝึกอบรมภายนอกสถานที่ 	 

และควรมีการจัดทำาแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร

	 (3)	 ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ได้แก่	การ

เรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เช่น	การค้นคว้า

ขอ้มลูจากอนิเทอรเ์นต็	ควรมกีารสง่เสรมิการเรยีนรู้

อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

การเรียนรู้จากสื่อต่าง	ๆ	ที่ช่วยในการพัฒนาความรู้

ด้วยตนเอง	 เช่น	 การค้นคว้าจากตำารา	 เอกสาร	

ข่าวสาร	วารสาร	และ	CD	ช่วยสอนการเรียนรู้	จาก

การแลกเปลีย่นความคดิระหวา่งเพือ่นรว่มงาน	และ

การเรียนรู้จากการที่ฝึกอบรมแล้วมาพัฒนาตนเอง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 (1)	 ด้านการศึกษาต่อ	 นักศึกษาผู้ช่วย

ทางการพยาบาล	โรงเรยีนการบรบิาล	ใหค้วามสนใจ

ในด้านการศึกษาต่อ	 โดยต้องการให้หน่วยงานที่

สังกัดส่งเสริมการศึกษาต่อ	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ทำางานสูงขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด	 แต่นักศึกษา 

ยังขาดปัจจัยสนับสนุนในด้านทุนการศึกษาต่อ	

เนื่องจากในการศึกษาต่อจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ค่อนข้างสูง	ดงันั้นโรงเรียนจึงควรจัดตั้งกองทุนเพื่อ

การศึกษาสำาหรับนักศึกษา	

	 (2)	 ด้านการฝึกอบรมของนักศึกษาผู้ช่วย
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ทางการพยาบาล	 โรงเรียนการบริบาล	 ส่วนใหญ่

ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านการใช้

คอมพิวเตอร์และทักษะการใช้โปรแกรมต่าง	ๆ	เพื่อ

ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	อยู่ในระดับ

มาก	 โดยต้องการให้โรงเรียนให้ความสำาคัญในการ

พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้	ความสามารถ	โดยมีวิธี

การฝึกอบรม	นอกจากนี้ควรให้ความสำาคัญในการ

จัดทำาหลักสูตรที่จำาเป็น	 เหมาะกับการปฏิบัติงาน	

ดว้ยการศกึษาวเิคราะหง์านในหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

ของแต่ละสายงานโดยละเอียด	 และนำาข้อมูลที่ได้ 

มาดำาเนนิการหาความตอ้งการแบบเรยีงลำาดบัความ

จำาเปน็	ทัง้ในดา้นเนือ้หาและตวับคุคลอยา่งเหมาะสม 

เพือ่ชว่ยในการวางแผนในการจดัโครงการฝกึอบรม

ต่อไป	 ซึ่งนักศึกษาที่ได้ เข้ารับการฝึกอบรมจะ

สามารถนำาความรู้	 ความสามารถที่ได้รับมาใช้อย่าง

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

	 (3)	 ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง	นักศึกษา 

ผูช้ว่ยทางการพยาบาล	โรงเรยีนการบรบิาล	สามารถ

ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้	โดยคำานึงถึงความต้องการ

และประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำาคัญ	ซึ่งการเรียนรู้

ด้วยตนเองนี้สามารถเรียนรู้ได้	 ควบคุมตนเองได้ 

โดยไม่จำากัดเวลาและสถานที่	 โดยบุคลากรมีความ

ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยี	 เพื่อต้องการเพิ่มความรู้

เพือ่ใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงตา่ง	ๆ 	อยูเ่สมอ	ซึง่การ

เรยีนรูใ้นปจัจบุนัมคีวามสะดวกรวดเรว็	โดยสามารถ

เรยีนรูจ้ากสือ่ตา่ง	ๆ 	เชน่	อนิเทอรเ์นต็	โทรทศัน	์วทิย	ุ

หนงัสอืพมิพ	์และพนกังานยงัสามารถเรยีนรูจ้ากการ

แลกเปลีย่นความคดิระหวา่งเพือ่นรว่มงาน	ซึง่ทำาให้

เกิดการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 (1)	 ควรมีการวิจัยรูปแบบและวิธีการ

พัฒนาตนเองที่เหมาะสมของนักศึกษาผู้ช่วยทาง 

การพยาบาล	โรงเรยีนการบรบิาล	ทางดา้นการศกึษา

ต่อ	ที่ส่งผลต่อการนำาไปใช้ปฏิบัติงานและให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง

	 (2)	 ควรมีการวิจัยปัญหาและอุปสรรค	 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษาผู้ช่วย 

ทางการพยาบาล	 โรงเรียนการบริบาล	 เพื่อ 

เปรียบเทียบหาข้อบกพร่องและหาทางแก้ไขปัญหา

และอุปสรรค

	 (3)	 ควรมกีารศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง

องค์ประกอบด้านแรงจูงใจกับความต้องการพัฒนา

ตนเองของนกัศกึษาผูช้ว่ยทางการพยาบาล	โรงเรยีน

การบริบาล
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การจัดทำาแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	:	ปัจจัยสู่ชุมชนเข้มแข็ง

Participatory Community Planning : Factors for Strengthening  
the Community

อุสมาน		หวังสนิ1

Usman  Whangsani

Abstract
This qualitative study aimed to investigate the undertaken of participatory community planning. The data 
were collected through participatory observations, interviewing the target groups, and focus group 
discussions consisting of sub-district community drive team, community leaders, people participating in 
the community planning process, and related organizations in the community. The results of the study 
revealed that participation in community planning consisted of 5 steps: studying the community, community 
planning, doing activities, receiving the results of the activities and evaluation. The community planning 
consisted of 5 steps, namely, preparing the community, analyzing community data, setting the  
development direction, setting the plan, and driving the community plan, in which plans were integrated: 
organization integration and data integration. The results of the study revealed further that the factors 
derived from participation in community planning which would also strengthen the community were:  
(1) the community saw the importance of participation and participated in every process by supporting  
it with resources in the community; (2) local organizations cooperated and saw the importance of the 
participatory	process	and	supporting	 it	 in	 terms	of	 the	body	of	knowledge,	personnel	and	finance	 for	
community planning. They also adapted the community plan and implemented it in their organizations, 
and (3) there were organizational groups responsible for activities.
 Keywords :	Community	planning,	community	participation,	strong	community

1	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา		90110

บทความวิจัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดทำาแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	 ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ	 โดย 

เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายและการสนทนากลุ่ม	ได้แก่	ทีมขับเคลื่อน

แผนชุมชนตำาบล	ผู้นำาชุมชน	ประชาชนที่เข้าร่วมในกระบวนการจัดทำาแผนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในชมุชนผลการวจิยัพบวา่	การมสีว่นรว่มในการทำาแผนชมุชนประกอบดว้ย	5	ขัน้ตอน	ไดแ้ก	่การศกึษาชมุชน	การ

วางแผนชมุชน	การดำาเนนิกจิกรรม	การรบัผลจากกจิกรรมและการประเมนิผล	โดยมขีัน้ตอนการจดัทำาแผนชมุชน	

5	ขั้นตอน	คือ	การเตรียมความพร้อมชุมชน	การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	การกำาหนดทิศทางการพัฒนา	การกำาหนด

แผนงาน	และการขับเคลื่อนแผนชุมชน	 โดยในส่วนของการขับเคลื่อนแผนชุมชนนั้นต้องมีการบูรณาการแผน 

ร่วมกัน	คือ	การบูรณาการกับหน่วยงาน	และการบูรณาการข้อมูลร่วม	ผลการวิจัยยังพบอีกว่า	ปัจจัยที่ได้จากการมี

สว่นรว่มในการทำาจดัแผนชมุชน	และจะนำาไปสูช่มุชนเขม้แขง็	คอื	(1)	ชมุชนเหน็ความสำาคญัและมสีว่นรว่มในทกุ

กระบวนการ	 โดยการสนับสนุนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน	 (2)	หน่วยงานระดับท้องถิ่นให้ความร่วมมือและเห็น

ความสำาคัญของกระบวนการมีส่วนร่วม	โดยการสนับสนุนในด้านองค์ความรู้	บุคลากร	และงบประมาณในการทำา

แผนชมุชน	พรอ้มทัง้นำาแผนงาน/โครงการทีไ่ดจ้ากแผนชมุชนมาปรบัใชก้บัแผนงานของหนว่ยงาน	และ	(3)	มกีลุม่

องค์กรรับผิดชอบในกิจกรรมที่ชัดเจน	

	 คำาสำาคัญ	:	การจัดทําแผนชุมชน,	การมีส่วนร่วมของชุมชน,	ชุมชนเข้มแข็ง

บทนำา
การจัดทำาแผนในประเทศไทยมีมาอย่างยาวนาน 

ในรูปแบบของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	

ระบบสาธารณูปโภค	ระบบการศึกษาและเศรษฐกิจ	

ตัง้แตแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิฉบบั

ที	่1	พ.ศ.2504	ตอ่มาแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	8	จึงได้ปรับแนวคิดการพัฒนาจาก

เดิมที่ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นจุดเน้นของ 

การพัฒนาแต่เพียงอย่างเดียว	มาเป็นการพัฒนาคน

เป็นศูนย์กลาง	 จึงทำาให้ทิศทางการพัฒนาของ

ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยน	 การแยกส่วนระบบ

เศรษฐกิจหรือสังคมที่ขาดการเชื่อมโยงเกื้อกูลกัน	 

มาเป็นการบูรณาการร่วมกัน	 จนถึงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	(พ.ศ.2550-

2554)	ซึ่งได้ปรับจุดเน้นไปสู่ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเขม้แขง็ของชมุชนและสงัคมใหเ้ปน็รากฐานที่

มัน่คงของการพฒันาประเทศ	(วรวทิย	์อวริทุธว์รกลุ	

และอมราวรรณ	ทิวถนอม,	2552)

	 การจัดทำาแผนชุมชนที่ใช้กระบวนการมี 

ส่วนร่วมมีมาหลังจากประเทศไทยประสบภาวะ

วกิฤตเิศรษฐกจิและวกิฤตทิางสงัคม	เมือ่ป	ีพ.ศ.	2540	

ทำาให้รัฐบาลเล็งเห็นความสำาคัญของกลุ่มคน

ฐานรากหรือกลุ่มคนที่มีเงินรายได้น้อยจากการ

ประกอบอาชีพ	 ดังนั้น	 ปี	 พ.ศ.2541	 รัฐบาลจึงมี 

นโยบายให้ธนาคารออมสินจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ

เพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งในด้าน

เศรษฐกิจของชุมชน	คือสำานักงานกองทุนเพื่อการ

ลงทนุทางสงัคม	(Social	Investment	Fund	หรอื	SIF)	

ในการทำาหน้าที่สนับสนุน	เสริมศักยภาพ	และสร้าง

ความเขม้แขง็ใหช้มุชน	(Siamwala	and	Paitoonpong,	

2002)	 โดยการที่ให้ชุมชนทำาแผนพัฒนาชุมชนที่

เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 วิกฤติทางสังคม	 
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เพือ่นำาไปสูก่ารพึง่ตนเองในระยะยาว	ในป	ีพ.ศ.2550	

รัฐบาลได้ประกาศให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข	 โดยให้มีการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด	ซึ่งกระทรวง

มหาดไทยเปน็ตวัหลกัในการขบัเคลือ่นนโยบายลงสู่

พืน้ที	่ทำาใหท้กุพืน้ทีต่อ้งมแีผนชมุชนเปน็ของตวัเอง

และใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำาเนินการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	 ดังนั้นแนวทางใน

การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนในทุกภาคส่วน

สามารถเข้ามามีส่วนร่วม	ในการพัฒนาและวางกรอบ 

ทิศทางพัฒนาชุมชนของตนเองและติดตามการ

ดำาเนินการตามแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะสง่ผลสูช่มุชนเขม้แขง็	

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดทำาแผนชุมชน

แบบมีส่วนร่วม

2. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความเปน็ชมุชน

เข้มแข็ง

กรอบแนวคิดของการวิจัย
	 กรอบแนวคิดของการวิจั ยคือชุมชนมี  

ส่วนร่วมในการกำาหนดแนวทางการจัดทำาแผน

ชมุชน	มกีารกำาหนดทศิทางการจดัทำาแผนชมุชนใน

สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัชมุชนและการวางแผนการจดัทำา

กิจกรรม	กำาหนดแนวทางแก้ไข	 กำาหนดกิจกรรม	

และกำาหนดแผนงาน/โครงการ	 เพื่อวางแผนพัฒนา	

โดยผู้เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ชาวบ้านในชุมชน	ผู้นำาชุมชน	

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่

เกีย่วขอ้ง	เขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการจดัทำาแผน

ชุมชน	 ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน	นำามากำาหนด

เป็นแผนชุมชน	

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

	 สัญญา	สัญญาวิวัฒน์	 (2551)	กล่าวว่า	 “การ

พัฒนาชุมชน”	 เป็นขบวนการที่มุ่งส่งเสริมความ 

เปน็อยูข่องประชาชนใหด้ขีึน้	โดยความรว่มมอือยา่ง

จรงิจงัของประชาชนและควรเปน็ความคดิรเิริม่ของ

ประชาชนเองด้วย	ในขณะที่	ยุวัฒน์	วุฒิเมธี	(2534)	

กล่าวว่า	“การพัฒนาชุมชน”	หมายถึง	การวางแผน

เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้ เกิดขึ้นแก่กลุ่ม

ประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การศึกษา

วฒันธรรม	ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีการอนามยั	และ

การเมืองการปกครอง	และ	พัฒน	์สุจำานงค	์ (2524)	

กล่าวว่า	การพัฒนาชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลง	ทั้ง

ทางเศรษฐกจิและสงัคมใหด้ขีึน้ดว้ยความรว่มมอืกนั

ระหว่างรัฐและประชาชน	 โดยวิธีการปรึกษาหารือ

กัน	“การมีส่วนร่วมของประชาชน”	โดยมองว่าการ

พัฒนาชุมชนนั้นควรเกิดจาก	 “การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน”	เป็นประเด็นสำาคัญ	

แผนความร่วมมือ

ข้อมูลชุมชน
-	ศักยภาพ/ความพร้อม
-	วิเคราะห์ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-	กำาหนดกิจกรรม/วางแผน

ชาวบ้าน/ผู้นำาชุมชน/
ภาครัฐ/ท้องถิ่น

-	แผน	อบต.
-	แผน	อ./จว.
-	แผนองค์กรอื่นๆ

แผนพึ่งตนเอง ขอสนับสนุน

ชุมชนเข้มแข็ง

ประชุม/หารือ

เชื่อมโยง	/	บูรณาการ

แผนชุมชนตำาบล
7	ด้าน

รูปที่	1	 กรอบแนวคิดการวิจัย
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แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน

 การมสีว่นรว่ม	(Participation)	มกีารใหค้วาม

หมายที่แตกต่างหลากหลายของลักษณะที่เกี่ยวข้อง

ดังเช่น	เสน่ห์	จามริก	(2537)	ให้ความหมายว่า	การมี

ส่วนร่วมของประชาชนคือ	 การให้ประชาชนเป็น 

ผูค้ดิคน้ปญัหา	เปน็ผูน้ำาทกุอยา่ง	ซึง่ไมใ่ชก่ารกำาหนด

ภายนอกแล้วให้ประชาชนเข้าร่วม	ต้องเป็นเรื่องที่

ประชาชนคดิเอง		โดยแบง่การมสีว่นรว่มออกเปน็	5	

ขั้นตอน	คือ	1.	การค้นหาปัญหาและจัดลำาดับความ

สำาคัญของปัญหา	 2.	 การวิเคราะห์สาเหตุและที่มา

ของปัญหา	3.	การวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหา	

4.	 การดำาเนินงานตามแผน	 5.	 การประเมินผล	

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค	 และปัจจัยที่ทำาให้เกิด 

ผลสำาเรจ็	และหมายถงึการเขา้รว่มอยา่งกระตอืรอืรน้	

และมีพลังของประชาชนในการตัดสินใจ	 เพื่อ

กำาหนดเป้าหมายของสังคม	 จัดทรัพยากรเพื่อให้

บรรลเุปา้หมายนัน้	และเปน็การปฏบิตัติามแผนการ

หรือโครงการต่าง	ๆ	

	 อคิน	รพีพัฒน์	 (2537)	 ได้กล่าวถึง	กระบวน 

การมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการพัฒนา	 ซึ่งเป็น 

การวัดเชิงคุณภาพออกเป็น	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 	 1)	 

การมีส่วนร่วมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา	 2)	 การมี

ส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน	3)	การมีส่วนร่วม

ในขัน้การดำาเนนิการ	4)	การมสีว่นรว่มในขัน้การรบั

ผลประโยชน์จากการพัฒนา	และ	5)	การมีส่วนร่วม

ในขั้นประเมินผลการพัฒนา	

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนชุมชน

	 แผนชมุชน	หมายถงึ	กจิกรรมพฒันาทีเ่กดิขึน้

จากคนในชมุชนทีม่กีารรวมตวักนัเพือ่จดัทำาแผนขึน้

มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น

ของตนเองให้เป็นไปตามที่ต้องการและสามารถแก้

ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ได้	 โดยคนในชุมชนได้มา 

ร่วมกันคิดร่วมกำาหนดแนวทางและกิจกรรมการ

พัฒนาของชุมชน	 ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง	 ลด 

การพึ่งพิงภายนอก	 คำานึงถึงศักยภาพ	ทรัพยากร	

ภูมิปัญญา	วิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อมใน	

ทอ้งถิน่เปน็หลกั	(โครงการบรูณาการแผนชมุชนเพือ่

ความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน,	

2548)	

	 กรมการพัฒนาชุมชน	 (2551)	 ได้จัดทำาคู่มือ

สรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละการจดัทำาแผนชมุชนที่

มีคุณภาพ	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำาแผนชุมชน

ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด	 โดยได้ให้ 

รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำาแผนชุมชน

คือ	 1)	 การศึกษาชุมชนด้วยการให้ชุมชนได้เรียนรู้ 

ตัวเอง	2)	ออกแบบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล	วางแผน

จัดเก็บข้อมูลร่วมกับประชาชน	3)	สำารวจรวบรวม

และจัดเก็บข้อมูลประชาชนร่วมกับคณะทำางาน

ระดับตำาบล	4)	ประมวลข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูล	สรุป

โดยเชื่อมโยงทุกข้อมูลที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ปจัจบุนั	และทำาการแยกขอ้มลูเพือ่ไดร้บัทราบสภาพ

ชุมชน	5)	สะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชน	ประชุมชี้แจง

เพือ่การรบัรูแ้ละเกดิการยอมรบัของชมุชน	นำาเสนอ

ข้อมูล	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 ให้ประชาชนเข้าถึง	

เขา้ใจ	ยอมรบัขอ้มลู	6)	รา่งแผนชมุชน	จดัทำาเคา้โครง

แผนชมุชน	จดัทำารา่งแผนชมุชน	แผนงาน/โครงการ	

จากข้อมูลที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากชุมชน	

7)	บูรณาการแผนชุมชน	แผนท้องถิ่น	และแผนภาค

รัฐ	จัดลำาดับความสำาคัญ	แยกประเภทแผน	ประเภท

โครงการ	 กิจกรรม	ตามวัตถุประสงค์เชิงประเด็น

ปัญหาหรือเชิงพื้นที่	 8)	ประชาพิจารณ์แผนชุมชน

และเสนอแผน	 จัดการประชุมประชาคมและผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา	 9)	 จัดทำาเอกสารแผน

ชมุชนฉบบัประชาชน	มแีผนชมุชนทีเ่ปน็ลายลกัษณ์

อักษร	 เป็นเอกสารที่สามารถอ้างอิงและนำาไปใช้ใน

การประสานงานให้เกิดกิจกรรมได้	



109

การจัดทำาแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	:	ปัจจัยสู่ชุมชนเข้มแข็ง
อุสมาน		หวังสนิ

	 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นในเรื่องของการ

พัฒนาชุมชน	การมีส่วนร่วมของชุมชน	 และการ

วางแผนชมุชน	จงึเปน็แนวคดิสำาคญัทีผู่ว้จิยัไดน้ำาไป

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไป

วิธีการวิจัย
	 ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	การสัมภาษณ์	

และการสนทนากลุ่มย่อย	ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

	 1.	ศึกษาบริบทชุมชนในด้านประวัติศาสตร์	

ด้านสภาพภูมิศาสตร์	 เศรษฐกิจและวัฒนธรรม	 

ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร	

รายงานการวิจัยและบทความที่ เกี่ยวข้อง	 และ

สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก	ได้แก่	เจ้าหน้าที่	อบต.	

กำานนั	ผูใ้หญบ่า้น	ปราชญช์าวบา้นหรอืผูม้คีวามรูใ้น

ชุมชน

	 2.	ศึกษาแผนพัฒนาตำาบลและแผนชุมชน

ตำาบล	

	 3.	ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการทำา

แผนชุมชนตำาบล	 จากเวทีประชาคมหมู่บ้าน	 และ

สัมภาษณ์กับคณะทำางาน	หน่วยงานส่วนท้องถิ่น	

และผู้เข้าร่วมประชุมทำาแผนชุมชนตำาบลนาทับ

	 4.		เวทวีเิคราะหข์อ้มลู	เพือ่ระดมความคดิเหน็	

ร่วมกันเสนอแนะและเสนอแนวทางการจัดทำาแผน

ชุมชนตำาบล	โดยการสนทนากลุ่มย่อยของกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลหลัก	

ผลการวิจัย
	 ผลการวจิยัพบวา่	กระบวนการมสีว่นรว่มของ

ชุมชนในการจัดทำาแผนชุมชนมี	5	ขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน	 โดย

ชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการศกึษาชมุชน	วเิคราะห์

ชุมชน	ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายใน

ชุมชนร่วมกัน	 เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ 

เรียนรู้สภาพของชุมชน	วิถีชีวิต	สังคม	ทรัพยากร	

และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ

ทำางาน	 โดยผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน	 เมื่อระดม

ปัญหาต่าง	 ๆ	 มาได้แล้ว	 ที่ประชุมก็ได้นำาปัญหา 

เหลา่นัน้มาวเิคราะหว์ธิกีารแกไ้ขปญัหาโดยใชช้มุชน

เป็นศูนย์กลางในการร่วมมือแก้ไขปัญหา	และได้มี

การเพิ่มเติมสิ่งที่ควรแก้ปัญหาจากการนำาเสนอของ

เวทปีระชมุเพือ่ใหเ้กดิความรอบดา้นยิง่ขึน้	กจิกรรม

ที่ชุมชนต่าง	ๆ	 ได้นำาเสนอเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน

ตนเองได้แยกเป็น	 3	 รูปแบบด้วยกัน	คือ	กิจกรรม 

ที่ทำาได้ทั้งหมดในชุมชน	 กิจกรรมที่ต้องร่วมกับ

หนว่ยงานอืน่โดยชมุชนเปน็ตวัหลกั	และกจิกรรมที่

ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกมาร่วม

แก้ปัญหาชุมชน

	 2.	การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

ชมุชน	หลงัจากทีไ่ดม้กีารนำาเสนอแผนงาน/โครงการ

ที่จะนำาไปสู่แผนชุมชนในแต่ละหมู่บ้านแล้ว	ก็ได้มี

การจัดหมวดหมู่และประเภทของแผนงานที่ชุมชน

ได้นำาเสนอผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน	 โดยได้มีการ

แบ่งแผนงานด้านต่าง	ๆ	ของชุมชนออกเป็น	7	ด้าน	

ได้แก่	 1)	 ด้านสุขภาพชุมชน	 2)	 ด้านการพัฒนา

ครอบครัว	 3)	 ด้านเศรษฐกิจชุมชน	 4)	 ด้าน

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม	 5)	 ด้าน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 6)	 ด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และ	 

7)	ด้านสวัสดิการชุมชน

	 3.	การมีส่วนร่วมในการดำาเนินการพัฒนา	

เป็นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ โดย

ประชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการสรา้งประโยชน์

แก่ชุมชนโดยการสนับสนุนงบประมาณ	 วัสดุ

อุปกรณ์	 และแรงงาน	 รวมทั้งการบริหารงาน 

ประสานงานหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
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ภายนอก	 แผนงาน/โครงการที่ชุมชนได้ร่วมกัน

วางแผนหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับที่

ชุมชนได้วางไว้หรือที่เรียกว่า	 “แผนพึ่งตนเอง”	นั้น	

ส่วนใหญ่จะเป็นแผนการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน	

	 4.	การมสีว่นรว่มในการรบัผลประโยชนจ์าก

กิจกรรมการพัฒนา	 การดำาเนินกิจกรรมในชุมชน

ตามแผนชุมชนที่สมาชิกในชุมชนได้เกิดการเรียนรู้

และปฏิบัติในกิจกรรมที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ

ใชแ้ละนำาเอากจิกรรมมาใชใ้หเ้กดิผลประโยชนอ์ยา่ง

เต็มที่	 การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาที่ชุมชนได้ 

จัดขึ้นตามแผนชุมชนนั้น	ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรม

ด้านประเพณีวัฒนธรรม	ซึ่งถือเป็นการสืบทอดทาง

วัฒนธรรมของกิจกรรมต่าง	ๆ 	ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

ทั้งในรูปแบบของการจัดกิจกรรมตามความเชื่อ	

ประเพณีและวัฒนธรรม	และด้านการพัฒนาชุมชน	

ผลที่ ได้จากกิจกรรมด้านประเพณีและ

วัฒนธรรมคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

อย่างภาคภูมิใจและมีความสุข	 เช่น	 การแห่เทียน

พรรษาและทอดกฐนิ	ซึง่จะตอ้งมกีลองยาวนำาขบวน	

โดยมีชาวบ้านในชุมชนทั้งเด็ก	ผู้ใหญ่	และผู้สูงอายุ

เข้าร่วม	มีการรำากลองยาวแห่ไปตามถนนสายต่าง	ๆ 	

ในชุมชน	ซึ่งมีองค์กรร่วมจัดทั้งในส่วนของชุมชน	

ชมรมผูส้งูอาย	ุกลุม่แมบ่า้น	กลุม่	อสม.	โรงเรยีน	และ	

อบต.	 ร่วมกัน	 ในส่วนของประเพณีทางศาสนา

อสิลามกม็อียูห่ลายกจิกรรมดว้ยกนั	เชน่	การจดังาน

เมาลิด	แต่ละชุมชนจะจัดที่มัสยิดประจำาหมู่บ้าน	มี

กจิกรรมการอา่นคมัภรีอ์ลักรุอานและบทสรรเสรญิ

ศาสดา	โดยแตล่ะชมุชนจะจดัไมต่รงกนั	เพือ่ใหค้นใน

ชมุชนใกลเ้คยีงไดเ้ขา้มารว่มงานในชมุชนของตนเอง

ด้วย	

	 5.	การมีส่วนร่วมในการติดตาม	ประเมินผล

การพัฒนาในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของชุมชนที่ ได้  

ดำาเนนิการไปแลว้นัน้สำาเรจ็ตามวตัถปุระสงคห์รอืไม	่

มีปัญหาอุปสรรค	และข้อจำากัดอย่างไร	 เพื่อแก้ไข

ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นได้ทันท	ีและนำาข้อผิดพลาด

ไปเป็นบทเรียนในการดำาเนินการต่อไป

	 การประเมินผลกิจกรรมที่ดำาเนินตามแผน

ชมุชนนัน้	ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารสมัภาษณจ์ากผูน้ำาชมุชน

และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนแต่ละชุมชน	 

ส่วนใหญ่เห็นว่าผลของกิจกรรมที่ชุมชนร่วมกันจัด

ขึ้นนั้นตอบสนองความต้องการของชุมชนอยู่แล้ว	

แผนชมุชนไดก้ำาหนดกจิกรรมไวห้ลายดา้นและเปน็

แผนระยะยาว	5	ปี	ทำาให้สามารถประเมินกิจกรรม

ไดบ้า้งบางสว่น	และคดิวา่กจิกรรมทีช่าวบา้นรว่มกนั

คิดขึ้นเองนั้น	 ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมมากกว่า 

หน่วยงานภายนอกนำาโครงการมาทำาในพื้นที่เพียง

อย่างเดียว	และกิจกรรมที่ได้จัดไปแล้วก็เป็นไปตาม

ความต้องการของชุมชน

	 ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทำาแผนชมุชนทีส่ำาคญั

ดังนี้

	 1.	การเตรียมทีมงาน	 โดยการแต่งตั้งทีม 

ขับเคลื่อนแผนชุมชนประจำาตำาบล	 เพื่อชี้แจงทำา 

ความเข้าใจ	กำาหนดยุทธศาสตร์บูรณาการแผนงาน/

โครงการ	 และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานระดับ

อำาเภอใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องจงัหวดั	มกีาร

แต่งตั้งทีมปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับ

ตำาบล	ซึ่งประกอบด้วย	ปลัดอำาเภอ	ครู	กศน.ประจำา

ตำาบล	ปลัด	อบต.	 กำานัน	บัณฑิตอาสา	ผู้นำาอาสา

พัฒนาตำาบล	และพัฒนากรประจำาตำาบล

	 2.	การประสานพื้นที่	 เพื่อที่จะเข้าไปจัดเวที

ระดมความคิดเห็นของประชาชนในการทำาแผน

ชุมชน	 โดยในระหว่างนั้นก็ได้มีการจัดตั้งทีม 

อาสาสมัครที่จะเป็นวิทยากรกระบวนการแผน

ชุมชน	 โดยได้คัดเลือกให้บุคลากรในตำาบลเข้า 

ฝึกอบรมการเป็นวิทยากรกระบวนการแผนชุมชน	
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(ครู 	 ข.) 	 เพื่อช่วยในการสร้างความเข้าใจใน

กระบวนการจดัทำาแผนชมุชนแกช่าวบา้นในหมูบ่า้น

ต่าง	ๆ

	 3.	 เวทีประชาคมหมู่บ้าน	 ดำาเนินการจัด

ประชุมประชาคมหมู่บ้านในเรื่องของการทำาแผน

ชุมชน	 	ซึ่งขั้นตอนการจัดเวทีการจัดทำาแผนชุมชน

แบบมีส่วนร่วมมีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้

	 	 (1)	 จุดประกายความคิด	 โดยการกระตุ้น

ให้คนหันมาใส่ใจชุมชน	 ร่วมตระหนักถึงปัญหา	

วิกฤติที่ เกิดขึ้นในชุมชน	 เพื่ อ เชื่ อมโยงไปสู่

กระบวนการศึกษาชุมชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป

	 	 (2)	 ศึกษาประวัติชุมชน	รู้จักชุมชน	รู้จัก

พื้นที่	 เพื่อจะได้ทราบถึงพัฒนาการของชุมชนใน

แต่ละยุคแต่ละสมัย	แสดงให้เห็นถึงคุณค่า	สิ่งดีงาม

ของชมุชน	ทำาใหส้มาชกิเหน็ถงึทีม่า	ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ

ของตนเอง	 ของชุมชน	 และเกิดเป็นความรักใน 

ท้องถิ่น

	 	 (3)	 กำาหนดประเด็น	สำารวจและรวบรวม

ขอ้มลู	นำาเสนอเหตกุารณใ์นปจัจบุนั	ตัง้คำาถามนำาใน

เชิงเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปัจจุบันในประเด็น

ย่อยต่าง	ๆ	เช่น	1)	ด้านศักยภาพของชุมชน	ด้านคน	

สุขภาพ	ความรู้	 ทรัพยากร	 2)	ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

ของชุมชน	รายรับ	รายจ่าย	หนี้สิน	ทรัพย์สิน	3)	ด้าน

ระบบเศรษฐกิจของชุมชน	การประกอบอาชีพ	ผลผลิต	

ทุน	4)	ด้านทุนชุมชนในด้านต่าง	ๆ	ได้แก่	 	ทุนทาง

สงัคม	ทนุทางเศรษฐกจิ	ทนุทางสิง่แวดลอ้ม	และทนุ

ทางวัฒนธรรม	และ	5)	ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนใน

ระดับครัวเรือน	ระดับชุมชน	และใหญ่กว่าชุมชน

	 	 (4)	 วิ เคราะห์ 	 สังเคราะห์ข้อมูล	 การ

วิเคราะห์ข้อมูลที่คณะทำางานแผนชุมชนได้ใช้ใน 

เวทีประชุมคือการใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง	 

จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรคในการพัฒนา	หรือ	

SWOT	เพือ่วเิคราะหศ์กัยภาพในการพฒันาทีจ่ะเปน็

แนวทางหลักของการพัฒนาในตำาบล	

	 	 (5)	 จำาแนกกจิกรรม	จดัลำาดบัความสำาคญั

และยกร่างแผนชุมชน	แยกหมวดหมู่ของโครงการ	

ซึ่งจะจำาแนกประเภทโครงการออกเป็น	 3	ประเภท	

ได้แก่	 1)	แผนงาน/โครงการ	ที่ชุมชนสามารถทำาได้	

2)	 แผนงาน/โครงการ	 ที่ชุมชนต้องทำาร่วมกับ 

หน่วยงานอื่น	ๆ 	หรือเป็นภาคีร่วม	และ	3)	แผนงาน/

โครงการที่ชุมชนไม่สามารถจัดการได้	 ต้องอาศัย 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งบุคลากร

และงบประมาณในการดำาเนินการ

	 	 (6)		การประชาพิจารณ์แผนชุมชน	หลังจาก 

ได้ยกร่างแผนชุมชนแล้ว	คณะทำางานทีมขับเคลื่อน

แผนชุมชนตำาบลได้นำาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์

ในพื้นที่มาเสนอต่อเวทีประชาคมอีกครั้ง	 เพื่อ 

ให้ชุมชนได้ตรวจสอบ	ปรับเปลี่ยน	ปรับปรุง	และ

เสนอแนะข้อมูลแผนชุมชนที่ได้	 โดยขั้นตอนนี้ 

คณะทำางานไดอ้ธบิายเชือ่มโยงทีม่าทีไ่ปของกจิกรรม

ที่ชุมชนได้ร่วมวางแผน	 รวมถึงอาจจะทบทวน 

เป้าหมาย	และวิธีการเพื่อสร้างความเข้าใจในเวทีให้

ดียิ่งขึ้น

	 เมือ่ทีป่ระชมุประชาคมหมูบ่า้นเหน็พอ้งตอ้ง

กันและสรุปแผนชุมชนได้ตามที่ต้องการแล้ว	 จึงมี

การจดัทำาเอกสารแผนชมุชนทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร	

สามารถอ้างอิงหรือใช้ในการประสานงานกับ 

หน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกชุมชน	 ใน 

การบรูณาการแผนชมุชนใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ	

จากนั้นจึงจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการตามที่

ชุมชนได้วางแผนไว้	 เพื่อสนองตอบความต้องการ

ของชุมชนอย่างแท้จริง	 โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนนั้น	ประชาชนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

	 4.	นำาแผนสู่การปฏิบัติ	 โดยชุมชนสามารถ

ดำาเนนิการหรอืบรูณาการแผนกบัหนว่ยงานอืน่	ๆ 	ที่
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เกี่ยวข้อง	 ซึ่งในบางแผนงานชุมชนสามารถเป็น 

เจ้าภาพหลักในการดำาเนินกิจกรรมในชุมชน

	 5.		ทบทวนและปรบัปรงุแผนชมุชน	เมือ่แผน

ชมุชนไดผ้า่นการใชง้านไประยะหนึง่แลว้	ควรมกีาร

ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน	ซึ่งในระดับชุมชนอาจมี

การทบทวนและปรบัปรงุแผนชมุชนอยา่งนอ้ยปลีะ	

2	ครั้ง

	 6.	ประเมินผลและสรุปบทเรียน	การดำาเนิน

กิจกรรมตามแผนชุมชนที่ได้จากกระบวนการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนในการคิดและดำาเนินการใน

กิจกรรมต่าง	ๆ	ของชุมชน	เมื่อดำาเนินการตามแผน

กจิกรรมทีช่มุชนวางไวจ้งึตอ้งมกีารประเมนิผลและ

สรุปบทเรียน	 โดยอาจร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น	

ไดแ้ก	่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหรอืพฒันากรตำาบล

เป็นผู้ร่วมดำาเนินการ

สรุปผลการวิจัย
	 ปัจจัยที่สำาคัญที่จะนำาไปสู่การบูรณาการตาม

แผนชุมชนเพื่อใหชุ้มชนเขม้แขง็	คอื	กระบวนการมี

สว่นรว่มในขัน้ตอนตา่ง	ๆ 	ของการจดัทำาแผนชมุชน	

ดังนี้

	 1.		ชุมชนเห็นความสำาคัญและประโยชน์จาก

แผนงานนั้น	 ๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ชุมชน	 เกิดเป็นความช่วยเหลือตนเองของชุมชน	

เพราะชุมชนมีศักยภาพและพลังความสามารถใน

การพัฒนา	 แผนชุมชนเป็นแผนการเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถของชุมชนให้มีการพัฒนาด้วย 

ตัวเอง	 เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ทั้ง

ทางเศรษฐกิจ	ศีลธรรม	และสุขภาพ	รวมถึงการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์	ชุมชนก็

พร้อมที่จะสนับสนุนทรัพยากรที่มีอยู่	 เช่น	คน	เงิน	

วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาชุมชนของตนเช่นเดียวกัน	

	 2.		หน่วยงานท้องถิ่นให้ความร่วมมือ	 เข้าไป

มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้น	 ได้แก่	

องค์การบริหารส่วนตำาบล	 พัฒนาชุมชน	 กำานัน

ผูใ้หญบ่า้น	เจา้หนา้ทีจ่ากสถานอีนามยั	บคุลากรจาก

หน่วยงานการศึกษา	บัณฑิตอาสา	และอาสาสมัคร

พัฒนาชุมชน	 โดยมีพัฒนากรประจำาตำาบลเป็นหลัก	

ซึง่ไดร้ว่มกนัตัง้แตก่ารเตรยีมทมีงานขบัเคลือ่นแผน

ชุมชน	 มีการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย 

และวิธีการในการจัดทำาแผนชุมชน	บุคลากรที่ผ่าน 

การฝึกอบรมสามารถเป็นพี่เลี้ยง	 (ครู)	หนุนช่วยใน 

การระดมความคดิเหน็และสามารถแนะนำาการปรบั 

แผนงาน/โครงการและบูรณาการแผนชุมชนสู่  

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งได้	สอดคลอ้งกบั	Erwin	(1976)	

ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนว่า 

การพัฒนาชุมชนไม่ได้ เกิดจากตัวชุมชนเพียง 

อยา่งเดยีว	แตเ่กดิจากหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งได้

เข้ามาร่วมรับรู้ฐานคิดและแผนงานของชุมชนด้วย	

เพือ่ทีจ่ะหาชอ่งทางในการสนบัสนนุทีเ่หมาะสมแก่

ชมุชน	เปน็การกระจายอำานาจเพือ่ใหอ้งคก์รทอ้งถิน่

เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนและให้  

ความร่วมมือในด้านต่าง	ๆ	มากที่สุด	ซึ่งในเรื่องการ 

กระจายอำานาจการบริหารส่วนท้องถิ่นนี้	นครินทร์	

เมฆไตรรัตน์	 และคณะ	 (2552)	 ได้เสนอว่าองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นควรให้ความร่วมมือกับชุมชน

และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนพัฒนา

ท้องถิ่นด้วย

	 3.	มกีลุม่องคก์รรบัผดิชอบกจิกรรมทีช่ดัเจน	

มีผู้รับผิดชอบหรือเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม	

อาจเป็นกลุ่มองค์กรในชุมชน	 หน่วยงานส่วน 

ท้องถิ่นหรือหน่วยงานส่วนกลางก็ได้	 เพื่อชุมชนจะ

ไดร้บัรูแ้ละมสีว่นรว่มในกระบวนการพฒันาไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ	สอดคลอ้งกบั	อคนิ	รพพีฒัน	์(2537)	
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อุสมาน		หวังสนิ

กลา่ววา่	ประชาชนควรมสีว่นรว่มในการพฒันา	โดย

การสนบัสนนุทรพัยากร	วสัดอุปุกรณ	์แรงงาน	หรอื

เข้าร่วมบริหารงาน	ประสานงาน	และดำาเนินการ 

ขอความช่วยเหลือจากภายนอก

นอกจากการดำาเนินกิจกรรมตามที่ชุมชน

กำาหนดไว้แล้ว	 ยังต้องมีการดำาเนินการในรูปของ

กิจกรรมเครือข่าย	 ให้เข้ามามีส่วนเป็นภาคีร่วม 

รับผิดชอบและดำาเนินการสอดคล้องกับที่คณะ

วิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

(2550)	ไดท้ำาโครงการภาคสีง่เสรมิความเขม้แขง็ของ

ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล	หรือ	

PLEDGE	 ได้ศึกษาพบว่าการดำาเนินโครงการนั้น	

จำาเป็นจะต้องมีการระดมความคิดเห็นในรูปของ

เครือข่ายในการกระตุ้นการทำางานระหว่างกัน	 เพื่อ

ใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรู	้รว่มวางแผนและกำาหนด

กิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น	นำาไปสู่ภาคีร่วมกัน	

ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว	การสร้างเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชน	การจัดการปัญหาและข้อขัดแย้งของชุมชน

และการหาแนวทางการจัดการร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

ปัจจัยต่าง	 ๆ	 เหล่านี้เป็นการสังเคราะห์ใน 

การวิจัยที่จะสามารถนำาไปประยุกต์และปรับใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อการบูรณาการแผนชุมชนในพื้นที่

ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 กระบวนการมี 

ส่วนร่วมในการจัดทำาแผนชุมชน	 เป็นกิจกรรมที่

ชุมชนได้ปฏิบัติ	 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่สำาคัญ	 กิจกรรม 

เล็ก	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในชุมชน	 พร้อมกับจุดมุ่งหมาย 

ตา่ง	ๆ 	หลายอยา่งรวมกนั	ทัง้การรวมกลุม่ของคนใน

ชุมชน	การจัดกิจกรรม	การมีหน้าที่รับผิดชอบใน

กจิกรรม	การรว่มแสดงความคดิเหน็	หรอืแมแ้ตก่าร

ร่วมกิจกรรมบางส่วนก็ตาม	 เป็นการจุดประกาย

ความร่วมมือหลายฝ่ายที่จะนำาพาชุมชนของตนเอง

ไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ในระดับชุมชน	 ควรให้ชุมชนได้เตรียม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในชุมชนมาด้วย	 และควร

ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการจัดทำาแผนชุมชนให้ 

ทั่วถึงทั้งชุมชน

	 2.	ระดับหน่วยงาน	ต้องมีวิทยากรหลักและ

ทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ	 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในหลาย	ๆ	ด้านให้แก่

ผู้นำาชุมชน	หน่วยงานต่าง	ๆ	ควรปรับทัศนคติและ

ท่าทีไม่ดีที่มีต่อชุมชน	ควรทำาความเข้าใจและรับฟัง

อย่างสนใจ	 และผู้บริหารหรือผู้นำาชุมชนควรให้

ความสำาคัญกับแผนชุมชนและกระบวนการมี 

ส่วนร่วมในการจัดทำาแผนชุมชน	อีกทั้งยังสามารถ

ปรับใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการบูรณาการ

แผนงานแก่หน่วยงานที่มีอยู่ ในองค์กรให้ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดได้
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ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำานักพัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

Leadership of the Basic Education Administrators under the Bureau of 
Educational Service for Special Development Area in the Border 
Provinces of Southern Thailand

นิรันดร์		จุลทรัพย์1

Niran  Chullasap

Abstract
The main objective of this mixed methodology research was to create an appropriate situational leadership 
model of school principals under the Bureau of Educational Service for Special Development Area in the 
border provinces of Southern Thailand. Research data were obtained from three groups of respondents; 
1)	 the	 sample	of	 1,135	 school	 committee	members	 from	eleven	 education	 service	 areas	of	five	border	
provinces (Songkhla, Yala, Pattani, Satun, and Narathiwat) of Southern Thailand, 2) seventeen purposively 
selected experts of academics, university lecturers, and the top educational administrators and 3) eighteen 
purposively selected experts of academics, school principals, local politicians, religious leaders, and 
stakeholders. Research instrument consisted of three types of questionnaires: 1) a set of rating-scale 
questionnaire related to traits and behavior of school principals, 2) check listed questionnaire concerning 
special	 characteristics,	 recruitment	 procedures,	 and	 fringe	 benefits	 for	 school	 principals	 in	 special	
development	area	in	five	border	provinces	of	Southern	Thailand,	and	3)	the	issues	of	connoisseurship	focus	
group discussion with the criterions for evaluating the situational leadership model appropriated for basic 
education	school	principals	in	five	border	provinces	of	Southern	Thailand.	Statistical	devices	used	for	data	
presentation were mean, standard deviation, frequency, percentage, t-test, F-test, mode, median, and 
interquartile range. Findings revealed as follows:

1) an appropriate situational leadership model of school principals under the Bureau of Educational 
Service for Special Development Area in the border provinces of Southern Thailand comprised the following 

1	 คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยทักษิณ	อ.เมือง	จ.สงขลา		90000

บทความวิจัย
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crucial characteristics, 2) the recruitment should establish special system with the participation of school 
committees and stakeholders, 3) special pay allowance of administrative position should be different from 
others, 4) the important characteristics of school principals should be honest, reliable and have good human 
relations, and 5) the important behaviors should be good sampler, honor the subordinates and others, 
delegate responsibilities to staffs in accordance with their ability and backgrounds, and coach them to do 
their jobs well.

2. The situational leadership model comprised special characteristics, recruitment procedures, 
fringe	benefits,	and	some	crucial	traits	and	behaviors	had	been	evaluated	as	propriety,	feasibility,	congruity,	
and utility for implementation.
 Keywords :		Leadership,	basic	 education	 school	principal,	Bureau	of	Educational	Service	 for	Special	
  Development Area of Southern Thailand

บทคัดย่อ
การวิจัยแบบผสมผสานเรื่องนี้	 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรูปแบบภาวะผู้นำาตามสถานการณ์	 ของผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของสำานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

ประเทศไทย	 ข้อมูลการวิจัยได้จากผู้ให้ข้อมูล	 3	 กลุ่ม	 กลุ่มแรกประกอบด้วย	 กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำานวน	1,135	คน	จากสถานศึกษาใน	11	เขตพื้นที่การศึกษาของ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	 

(สงขลา	ยะลา	ปัตตานี	สตูล	 และนราธิวาส)	กลุ่มที่สองเป็นผู้เชี่ยวชาญจำานวน	17	คน	ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง 

จากนักวิชาการ	 อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา	 และผู้บริหารระดับสูง	 โดยประยุกต์ใช้วิธีการเดลฟาย	 

และกลุ่มที่สามเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน	 18	 คน	ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจงจากนักวิชาการ	ผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	ผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ผู้แทนครู	 นักการเมืองท้องถิ่น	 และผู้นำาทางศาสนา	 

เพื่อสังเคราะห์ประเด็นและประเมินรูปแบบภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาในขั้นตอนการสนทนากลุ่ม	 

เครือ่งมอืการวจิยัประกอบดว้ย	1)	แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่เกีย่วกบับคุลกิลกัษณะและพฤตกิรรม

ผู้นำา	 2)	 แบบสอบถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ	 กระบวนการสรรหา	ผลประโยชน์เกื้อกูลสำาหรับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และ	 3)	ประเด็นการสนทนากลุ่มเพื่อ

สังเคราะห์และประเมินรูปแบบภาวะผู้นำาตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำานักพัฒนา 

การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูลการวิจัย	

ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์ค่าวิกฤติที	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	ความถี่	

ร้อยละ	ค่ามัธยฐาน	ค่าฐานนิยม	และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	 รูปแบบภาวะผู้นำาตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำานักพัฒนาการศึกษาเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	ประกอบด้วยองค์ประกอบสำาคัญดังนี้	1)	คุณลักษณะพิเศษ	ได้แก่	มี

ความสามารถในการพูดและใช้ภาษาท้องถิ่น	มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที	่ 5	จังหวัดชายแดนภาคใต	้ 

มีความรู้ความเข้าใจ	และมีเจตคติที่ดีต่อสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต	้ 2)	กระบวนการสรรหา	

ควรมรีะบบและคณะกรรมการพเิศษเปน็การเฉพาะ	โดยผูน้ำาชมุชนและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานควร

มีส่วนร่วม	3)	ผลประโยชน์เกื้อกูลค่าตอบแทนเฉพาะตำาแหน่งควรแตกต่างจากผู้บริหารสถานศึกษาในเขตปกต	ิ 

4)	 บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมและจำาเป็น	 3	 อันดับแรกของผู้บริหารสถานศึกษา	 ได้แก่	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 

ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ	 และความมีมนุษยสัมพันธ์	 	 5)	พฤติกรรมที่เหมาะสมและจำาเป็น	 3	 อันดับแรกของ 



117

ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิรันดร์		จุลทรัพย์

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ได้แก่	 ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง	 ให้เกียรติและคำานึงถึงศักดิ์ศรีของผู้ใต้บังคับบัญชา	 

มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา	ปรึกษาและสอนแนะการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชา

2.	 รูปแบบภาวะผู้นำาตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำานักพัฒนาการศึกษาเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต	้ทั้งโดยคุณลักษณะพิเศษ	กระบวนการสรรหา	ผลประโยชน์เกื้อกูล		

บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่เหมาะสมและจำาเป็นสมควรได้รับการพัฒนาและนำาไปปฏิบัติ	

	 คำาสำาคัญ	: ภาวะผู้นํา,	 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,	สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

	 	 จังหวัดชายแดนภาคใต้

บทนำา
การจดัการศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้รีปูแบบ

ทีห่ลากหลาย	มกีารจดัในสถานศกึษาหลายประเภท

ได้แก่	 โรงเรียนของรัฐบาล	 โรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอสิลาม	สถาบนัศกึษาปอเนาะ	ศนูยฝ์กึอบรม

จริยธรรมและศาสนาอิสลามประจำามัสยิด	(ตาดีกา)	

โรงเรียนปฏิบัติธรรม	สำานักศาสนศึกษา	สำานักเรียน

และศูนย์ฝึกพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 ซึ่งมีผู้ได้รับ

บรกิารการศกึษาในระบบโรงเรยีนทกุสงักดั	จำานวน

ประมาณ	 500,000	 คน	การจัดการศึกษาดังกล่าว 

ข้างต้นนอกจากเพื่อให้ความรู้กับประชาชนแล้วยัง

เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสงบในพื้นที่	

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	และส่งเสริมการพูด	การ

ใช้ภาษาไทย	สร้างความสมานฉันท์	ความอยู่ดีมีสุข 

ของประชาชน	 สร้างความเข้าใจ	 และลดความ

หวาดระแวง	เนน้การดำาเนนิงานมวลชน	โดยใหผู้น้ำา

มุสลิมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม	

และใช้แนวทางสันติปฏิเสธความรุนแรง	ถึงแม้ว่า

รัฐบาลได้พยายามที่จะแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 แต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่ 	 ทั้งนี้	 เพราะพื้นที่ 

ดงักลา่วมอีตัลกัษณเ์ฉพาะทีแ่ตกตา่งจากภมูภิาคอืน่	

โดยเฉพาะในดา้นวฒันธรรม	ภาษา	ประเพณ	ีศาสนา	

และความเชือ่	(อบิราเฮม็		ณรงค	์	รกัษาเขต	และคณะ,	

2549	:	540)

	 ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 

ดงักลา่ว	หลายดา้นยงัคงมคีวามซ้ำาซอ้น	กระบวนการ

จัดการศึกษาบางด้านขาดประสิทธิภาพ	มีการออก

กลางคัน	ขาดความยืดหยุ่น	ขาดความเชื่อมโยง	และ

ไม่สามารถเทียบโอนระหว่างกันได้	 ดังนั้น	 การ

จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องยึดหลัก

การจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัวถิชีวีติ	อตัลกัษณ์

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ความต้องการของ

ทอ้งถิน่และประชาชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะบนพืน้ฐาน

ของหลักศาสนาที่เชื่อมโยงหลักการทางศาสนาเข้า

กับวิสามัญและวิชาชีพที่ยึดผู้เรียนและประชาชน

เปน็ศนูยก์ลาง	โดยใหม้กีารบรหิารจดัการในลกัษณะ

พิเศษที่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่น

	 ดังนั้น	กระทรวงศึกษาธิการได้นำาเสนอคณะ

รฐัมนตร	ีและมมีตเิหน็ชอบในการกำาหนดใหจ้งัหวดั

ชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	

ประกอบด้วยจังหวัดยะลา	ปัตตานี	นราธิวาส	สตูล	

และ	4	อำาเภอของจังหวัดสงขลา	ได้แก่	อำาเภอจะนะ	

อำาเภอนาทวี	อำาเภอสะบ้าย้อย	และอำาเภอเทพา	เมื่อ

วันที่	3	พฤศจิกายน	2549	โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ไดป้ระกาศใหใ้ชช้ือ่การจดัการศกึษาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ว่า 	 “การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิ เศษ 

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้”	 โดยกำาหนดให้มี
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อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	3	ประการ	ได้แก่	

1)	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 และพัฒนา	 2)	ประสาน	 

สง่เสรมิ	สนบัสนนุ	และดำาเนนิงานการจดัการศกึษา

ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 และ	 3)	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ ยวข้องหรือได้ รับมอบหมาย 	 (สำ านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2550)

	 ปญัหาเหตกุารณค์วามไมส่งบในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต	้ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญัทีจ่ะชว่ยลดและ

ปอ้งกนัปญัหาไดร้ะดบัหนึง่คอื	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	

เพราะผู้บริหารเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือใน

การปฏิบัติหน้าที่	 สามารถโน้มนำาบุคคลอื่นได้	 และ

เป็นผู้ที่สามารถนำาแผนกลยุทธ์ที่ได้พัฒนาแล้วไปสู่

การปฏิบัติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ

กระทรวงและสถานศึกษา	 (ธีระ	 รุณเจริญ,	 2550	 :	

151-153)

	 จากสภาพและปัญหาดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจศึกษาถึงรูปแบบภาวะผู้นำาของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำานักพัฒนา 

การศกึษาเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ของประเทศไทย	 เพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาในพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมกบั

บริบทของชุมชนและวัฒนธรรม	 ซึ่งจะเป็นการ 

ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อสร้างรูปแบบภาวะผู้นำาตามสถานการณ์

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำานัก

พัฒนาการศึกษา	 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 ผู้วิจัยใช้แนวคิด	หลักการ	 และทฤษฎีของ 

นักวิชาการหลายท่านบูรณาการเป็นฐานความคิด 

ในการวิจัย	 เช่น	 ทฤษฎีผู้นำาเชิงคุณลักษณะของ 

สตอกดิลล์	(Stogdill,	1950)	เฮาส์และบีทซ์	(House	

and	Baetz,	1990)	ทฤษฎีผู้นำาเชิงพฤติกรรมตามแนวของ

มหาวทิยาลยัโอไฮโอ	ทฤษฎภีาวะผูน้ำาตามสถานการณ ์

(Situational	Theory	 of	Leadership)	ของฟิดเลอร์ 

และคณะ	 (Fiedler	 et	 al.,	 1967)	และของเฮอร์เซย์	

และบลังชาร์ด	 (Hersey	 and	Blanchard,	 1996)	ซึ่ง

กำาหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัยได้ดังภาพต่อไปน้ี
ภาวะผู้นำาผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

คุณลักษณะ
-	คุณลักษณะพิเศษ
-	บุคลิกลักษณะ

การได้มา
-	กระบวนการสรรหา	
-	ผลประโยชน์เกื้อกูล

พฤติกรรม
-	พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

รูปแบบภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสำานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ	จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

ประเทศไทย
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ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิรันดร์		จุลทรัพย์

แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 คำาว่า	 “ผู้นำา”	 (leader)	 และ	 “ภาวะผู้นำา”	

(leadership)	ท่านพระมหาวุฒิชัย	 วชิรเมธี	 (2552)	

อธิบายว่า	 ผู้นำาเป็นผู้กำาหนดชะตากรรมทั้งของตัว 

ผู้นำา	ของผู้ตาม	ขององค์กร	ของสังคม	และของโลก

ทั้งหมด	 ถ้าองค์กร	 บริษัท	 สถาบัน	 สังคม	 หรือ

ประเทศใดมีผู้นำาที่เปี่ยมไปด้วยภาวะผู้นำา	 องค์กร	

บริษัท	สถาบันหรือประเทศนั้นๆ	 ย่อมมีแต่ความ

เจริญรุ่งเรือง	แต่ถ้าการณ์กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม	

องค์กรนั้นๆ	ก็ย่อมจะพบแต่ความล้มเหลว	การเป็น

ผู้นำานั้นไม่ใช่ใครๆ	ก็เป็นได้	 เพราะการเป็นผู้นำานั้น

ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์	แต่อย่างไรก็ตาม	แม้การ

เป็นผู้นำาจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก	ทว่าสำาหรับผู้ที่มี

เจตนารมณ์มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น

ผู้นำาแล้ว	 การเป็นผู้นำาที่ได้รับการยอมรับก็ไม่ใช่ 

สิ่งสุดวิสัย	ดังนั้น	ภาวะผู้นำาจึงเป็นกระบวนการใช้

อำานาจเหนือบุคคลหรือกลุ่ม	 และความสามารถใน

การจูงใจให้คนอื่นปฏิบัติตามเพื่อให้งานสำาเร็จตาม

เป้าหมาย	ตลอดจนการสร้างและธำารงรักษากลุ่มไว้

ได	้โดยชว่ยใหส้มาชกิในกลุม่เกดิความรูส้กึทีด่ตีอ่กนั	

เข้าใจวัตถุประสงค์ของกลุ่มชัดเจนตรงกัน	 เพื่อให้

กลุ่มร่วมมือกันทำางานไปสู่เป้าหมายอย่างราบรื่น	

(Hersey	and	Blanchard,	1991)	สำาหรบัรปูแบบภาวะ

ผู้นำา	 (Leadership	 Styles)	 เป็นแบบแผนที่ผู้นำา

ประพฤตปิฏบิตัใินการปฏบิตัหินา้ทีผู่บ้รหิาร	ซึง่ผูน้ำา

บางคนอาจไม่ใช่ผู้บริหาร	และผู้บริหารบางคนอาจ

ไมใ่ชผู่น้ำา	แตถ่า้ผูบ้รหิารประเภทประพฤตปิฏบิตัติน

เป็นผู้นำา	 ผู้บริหารนั้นก็จะเป็นผู้นำา	 ดังนั้นผู้นำาที่มี

ประสิทธิภาพจะต้องมีทั้งคุณสมบัติของผู้นำา	 และ

พฤติกรรมผู้นำา	(Stogdill,	1950)

ทฤษฎีผู้นำาเชิงคุณลักษณะของสตอกดิลล์	

(Stogdill)	 เฮาส์และบีทซ์	 (House	and	Baetz,1990)	

และยคุล์	(Yukl,1989)		แนวคดินีเ้ชือ่วา่	การเปน็ผูน้ำา

ขึน้อยูก่บัคณุลกัษณะสว่นบคุคล	วา่มคีวามเหมาะสม

ตอ่การเปน็ผูน้ำาหรอืไม	่อยา่งไร	ซึง่ผูน้ำาเชงิคณุลกัษณะ

นี้ได้รับอิทธิพลมาจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อม	

ทฤษฎีผู้นำาเชิงคุณลักษณะ	

 

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยเรื่องนี้ได้ออกแบบและใช้ระเบียบ

การวิจัยแบบผสมผสาน	(mixed	methodology)	ด้วย

การบรูณาการวจิยัเชงิปรมิาณกบัการวจิยัเชงิคณุภาพ	

โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการดำาเนินการเพื่อ

ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย	ดังนี้

	 ขั้นตอนแรกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 เพื่อ

ศึกษาบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต	 5	 จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้	 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในตำาแหน่ง

ประธาน	ผู้แทนผู้ปกครอง	ผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ผู้แทนศิษย์เก่า	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และครู

หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา	จำานวน	1,135	คน	จาก	245	

สถานศึกษาของ	11	เขตพื้นที่การศึกษาใน	5	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 โดยการตอบแบบสอบถามแบบ

มาตราสว่นประมาณคา่	5	ระดบั	เกีย่วกบัความจำาเปน็

บุคลิกลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา	 และ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา	

ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างโดยตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒ	ิ ได้ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายข้อระหว่าง	

0.66	ถึง	 1.00	และหาค่าจำาแนกรายข้อและค่าความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามแต่ละชุด	โดยบุคลิกลักษณะ 

ของผู้บริหารมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	 (r)	 ระหว่าง	

.2011	ถึง	 .8299	 และค่าความเชื่อมั่น	 (α)	 เท่ากับ	
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.9513	ส่วนด้านพฤติกรรมของผู้บริหารมีค่าอำานาจ

จำาแนกรายข้อ	(r)	ระหว่าง	.2185	ถึง	.8838	และมีค่า

ความเชื่อมั่น	(α)	เท่ากับ	.9704

	 ขั้นตอนที่สองเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 เพื่อ

ศึกษาคุณลักษณะพิเศษที่เหมาะสม	กระบวนการได้

มา	และผลประโยชนเ์กือ้กลูของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน	และศกึษาบคุลกิลกัษณะและพฤตกิรรม

ที่จำาเป็นและเหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานสงักดัสำานกัพฒันาการศกึษาเขตพฒันาพเิศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยประยุกต์ใช้ 

วิธีการเดลฟาย	(delphi	technique)	สองรอบจากการ

ตอบแบบสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒิ	จำานวน	17	คน

	 ขั้นตอนที่สามเป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ	 

เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของ

คุณลักษณะพิเศษและพฤติกรรมที่จำาเป็นและ 

เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ

กำาหนดเป็นรูปแบบภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักพัฒนาการศึกษาเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย 

การสนทนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ	 (connoisseurship	

focus	group	discussion)	จำานวน	18	คน

ผลการวิจัย
	 ตอนที	่1	การวเิคราะหข์อ้มลูสภาพภาวะผูน้ำา

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดสำานัก

พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมโดยรวมของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	จำานวน	1,135	คน	ทั้งชายและหญิง	นับถือ

ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม	ดำารงตำาแหน่งใน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่างกัน	และ

ปฏิบัติงานในจังหวัดต่างกัน	 มีความเหมาะสมใน

ระดบัมาก	โดยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ท่ีนับถือศาสนาต่างกันดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่างกันและปฏิบัติงานใน

จังหวัดต่างกันมีความคิดเห็นต่อบุคลิกลักษณะและ

พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน	 

(p	<	 .05)	ยกเว้นคณะกรรมการสถานศึกษาชายกับ

หญงิมคีวามคดิเหน็ตอ่บคุลกิลกัษณะและพฤตกิรรม

โดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน

	 ตอนที่	 2	 การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะพิเศษ	

กระบวนการสรรหา	 ผลประโยชน์เกื้อกูล	 บุคลิก 

ลกัษณะและพฤตกิรรมทีจ่ำาเปน็ตอ้งไดร้บัการพฒันา

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยการ 

ให้ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ	 จำานวน	 17	 คน	 โดยการ

ประยุกต์ใช้วิธีการเดลฟาย	2	รอบ	ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลปรากฏดังนี้

1.	คุณลักษณะพิเศษ	 กระบวนการสรรหา	

และผลประโยชน์เกื้อกูล	 ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังนี้

	 (1)	 คุณลักษณะพิเศษของผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีคุณสมบัติดังนี้

	 	 (1.1)	 มีความสามารถในการพูดและ

การใช้ภาษาท้องถิ่น	(ภาษาไทยภาคใต้	หรือมลายู)

	 	 (1.2)	 มวีฒุกิารศกึษาไมต่่ำากวา่ปรญิญา

โท

	 	 (1.3)	 มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน

ในพื้นที่	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 	 (1.4)	 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและมเีจตคติ

ที่ดีต่อสังคมพหุวัฒนธรรมของ	5	 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้

	 (2)	 กระบวนการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ควรเป็นดังนี้
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	 	 (2.1)	มีคณะกรรมการพิเศษทำาหน้าที่

สรรหาผูด้ำารงตำาแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษาในพืน้ที	่

5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 	 (2.2)	 ควรมีระบบสรรหาเป็นการ

เฉพาะสำาหรับสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกษาในพื้นที่	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 	 (2.3)	 ผู้นำาชุมชนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา 

ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่	 5	 จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้

	 (3)	 ผลประโยชน์เกื้อกูล	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษาในพื้นที่	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรได้รับ 

ค่าตอบแทนเฉพาะตำาแหน่งที่แตกต่างไปจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อื่น

2.	บุคลิกลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและจำาเป็นต้องได้รับการ

พฒันา	ซึง่พบวา่	5	อนัดบัแรกตามลำาดบั		ไดแ้ก	่	(2.1)	

ความซื่อสัตย์สุจริต	 (2.2)	 ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ	

(2.3)	ความมมีนษุยสมัพนัธ	์(2.4)	ความกระตอืรอืรน้	

และ	(2.5)	ความสุขุมเยือกเย็น

3.	พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานที่เหมาะสมและจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนา	

ซึ่งพบว่า	 5	 อันดับแรกตามลำาดับ	 ได้แก่	 (3.1)	

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงาน	 (3.2)	 ให้เกียรติและคำานึงถึงศักดิ์ศรี

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา	(3.3)	ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอ

ความคิดเห็นและกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน

ด้วยตนเอง	 (3.4)	 ให้การเสนอแนะและการปรึกษา

หารอืเมือ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพบปญัหาและมอีปุสรรค

ในการปฏิบัติงาน	และ	(3.5)	ให้คำาปรึกษาและสอน

แนะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ตอนที่	 3	 การสังเคราะห์เพื่อสร้างรูปแบบ

และประเมินผลรูปแบบภาวะผู้นำาของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการสนทนากลุ่มอิง 

ผูเ้ชีย่วชาญ	จำานวน	18	คน	โดยผลการวเิคราะหข์อ้มลู

เพือ่สรา้งรปูแบบและผลการประเมนิรปูแบบมคีวาม

เหมาะสม	มีความเป็นไปได้	มีความสอดคล้อง	และ

มีความเป็นประโยชน์	 โดยรายละเอียดสรุปได้ดังรูป

ที่	1

สรุปผลการวิจัย
1.	สภาพภาวะผู้นำาทั้งโดยบุคลิกลักษณะ 

และพฤตกิรรมปจัจบุนัของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้

พื้นฐานสังกัดสำานักงานพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา

พเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ตามความเหน็

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ใน

ระดับเหมาะสมมาก	และเมื่อเปรียบเทียบความคิด

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

ตัวแปรเพศ	 ศาสนาที่นับถือ	 ตำาแหน่งในคณะ

กรรมการ	 และจังหวัดที่ปฏิบัติงาน	 ผลการวิจัย

ปรากฏดังนี้	 (1)	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐานชายกบัหญงิมคีวามคดิเหน็ตอ่บคุลกิลกัษณะ

และพฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ไม่แตกต่างกัน	 (2)	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานที่นับถือศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามมี

ความคิด เห็นต่อบุคลิกลักษณะของผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกัน	 แต่มีความ 

คิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานไม่แตกต่างกัน	 (3)	 คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตำาแหน่งในคณะกรรมการ 

ต่างกันและปฏิบัติงานในจังหวัดต่างกันมีความ 

คิดเห็นต่อบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกัน

2.	ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สำานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรมีลักษณะดังนี้ 	 (2.1)	
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รูปแบบภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดสำานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ลักษณะส่วนตน	การสรรหา 
และผลประโยชน์เกื้อกูล

บุคลิกลักษณะ พฤติกรรมการบริหารงาน

1. คุณลักษณะพิเศษ
	 1.1	ความสามารถในการพูดและ	
	 	 ใช้ภาษาท้องถิ่น

1.	ความซื่อสัตย์สุจริต
2.	ความมีมนุษยสัมพันธ์
3.	ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
4.	ความสุขุมเยือกเย็น
5.	ความอดทนอดกลั้น
6.	ความมีสุขภาพกายและ	
	 สุขภาพจิตที่ดี

1.	การให้เกียรติและคำานึงถึง 
	 ศักดิ์ศรีผู้ใต้บังคับบัญชา
2.	การให้คำาปรึกษาและสอน
	 แนะงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.	การมอบหมายงานสอดคล้อง 
	 กับความรู้ความสามารถของ 
	 ผู้ใต้บังคับบัญชา
4.	การให้ความเป็นกันเองกับ
	 ผู้ใต้บังคับบัญชา
5.	การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
	 ส่วนร่วมคิด	ร่วมทำา	และร่วม 
	 ตรวจสอบ

	 1.2	วุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่า  
	 	 ปริญญาโท

	 1.3	มีประสบการณ์ในการ
	 	 ปฏิบัติงานใน	5	จังหวัด	
	 	 ชายแดนภาคใต้

	 1.4	มีความรู้ความเข้าใจ	และม ี
	 	 เจตคติที่ดีต่อสังคมพหุ	 
	 	 วัฒนธรรมของ	5	จังหวัด 
	 	 ชายแดนภาคใต้

2.	การสรรหา	

	 2.1	จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษ

	 2.2	คณะกรรมการสถานศึกษา	
	 	 ขั้นพื้นฐานและชุมชนควรม ี
	 	 ส่วนร่วม

3.	ผลประโยชน์เกื้อกูล	

	 3.1	มีค่าตอบแทนเฉพาะตำาแหน่ง

รูปที่	1 รูปแบบภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดสำานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ

	 เฉพาะกิจ	จังหวัดชายแดนภาคใต้

ลกัษณะสว่นตนควรประกอบดว้ย	คณุลกัษณะพเิศษ

ที่จำาเป็น	 ได้แก่	 มีความสามารถในการพูดและใช้

ภาษาทอ้งถิน่	มคีณุวฒุกิารศกึษาไมต่่ำากวา่ปรญิญาโท	

มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน	 5	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและ

มีเจตคติที่ดีต่อสังคมพหุวัฒนธรรมของ	 5	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	(2.2)	การสรรหาควรมีคณะกรรมการ 

พิ เศษ	 โดยให้ผู้นำ าชุมชนและคณะกรรมการ 

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการสรรหา 	 (2 .3)	 

ผลประโยชน์เกื้อกูลซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควร 

ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะตำาแหน่งที่แตกต่างไปจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น

3.	บุคลิกลักษณะที่จำาเป็นและเหมาะสมอัน

ควรได้รับการพัฒนาตามลำาดับ	3	อันดับแรก	 ได้แก่	
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ความซือ่สตัยส์จุรติ	ความมมีนษุยสมัพนัธ	์และความ

น่าเชื่อถือไว้วางใจ

4.	พฤติกรรมที่จำาเป็นและเหมาะสมอันควร

ได้รับการพัฒนาตามลำาดับ	3	อันดับแรก	ได้แก่	การ

ให้เกียรติ	และคำานึงถึงศักดิ์ศรีของผู้ใต้บังคับบัญชา	

การให้คำาปรึกษาและสอนแนะงานให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชา	และการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ

5.	ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด

สำานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการสังเคราะห์ด้วย 

วิธีการสนทนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ	 ให้ความสำาคัญ 

กับคุณลักษณะพิเศษ	 กระบวนการสรรหา	 และ 

ผลประโยชน์เกื้อกูลทุกประเด็นสอดคล้องกับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยเน้นให้ความสำาคัญมากที่สุดกับ

ความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อสังคมพหุ

วัฒนธรรมของ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	และความ

มีวุฒิภาวะของผู้บริหารสถานศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย
1.	จากผลการวจิยั	พบวา่ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใตค้วรมคีณุลกัษณะพเิศษทีจ่ำาเปน็ดงันี้

	 1.1	 	มคีวามสามารถในการพดูและใชภ้าษา

ท้องถิ่น	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าทางสังคม

ของตนเอง	ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ	 80	นับถือ

ศาสนาอิสลาม	 ใช้ภาษามลายูถิ่นสื่อสารในชีวิต

ประจำาวนั	มขีนบธรรมเนยีมประเพณเีปน็เอกลกัษณ์

ของตนเอง	ดังนั้น	หากผู้บริหารสถานศึกษามีความ

สามารถในการพูดและใช้ภาษาท้องถิ่น	 จะช่วยให้ 

เกดิความเขา้ใจและไดร้บัความรว่มมอืในการทำางาน

มากขึ้น

	 1.2	มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน	 

5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่น

และเปราะบางต่อเสถียรภาพความมั่นคงของ

ประเทศ	 ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน	 มีความ 

ซับซ้อนและละเอียดอ่อน	จึงจำาต้องอาศัยผู้บริหาร	

ครู	และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ที่มี

ประสบการณเ์ปน็ผูม้สีว่นรว่มขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	

(สะอาด		อุสมา,	2541)

	 1.3	มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อ

สังคมพหุวัฒนธรรมของ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพื้นที่ดังกล่าวมีอัตลักษณ์เฉพาะ

ที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น	 โดยเฉพาะในด้าน

วัฒนธรรม	ภาษา	ประเพณี	 ศาสนา	และความเชื่อ	 

(อิบราเฮ็ม	ณรงค์		รักษาเขต	และคณะ,	2549	:	540)	

นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงความ

รุนแรงในระดับท้องถิ่น	 ได้แก่	 ปัญหาแนวคิดทาง

ศาสนาแบบจารีตประเพณี	 ปัญหาการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่ในระดับต่ำา	ปัญหาความ

ยากจน	ปัญหาการขาดการศึกษา	ปัญหาการควบคุม

การจัดระเบียบชายแดน	และปัญหาอาชญากรรม	

และอิทธิพลมืดในท้องถิ่น	 รวมถึงปัญหาการขาด

เอกภาพในระบบราชการ	 (สุชาติ	 	บำารุงสุข,	 2549)	

จงึมคีวามจำาเปน็ทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมคีวามรู	้

ความเข้าใจ	และเจตคติที่ดีต่อสังคมพหุวัฒนธรรม

ซึง่จะมสีว่นชว่ยปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาดงักลา่วได้

ระดับหนึ่ง

2.	จากผลการวจิยั	พบวา่	การสรรหาผูบ้รหิาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรดำาเนินการโดยคณะ

กรรมการพเิศษ	และมคีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานและชมุชนมสีว่นรว่มในการสรรหา	ทัง้นีอ้าจ
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เป็นเพราะการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะเฉพาะที่

แตกต่างจากพื้นที่อื่น	 เนื่องจากเป็นสภาพสังคม 

พหุวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ	ดังนั้น	การเข้าสู่

ตำาแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมี

วิธีการที่เฉพาะเหมาะสมเพื่อให้ได้คนดี	คนเก่ง	และ

เป็นที่ยอมรับของชุมชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่	 โดยใช้

วิธีการสรรหาแทนการคัดเลือกด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	

เพราะการสรรหาเป็นกระบวนการที่จะสามารถ

ดึงดูดใจบุคคลจำานวนหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งที่ 

พวกเขาเหลา่นัน้มคีณุสมบตัติรงตามตำาแหนง่งานที่

เปิดให้	 เป็นการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะให้

บรรดาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาสมัคร	 (Mondy	

and	Noe,	2002)

3.	จากผลการวจิยั	พบวา่	ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ควรได้รับค่าตอบแทนเฉพาะตำาแหน่งที่ 

แตกตา่งไปจากผูบ้รหิารสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาอื่น	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัญหาเหตุการณ์ความ

ไมส่งบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตส้ง่ผลกระทบ

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริหาร	 ครู	 บุคลากร

ทางการศึกษา	และนักเรียนเป็นจำานวนมาก	ทำาให้ 

ผู้บริหารขาดขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	

ตลอดจนต้องรับภาระรายจ่ายเพิ่มเติมจากการหา 

วิธีการเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน	 และเมื่อมี

โอกาสกพ็รอ้มทีจ่ะยา้ยออกนอกพืน้ที่	ดงันัน้	การได้

ค่าตอบแทนเฉพาะตำาแหน่งเพิ่มขึ้นที่แตกต่างจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อื่นจะช่วยบำารุง

ขวัญและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	 และ

ผูกพันอยู่กับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้ระดับหนึ่ง	

4.	จากข้อมูลการวิจัย	พบว่า	ความมีวุฒิภาวะ	

และวฒุภิาวะทางอารมณ	์เปน็สิง่ทีม่คีวามสำาคญัและ

จำาเปน็มากกวา่วฒุกิารศกึษาสำาหรบัการบรรจแุตง่ตัง้

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ

วฒุภิาวะเปน็พฤตกิรรมความสามารถ	การแสดงออก

ทีเ่หมาะสมกบัชว่งวยัและสถานภาพของบคุคล	และ

วฒุภิาวะทางอารมณห์รอืความฉลาดทางอารมณ์	คอื	

ผู้ที่มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเอง

ได	้มคีวามตระหนกัและเขา้ใจอารมณแ์ละความรูส้กึ

ของตนเองและผู้อื่นได้ด	ีซึ่งพบว่า	 เป็นคุณลักษณะ

ที่สำาคัญของผู้บริหาร	 ช่วยเสริมให้เป็นผู้นำาที่มี

คณุลกัษณะพเิศษ	(charismatic	leader)	(House	et	al., 

1991)	 โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี

ความอ่อนไหว	กลายเป็นปัญหาสังคมจิตวิทยา	 จึง 

มีความจำาเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและ

วุฒิทางอารมณ์เป็นอันดับแรกเมื่อเทียบกับวุฒิ

ทางการศึกษา	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

แมคเคลแลนด์และคณะ	(McClelland	et	al.,	1953)	

พบว่า	คนที่มีวุฒิภาวะสูงจะต้องพิจารณาควบคู่กัน

ทั้งด้านวุฒิภาวะการทำางานและด้านจิตวิทยา	 แต่

เนื่องจากผู้นำามีหน้าที่ต้องจัดการให้งานสำาเร็จโดย

อาศัยผู้อื่น	การที่ผู้นำาจะประสบความสำาเร็จในการ

บริหารงานให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

อย่างมีประสิทธิผลนั้น	 ผู้นำาจะต้องรู้จักและเข้าใจ

ธรรมชาติหรือคุณลักษณะของผู้ตามเป็นอย่างดี

5.	 	 จากผลการวิจัย	พบว่า	บุคลิกลักษณะที่

จำาเป็น	 3	 อันดับแรกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐานในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ 	 ได้แก่ 	 ความซื่ อสัตย์สุ จริต 	 ความมี

มนษุยสมัพนัธ	์และความนา่เชือ่ถอืไวว้างใจ	ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะสภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เปน็พืน้ทีท่ีป่ระชาชนสว่นใหญน่บัถอืศาสนาอสิลาม	

ยึดมั่นกับหลักคำาสอนของศาสนาเป็นวิถีในการ

ดำาเนินชีวิตที่ถูกต้อง	 จึงให้ความสำาคัญต่อความ
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ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิรันดร์		จุลทรัพย์

ซื่อสัตย์สุจริต	 (เสริมศักดิ์	 วิศาลาภรณ์	 และคณะ,	

2550)

6.	จากผลการวิจัย	 พบว่า	 พฤติกรรมการ

บรหิารงานทีจ่ำาเปน็	3	อนัดบัแรกของผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้	 ได้แก่	 การให้เกียรติและคำานึงถึง

ศักดิ์ศรีของผู้ใต้บังคับบัญชา	การให้คำาปรึกษาและ

สอนแนะการปฏบิตังิานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา	และการ

มอบหมายทีส่อดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหาร

สถานศึกษาถือว่าความสำาเร็จในการทำางานเกิดจาก

ความร่วมมือร่วมใจของครู	 และบุคลากรทุกฝ่าย	มี

การปรกึษาหารอืกบัครแูละบคุลากรในโรงเรยีนกอ่น

ดำาเนินงานในเรื่องที่สำาคัญ	 โดยยอมรับฟังความ 

คิดเห็นของครูและบุคลากรอย่างมีเหตุผล	 และ

เจตคติของคนไทยในภาคใต้ยึดถือเรื่องของศักดิ์ศรี

เป็นสิ่งสำาคัญ	 สอดคล้องกับการวิจัยของ	 สาธิต	 

เจริญฉิม	(2545)	พบว่า	การใช้พฤติกรรมการบริหาร

ของผูบ้รหิารโดยรวมของโรงเรยีนทีม่คีรตูน้แบบอยู่

ในระดับมาก	 โดยที่ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับ

บัญชา 	 ความเอื้ ออาทร	 การมีส่วนร่วมและ

สมรรถภาพในการทำางานอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ผลการวิจัย
1.	จากผลการวจิยั	พบวา่	ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ควรต้องมีความสามารถในการพูด

และใช้ภาษาท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษามลายูท้องถิ่น	

ฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการและสำ านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรพิจารณา

กำาหนดเป็นนโยบายเฉพาะเพื่อการสรรหาผู้บริหาร

สถานศึกษาเฉพาะท้องถิ่น 	 และเพื่อจัดสรร 

งบประมาณพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้มีความสามารถในการใช้ภาษาท้องถิ่นก่อน

การบรรจุแต่งตั้ง	 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังการ

บรรจุแต่งตั้งแล้ว

2.	จากผลการวิจัย	พบว่า	ความรู้ความเข้าใจ

และการมีเจตคติที่ดีต่อสังคมพหุวัฒนธรรมเป็น

คุณสมบัติที่จำาเป็นมากที่สุดของผู้บริหารสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้	 ฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการและ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควร

จัดทำาคู่มือเฉพาะเพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์และ

ต้องการได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจได้

เรียนรู้และเตรียมตัว	และกำาหนดคุณลักษณะนี้เป็น

เกณฑ์สำาคัญในการคัดเลือกหรือสรรหาผู้บริหาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุระดบัและทกุประเภทใน

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.	จากผลการวจิยั	พบวา่	การสรรหาผูบ้รหิาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

จั งหวัดชายแดนภาคใต้ 	 ควรดำ า เนินการโดย 

คณะกรรมการพิเศษเฉพาะ	 และมีคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการสรรหา	ฉะนัน้สำานกังานคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควร

นำาขอ้มลูดงักลา่วพจิารณารว่มกนัถงึความเปน็ไปได้

ของกระบวนการและวิธีการดังกล่าว	 รวมทั้งอาจ

เสนอเป็นกฎกระทรวงหากพิจารณาได้ว่าเป็นความ

จำาเปน็ทีเ่หมาะสม	และมคีวามเปน็ไปไดใ้นเชงิปฏบิตั	ิ

4.	จากผลการวจิยั	พบวา่	ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ควรได้รับค่าตอบแทนเฉพาะ

ตำาแหน่งที่แตกต่างไปจากผู้บริหารสถานศึกษา 

ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น 	 ฉะนั้น	 สำานักงาน 
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คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา	 และสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรอืนหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรไดศ้กึษาและ

พิจารณาความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติของประเด็น 

ดังกล่าว

5.	จากผลการวิจัย	 พบว่า	 ในการพิจารณา 

แตง่ตัง้ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพฒันา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรให้ความ

สำาคัญอย่างยิ่งกับวุฒิภาวะ	 และความฉลาดทาง

อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย	

ฉะนั้นสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรเสนอให้

สำานกังานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและ

สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาขอความร่วมมือจากสถาบันทาง

จิตวิทยา	หรือสำานักพฤติกรรมศาสตร์ในสถาบัน

อุดมศึกษาสร้างแบบวัดมาตรฐานทางจิตวิทยาเพื่อ

วัดความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำาทางการศึกษา

ระดับต่าง	ๆ	ก่อนการบรรจุแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อเนื่อง
1.	จากผลการวจิยั	พบวา่	การสรรหาผูบ้รหิาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรดำาเนินการโดยคณะ

กรรมการพเิศษ	โดยมคีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานและชมุชนมสีว่นรว่มในกระบวนการสรรหา	

ฉะนั้นควรมีการวิจัยในแนวลึกถึงผลดี	ผลเสีย	และ

ข้อจำากัดในการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานตามกระบวนการและด้วยกิจกรรมเฉพาะ 

ดังกล่าว

2.	จากผลการวจิยั	พบวา่	ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ควรได้รับค่าตอบแทนเฉพาะ

ตำาแหน่งที่แตกต่างไปจากผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น	ฉะนั้นควรมี 

การศึกษาวิจัยในแนวลึกถึงความเป็นไปได้	 และ 

ผลกระทบในเชิงปฏิบัติของประเด็นดังกล่าว
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บทความวิจัย

สภาพปญัหาและความตอ้งการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษา
ของโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน	พืน้ทีก่ารศกึษาเขต	2	อำาเภอหาดใหญจ่งัหวดั
สงขลา

Problems and Needs for Educational Technology and Innovation 
Development in Private Vocational Schools in Educational Services 
Area 2 Hat Yai District, Songkhla Province

อมรรัตน์		เหล็กกล้า1		และ	บัญชา		สมบูรณ์สุข2

Amornrut  Hlekkla and  Buncha  Somboonsuke

Abstract
This research was aimed to study factors relating to the needs in educational technology and innovation 
development. The subjects were 237 teachers in private vocational schools in Hat Yai District, Songkhla 
Province. A questionnaire was used to collect the data which were then analyzed using frequency, percentage, 
mean,	S.D.,	and	Chi-square.	The	results	showed	that	outside	factors,	specifically	budget	and	facilities,	were	
significantly	related	to	the	needs	in	educational	technology	and	innovation	development	in	terms	of	teaching	
methodology and techniques at 0.05

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศกึษา	กลุม่ตวัอยา่งเปน็ครผููส้อนในโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน	อำาเภอหาดใหญ	่จงัหวดัสงขลา	จำานวน	237	

คน	รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1	 นักศึกษาบัณฑิต		2	รองศาสตราจารย์	ภาควิชาพัฒนาการเกษตร	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัย

	 สงขลานครินทร์	หาดใหญ่	สงขลา	90110
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และค่าไคสแควร์	ผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยภายนอกด้านงบประมาณและสิ่งอำานวยความสะดวกมีความสัมพันธ์

กับความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาด้านเทคนิคการสอนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05

บทนำา
การศึกษาเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาประเทศ		

และเปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัในการพฒันาทรพัยากรมนษุย	์

ใหม้คีวามรู	้ความสามารถ	ทกัษะ	และชว่ยพฒันาขดี

ความสามารถของมนุษย์		ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่

มคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาประเทศ		และเปน็

พลังขับเคลื่อนให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	และเทคโนโลยี	เนื่องจาก

สภาพการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

อย่างรวดเร็ว		มีการแข่งขันกันสูง	ทั้งด้านเศรษฐกิจ		

การเมือง	สังคม	รวมถึงด้านการศึกษา	ประเทศที่ยืน

อยูบ่นเวทโีลกไดอ้ยา่งสงา่งาม	สบืเนือ่งมาจากคนใน

ชาตไิดร้บัการพฒันาทางการศกึษาอยา่งเตม็ศกัยภาพ	

(สงวน	ศรีสุข,	2551	:	3)

	 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2542	

ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีไว้ในมาตรา	 64		 

ซึง่มสีาระสำาคญัในการพฒันาบคุลากร	ทัง้ดา้นผูผ้ลติ

และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 เพื่อให้มีความรู้

ความสามารถและทักษะในการผลิต	 รวมทั้งการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม		มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	

ซึ่งได้กำาหนดไว้ในมาตราที่	 66	 เพื่อให้ผู้เรียนมีสิทธิ

ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ทางการศึกษา		เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่

จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ 

ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ	นอกจากนีน้ำา

มาพฒันาประยกุตใ์ชเ้พือ่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันา

เป็นความรู้ในระดับที่สูงขึ้น		อันนำาไปสู่ความสำาเร็จ

ในการบรหิารและพฒันาประเทศ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่

การอาชีวศึกษา	เป็นรากฐานการศึกษาอันสำาคัญอัน

นำาไปสู่การพัฒนาประเทศ	 เศรษฐกิจ	สังคม	 และ

สามารถตอบสนองความต้องการของการขยายตัว

ทางดา้นธรุกจิและอุตสาหกรรมเพื่อการทำางานและ

การประกอบอาชีพ	 (สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่งชาติ,	2542)

	 สำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	พ.ศ.	

2546	 ได้มีการจัดระบบส่งเสริมและประสานงาน

เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ	 การนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษา	

โดยมีสำานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

อาชีวศึกษา	 วิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการ

อาชีวศึกษา	 และฝึกอบรมวิชาชีพ	 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน	ซึ่ง

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากร

การอาชีวศึกษา	 นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยี 

การเรยีนการสอนและบรหิารจดัการอาชวีศกึษาของ

สถานศึกษา	 รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ 

ส่งเสริมผลิต	 พัฒนา	 และเผยแพร่นวัตกรรม	 

สิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ	 เพื่อ

พัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและคุณภาพของ

นักเรียน	นักศึกษา	 (สำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา,	2546	:	1	-	3)	ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	(2533	

อ้างถึงในวันชัย	ทองสุขโข	2534	 :	 3)	การศึกษาใน 

ยุคปัจจุบันและในอนาคต	 เทคโนโลยีการศึกษามี

บทบาทและความสำาคัญต่อการจัดการศึกษาในทุก

ระดบั	และเปน็ตวักำาหนดคณุภาพอยา่งหนึง่ของการ

ศกึษาทีจ่ะขาดไมไ่ด	้	ฉะนัน้การนำาเอาเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจาก
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สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
อมรรัตน์		เหล็กกล้า		และ	บัญชา		สมบูรณ์สุข

เทคโนโลยีทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา		

แต่ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการนำาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาใช้	 คือบุคลากร

ทางการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนขาดการพัฒนา 

ด้านเทคนิควิธีการสอน	ขาดวัสดุอุปกรณ์	 ขาดงบ

ประมาณในการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการ

ศึกษา	นอกจากนี้สื่อการสอนของครูที่ใช้ส่วนใหญ่

ได้เป็นเอกสาร		ตำารา		หนังสืออ่านประกอบ		ปัญหา

ของครูผู้สอนที่พบคือขาดความมั่นใจในการใช้ 

สื่อการสอน	ขาดผู้เชี่ยวชาญให้คำาปรึกษา	และการ 

ฝึกอบรมการใช้การผลิตสื่อการสอน	 ครูผู้สอนมี

ความต้องการสื่อการสอนในระดับมากโดยเฉพาะ	

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สื่อมัลติมีเดีย	 คอมพิวเตอร์	

อินเทอร์เน็ต	 โทรทัศน์	 (ดารณี	 ยอดโพธิ์,	 2545:	

บทคัดย่อ)

	 จากการสำารวจสภาพปัจจุบัน	 การจัดการ

ศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	ของสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเขต	 2	 อำาเภอหาดใหญ่	 จังหวัด

สงขลา	มโีรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนเปดิสอนทัง้สิน้	

จำานวน	 8	 โรงเรียน	 โดยมีการเปิดสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 จนถึงระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 พบว่า	

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	มีสภาพปัญหาทางด้าน

วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ	งบประมาณในการจัดซื้อ

อุปกรณ์และสร้างอาคารสถานที่เพื่อรองรับและจัด

เก็บอุปกรณ์		โรงเรียนมีอุปกรณ์น้อย		สื่อเทคโนโลยี

ทางการศกึษาไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการใชข้องครู

ผู้สอน	และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่เพียงพอ

กับผู้เรียน	นอกจากนี้ครูผู้สอนบางท่านขาดความรู้	

ความชำานาญในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา	ซึ่ง

มีปัจจัยหลายด้าน	 เช่น	การอบรมการใช้เทคโนโลยี

ทางการศึกษา	 วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ	 ชำารุด	 

ขาดการจัดซ่อม	 อาคารสถานที่ไม่เอื้อต่อการนำา

เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้

	 จากเหตผุลดงักลา่วผูว้จิยัไดต้ระหนกัถงึความ

จำาเป็นในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา		

ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน		โดยมีเป้าหมายเพื่อ

รวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา	 เพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา	อีกทั้งพัฒนาศักยภาพ

ของครูผู้สอน	รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ครูผู้สอนมี

ทัศนคติที่ดี	 เห็นความสำาคัญและความจำาเป็นใน

การนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามา 

ใช้พัฒนาการเรียนการสอน	 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะ	ความรู้	ความสามารถ	และนำาความรู้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่ออาชีพ	ต่อสังคม

วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของ

โรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน		อำาเภอหาดใหญ	่	จงัหวดั

สงขลา

2.	 เพื่ อศึกษาความต้องการพัฒนาด้ าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

3.		เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความ

ต้องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	 อำาเภอหาดใหญ่	

จังหวัดสงขลา

แนวคิด	ทฤษฎี	กรอบแนวคิด
	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการศึกษาความต้องการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของครู 

ผู้สอนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	อำาเภอหาดใหญ่	

จงัหวดัสงขลา  โดยมขีอบเขตการวจิยัดงันี	้ประชากร
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ที่ใช้ในการศึกษาคือ	ครูผู้สอนโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน	อำาเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 จำานวน	 8	

โรงเรยีน	โดยมคีรผููส้อนจำานวน	237	คน	แบง่ตวัแปร

ที่ศึกษาออกเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้

1.		ปจัจยัภายนอก	อนัไดแ้ก	่งบประมาณ	ความ

พร้อมของอาคารสถานที่	 สิ่งอำานวยความสะดวก		

สภาพแวดล้อม	และบรรยากาศ

2.	ปัจจัยด้านชีวสังคม	 อันได้แก่	 เพศ	 อายุ		

ระดับการศึกษา	รายได้	ประสบการณ์	หน้าที่ปฏิบัติ	

ระดับการสอน	 วิชาที่สอน	 และการอบรมการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ตัวแปรตาม	 (dependent	 variable)	คือสภาพ

ปัญหาและความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวตักรรมทางการศกึษาโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน		

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต	2	อำาเภอหาดใหญ่	

จังหวัดสงขลา	จำาแนกเป็น	4	ด้าน		ดังนี้

 -	 วิธีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา		

	 -		เทคนิควิธีการสอน

	 -	 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี	

	 -	 การติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการศึกษา

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	 เพื่อ

ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา

เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษาของโรงเรยีน

อาชีวศึกษาเอกชน	อำาเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 คือครูผู้สอนโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน	 จำานวน	 8	 โรงเรียนดังนี้ 	 

1.	 โรงเรียนช่างกลภาคใต้เทคโนโลยี	 2.	 โรงเรียน

พณิชยการหาดใหญ่		3.โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ	

4.	โรงเรยีนหาดใหญเ่ทคโนโลย	ี	5.	โรงเรยีนหาดใหญ่

บรหิารธรุกจิสากล		6.	โรงเรยีนหาดใหญอ่ำานวยวทิย	์

บริหารธุรกิจ	 7.	 โรงเรียนหาดใหญ่อำานวยวิทย์

พณิชยการ	8.	 โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ	 โดยมี

ครูผู้สอนจำานวนทั้งหมด	237	คน		

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือ	ซึ่งแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดย

การศึกษาเอกสาร	 แนวคิด	ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	 ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือวิจัยโดยผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	พิจารณาความตรงเชิง

โครงสรา้งและเชงิเนือ้หาของแบบสอบถาม	และเปน็

ไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 และนำาไปทดลอง

ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยา	

จังหวัดสงขลา	จำานวน	30	ชุด	และนำาแบบสอบถาม

มาคำานวณหาคา่ความเชือ่มัน่โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิ์

อัลฟาของครอนบาร์ค	coefficient	เท่ากับ	0.96

  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย

ผู้ วิ จั ยนำ าข้อมูลที่ ได้มาทำาการรวบรวม

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ		

ดังนี้

1.	สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	แจกแจงความถี่		

ร้อยละ	

2.	สภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศกึษา	วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา	การ

แจกแจงความถี่	ร้อยละ	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

3.	ระดบัสภาพปจัจยัภายนอกของเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการศึกษา	 วิเคราะห์โดยใช้สถิติ

เชงิพรรณนา	การแจกแจงความถี	่รอ้ยละ	คา่เบีย่งเบน

มาตรฐาน	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ไคสแควร์		
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สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
อมรรัตน์		เหล็กกล้า		และ	บัญชา		สมบูรณ์สุข

4.	สภาพปัญหาการใช้ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา	 โดยแบ่งออกเป็น	 2	ส่วน	

คือ

	 (1)	สภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา	 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา	 แจกแจกความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ไคสแควร์		

	 (2)	ความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา	 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา	การแจกแจกความถี่	 ร้อยละ	ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ไคสแควร์

5.	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี 

และนวตักรรมทางการศกึษาในโรงเรยีนอาชวีศกึษา

เอกชนด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย
	 จากการศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	พื้นที่การศึกษาเขต	 2		

อำาเภอหาดใหญ่		จังหวัดสงขลา		ผลการศึกษาสภาพ

ปญัหาการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษา			

มีความรุนแรงของปัญหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง	 โดยมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามากที่สุด		

บคุลากรของโรงเรยีนสว่นใหญ	่	ไมม่คีวามเชีย่วชาญ

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี	 	 ส่วนสภาพปัญหาด้าน 

วธิกีารใชส้ือ่เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษา	

มีความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง		

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ

อุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี	 นอกจากนี้	

สภาพปัญหาด้านเทคนิควิธีการสอน	มีความรุนแรง

ของปัญหาอยู่ ในระดับปานกลาง 	 โรง เรี ยน

อาชีวศึกษาเอกชนมีปัญหาอันดับแรก	 ได้แก่ 	 

ครูผู้สอนไม่มี เทคนิคและความเชี่ ยวชาญใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน	และพบว่าสภาพ

ปญัหาดา้นการพฒันาสือ่และเทคโนโลยอียูใ่นระดบั

ปานกลาง	 โดยทางโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมี

ปัญหาอันดับแรกคือ	ครูผู้สอนไม่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา			

นอกจากนี้ยังพบว่า	 สภาพปัญหาด้านการติดตาม

ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยทางโรงเรียนมี 

ปัญหาอันดับแรก	ได้แก่	โรงเรียนไม่มีการนำาผลการ

ประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา	ส่วนความต้องการพัฒนา

ด้านเทคนิควิธีการสอน	มีความต้องการและเห็น

ความจำาเป็นในการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง	 และพบว่าความต้องการ

พัฒนาด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีมีความ

ต้องการสูงสุดคือ	ความต้องการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา	

      

การอภิปราย
	 จากการศกึษา	สภาพปญัหาและความตอ้งการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	พื้นที่การศึกษาเขต	 2		

อำาเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	สามารถนำาผลการ

ศึกษามาอภิปรายผลได้ดังนี้		

	 สภาพปญัหาการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

ทางการศึกษา	และนวัตกรรมทางการศึกษาภายใน

โรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน	อำาเภอหาดใหญ	่	จงัหวดั

สงขลา	มีความรุนแรงของปัญหาโดยภาพรวมอยู่ใน



วารสารหาดใหญ่วิชาการ	9(2)	ก.ค.	-	ธ.ค.	2554
Hatyai	Journal	9(2)		Jul	-	Dec		2011134

ระดับปานกลาง	 โดยมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามากที่สุด		

อาจเป็นเพราะบุคลากรของโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มี

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี	 เพราะครู 

ผู้สอนไม่มีความถนัดในการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา		

	 สภาพปญัหาดา้นวธิกีารใชส้ือ่เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการศึกษา	มีความรุนแรงของปัญหา

อยู่ในระดับปานกลาง	 โดยทางโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนจะมปีญัหาเกีย่วกบัวสัดอุปุกรณใ์นการพฒันา

สื่อเทคโนโลยีมากที่สุด	 ได้แก่	 เครื่องคอมพิวเตอร์

และพริ้นเตอร์	 อาจจะเป็นเพราะความชำานาญของ 

ครูผู้สอน	ซึ่งครูผู้สอนยังขาดประสบการณ์	 ความ

สามารถ	และความชำานาญในการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน	 

รวมถึงอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่าง	ๆ	มักชำารุดบ่อย	

สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาใน

โรงเรียนมีไม่เพียงพอต่อจำานวนผู้เรียน		

	 สภาพปัญหาด้านเทคนิควิธีการ	 มีความ

รุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยทาง

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีปัญหา	 3	 อันดับแรก	

ได้แก่	 ครูผู้สอนไม่มีเทคนิคและความเชี่ยวชาญใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน	ครูผู้สอนไม่มี

เทคนิคการสอนเพื่อช่วยให้กระบวนการและ 

ขั้นตอนการสอนมีคุณภาพ	และประสิทธิภาพ		และ

ครผููส้อนไมไ่ดน้ำาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางดา้น

การศึกษามาใช้เป็นวิธีการสอน		

	 สภาพปัญหาด้านการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี	

มีความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง	

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีปัญหา	 3	 อันดับแรก		

ได้แก่	 ครูผู้สอนไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา	 และ 

โรงเรียนไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการศึกษา	 รวมถึงโรงเรียนไม่มี

การส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีความ

ทันสมัย	 และโรงเรียนไม่มีการจัดทำาเอกสาร	คู่มือ	 

สือ่	วสัดอุปุกรณเ์พือ่พฒันาการใชส้ือ่เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการศึกษา		

	 ด้านความต้องการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการ

สอนมีความต้องการสูงสุด	3	อันดับ	ได้แก่	ครูผู้สอน

มคีวามตอ้งการเหน็ความจำาเปน็ในการนำาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในกระบวนการ

เรียนการสอนมากที่สุด	 อยู่ ในระดับมากเป็น 

อันดับหนึ่ง	 รองลงมาครูผู้สอนมีความต้องการใน

การนำาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษามาใช้

ในการจัดการเรียนการสอน		อันดับที่	3	ครูผู้สอนมี

ความต้องการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้าน

การศกึษา	มาใชใ้นกระบวนการเรยีนการสอน	ความ

ต้องการพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อ	 มีความต้องการ

สูงสุด	 3	 อันดับ	 ได้แก่	 ครูผู้สอนมีความต้องการมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษามากที่สุดอยู่ในระดับมากเป็นอันดับ

หนึง่		รองลงมา	โรงเรยีนมคีวามตอ้งการความพรอ้ม

ที่จะพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

ศึกษา	 และโรงเรียนมีความต้องการสื่อเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความทันสมัย	

สอดคล้องต่อสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน		

อันดับที่	 3	 โรงเรียนมีความต้องการการส่งเสริม 

และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษาให้มีความทันสมัย		

	 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยภายนอก	

ได้แก่	ปัจจัยด้านงบประมาณ	ปัจจัยด้านความพร้อม

อาคารสถานที่	 ปัจจัยด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	

และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม	 บรรยากาศ	 กับ 

ความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
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สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
อมรรัตน์		เหล็กกล้า		และ	บัญชา		สมบูรณ์สุข

การศกึษา	ดา้นวธิกีารใชส้ือ่เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ทางการศึกษา	 ด้านเทคนิควิธีการสอน	 ด้านการ

พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี	 และด้านการติดตาม

ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การศึกษา	 พบว่า	 ปัจจัยด้านงบประมาณมีความ

สัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวตักรรมทางการศกึษาดา้นวธิกีารใชส้ือ่เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการศึกษา	 เป็นเพราะในการ

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีงบประมาณมีความจำาเป็นมาก		

เพราะเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันมีราคาค่อนข้างแพง		

หากมีงบประมาณไม่เพียงพอก็จะทำาให้ไม่สามารถ

สนองความต้องการในด้านอื่น	ๆ	ได้		

	 ปัจจัยด้านความพร้อมอาคารสถานที่	 ปัจจัย

ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	และปัจจัยด้านสภาพ

แวดล้อมบรรยากาศไม่มีความสัมพันธ์กับความ

ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

ศึกษา	 ด้านวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศกึษา		อาจเปน็เพราะปจัจยัเหลา่นีเ้ปน็ปจัจยั

ภายนอก	ทีไ่มไ่ดส้ง่ผลตอ่การพฒันาเทคโนโลยเีพราะ

การพฒันาเกดิจากตวับคุลากรและวสัดอุปุกรณท์ีใ่ช้

ในการพฒันา	และปจัจยัดา้นสิง่อำานวยความสะดวก

มีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวตักรรมทางการศกึษา	ดา้นเทคนคิวธิกีารสอน		

สว่นดา้นการพฒันาสือ่และเทคโนโลยี		และดา้นการ

ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์		

	 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยด้าน 

ชีวสังคม ได้แก่	 เพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	 รายได้	

ประสบการณ์	 หน้าที่ปฏิบัติ	 ระดับการสอนและ 

วิธีการสอน	กับความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวตักรรมทางการศกึษา	ดา้นวธิกีารใชส้ือ่เทคโนโลยี

และนวตักรรมทางการศกึษา	ดา้นเทคนคิวธิกีารสอน	

ด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี	 และด้านการ

ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา	พบว่า	 ปัจจัยเพศ	 ระดับการศึกษา	 

รายได	้ประสบการณ	์หน้าที่ปฏิบัต	ิ ระดับการสอน

และวธิกีารสอน	ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา		

	 ด้านวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา	ด้านเทคนิควิธีการสอน	ด้านการพัฒนา 

สื่อและเทคโนโลยี	 และด้านการติดตามประเมินผล

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา	แต่

ปจัจยัดา้นอายมุคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการดา้น

วธิกีารใชส้ือ่เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษา	

และขอ้มลูจากการสมัภาษณ	์พบวา่		โรงเรยีนมสีภาพ

ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

ศึกษา	 ในประเด็นต่าง	 ๆ	 คือ	 	 ห้องเรียนที่มีสื่อ

เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษามไีมเ่พยีงพอ

ต่อจำานวนของผู้เรียน	สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษาไม่เพียงพอกับความต้องการของครู 

ผู้สอน	 โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดซื้อ

อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา

เอกสารอ้างอิง
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ลพบุรี วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีการศึกษา	มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วันชัย	ทองสุขโข.	2534.	การศึกษาสภาพปัญหา	ความต้องการ	การใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาของครู-

อาจารย์และนักศึกษา	 ในวิทยาลัยเทคนิค	 เขตการศึกษา	9	วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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บทความวิจัย

การใช้เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์การจัดการฟาร์มสวนยางพารา 
ขนาดเล็กระหว่างเขตนิเวศยางพารา	:	กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

Rubber Smallholding Technology Utilization and Rubber Farm 
Management Economics among Rubber Ecological Zones : A Case 
Study in Songkhla Province

กนกพร	ภาชีรัตน์1	และ	บัญชา	สมบูรณ์สุข2

Kanokporn  Pacheerat and Buncha  Somboonsuke

Abstract
The study was conducted to compare the effect of application of Rubber Technology Utilization (RTU) 
and the Economic Farming Systems (EFS) for rubber plantation in High Land, Rolling Land and the Plain 
area at Thachamoung subdistrict, Rattaphum District, Songkhla Province. Structured questionnaires were 
used.
The	results	showed	that	the	rubber	areas	can	be	classified	into	three	ecological	zones.	The	farmers	in	all	
zones did not follow the Rubber Research Institute of Thailand (RRIT) recommendations and found their 
yields were lower than national standard yield. The economic analysis showed that the Rolling Area was 
most suitable for investment as it gave average latex yield of 265 kg/rai/year. It also gave the highest net 
profit	of	5,415.33	baht/rai/year.	The	results	showed	that	NPV,	BCR	and	IRR	were	around	29,970.13	baht/
rai/year, 1.43 and 9%, respectively. The main constraints facing farmers in High Area were tapping panel 
dryness, diseases, soil erosion and land ownership. The main constraints for farmers in Rolling Area were 
tapping panel dryness and pests. It was recommended that the contours should be used in the High Area 
planting of rubber and the soil erosion can be prevented by using cover crops. In the Rolling Area, 
smallholders should use rubber clones which are resistant to pests and diseases such as RRIT226 and 
Double Cut Alternative System (DCA) should be employed. In the Plain Area raisbeding was recommended 
to avoid waterlogging.
 Keywords : Rubber	smallholding	technology,	rubber	ecological	zones,	rubber	farm	management	economics

1	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา
2	 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90112
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บทคัดย่อ
งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบการใชเ้ทคโนโลยแีละเศรษฐศาสตรก์ารจดัการฟารม์สวนยางพารา

ขนาดเลก็	ระหวา่งเขตนเิวศยางพาราทีส่งู	ทีล่กูคลืน่ลอนลาดและทีร่าบ	เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณเ์ชงิลกึ	

และใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง	กลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	158	ครัวเรือน		ผลการศึกษา	พบว่าเขตนิเวศยางพาราทั้ง	

3	 เขตนิเวศ	มีการปรับใช้เทคโนโลยีตามความต้องการ	ซึ่งแตกต่างจากคำาแนะนำาของสถาบันวิจัยยาง	 ส่งผล 

ให้ผลผลิตของเกษตรกรทั้ง	 3	 เขตนิเวศต่ำากว่าผลผลิตเฉลี่ยมาตรฐาน	และเมื่อพิจารณาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

ฟาร์ม	พบว่า	 เขตนิเวศที่ลูกคลื่นลอนลาดมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การจัดการฟาร์มสูงสุด	 โดยให้ผลผลิต 

เฉลี่ย	 265.98	กิโลกรัม/ไร่/ปี	 มีผลกำาไรสุทธิเฉลี่ย	 5,415.33	บาท/ไร่/ปี	 มีประสิทธิภาพการผลิตและความคุ้มค่า 

ทางการเงินมากที่สุดโดยเปรียบเทียบ	 โดยมีค่า	NPV,	BCR	และ	 IRR	 เท่ากับ	 29,970.13	บาท/ไร่/ปี	 และร้อยละ	 

1.43,	9	ตามลำาดับ	สำาหรับข้อจำากัดที่สำาคัญในการทำาสวนยางในแต่ละเขตนิเวศ	พบว่า	เกษตรกรในเขตนิเวศที่สูง

บางสว่นไม่มีเอกสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน	ต้นยางมีอาการเปลือกแห้ง	ต้นยางหักโค่นจากลม	และเกิดการชะล้างสูญเสีย

หน้าดิน	เขตนิเวศที่ลูกคลื่นลอนลาด	ต้นยางมีอาการเปลือกแห้ง	เกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาด	และดินเสื่อมสภาพ	

เขตนิเวศที่ราบ	ต้นยางเจริญเติบโตไม่ดี	มีลำาต้นแคระแกร็น	ต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิตสูง	อาการเปลือกแห้งของ

ยาง	และแมลงศัตรูพืชระบาด	สำาหรับแนวทางการปรับใช้เทคโนโลยี	ในเขตนิเวศที่สูงควรปลูกแบบขั้นบันได	และ

ปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของหน้าดิน	 เขตนิเวศที่ลูกคลื่นลอนลาด	 เกษตรกรควรใช้ 

พันธุ์ยางที่ต้านทานต่อโรค	เช่น	RRIT226	และใช้ระบบกรีด	2	รอยกรีด	และเขตนิเวศที่ราบเกษตรกรจำาเป็นต้อง

ทำาการยกร่องก่อนการปลูกสร้างสวนยางพารา	นอกจากนี้	 เกษตรกรในทุกเขตนิเวศยางควรมีการเพิ่มรายได้ใน 

สวนยางพารา

	 คำาสำาคัญ	:	เทคโนโลยีการทําสวนยางพารา,	เขตนิเวศยางพารา,	เศรษฐศาสตร์การจัดการฟาร์มสวนยางพารา

บทนำา
จากภาวะราคาผลผลิตยางพาราที่เพิ่มสูงขึ้นตาม

ความต้องการของตลาดโลก	 เพื่อรองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมยาง	ประกอบกับการสนับสนุนของ

ภาครัฐในการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราภายใน

ประ เทศ 	 ส่ งผลให้ปั จจุบันมีการปลูกสร้ า ง 

สวนยางพารากระจายอยู่ทั่วไปในเขตนิเวศต่าง	 ๆ	

ตัง้แตเ่ขตนเิวศทีส่งูจนถงึพืน้ทีร่าบลุม่	สำาหรบัพืน้ที่

ภาคใต	้มกีารขยายพืน้ทีป่ลกูยางบรเิวณเขตปา่สงวน	

ซึ่งเป็นพื้นที่เขาที่มีความลาดชันสูง	ซึ่งมีผลต่อการ

ให้ผลผลิตน้ำายาง	มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของ

หนา้ดนิ	และการปลกูยางพาราในพืน้ทีป่ลกูขา้วหรอื

พื้นที่นา	 ซึ่งมีระดับน้ำาใต้ดินสูง	 ไม่เหมาะต่อการ

เจริญเติบโต	ทำาให้ยางพาราเจริญเติบโตไม่ดี	 และมี

ลำาต้นแคระแกร็น	 ทำาให้เปิดกรีดได้ช้ากว่าปกติ	

(รจเรข	 หนูสังข์,	 2549)	 จึงกล่าวได้ว่า	 การทำา 

สวนยางพาราในเขตนเิวศทีแ่ตกตา่งกนั	นำามาซึง่การ

ใช้เทคโนโลยีในการจัดการที่แตกต่างกัน	 เนื่องจาก

บางเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเขตนิเวศหนึ่ง

แต่ไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเมื่อนำามาใช้

ในเขตนิเวศอื่น	 ซึ่งเป็นการใช้ เทคโนโลยีของ

เกษตรกรไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	 เนื่องมาจาก

สาเหตทุางดา้นความรู้	ประสบการณ์	หรอืปจัจยัทาง

ด้านสังคม	 เศรษฐกิจก็ตาม	จึงเป็นผลให้เกษตรกร

ประสบปัญหาในการผลิตและรายได้ของครัวเรือน	

ด้วยเหตุนี้จึงศึกษาลักษณะการใช้เทคโนโลยีในการ

ทำาสวนยางพารา	รวมถึงการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์

การจัดการฟาร์มของสวนยางพาราขนาดเล็กที่ 
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การใช้เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์การจัดการฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็ก
กนกพร	ภาชีรัตน์	และ	บัญชา	สมบูรณ์สุข

เกดิจากการใชเ้ทคโนโลยขีา้งตน้	เพือ่เปน็แนวทางใน

การส่งเสริม	และแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี	รวมถึง

การนำาเสนอรปูแบบการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมให้

แกเ่กษตรกรเพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถนำาไปใชใ้นการ

ปรบัปรงุการดำาเนนิงานของตนเอง	นำามาซึง่ผลผลติ

และรายได้ของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย
พื้นที่ทำาการวิจัย

พื้นที่ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 	 คือ	 ตำาบล 

ท่าชะมวง	 อำาเภอรัตภูมิ	 จังหวัดสงขลา	 เนื่องจาก

เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำาสวนยางพารา 

เป็นหลัก	 และสามารถจำาแนกเขตนิเวศยางเป็น	 3	 

เขตนิเวศ	ได้แก่	ที่สูง	ที่ลูกคลื่นลอนลาด	และที่ราบ	

กลุ่มตัวอย่าง

1.		การสุ่มตัวอย่างจากประชากร	 โดยใช้วิธี

การ	stratified	 -	 random	sampling	ร้อยละ	15	ของ

ประชากรในแต่ละหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของ	 3	

ลักษณะพื้นที่	 โดยเลือกตัวอย่างจากประชากร	ซึ่ง 

เป็นครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็ก	

กระจายทั้ง	4	หมู่บ้าน	และครอบคลุมอายุยาง	3	ช่วง

อายุ	(อายุ	0-3	ปี,	อายุมากกว่า	3	ปีขึ้นไป	-	ก่อนเริ่ม

เปิดกรีด	และเปิดกรีดแล้ว)	 ในแต่ละลักษณะพื้นที่	

รวมจำานวน	158	ราย	ดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่	1	 ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตนิเวศยางพารา

ลักษณะเขตนิเวศยางพารา หมู่บ้าน จำานวนครัวเรือน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ที่สูง หมู่ที่	9	บ้านช่องเขา

หมู่ที่	15	บ้านคลองกอย
372 56

ที่ลูกคลื่นลอนลาด หมู่ที่	8	บ้านท่ามะปราง 379 57

ที่ราบ หมู่ที่	1	บ้านลานควาย 299 45

รวม 1,050 158

2.	กลุ่มตัวอย่างการศึกษาเศรษฐศาสตร์ 

การจัดการฟาร์ม	 ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง	

(purposive	 sampling)	 จากกลุ่มตัวอย่าง	 158	 

ครวัเรอืน	จำานวน	60	ครวัเรอืน	จำาแนกตามเขตนเิวศ	 

เขตนิเวศละ	20	ครัวเรือน	โดยมีเกณฑ์ในการจำาแนก	

คือ	 ใช้พันธุ์	 RRIM	 600	 เปิดกรีดเมื่อยางอายุ	 7	ปี	 

และใชร้ะบบกรดีทีม่คีวามยาว	1	ใน	3	ของลำาตน้	กรดี	

3	วัน	หยุด	1	วัน	โดยแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น	3	

กลุม่	ตามชว่งอายกุารใหผ้ลผลติ	ไดแ้ก	่1)	ชว่งเริม่ให้

ผลผลิต	(ปีที่	7-12)	2)	ช่วงให้ผลผลิตเต็มที่	(ปีที่	13-

15)	 และ	 3)	 ช่วงผลผลิตลดลง	 (ปีที่	 16-24)	 และ

สามารถใหข้อ้มลูยางชว่งกอ่นเปดิกรดีเพือ่ใหข้อ้มลู

ด้านต้นทุนใน	3	ช่วงอาย	ุ (ปีที่	 0,	ปีที่	 1-3	และปีที	่

4-6)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูแบง่ออก

เป็น	 2	 วิธี	 (1)	 การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	 กับเกษตรกรชาวสวนยาง	

จำานวน	 60	 ราย	 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางด้าน

เศรษฐศาสตร์	 (2)	 การสัมภาษณ์รายบุคคลด้วย

แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง	กับเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราจำานวน	158	ราย	เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยด้าน
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สงัคม	เศรษฐกจิ	สภาพการใชเ้ทคโนโลย	ีปญัหา	และ

สาเหต	ุรวมถงึขอ้เสนอแนะในการแกป้ญัหาดงักลา่ว	

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและ

เชงิปรมิาณ	โดยเนน้การสงัเคราะหก์ารใชเ้ทคโนโลยี

และการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรก์ารจดัการฟารม์

สวนยางพารา	 โดยครอบคลุมการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ	 ดังนี้ 	 1)	 การวิเคราะห์ต้นทุน	 และผล

ตอบแทนของการทำาสวนยางพารา	2)	การวิเคราะห์

ประสิทธิภาพการผลิตของการทำาสวนยางพารา	 3)	

การวิเคราะห์โครงการทางการเงินของการทำาสวน

ยางพารา	และ	4)	การวเิคราะหค์วามออ่นไหวทางการ

เงนิของการทำาสวนยางพารา	เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่รปูแบบ

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผลการวิจัยและการอภิปราย
1.	ลักษณะเขตนิเวศยางพาราที่แตกต่างกัน

ในตำาบลท่าชะมวง	อำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา

เขตนิเวศยางพาราในพื้นที่ศึกษา	 สามารถ

จำาแนกได้	 3	 เขตนิเวศ	ตามลักษณะทางกายภาพที่ 

แตกต่างกัน	ดังนี้

	 (1)	 เขตนเิวศยางพาราทีส่งู	มลีกัษณะเปน็

พื้นที่ลาดชัน	หรือเนินเขาสูง	 มีความลาดชัน	 20°	 

ขึ้นไป	 ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	 80-300	 เมตร	

ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง	กิจกรรมทาง 

การเกษตรที่พบในพื้นที่	 ได้แก่	 ยางพารา	 ไม้ยืนต้น	

และไม้ผล	นอกจากนี้ยังพบว่าในพื้นที่นี้มีการปลูก

สร้างสวนยางพาราในพื้นที่ป่าไม้	(ป่าสงวน)

	 (2)	 เขตนิเวศยางพาราที่ลูกคลื่นลอนลาด 

มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่น้ำาท่วมไม่ถึง	 มีความลาดชัน

ของพื้นที่	 5-20°	สูงจากระดับน้ำาทะเล	20-80	 เมตร	

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำา	 กิจกรรมทางการ

เกษตรที่พบในพื้นที่ 	 ได้แก่	 ยางพารา	 มะพร้าว	 

ไม้ยืนต้น	 ไม้ผล	ปาล์มน้ำามัน	พืชไร่	 และเลี้ยงสัตว์	

พื้นที่นี้มีการปลูกสร้างสวนยางพาราซ้ำาในพื้นที่

สวนยางเดิม

	 (3)	 เขตนิเวศยางพาราที่ราบ	 มีลักษณะ

เปน็ทีร่าบลุม่	น้ำาทว่มถงึ	มคีวามลาดชนั	0-5°	สงูจาก

ระดบัน้ำาทะเล	0-20	เมตร	ความอดุมสมบรูณข์องดนิ

ต่ำา	กิจกรรมทางการเกษตรที่พบ	ได้แก่	ยางพารา	ไม้

ผล	ปาล์มน้ำามัน	นา	พืชไร่	และเลี้ยงสัตว์	โดยพื้นที่นี้

มกีารปลกูสรา้งสวนยางพาราในพืน้ทีน่าเดมิซึง่เปน็

พื้นที่ที่น้ำาท่วมถึง

2.	 เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีในการทำา

สวนยางพาราขนาดเล็กระหว่างเขตนิเวศยางพารา 

สามารถสรปุแยกประเดน็ในเชงิเปรยีบเทยีบ	ไดด้งันี้

	 (1)	 การไดร้บัการสนบัสนนุจากสำานกังาน

กองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง	พบว่า	 เกษตรกร

เขตนิเวศที่ลูกคลื่นลอนลาดได้รับการสงเคราะห์ 

มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	54.80	 ในขณะที่เขตนิเวศ

ยางพาราที่สูงได้รับการสงเคราะห์น้อยที่สุด	 เพียง

ร้อยละ	27.10

	 (2)	 การเลือกใช้พันธุ์ยางพารา	 พบว่า	

เกษตรกรทั้ง	3	เขตนิเวศยางพารานิยมปลูกยางพันธุ์	

RRIM	600	

	 (3)	 การเตรียมพื้นที่ปลูก	 พบว่า	 มีการ

จัดการที่แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ 	 กล่าวคือ	 

เขตนิเวศที่สูง	 มีการไถปรับพื้นที่และทำาขั้นบันได	

นอกจากนี้เกษตรกรบางรายเกลี่ยพื้นที่โดยไม่เผา 

เศษไม้และพลิกหน้าดิน	ขณะที่เขตนิเวศที่ลูกคลื่น

ลอนลาด	มีการไถปรับพื้นที่ด้วยรถไถ	และเขตนิเวศ

ที่ราบ	 มีการปลูกแบบยกร่องเพื่อป้องกันการเกิด 

น้ำาท่วมขังในสวนยางพารา	 และไถปรับพื้นที่ด้วย

รถไถ

	 (4)	 การกำาหนดระยะปลกู	พบวา่	ในแตล่ะ

เขตนิเวศนิยมกำาหนดระยะปลูกที่แตกต่างกัน	 โดย
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การใช้เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์การจัดการฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็ก
กนกพร	ภาชีรัตน์	และ	บัญชา	สมบูรณ์สุข

เขตนเิวศทีร่าบ	สว่นใหญเ่กษตรกรเลอืกใชร้ะยะปลกู	

7×3	เมตร	มีจำานวนต้นยางต่อไร่เฉลี่ย	74.90	ต้น/ไร่	

ซึ่ งมีจำ านวนต้นยางน้อยกว่า เขตนิ เวศอื่นโดย 

เปรียบเทียบ	 เนื่องจากระยะปลูกดังกล่าวเป็นระยะ

ปลูกสำาหรับการปลูกพืชแซมระหว่างแถวยาง	 ใน

ขณะที่เขตนิเวศที่ลูกคลื่นลอนลาดและที่สูง	 นิยม 

ใชร้ะยะหา่งระหวา่งตน้ยางใหน้อ้ยเพือ่ลดผลกระทบ

จากกระแสลม	และตอ้งการเพิม่จำานวนตน้ยางตอ่ไร่

ใหม้ากทีส่ดุ	คอื	5×3	เมตร	มจีำานวนตน้ยางตอ่ไรเ่ฉลีย่	

78.02	ต้น/ไร่

	 (5)	 ขนาดของหลมุปลกูและวสัดปุลกู	พบ

ว่า	 เกษตรกรทั้ง	 3	 เขตนิเวศยางพารานิยมขุดหลุม

ปลูกขนาด	 50×50×50	 ซม.	 และใช้วัสดุปลูกยาง 

ชำาถุงตามคำาแนะนำาของ	สกย.

	 (6)	 การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา 

พบว่า	 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมปลูกพืชแซมใน

สวนยางพารา	อย่างไรก็ตาม	ในเขตนิเวศที่ราบนิยม

ปลูกพืชแซมมากกว่าในเขตนิเวศอื่น	คิดเป็นร้อยละ	

11.11	 ในขณะที่ในเขตนิเวศที่สูง	 เกษตรกรไม่นิยม

ปลูกพืชแซมในสวนยางพารา	 เนื่องจากมีปัญหาใน

เรื่องของน้ำาที่ใช้เพื่อการเกษตร	และความลาดชัน

ของพื้นที่

	 (7)	 สำาหรับการจัดการ	พบว่า	 เขตนิเวศที่

สูงมีการปลูกซ่อมต้นยางที่ตายมากที่สุด	 ร้อยละ	

89.29	 และมีจำานวนต้นที่ปลูกซ่อมมากที่สุดเช่น

เดยีวกนั	เฉลีย่	9.24	ตน้/ไร	่สว่นเขตนเิวศลกูคลืน่ลอน

ลาดมจีำานวนตน้ทีป่ลกูซอ่มนอ้ยทีส่ดุ	นอกจากนีเ้ขต

นิเวศที่ลูกคลื่นลอนลาดมีการตัดแต่งกิ่งมากที่สุด	

ร้อยละ	 84.21	 จึงกล่าวได้ว่า	 เกษตรกรในเขตนิเวศ 

ลูกคลื่นลอนลาด	มีการใส่ใจดูแลสวนยางพาราโดย

การตดัแตง่กิง่	และสรา้งทรงพุม่มากกวา่เขตนเิวศอืน่	

ในขณะที่เขตนิเวศที่สูงมีการตัดแต่งกิ่งน้อยที่สุด	

ร้อยละ	80.36

	 (8)	 ด้านแรงงานกรีดในสวนยาง	 พบว่า	

เขตนเิวศทีส่งูมจีำานวนแรงงานมากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบั

เขตนิเวศอื่น	เฉลี่ย	2.30	คน/ครัวเรือน	โดยส่วนใหญ่

เป็นแรงครัวเรือน	 และเป็นเพศชาย	 ในขณะที่เขต

นิเวศที่ราบ	มีจำานวนแรงงานน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ

เขตนิเวศอื่น	เฉลี่ย	1.89	คน/ครัวเรือน	โดยส่วนใหญ่

เป็นแรงครัวเรือน	และเป็นเพศชาย	เช่นเดียวกับเขต

นิเวศอื่น

 (9) อายุเปิดกรีด	 พบว่า	 เขตนิเวศที่สูง	

มีอายุเปิดกรีดนานที่สุดโดยเปรียบเทียบ	 เฉลี่ย	 7.20	

ป	ีในขณะทีเ่ขตนเิวศลกูคลืน่ลอนลาด	มอีายเุปดิกรดี

เฉลี่ย	7.00	ปี

	 (10)	สำาหรับปริมาณผลผลิตน้ำายางเฉลี่ย 

พบว่า	เขตนิเวศที่ลูกคลื่นลอนลาดให้ผลผลิตน้ำายาง

สดเฉลี่ยต่อวันมากที่สุด	เฉลี่ย	3.93	กิโลกรัม/ไร่/วัน	

รองลงมาคือ	เขตนิเวศที่สูง	เฉลี่ย	3.76	กิโลกรัม/ไร่/

วัน	และเขตนิเวศที่ราบ	 เฉลี่ย	3.50	กิโลกรัม/ไร่/วัน	

ตามลำาดับ

3.	สภาพปัญหา	 และสาเหตุจากการใช้

เทคโนโลยใีนการทำาสวนยางพาราขนาดเลก็ระหวา่ง

เขตนิเวศยางพารา

	 3.1	 เขตนิเวศยางพาราที่สูง

	 	 (1)	 แรงจูงใจทางด้านราคาผลผลิต

ยางพาราที่ดีขึ้น	ผลักดันให้เกษตรกรขยายพื้นที่

ปลูกยางในพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ป่าสงวน	ส่งผลให้

เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองและใช้

ประโยชนท์ีด่นิ	ทำาใหเ้กษตรกรสว่นใหญไ่มไ่ดร้บัการ

สงเคราะห์จากสำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำา

สวนยาง	และไมไ่ดร้บัคำาแนะนำาในการใชเ้ทคโนโลยี

การทำาสวนยางพาราที่เหมาะสม	นำามาสู่ปริมาณ

ผลผลิตต่อไร่ต่ำา	 และเสี่ยงต่อผลผลิตลดลงอย่าง

ต่อเนื่องตามมา

	 	 (2)	 ประสิทธิภาพในการจัดการผลิต
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ต่ำา	 และการจัดการไม่เป็นระบบ	 เนื่องจากพื้นฐาน

ของเกษตรกรมีสถานภาพเป็นเกษตรกรรายย่อย	

พืน้ทีส่วนยางพารามขีนาดเลก็	จงึมทีนุในการบรหิาร

จัดการจำากัด	 และขาดความรู้ 	 ซึ่งเป็นสาเหตุให้

ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ำา	 และเสี่ยงต่อผลผลิตลดลง

อย่างต่อเนื่อง	

	 3.2	 เขตนิเวศยางพาราที่ลูกคลื่นลอนลาด

	 	 (1)	 เ กษตรกรมี สถ านภาพ เป็ น

เกษตรกรรายย่อย	 ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่มี

ความรู้จำากัด	 หรือมีการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่มี

ประสทิธภิาพ	สง่ผลใหเ้กดิปญัหาตา่ง	ๆ 	ตามมา	อาท	ิ

ดินเสื่อมสภาพ	 โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด	 เช่น	

ปลวก	โรครากเนา่	โรคใบรว่ง	และอาการเปลอืกแหง้

ของยาง	 เป็นต้น	นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่มี

พื้นที่สวนยางพาราขนาดเล็ก	 ขาดเงินทุนในการ

พัฒนาสวนยางพารา	ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการ

ลงทุน	 และพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีเพียงพอ	 

สง่ผลใหป้รมิาณผลผลติตอ่ไรต่่ำา	และเสีย่งตอ่ผลผลติ

ลดลงอย่างต่อเนื่องตามมา

	 3.3	 เขตนิเวศยางพาราที่ราบ

	 	 (1)	 เกษตรกรขาดความรู้	 ในการใช้

เทคโนโลยกีารจดัการสวนยางพารา	สง่ผลใหต้น้ยาง

เจริญเติบโตไม่ดี	 มีลำาต้นแคระแกร็น	และต้นยางมี

อาการเปลือกแห้ง	ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ำา	

ประกอบกับขาดความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มที่

มปีระสทิธภิาพ	นำามาซึง่รายไดส้ทุธติอ่ไรอ่ยูใ่นระดบั

ต่ำา	

	 	 (2)	 เ กษตรกรมี สถ านภาพ เป็ น

เกษตรกรรายยอ่ย	จงึมตีน้ทนุในการบำารงุรกัษาสวน

ยางพาราจำากัด	 ส่งผลต่อการขาดวิธีการป้องกัน 

น้ำาทว่มขงั	เชน่	การยกรอ่ง	ขาดการบำารงุดนิและการ

ใชปุ้ย๋เพิม่อนิทรยีวตัถ	ุและขาดการกำาจดัวชัพชือยา่ง

ต่อเนื่อง	ประกอบกับราคาผลผลิตยางพาราที่ดีขึ้น	

ปจัจบุนัจงึมกีารขยายพืน้ทีป่ลกูยางโดยปลกูในพืน้ที่

นาเดมิหรอืพืน้ทีป่ลกูขา้วซึง่ไมเ่หมาะสมสำาหรบัการ

ปลกูยางพารา	สภาพดนิทีป่ลกูยางมคีวามสมบรูณต่์ำา	

และมีวัชพืชเกิดขึ้นค่อนข้างมาก	 นอกจากนี้ 	

เกษตรกรยังขาดความรู้ในด้านการผลิตจึงมีการ

กำาหนดระยะปลกูไมเ่หมาะสมกบัพืน้ที่	ใชปุ้ย๋ไมต่รง

กับความต้องการตามอายุของยาง	 ใช้พันธุ์ ไม่  

เหมาะสม	และขาดการจดัการควบคมุหนอนทรายที่

มีประสิทธิภาพ	 จึงทำาให้ต้นยางเจริญเติบโตไม่ดีมี

ลำาตน้แคระแกรน็	ทำาใหเ้กษตรกรเปดิกรดียางตน้เลก็	

ประกอบกับเกษตรกรมีสถานภาพเป็นเกษตรกร 

รายย่อย	จึงจำาเป็นต้องกรีดติดต่อกันหลายวัน	ทำาให้

ต้นยางพาราแสดงอาการเปลือกแห้ง	 ส่งผลต่อ

ปริมาณผลผลิตน้ำายางและรายได้สุทธิต่อไร่ต่ำา

	 	 (3)	 ราคาผลผลิตยางพาราที่ดีขึ้น 

ปจัจบุนัจงึมกีารขยายพืน้ทีป่ลกูยางโดยปลกูในพืน้ที่

นาเดิมหรือพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งไม่เหมาะสม	ส่งผลให้

ต้นยางเจริญเติบโตไม่เต็มที่	 มีลำาต้นแคระแกร็น	 

สง่ผลใหป้รมิาณผลผลติน้ำายาง	และรายไดส้ทุธติอ่ไร่

อยู่ในระดับต่ำา

4.	 เปรยีบเทยีบเศรษฐศาสตรก์ารจดัการสวน

ยางพาราขนาดเล็กระหว่างเขตนิเวศยางพารา

	 4.1	ต้นทุน	 และผลตอบแทนของการทำา

สวนยางพาราระหว่างเขตนิเวศยางพารา	พบว่า	

เกษตรกรในเขตนเิวศทีล่กูคลืน่ลอนลาดไดร้บัรายได้

สทุธสิงูทีส่ดุโดยเปรยีบเทยีบ	รองลงมาคอื	เขตนเิวศ

ที่สูง	 และที่ราบ	 เฉลี่ย	 5,665.40,	 5,426.21	 และ	

4,358.15	บาท/ไร่/ปี	 ตามลำาดับ	สำาหรับต้นทุนการ

ผลติ	พบวา่เขตนเิวศลกูคลืน่ลอนลาดมรีะดบัตน้ทนุ

สูงที่สุด	 8,990.71	 บาท/ไร่/ปี	 จำาแนกเป็นต้นทุน

ผนัแปร	รอ้ยละ	97.22	ของตน้ทนุทัง้หมด	ซึง่เปน็ตน้

ทุนแรงงาน	 ร้อยละ	 74.42	 ของต้นทุนทั้งหมด	

สำาหรับรายได้	 พบว่าได้รับรายได้เฉลี่ย	 14,406.23	
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บาท/ไร/่ป	ีซึง่มากทีส่ดุโดยเปรยีบเทยีบ	เนือ่งจากเขต

นิเวศลูกคลื่นลอนลาดได้รับระดับผลผลิตมากที่สุด	

เฉลี่ย	193.02		กก./ไร่/ปี	

	 4.2	ประสิทธิภาพการดำาเนินงานของการ

ทำาสวนยางพาราระหวา่งเขตนเิวศยางพารา	สามารถ

จำาแนกผลการศึกษาออกเป็น	2	ส่วน	คือ	

	 	 (1)	 การวดัประสทิธภิาพทางกายภาพ 

พบว่า	 เขตนิเวศที่ลูกคลื่นลอนลาดและที่สูง	 มี

ประสิทธิภาพทางกายภาพโดยรวมดีที่สุดโดย 

เปรียบเทียบ	กล่าวคือ	เขตนิเวศที่สูงมีพื้นที่สวนยาง	

และพื้นที่เปิดกรีดมากที่สุดโดยเปรียบเทียบ	ส่งผล

ให้มีปริมาณผลผลิตยางรวมเฉลี่ยสูงที่สุด	 คือ	

3,252.38	กโิลกรมั/ป	ีตลอดจนมดีชันกีารผลติ	(CYI)	

และค่าความหนาแน่นการผลิต	(CI)	ร้อยละ	112.93	

และร้อยละ	92.25	ซึ่งมากที่สุดโดยเปรียบเทียบเช่น

กนั	ในขณะทีเ่ขตนเิวศทีล่กูคลืน่ลอนลาดมพีืน้ทีส่วน

ยางพารา	และพื้นที่เปิดกรีดมากเป็นอันดับสองรอง

จากเขตนเิวศทีส่งู	แตม่ผีลผลติตอ่พืน้ทีเ่ฉลีย่	193.02	

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 ซึ่งสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบ	 

ตลอดจนมีประสิทธิภาพการผลิต	(PE)	ร้อยละ	103.10	

ซึ่งมากที่สุดโดยเปรียบเทียบ	จึงกล่าวได้ว่าเขตนิเวศ

ที่ลูกคลื่นลอนลาดมีประสิทธิภาพการผลิตสูงที่สุด

โดยเปรียบเทียบ	 แต่เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ

แรงงาน	กลับพบว่าเขตนิเวศที่สูงมีประสิทธิภาพ

แรงงานมากทีส่ดุ	เนือ่งจากมสีดัสว่นการใชแ้รงงาน

ต่อพื้นที่ในจำานวนน้อยที่สุด	คือ	12	วันทำางานต่อไร่

ต่อปี	และเมื่อพิจารณาต่อพื้นที่	พบว่า	สัดส่วนพื้นที่

การผลิตต่อแรงงาน	 เท่ากับ	 0.08	 ไร่/วันทำางาน	ซึ่ง

มากทีส่ดุโดยเปรยีบเทยีบ	รวมทัง้มผีลติภาพแรงงาน

สูงที่สุดโดยเปรียบเทียบเช่นกัน	คือ	15.49	กิโลกรัม/

วันทำางาน	 ในขณะที่เขตนิเวศที่ราบมีประสิทธิภาพ

ทางกายภายโดยรวมทั้งประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน	

และประสทิธภิาพแรงงานในระดบัทีต่่ำากวา่เขตนเิวศ

อื่นโดยเปรียบเทียบ	ดังนั้นหากพิจารณาจากผลการ

วดัประสทิธภิาพทางกายภาพเชงิเปรยีบเทยีบ	พบวา่	

เขตนิเวศที่ราบไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพาราใน

เชิงเปรียบเทียบเมื่อพิจารณาจากมาตรวัดข้างต้น	

	 	 (2)	 การวัดประสิทธิภาพทางการเงิน 

พบว่า	 เขตนิเวศที่ลูกคลื่นลอนลาด	มีประสิทธิภาพ

ทางการเงินดีที่สุดโดยเปรียบเทียบ	 กล่าวคือ	 เมื่อ

พิจารณาจากมูลค่าผลผลิตต่อมูลค่าปัจจัยการผลิต	

ซึ่งสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบ	 คือ	 1.6	 เท่า	 แต่เมื่อ

พจิารณาอตัราสว่นตน้ทนุ	พบวา่	มอีตัราสว่นตน้ทนุ

ทั้งหมดต่อพื้นที่มากที่สุด	คือ	 8,990.70	บาท/ไร่/ปี	

แต่มีอัตราส่วนต่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงเช่นกัน	

กล่าวคือ	มีรายได้สุทธิต่อพื้นที่	5,665.40	บาท/ไร่/ปี	

ซึ่งสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบ	 และรายได้สุทธิต่อ

แรงงาน	 เท่ากับ	 39,185.68	บาท/คน/ปี	ซึ่งสูงเป็น

อันดับสองรองจากเขตนิเวศที่สูง	โดยเขตนิเวศที่สูง

มสีดัสว่นของรายไดส้ทุธติอ่แรงงาน	ในสดัสว่นทีส่งู

ที่สุด	คือ	41,286.38	บาท/คน/ปี	ในขณะที่เขตนิเวศ

ที่ราบ	พบว่า	มีประสิทธิภาพทางการเงินน้อยที่สุด

โดยเปรียบเทียบ	กล่าวคือ	มีมูลค่าผลผลิตต่อมูลค่า

ปัจจัยการผลิตเพียง	 1.48	 เท่า	 ซึ่งน้อยที่สุดโดย 

เปรียบเทียบ	ประกอบกับมีอัตราการใช้ปุ๋ยต่อพื้นที่

ในสัดส่วนที่สูงที่สุด	 คือ	 55.24	 กิโลกรัม/ไร่/ปี	

นอกจากนี	้พบวา่	มอีตัราสว่นตน้ทนุสงูกวา่เขตนเิวศ

อื่น	 โดยเฉพาะสัดส่วนต้นทุนผันแปรต่อมูลค่าการ

ผลิต	และต้นทุนทั้งหมดต่อมูลค่าการผลิต	รวมทั้งมี

อตัราสว่นตอ่รายไดน้อ้ยทีส่ดุเชน่กนั	สะทอ้นใหเ้หน็

ว่า	เขตนิเวศที่ราบไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา

เมื่อพิจารณาในเชิงของประสิทธิภาพทางการเงิน	

	 4.3	 โครงการทางการเงินของการทำาสวน

ยางพาราระหวา่งเขตนเิวศยางพารา	พบวา่ ทัง้	3	เขต

นเิวศมคีวามเหมาะสมในการลงทนุ	แตเ่มือ่พจิารณา

จำาแนกตามเขตนิเวศ	พบว่า	เขตนิเวศที่ลูกคลื่นลอน
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ลาดมีความเหมาะสมในการลงทุนมากที่สุดโดย

เปรียบเทียบ	กล่าวคือ	มีมูลค่าปัจจุบันสุทธ	ิ (NPV)	

เท่ากับ	 29,970.13	บาท/ไร่	 อัตราส่วนผลตอบแทน 

ต่อต้นทุน	 (BCR)	 เท่ากับ	 1.46	 เท่า	 และอัตราผล

ตอบแทนภายในการลงทุน	(IRR)	เท่ากับ	ร้อยละ	9	

ต่อปี	ซึ่งสูงกว่าเขตนิเวศอื่นโดยเปรียบเทียบ

	 4.4	การวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางการ

เงินของการทำาสวนยางพารา	จำาแนกผลเป็น	2	ส่วน	

คือ

	 	 (1)	 ตน้ทนุการผลติเพิม่ขึน้	พบวา่	เขต

นิเวศที่ลูกคลื่นลอนลาดมีความเหมาะสมในการ

ลงทนุมากทีส่ดุ	โดยเฉพาะเมือ่กำาหนดใหต้น้ทนุการ

ผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	15	ต่อปี	 กล่าวคือ	มี

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	(NPV)	มากกว่าศูนย์	(20,212.02	

บาทตอ่ไร)่	อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ตน้ทนุ	(BCR)	

มากกว่าหนึ่ง	(1.27	เท่า)	และให้ผลตอบแทนภายใน

การลงทนุ	(IRR)	เทา่กบัอตัราดอกเบีย้	(รอ้ยละ	7)	ใน

ขณะที่เขตนิเวศที่สูง	 และเขตนิเวศที่ราบไม่มีความ

เหมาะสมต่อการลงทุนปลูกสร้างสวนยางพารา	

เนือ่งจากมอีตัราผลตอบแทนภายในการลงทนุ	(IRR)	

น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย	(ร้อยละ	7	ต่อปี)	

  (2) รายได้การผลิตลดลง	พบว่า	 เขต

นิเวศท่ีลูกคล่ืนลอนลาดมีความเหมาะสมในการลงทุน 

มากทีส่ดุเชน่กนั	โดยเฉพาะเมือ่กำาหนดใหร้ายไดก้าร

ผลติยางพาราลดลง	รอ้ยละ	15	ตอ่ป	ีกลา่วคอื	มมีลูคา่

ปัจจุบันสุทธิ	(NPV)	มากกว่าศูนย์	(15,716.50	บาท

ต่อไร่)	 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน	 (BCR)	

มากกว่าหนึ่ง	(1.24	เท่า)	และให้ผลตอบแทนภายใน

การลงทนุ	(IRR)	เทา่กบัอตัราดอกเบีย้	(รอ้ยละ	7)	ใน

ขณะที่เขตนิเวศที่สูง	และเขตนิเวศที่ราบ	ไม่มีความ

เหมาะสมต่อการลงทุนปลูกสร้างสวนยางพารา	

เนื่องจาก	 มีอัตราผลตอบแทนภายในการลงทุน	

(IRR)	น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย	(ร้อยละ	7	ต่อปี)

ข้อเสนอแนะ
	 1.	องค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีโดยส่วน

ใหญ่ของเกษตรกรในแต่ละเขตนิเวศเป็นไปใน 

รูปแบบเดียว	แต่มีต้นทุน	และผลตอบแทนในด้าน

ผลผลิตที่แตกต่างกัน	สืบเนื่องมาจากลักษณะหรือ

สภาพพื้นที่แตกต่างกัน	 ดังนั้นจึงควรปรับใช้

เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	(ตารางที่	2)

	 2.	 เขตนิเวศที่ราบ	 ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนเป็น

ที่ราบลุ่มน้ำาท่วมถึง	 ไม่เหมาะสมต่อการปลูกสร้าง

สวนยางพารา	และไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน

	 3.	ควรสนับสนุนให้มีการปลูกยางพาราใน

พื้นที่เขตนิเวศที่ลูกคลื่นลอนลาด	 ร่วมกับการทำา

กจิกรรมอืน่เพือ่เพิม่รายได้	เนือ่งจากมปีระสทิธภิาพ

ทางกายภาพ	และการเงินสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบ

	 4.	 เขตนิเวศที่สูง	นอกจากมีความยุ่งยากใน

การจัดการ	เกษตรกรยังมีการสร้างสวนยางในพื้นที่

ป่าไม้หรือป่าสงวน	ซึ่งเป็นการทำาลายทรัพยากร 

ธรรมชาติ	 จึงไม่ควรให้การสนับสนุนในการปลูก

สร้างสวนยาง
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ตารางที่	2		เสนอแนะการใช้เทคโนโลยีในการทำาสวนยางพาราสำาหรับเขตนิเวศที่ต่างกัน

รายการ เขตนิเวศที่สูง
เขตนิเวศที่

ลูกคลื่นลอนลาด
เขตนิเวศที่ราบ

1.	พันธุ์ยางพารา RRIM	600
RRIT	226

RRIM	600
RRIT	226

RRIT	251
RRIT	226

2.	การเตรียมพื้นที่ ทำาขั้นบันได ไถปรับพื้นที่ด้วยรถไถ ปลูกแบบยกร่อง	
และขุดคูรอบสวน

3.	ระยะปลูกที่ใช้	(เมตร) 8×3	ม. 7×3	ม.
8×3	ม.
6×4	ม.

7×3	ม.
6×3.5	ม.
5×4	ม.

				3.1	พื้นที่ต่อต้น ไม่ต่ำากว่า	24	ตร.ม ไม่ต่ำากว่า	20	ตร.ม ไม่ต่ำากว่า	20	ตร.ม

4.	ขนาดของหลุมปลูกยาง 50×50×50	ซม. 50×50×50	ซม. 50×50×50	ซม.

5.	วัสดุปลูกที่ใช้ ยางชำาถุง ยางชำาถุง ยางชำาถุง

6.	การใส่ปุ๋ย
				6.1	การใส่ปุ๋ยสวนยาง	0-3	ปี
										6.1.1	ปุ๋ยเคมี

									1)	ปุ๋ย	(NPK) 20-8-20 20-8-20 20-8-20

									2)	ความถี่	(ครั้ง/ปี) 2.00 2.00 2.00

									3)	ปริมาณ	(กก./ไร่) 28.20 23.37 34.26

1.1.2 ปุ๋ยอินทรีย์

									1)	ความถี่	(ครั้ง/ปี) 2.00 2.00 2.00

									2)	ปริมาณ	(กก./ไร่) 56.40 46.74 68.52

				6.2	การใส่ปุ๋ยยาง	3	ปี-เปิดกรีด
										6.2.1	ปุ๋ยเคมี

																	1)	สูตรปุ๋ย	(NPK) 20-8-20 20-8-20 20-8-20

																	2)	ความถี่	(ครั้ง/ปี) 2.00 2.00 2.00

																	3)	ปริมาณ	(กก./ไร่) 48.56 48.45 48.67

										6.2.2	ปุ๋ยอินทรีย์

																	1)	ความถี่	(ครั้ง/ปี) 1.00 1.00 1.00

																	2)	ปริมาณ	(กก./ไร่) 97.12 96.90 97.34

 6.3	การใส่ปุ๋ยยางสวนเปิดกรีดแล้ว
										6.3.1	ปุ๋ยเคมี

1)	สูตรปุ๋ย	(NPK) 30-5-18 30-5-18 30-5-18

2)	ความถี่	(ครั้ง/ปี) 2.00 2.00 2.00

3)	ปริมาณ	(กก./ไร่) 50.29 56.63 57.21
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6.3.2	ปุ๋ยอินทรีย์

		1)	ความถี่	(ครั้ง/ปี) 1.00 1.00 1.00

										2)	ปริมาณ	(กก./ไร่) 100.58 113.26 114.42

7.	การจัดการวัชพืช

					7.1	วิธีการจัดการ ทั้งเชิงกลและสารเคมี ทั้งเชิงกลและสารเคมี ทั้งเชิงกลและสารเคมี

					7.2	ปริมาณ	(ลิตร/ไร่) 0.40 0.40 0.40

8.	ระบบกรีด 1/3s	+	2	รอยกรีด	3d/4
1/4s	+	2	รอยกรีด	3d/4

1/3s	3d/4
1/4s	3d/4

1/3s	+	2	รอยกรีด	3d/4	
1/3s	3d/4

1/3s	+	2	รอยกรีด	
3d/41/3s3d/4

ตารางที่	2		(ต่อ)



บทความวิจัย

ระบบกรีดยางพาราและการจัดการแรงงานกรีดของครัวเรือนเกษตรกร	
ชาวสวนยางพารา	:	เปรียบเทียบระหว่างเขตนิเวศการทำาสวนยางพาราใน	
จังหวัดสงขลา

Rubber Tapping System and Tapping Labor Management of Rubber 
Farmers’ Household : Comparison among Rubber Ecozones in 
Songkhla Province

บัญชา		สมบูรณ์สุข1,	ประวัติ	เวทย์ประสิทธิ์2,	ไชยยะ	คงมณี3,	กนกพร	ภาชีรัตน์4		และ		

Benedicte Chambon5

Buncha  Somboonsuke, Prawat  Wettayaprasit, Chaiya  Kongmanee, Kanokporn  Pacherat 

and Benedicte  Chambon

Abstract
This	study	aimed	to	investigate	the	classification	of	rubber	ecozones,	tapping	system,	labor	management,	
sharing	benefits	of	tapping	wage	among	rubber	farm	owners,	and	related	conditions.	Both	quantitative	
and qualitative data were collected from the target population. A number of 45 farmers out of the total 
118 farmers were interviewed in depth with structured questionnaires in Songkhla Province during 2008-
2009. Descriptive statistics were applied and synthesized for the analysis of data due to the objectives of 
this study. The results of the study indicated that the rubber ecozones of small-size rubber farms could be 
classified	into	3	categories	which	were	(1)	ecozone	of	plain	rubber	farms,	(2)	ecozone	of	plateau	rubber	
farms or slope-wave area, and (3) ecozone of high-land rubber farms or mountain areas. The bio-physical 
features, geographical areas, and environments in the agricultural ecozones were major outside indicators 
that affected the styles of farm management and success of rubber farming. Rubber farm in the ecozones 

1,	2 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา
3,	4	สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา				
5			Cirad,	Montpellier,	France
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of plateau or slope-wave areas had higher success of rubber farming with the lower costs of farm management 
than those of the ecozones of plain rubber farms and high-land rubber farms or mountain areas, respectively. 
Mostly, four tapping systems were found which were 1/3S 3d/4, 1/2S 2d/3, 1/2S 3d/4, and 1/2S d/2. Tapping 
labors were family members and employed tapping labors. Most employed tapping labors used the tapping 
system	of	high	frequency	tapping	and	selected	sharing	benefits	of	50:50.	The	study	suggested	that	government	
sector and related working units should have measures for controlling and enhancing the deploying of 
appropriate technology in the rubber ecozones. There should be more supplies of tapping labors by 
importing from other provinces and foreign countries. These imported labors should be brought to be 
trained	to	be	qualified	tapping	labors.	This	will	bring	to	the	solution	of	tapping	labor	shortage	for	short	
term and medium term. There should be the promotion and distribution of knowledge for the selection of 
appropriate tapping systems and technology.
 Keywords : Rubber	tapping	labor,	rubber	tapping	system,	tapping	labor	management,	
	 	 tapping	labor	efficiency		

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจำาแนกเขตนิเวศยางพารา	 ระบบกรีดยาง	 การจัดการแรงงานกรีดและ 

ศึกษาค่าจ้างกรีดยางแบบแบ่งผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของสวนและเงื่อนไข	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 เกษตรกรชาวสวนยางพารา	จำานวน	118	 ราย	ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบ 

มีโครงสร้างและสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำานวน	45	ราย	ในจังหวัดสงขลา	ในปี	2551-2552		วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย	ผลการศึกษาพบว่า	 เขตนิเวศ 

การทำาสวนยางพาราขนาดเล็กแบ่งออก	3	เขตนิเวศ	ได้แก่	(1)	เขตนิเวศการทำาสวนยางที่ราบลุ่ม		(2)	เขตนิเวศการ

ทำาสวนยางที่ราบสูงหรือที่ลอนลาด	และ	 (3)	 เขตนิเวศการทำาสวนยางที่สูง	หรือที่ภูเขา	 โดยลักษณะชีวกายภาพ	

ภูมิศาสตร์	 และสภาพแวดล้อมในเขตนิเวศเกษตร	 เป็นปัจจัยภายนอกที่สำาคัญที่มีผลต่อลักษณะการจัดการ 

สวนยางและผลสำาเร็จของฟาร์ม	สวนยางในเขตนิเวศการทำาสวนยางที่ราบสูงหรือที่ลอนลาด	มีผลสำาเร็จสวนยาง

สูงและมีต้นทุนการจัดการสวนยางต่ำากว่าเขตนิเวศการทำาสวนยางที่ราบลุ่มและเขตนิเวศการทำาสวนยางที่สูง	

หรือที่ภูเขา	ตามลำาดับ	ระบบกรีดยางพาราที่พบมากที่สุด	 4	ระบบกรีด	 ได้แก่	 1/3S	3d/4,	 1/2S	2d/3,	 1/2S	3d/4	 

และ	 1/2S	 d/2	 สำาหรับแรงงานกรีดยางประกอบด้วยแรงงานในครัวเรือนและแรงงานจ้างกรีด	 แรงงานกรีด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบกรีดความถี่กรีดสูงและเลือกอัตราการแบ่งผลประโยชน์	 50:50	 สำาหรับข้อเสนอแนะ	 

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการดำาเนินมาตรการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการปลูกยางที่

เหมาะสมในเขตนิเวศยางพารา	 	ควรเพิ่มความต้องการแรงงานกรีดยาง	 เช่น	การนำาเข้าแรงงานจากต่างจังหวัด 

และแรงงานต่างด้าว	 และต้องนำาแรงงานดังกล่าวเข้าสู่การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะกรีดยางและคุณภาพแรงงาน	 

อันจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานกรีดยางในระยะสั้นถึงระยะกลาง	อีกทั้งควรส่งเสริมให้มีการ 

เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการเลือกใช้ระบบกรีดที่เหมาะสมและเทคโนโลยีระบบกรีด

 คำาสำาคัญ	:	 แรงงานกรีดยางพารา,	ระบบกรีดยางพารา,	การจัดการแรงงานยางพารา,	ประสิทธิภาพแรงงาน

	 	 กรีดยาง



149

ระบบกรีดยางพาราและการจัดการแรงงานกรีด
บัญชา		สมบูรณ์สุข	และคณะ

บทนำา
ยางพารา	 (Hevea brasiliensis) เป็นพืชสกุล	

Euphorbiaceae	 มีถิ่นกำาเนิดในแถบลุ่มแม่น้ำ า

อะเมซอน	ประเทศบราซิล	 ทวีปอเมริกาใต้	 เป็น 

พืชพรรณที่รวบรวมมาจากเมืองพารา	 ซึ่งเป็น 

เมอืงทา่แหง่หนึง่ในแมน่้ำาอะเมซอน	รอ้ยละ	99	ของ

ยางธรรมชาติที่ปลูกเป็นพืชชนิดนี้	 ดังนั้นองค์การ

สากลระหว่างประเทศจึงยอมรับคำาว่า	 ยางพารา	ว่า

เป็นตัวแทนของยางธรรมชาติ	 ยางพาราถือเป็น 

พืชเศรษฐกิจของโลกเนื่องจากเป็นพืชที่มีการปลูก

อย่างกว้างขวางเกือบทุกทวีปในโลก	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่ง

ปลูกยางพาราที่สำาคัญของโลก	 ผลผลิตมากกว่า 

ร้อยละ	90	ของผลผลิตยางโลก	 โดยประเทศผู้ผลิต

หลัก	 ได้แก่	 ไทย	 มาเลเซีย	 และอินโดนีเซีย	 การ 

นำายางพาราเข้ามาปลูกในประเทศไทยเกิดขึ้นช่วงปี	

พ.ศ.2442-2444	 โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ 	 

มหิศรภักดี	 (คอซิมบี้	 ณ	 ระนอง)	 เจ้าเมืองตรังใน 

ขณะนั้น	 ได้นำาเมล็ดยางพารามาปลูกครั้งแรกที่

อำาเภอกันตัง	 จังหวัดตรัง	 ต่อมาได้มีการขยายพันธุ์

ปลูกยางพารากันอย่างกว้างขวางทั่วทั้ง	 14	จังหวัด

ภาคใต้	และ	3	จังหวัดทางภาคตะวันออก	หลังจากน้ัน 

มีการพยายามขยายพันธุ์ยางมาปลูกในภาคกลาง	 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคเหนือ	จนกระทั่ง

ปจัจบุนัยางพารากลายเปน็พชืเศรษฐกจิทีส่ำาคญัของ

ประเทศไทย	มกีารผลติเปน็อนัดบัหนึง่ของโลกตัง้แต่

ปี	พ.ศ.2534	 เป็นต้นมา	 จนกระทั่งในปี	พ.ศ.2551	

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ	 16.7	 

ล้านไร่		โดยภาคใต้มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุดคือ	11.5	

ล้านไร่	 หรือร้อยละ	 68.9	 ของพื้นที่ปลูกยางพารา 

ทั่วประเทศ	ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง	 14	 จังหวัดภาคใต้	

(สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	2552)	ภายใต้ภาวะ

ราคายางที่สูงขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้เกษตรกร

ชาวสวนยางมกีารปรบัตวั	โดยเฉพาะการปรบัเปลีย่น

วิธีการผลิตและการเก็บเกี่ยวที่มีความเข้มข้นมาก 

ยิง่ขึน้	ซึง่จะสง่ผลใหผ้ลผลติยางพาราลดลงเมือ่กรดี

ตดิตอ่กนันานหลายปี	และเปน็ระบบกรดีทีเ่สยีคา่ใช้

จา่ยและแรงงานสงูเมือ่คดิผลผลติทีไ่ดต้อ่การสญูเสยี

เปลือก

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 เพื่อ

ศึกษาระบบกรีดยางและเงื่อนไขการเลือกใช้ระบบ

กรีดยางพาราของเกษตรกร	 (2)	 เพื่อศึกษาประเภท	

การจัดการแรงงานและความสามารถและ

ประสิทธิภาพของแรงงานกรีดยาง

วิธีการวิจัย
	 ทำาการศึกษาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	

ในพื้นที่ที่ศึกษาได้แก่	จังหวัดสงขลาใน	5	อำาเภอ	คือ	

อำาเภอนาหมอ่ม	อำาเภอรตัภมู	ิอำาเภอหาดใหญ	่อำาเภอ

บางกล่ำา	และอำาเภอควนเนยีง	โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 เกษตรกร

ชาวสวนยางพารา	 จำานวน	 118	 ราย	 ด้วยแบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 และการเก็บข้อมูลเชิง

คณุภาพโดยการสมัภาษณเ์ชงิลกึจากผูใ้หข้อ้มลูหลกั

จำานวน	45	ราย	ในแต่ละการใช้ระบบกรีดยางพารา

ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยแบบสัมภาษณ์

แบบไม่มีโครงสร้าง	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	ร้อยละ	และค่าเฉลี่ย	สำาหรับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะทำาการวิเคราะห์	

สังเคราะห์	 จำาแนกประเภทข้อมูลตามวัตถุประสงค์

ของงานวิจัย	

ผลการวิจัย
1.	การจำาแนกเขตนิเวศการทำาสวนยางพารา

จากการศึกษา	สามารถแบ่งเขตนิเวศการทำา

สวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลาออกเป็น	 
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3	 เขตนิเวศ	 (ตารางที่	 1)ได้แก่	 (1) เขตนิเวศการทำา

สวนยางทีร่าบลุม่		เขตนเิวศมีม้คีวามลาดชนั	10-12°	

ความสงูจากระดบัน้ำาทะเลของเขตนเิวศนี	้0-20	เมตร	

ชนิดของดินเป็นเหนียวปนทราย	 มีค่าความเป็น 

กรด-ด่างของดินประมาณ	 (pH)	 5.0-5.5	 เนื้อดินมี 

สีเทา	 และสีน้ำาตาล	 มีการระบายน้ำาที่ไม่ดี	 ความ

อุดมสมบูรณ์ของดินต่ำา	 ระบบการทำาสวนยางพารา

ที่พบได้แก่	 ระบบการทำาสวนยางพาราเชิงเดี่ยว	

ระบบการทำาสวนยางพารากับพืชร่วม	ระบบการทำา

สวนยางพารากับทำานา	ระบบการทำาสวนยางพารา

กับไม้ผล	 ระบบการทำาสวนยางพารากับเลี้ยงสัตว์	

และระบบการทำาสวนยางพารากับกิจกรรมการ 

เกษตรอื่น	ๆ	 (2)	 เขตนิเวศการทำาสวนยางที่ราบสูง

หรือที่ลอนลาด	 เขตนิเวศการทำาสวนยางที่ราบสูง

หรือที่ลอนลาดหรือลูกคลื่นมีลักษณะโดยมีความ

ลาดชัน	12-20°	ความสูงจากระดับน้ำาทะเลของเขต

นเิวศนี	้20-100	เมตร	ชนดิของดนิเปน็รว่นปนเหนยีว	

มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินประมาณ	 (pH)	 4.5-

5.5	 เนื้อดินมีสีน้ำาตาล	มีการระบายน้ำาที่ไม่ดี	 ความ

อุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง		เป็นพื้นที่เหมาะสม

ต่อการปลูกยางพารา	 ในพื้นที่นี้จึงมีสวนยางพารา

หนาแนน่และมกีารปลกูแทนในพืน้ทีส่วนยางพารา

ตารางที่	1		ลักษณะเขตนิเวศการทำาสวนยางพารา	5	อำาเภอในจังหวัดสงขลา

สภาพพื้นที่ ที่ลาดชันหรือภูเขา ควนหรือลอนลาด ที่ราบ	ที่ราบชายฝั่ง

ความลาดชัน 20	-	30° 10	-	20° <	10°

ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	
(เมตร)

100	-	500 20	-	100 0	-	20

อุณหภูมิ	(°	C) 26.5 28.2 28.0

ปริมาณน้ำาฝน	(มิลลิเมตร) 1,969.0 1,505.0 1,916.0

ความชื้นสัมพัทธ์	(%) 76.0 73.0 73.0

ชนิดของดิน ดินร่วน
ดินเหนียวปนทราย
ดินร่วนปนทราย

ดินร่วนปนเหนียว ดินเหนียวปนทราย

ความเป็นกรด	-	ด่างของดิน 4.5	-	5.5 4.5	-	5.5 5.0	-	5.5

สีของดิน เทาและน้ำาตาล น้ำาตาล เทาและน้ำาตาล

การระบายน้ำา ดี ไม่ดี ไม่ดี

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ต่ำา ปานกลาง ต่ำา

ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม้ยืนต้น	และยางพารา ยางพารา	นา	มะพร้าว	
ผลไม้	และเลี้ยงสัตว์

ไม้ยืนต้น	ยางพารา
ไม้ผล	นา	ไร่	และ

เลี้ยงสัตว์

ระบบการทำาสวนยาง ยางพาราอย่างเดียว
ยางพารากับทำานา
ยางพารากับไม้ผล

ยางพาราอย่างเดียว
ยางพารากับพืชร่วม
ยางพารากับทำานา
ยางพารากับไม้ผล

ยางพารากับเลี้ยงสัตว์

ยางพาราอย่างเดียว
ยางพารากับพืชร่วม
ยางพารากับทำานา
ยางพารากับไม้ผล

ยางพารากับเลี้ยงสัตว์
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เดิม	 ระบบการทำาสวนยางพารามีทั้งแบบสวนยาง

เชิงเดี่ยว	 ยางพารากับพืชร่วม	 ยางพารากับทำานา	

ยางพารากับไม้ผล	ยางพารากับเลี้ยงสัตว์	 ยางพารา

กับกิจกรรมการเกษตรอื่น	ๆ	และ (3) เขตนิเวศการ

ทำาสวนยางทีส่งู	หรอืทีภ่เูขา	เขตนเิวศการทำาสวนยาง

ที่สูง	 หรือที่ภูเขา	 มีลักษณะระบบนิเวศในพื้นที่ 

ลาดชัน	ภูเขา	หรือเนินเขาสูง	มีความลาดชัน	20-30°	

ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	100-500	เมตร	ชนิดของ

ดินเป็นดินร่วน	ดินเหนียวปนทราย	และดินร่วนปน

ทราย	 มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินประมาณ	 

(pH)	 4.5-5.5	 เนื้อดินมีสีเทา	 และสีน้ำาตาล	มีการ

ระบายน้ำาดี	 ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำา	 ระบบ

การทำาสวนยางพารามทีัง้แบบสวนยางพาราเชงิเดีย่ว	

ยางพารากับพืชร่วม	ยางพารากับทำานา	ยางพารากับ

ไม้ผล	

2.	ระบบกรดียางพาราของเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา

(1)		ระบบกรีดยางพาราในปัจจุบัน	จาก

การศึกษาพบว่า	 ในปัจจุบันเกษตรกรมีการเลือกใช้

ระบบกรีดยางพารา	9	ระบบ	ได้แก่	ระบบกรีด	1/3S	

3d/4,	1/2S	2d/3,	1/2S	3d/4,	1/2S	d/2,	1/3S	2d/3,	1/3S	

4d/5,	1/3S	5d/6,	1/3S	6d/7,	และ	1/2S	4d/5	ตามลำาดบั	

สามารถแบ่งออกเป็น	1)	 ระบบกรีดตามข้อแนะนำา

ของสถาบันวิจัยยางหรือระบบกรีดปกติ	คือ	 ระบบ

กรีดที่มีความถี่กรีดไม่เกิน	2	วัน	หยุดพักหน้ายาง	1	

วัน	ได้แก่	ระบบ	1/2S	2d/3,	1/2S	d/2	และ	1/3S	2d/3	

และ	2)	 ระบบกรีดที่เกษตรกรเลือกที่จะปฏิบัติ	 คือ	

ระบบกรีดที่มีความจำานวนวันกรีดมากกว่า	 3	 วัน 

ขึ้นไปและหยุดพักหน้ายาง	1	วัน	รวมทั้งระบบกรีด

ทีม่กีารกรดีทกุวนัหรอืหยดุกรดีบางวนั	ไดแ้ก	่ระบบ

กรีด	1/3S	3d/4,	1/2S	3d/4,	1/3S	4d/5,	1/3S	5d/6,	

1/3S	6d/7	และ	1/2S	4d/5	จากตารางที่	 2	พบว่า	 4	

ระบบกรีด	ได้แก่	ระบบกรีด	1/3S	3d/4,	1/2S	2d/3,	

1/2S	3d/4	และ	1/2S	d/2	เป็นระบบกรีดที่เกษตรกร

ชาวสวนยางเลอืกใชม้ากทีส่ดุและพบในทกุเขตนเิวศ

สวนยางพาราระบบกรีด	(ตารางที่	2)

(2)		เงื่อนไขในการตัดสินใจเลือกระบบ

กรีดยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารา		

สำาหรับเงื่อนไขในการตัดสินใจเลือกระบบกรีด

ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ที่

ศึกษาพบว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับปริมาณผลผลิต	 อายุ 

ต้นยางพารา	และความสิ้นเปลืองเปลือกและสภาพ

แวดล้อมของสวนยางเป็นเงื่อนไขที่สำาคัญในการ

ตดัสนิใจเลอืกระบบกรดียางพาราในปจัจบุนั	(ตาราง

ที่ 	 3)	 และพบว่าความต้องการปริมาณน้ำายาง	

(ผลผลิต)	ความยากง่ายต่อการทำางาน	อายุยางพารา	

และความสิน้เปลอืงของเปลอืกเปน็เหตผุลสำาคญัใน

การตดัสนิใจเลอืกระบบกรดียางพาราของเกษตรกร

ชาวสวนยาง

(3)	 จำานวนวันกรีดในรอบปี	จากตารางที่	

4	พบว่า	ทั้ง	 9	 ระบบกรีดมีจำานวนวันกรีดเฉลี่ยใน

รอบเดือน	21.52	วัน	และมีจำานวนวันกรีดเฉลี่ยใน

รอบป	ี137.17	วนั	โดยเมือ่เปรยีบเทยีบจำานวนวนักรดี

เฉลี่ยในรอบเดือนและรอบปีระหว่างเขตนิเวศ 

การทำาสวนยางพาราพบว่าในเขตนิเวศการทำาสวน

ยางพาราที่ราบสูงหรือที่ลอนลาดมีจำานวนวันกรีด

เฉลี่ยในรอบเดือนและรอบปีสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ

เขตนิเวศการทำาสวนยางพาราที่สูงหรือที่ภูเขา	และ

เขตนิเวศการทำาสวนยางพาราที่ราบลุ่ม

3.	แรงงานการกรีดยางพารา

(1)	 ประะเภทของแรงงานกรีดยางพารา		 

จากตารางที่	5	พบว่า	แรงงานกรีดยางประกอบด้วย	

แรงงานครัวเรือนซึ่งเป็นเจ้าของสวน	และแรงงาน

จ้างกรีดแบบแบ่งผลผลิต	ซึ่งแบ่งออกเป็นแรงงาน

จ้างกรีดที่เป็นแรงงานในพื้นที่	เช่น	เครือญาติ	เพื่อน

บา้น	หรอืแรงงานอพยพจากตา่งจงัหวดั	และแรงงาน
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ตารางที่	2		ระบบกรีดยางพาราในปัจจุบันในจังหวัดสงขลา	(N	=	118)

ระบบกรีด	(1) เฉลี่ยรวม เขตนิเวศ	1	(2) เขตนิเวศ	2 เขตนิเวศ	3

1.1/3S3d/4 38.18 38.18 36.36 40.00

2.1/2S2d/3 27.72 50.00 18.18 15.00

3.1/2S3d/4 19.39 25.00 18.18 15.00

4.1/2Sd/2 18.82 25.00 18.18 13.33

5.1/3S2d/3 8.71 8.71 9.09 8.33

6.1/3S4d/5 3.28 3.35 3.20 3.33

7.1/3S5d/6 1.75 1.85 1.74 1.67

8.1/3S6d/7 1.63 1.66 1.58 1.67

9.1/2S4d/5 1.53 1.45 1.50 1.65

หมายเหตุ	:	(1)	1/3S3d/4	:	กรีดหนึ่งในสามลำาต้นสามวันหยุดหนึ่งวัน,	1/2S2d/3:	กรีดครึ่งต้นสองวันหยุดหนึ่งวัน,	

1/2S3d/4	:	กรีดครึ่งต้นสามวันหยุดหนึ่งวัน,	1/2Sd/2	:	กรีดครึ่งต้นวันเว้นวัน,	1/3S2d/3	:	กรีดหนึ่ง

ในสามลำาต้นสองวันหยุดหนึ่งวัน,	1/3S4d/5	:	กรีดหนึ่งในสามลำาต้นสี่วันหยุดหนึ่งวัน,	1/3S5d/6	:		

กรดีหนึง่ในสามลำาตน้หา้วนัหยดุหนึง่วนั,	1/3S6d/7	:	กรดีหนึง่ในสามลำาตน้หกวนัหยดุหนึง่วนั	และ	

1/2S4d/5	:	กรีดครึ่งต้นสี่วันหยุดหนึ่งวัน

(2)		เขตนเิวศ	1	:	เขตนเิวศการทำาสวนยางพาราทีส่งู	หรอืทีภ่เูขา	เขตนเิวศ	2	:	เขตนเิวศการทำาสวนยางพารา		

ที่ราบสูงหรือที่ลอนลาด	เขตนิเวศ	3	:	เขตนิเวศการทำาสวนยางพาราที่ราบลุ่ม

ตารางที่	3		การตัดสินใจของเกษตรกรเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเลือกระบบกรีดยางพาราจำาแนกตามพื้นที่

ปัจจัย เฉลี่ยรวม เขตนิเวศ	1 เขตนิเวศ	2 เขตนิเวศ	3

1.	ความยากง่ายต่อการทำางาน	 50.98 60 47.06 50.00

2.	ปริมาณน้ำายาง	(ผลผลิต) 76.47 100 58.82 78.95

3.	อายุสวนยาง 46.08 40 52.94 44.74

4.	ระยะเวลาหน้ากรีด 31.37 60 23.53 30.26

5.	มีความสิ้นเปลืองเปลือก 31.37 40 23.53 30.26

6.	สภาพพื้นที่สวนยาง 4.90 40 12.33 3.95

7.	หน้ากรีดเกิดโรค/เปลือกแห้ง 13.73 20 5.88 14.47

8.	ความสมบูรณ์ของเปลือกงอก 9.80 40 11.76 7.89

9.	พันธุ์ยาง/ขนาดต้นยาง 14.71 80 11.76 11.84

10.	จำานวนแรงงานกรีดยาง 6.86 20 11.76 5.26
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ตารางที่	4		จำานวนวันกรีดในรอบปี	จำาแนกตามเขตนิเวศยางพาราใน	5	อำาเภอของจังหวัดสงขลา	(N	=	118)

ระบบกรีด
ค่าเฉลี่ยรวม
(วัน/เดือน)

ค่าเฉลี่ยรวม
(วัน/ปี)

ค่าเฉลี่ย	(วัน/เดือน) ค่าเฉลี่ย	(วัน/ปี)

เขตนิเวศ
1

เขตนิเวศ
2

เขตนิเวศ
3

เขตนิเวศ
1

เขตนิเวศ
2

เขตนิเวศ
3

1.1/3S3d/4 21.25 142.81 20.50 22.25 21.00 138.21 146.22 144.00

2.1/2S2d/3 21.31 138.31 19.66 23.00 21.27 133.00 142.10 139.83

3.1/2S3d/4 22.36 140.11 22.26 23.58 21.24 139.33 142.64 138.36

4.1/2Sd/2 13.85 116.02 13.05 14.28 14.28 110.59 119.14 118.33

5.1/3S2d/3 20.10 136.12 19.32 21.00 19.98 135.28 138.24 134.84

6.1/3S4d/5 23.10 144.75 22.10 23.22 23.98 140.66 145.56 148.03

7.1/3S5d/6 24.14 140.02 23.22 24.85 24.35 135.11 142.35 142.60

8.1/3S6d/7 25.10 135.21 24.55 26.15 24.60 133.25 138.00 134.38

9.1/2S4d/5 22.47 141.21 20.36 23.55 23.50 139.22 142.56 141.85

ค่าเฉลี่ย 21.52 137.17 20.55 22.43 21.58 133.85 139.64 138.02

ตารางที่	5		ประเภทแรงงานกรีดยางพารา	(N	=	118)

ประเภทแรงงานกรีดยางพารา ค่าเฉลี่ย เขตนิเวศ	1 เขตนิเวศ	2 เขตนิเวศ	3

1.	แรงงานกรีดครัวเรือน 52.00 42.21 52.18 61.56

2.	แรงงานจ้างกรีดนอกครัวเรือน	(แรงงานไทย) 28.07 28.20 33.70 22.31

3.	แรงงานจ้างกรีดต่างด้าว	(แรงงานต่างด้าว) 19.93 39.59 14.12 16.13

ต่างด้าว	 ส่วนใหญ่ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราใช้แรงงานในครัวเรือนร้อยละ	52.00	 โดย

ทั้งสามเขตนิเวศมีการใช้แรงงานกรีดครัวเรือนเป็น

สัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับแรงงานประเภทอื่น 

ในขณะที่แรงงานต่างด้าวที่รับจ้างกรีดยางพาราพบ 

ร้อยละ	 19.93	 โดยเฉพาะในเขตนิเวศที่สูงพบว่า

แรงงานตา่งดา้วรบัจา้งกรดีมสีดัสว่นรอ้ยละสงูทีส่ดุ

เมื่อเทียบกับในเขตนิเวศอื่น

(2)	 ลักษณะแรงงานกรีดยางพาราใน

ปจัจบุนั	จากตารางที	่6	พบวา่	จำานวนแรงงานทัง้หมด

ของครัวเรือนโดยเฉลี่ย	2.60	คน	และแรงงานเกษตร

ทัง้หมดของครวัเรอืนโดยเฉลีย่	2.37	คน	และแรงงาน

กรดียางพาราทัง้หมดของครวัเรอืนโดยเฉลีย่	2.0	คน	

และพบวา่ในปจัจบุนัพืน้ทีก่รดียางพาราทัง้หมดของ

ครัวเรือนโดยเฉลี่ย	 14.86	 ไร่	 ซึ่งสัดส่วนพื้นที่กรีด

ยางพาราต่อแรงงานกรีดยางพาราของครัวเรือนโดยเฉล่ีย

เท่ากับ	7.43	ไร่ต่อแรงงานกรีด	ซึ่งจากการศึกษาพบ

ว่า	การเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	

อันเน่ืองมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ	ค่านิยม 

ทางวัตถุ	 และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมใน

พื้นที่ 	 ทำาให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานใน 

ครัวเรือน	และมีการจ้างแรงงานกรีดมากขึ้น
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(3)	จำานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของ

แรงงานกรดียางพารา		จากตารางพบวา่	แรงงานกรดี

ยางใช้เวลาส่วนใหญ่สำาหรับงานกรีดยางเฉลี่ย	 3.76	

ชั่วโมงต่อวันสำาหรับแรงงานกรีดครัวเรือน	 และ

แรงงานจ้างกรีด	4.52	ชั่วโมงต่อวัน	การผลิตน้ำายาง

สดมีจำานวนชั่วโมงทำางานทั้งหมดของแรงงานครัว

เรอืน	เทา่กบั	6.11	ชัว่โมง	ตอ่วนั	และ	8.61	ชัว่โมงตอ่

วนัสำาหรบัการผลติยางแผน่ดบิ	และแรงงานจา้งกรดี

ที่ผลิตน้ำายางสดมีจำานวนชั่วโมงทำางานทั้งหมด

เท่ากับ	 7.37	ชั่วโมงต่อวัน	และ	9.47	ชั่วโมงต่อวัน

สำาหรับการผลิตยางแผ่นดิบ	ซึ่งแรงงานครัวเรือน 

ใชเ้วลาทำางานนอ้ยกวา่แรงงานจา้งกรดี	และการผลติ

น้ำายางสดใช้เวลาน้อยกว่ายางแผ่นดิบประมาณ	 2	

ชั่วโมง	 (ตารางที่	 7)	ทำาให้เกษตรกรส่วนใหญ่เลือก

ผลิตน้ำายางสดมากขึ้น

(4)	วงจรการปฏิบัติงานรอบวันของ

แรงงานกรีดยางพารา	 จากการศึกษาวงจรการ

ปฏบิตังิานรอบวนัของแรงงานกรดียางพาราสามารถ

แบ่งช่วงการปฏิบัติงานได้	4	ช่วง		ได้แก่		1)	ช่วงการ 

กรีดยาง	 (tapping	 period)	 เป็นช่วงเวลาที่แรงงาน

ปฏิบัติงานกรีดยาง	 โดยทั่วไปพบว่าเกษตรกรชาว 

ตารางที่	6		ลักษณะทั่วไปของสวนยางพาราและแรงงานกรีดยางพาราในปัจจุบัน	(N	=	118)

รายการ ค่าเฉลี่ย เขตนิเวศ	1 เขตนิเวศ	2 เขตนิเวศ	3

1.	จำานวนแรงงานทั้งหมดในครัวเรือน	(คน) 2.60 2.31 3.00 2.51

2.	จำานวนแรงงานเกษตรทั้งหมดในครัวเรือน	(คน) 2.37 2.10 2.81 2.22

3.	จำานวนแรงงานที่กรีดยางพาราทั้งหมดใน
				ครัวเรือน	(คน) 2.00 2.00 2.06 1.89

4.	พื้นที่กรีดยางพาราทั้งหมดของครัวเรือน	(ไร่)	 		14.86 			14.20 		17.00 13.40

5.	สัดส่วนพื้นที่กรีดยางพาราต่อแรงงาน
				กรีดยางพารา	(ไร่/คน) 7.43 7.10 8.25 7.08

สวนยางมีช่วงเวลากรีดยาง	2	ช่วงคอื	เริ่มตัง้แต่	เวลา	

22:00	น.	ถึง	04:00	น.	ในวันถัดไป	หรือตั้งแต่เวลา	

02:00	น.	ถึง	06:00	น.	2)	ช่วงเก็บผลผลิต	(collecting	

product	period)	เปน็ชว่งเวลาปฏบิตังิานเกบ็ผลผลติ	

เช่น	 น้ำายางสด	 ยางก้อนถ้วย	 และขี้ยาง	 จะเริ่ม

ปฏบิตังิานหลงัจากเสรจ็งานกรดีอยา่งนอ้ย	2	ชัว่โมง	

โดยทั่วไปเริ่มตั้งแต่เวลา	 08:00	 น.	 ถึง	 10:00	 น.	 

3)	 ช่วงแปรรูปยางแผ่นดิบและการตลาด	สำาหรับ

เกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นดิบ	หลังได้เสร็จงานเก็บ 

น้ำายางสดแล้วจะเริ่มงานแปรรูปยางแผ่นดิบ	ตั้งแต่

เวลา	10:00	น.	ถึง	12:00	น.	ในขณะที่เกษตรกรผู้ขาย

น้ำายางสด	หลังเสร็จสิ้นงานเก็บน้ำายางสด	จะขนส่ง

น้ำายางสดไปขาย	ณ	จุดรับซื้อใกล้เคียง	 ในช่วงเวลา	

09:00	 น.	 ถึง	 11:00	 น.	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง

ระหว่างสถานที่ขายน้ำายางสดและสวนยาง	โดยงาน

ขายน้ำายางสดใช้เวลาประมาณคร่ึงช่ัวโมง	4)	ช่วงเวลา

ผักผ่อน	 (leisure	 period)	 เป็นช่วงเวลาพักผ่อน	

ประกอบอาชีพเสริม	 กิจกรรมทางสังคมหรือหา 

รายไดเ้สรมิ	และนอนหลบัพกัผอ่นกอ่นเริม่งานกรดี

ในวันถัดไป	เริ่มตั้งแต่เวลา	12:00	น.	ถึง	02:00	น.	ใน

วันถัดไป	หรือตั้งแต่	12:00	น.	ถึง	22:00	น.	(รูปที่	1)
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ตารางที่	7	 จำานวนชัว่โมงทำางานของแรงงานกรดียางพาราจำาแนกตามประเภทแรงงานกรดียางพาราของครวัเรอืน 

	 ในจังหวัด	สงขลา	(N	=	118)

จำานวนชั่วโมง ค่าเฉลี่ย เขตนิเวศ	1 เขตนิเวศ	2 เขตนิเวศ	3

1.	จำานวนชั่วโมงทำางานกรีดยางพารา	(ชั่วโมง/วัน)
1.1	แรงงานครัวเรือน 3.76 4.00 		3.48 3.80
1.2	แรงงานจ้าง 4.52 4.50 		4.86 4.29

2.	จำานวนชั่วโมงทำางานเก็บน้ำายาง	(ชั่วโมง/วัน)
2.1	แรงงานครัวเรือน 1.78 2.12   1.71 1.78
2.2	แรงงานจ้าง 1.85 2.15 		1.67 1.84

3.	จำานวนชั่วโมงทำายางแผ่นดิบ	(ชั่วโมง/วัน)
3.1	แรงงานครัวเรือน 2.50 2.60 		3.00 2.33
3.2	แรงงานจ้าง 2.10 2.40 		2.70 2.74

4.	จำานวนชั่วโมงขายผลผลิต	(ทั้งยางแผ่นดิบและ 
น้ำายางสด)	(ชั่วโมง/วัน)

4.1	แรงงานครัวเรือน 0.57 0.82 		0.55 0.56
4.2	แรงงานจ้าง 1.00 1.35 		1.05 0.87

5.	จำานวนชั่วโมงทั้งหมด	(ชั่วโมงต่อวัน)	
กรณีครัวเรือนที่ทำาน้ำายางสด

5.1	แรงงานครัวเรือน 6.11 6.12 		5.74 6.14
5.2	แรงงานจ้าง 7.37 6.65 		7.58 7.00

6.	จำานวนชั่วโมงทั้งหมด	(ชั่วโมงต่อวัน)	
กรณีครัวเรือนที่ทำายางแผ่นดิบ	

6.1	แรงงานครัวเรือน 8.61 8.72 		8.74 8.47
6.2	แรงงานจ้าง 9.47 9.05 10.28 9.74

02.00	น.-	06.00	น.	หรือ	 08.00	น.	-	10.00	น.	 10.00	น.	-	12.00	น.	 12.00	น.	-	02.00	น.	หรือ

22.00	น.	-	04.00น.	 	 	 12.00	น.	-	22.00	น.

กิจกรรมกรีดยางพารา	 กิจกรรมเก็บน้ำายางพารา	 กิจกรรมทำาน้ำายางสดและยางแผ่นดิบ	 ช่วงพักผ่อน/เวลาว่างงาน

                                          

	 ขายผลผลิต	 ขายผลผลิต

	 (กรณียางแผ่นดิบ)	 (กรณีน้ำายางสด)

รูปที่	1  วงจรการปฏิบัติงานรอบวันของแรงงานกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา



วารสารหาดใหญ่วิชาการ	9(2)	ก.ค.	-	ธ.ค.	2554
Hatyai	Journal	9(2)		Jul	-	Dec		2011156

(5)	 ความสามารถและประสิทธิภาพการ

ปฏบิตังิานของแรงงานกรดียางพารา		ความสามารถ

และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแรงงาน 

ครวัเรอืนสงูกวา่แรงงานจา้งกรดีทัง้ครวัเรอืนทีผ่ลติ

น้ำายางสดและผลิตยางแผ่นดิบ	 โดยกรณีน้ำายางสด

แรงงานครัวเรือนสามารถทำารายได้	 439.9	บาทต่อ

ชั่วโมงทำางาน	ในขณะที่แรงงานจ้างกรีดสามารถทำา

รายได้	 364.3	 บาทต่อชั่วโมงทำางาน	 เช่นเดียวกับ 

กรณียางแผ่นดิบก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 และ

สวนยางในเขตนิเวศราบสูง/ที่ลอนลาดมีสัดส่วน

ผลผลิตต่อชั่วโมงและสัดส่วนรายได้ต่อชั่วโมง 

สูงกว่าเขตนิเวศที่สูง/ภูเขา	 และเขตนิเวศที่ราบลุ่ม	

ตามลำาดับ	(ตาราง	8)

การอภิปราย	และข้อเสนอแนะ
เขตนิเวศการทำาสวนยางพาราขนาดเล็กใน

จังหวัดสงขลาออกเป็น	 3	 เขตนิเวศ	 ได้แก่	 (1)	 เขต

นิเวศการทำาสวนยางที่ราบลุ่ม	 (2)	 เขตนิเวศการทำา

สวนยางที่ราบสูงหรือที่ลอนลาด	และ	(3)	เขตนิเวศ

การทำาสวนยางที่สูง	หรือที่ภูเขา	ผลการศึกษาพบว่า	

ตารางที่	8		ความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแรงงานกรีดยางในจังหวัดสงขลา	1)	(N	=	118)

ความสามารถและประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย เขตนิเวศ	1 เขตนิเวศ	2 เขตนิเวศ	3

1.	ความสามารถในการกรีดยางพารา	(ไร่/คน/วัน) 6.46 5.76 6.28 7.35

2.	ความสามารถเก็บน้ำายาง	(ไร่/คน/วัน) 6.98 6.23 6.98 7.73

3.	ความสามารถทำายางแผ่นดิบ	(กิโลกรัม/คน/วัน) 25.90 24.50 26.20 27.00

4.	สัดส่วนผลผลิตต่อชั่วโมง	(กิโลกรัม/ชั่วโมง)	
กรณีครัวเรือนผลิตน้ำายางสด

	 	 -		แรงงานครัวเรือน
	 	 -		แรงงานจ้าง

6.46
5.35

6.65
6.12

8.70
6.59

5.86
5.14

5.	สัดส่วนผลผลิตต่อ	(กิโลกรัม/ชั่วโมง)	
		 กรณีครัวเรือนผลิตยางแผ่นดิบ
	 	 -	 แรงงานครัวเรือน
	 	 -	 แรงงานจ้าง

4.58
4.17

4.67
4.50

5.71
4.86

4.25
3.70

6.	สัดส่วนรายได้ต่อชั่วโมง	(บาท/ชั่วโมง)	
		 กรณีครัวเรือนผลิตน้ำายางสด
	 	 -	 แรงงานครัวเรือน
	 	 -	 แรงงานจ้าง

439.90
364.30

452.80
416.80

592.50
448.80

399.10
350.00

7.	สัดส่วนรายได้ต่อชั่วโมง	(บาท/ชั่วโมง)	
	 กรณีครัวเรือนผลิตยางแผ่นดิบ
	 	 -	 แรงงานครัวเรือน
	 	 -	 แรงงานจ้าง

332.90
303.20

339.50
327.10

415.10
353.30

308.90
269.00

1)	คำานวณจากข้อมูลในตารางที่	 6	และ	7	คำานวณรายได้จากราคายางพาราฐานปีการเพาะปลูก	 2008	ของจังหวัด

สงขลา	โดยราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบ	72.7	บาทต่อกิโลกรัมและราคาเฉลี่ยน้ำายางสด	68.1	บาทต่อกิโลกรัม
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ลักษณะชีวกายภาพ	ภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม

เขตนิเวศเกษตรเป็นปัจจัยภายนอกที่สำาคัญ	 ซึ่งมี 

ผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะการจัดการสวนยาง

และผลสำาเร็จของฟาร์ม	สวนยางในเขตนิเวศการทำา

สวนยางที่ราบสูงหรือที่ลอนลาด	มีผลสำาเร็จของ

สวนยางสูงและมีต้นทุนการจัดการสวนยางต่ำากว่า

เขตนิเวศการทำาสวนยางที่ราบลุ่มและเขตนิเวศการ

ทำาสวนยางทีส่งู	หรอืทีภ่เูขา	ตามลำาดบั		อยา่งไรกต็าม

ด้วยในปัจจุบันในพื้นที่นี้มีการใช้ที่ดินอย่างเต็มที่

แลว้	ทำาใหส้วนยางปลกูใหมข่ยายอยูใ่นเขตนเิวศการ

ทำาสวนยางที่ราบลุ่ม	ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและ

ตน้ทนุการจดัสวนยางเพิม่ขึน้	และระดบัความสำาเรจ็

ของฟาร์มลดน้อยถอยลง	ตามลำาดับ

สำาหรบัแรงงานกรดียางประกอบดว้ยแรงงาน

ในครัวเรือนและแรงงานจ้างกรีด	จากการศึกษาพบ

ว่า	ความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของแรงงานกรดีครวัเรอืนสงูกวา่แรงงานจา้งกรดีทัง้

ครัวเรือนที่ขายน้ำายางสดและขายยางแผ่นดิบ	 เช่น

เดียวกับแรงงานกรีดที่ทำางานในเขตนิเวศราบสูง/ 

ที่ลอนลาดมีสัดส่วนผลผลิตต่อชั่วโมงและสัดส่วน

รายไดต้อ่ชัว่โมงสงูกวา่	เขตนเิวศทีส่งู/ภเูขา	และเขต

นิเวศที่ราบลุ่ม	 ตามลำาดับ	 แรงงานกรีดส่วนใหญ่

เลือกใช้ระบบกรีดความถี่กรีดสูงจากการศึกษามี 

ข้อเสนอแนะกล่าวคือ	 1)	 ภาครัฐและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งควรมดีำาเนนิมาตรการควบคมุและสง่เสรมิ

การใชเ้ทคโนโลยกีารปลกูยางทีเ่หมาะสมโดยเฉพาะ

สวนยางที่ปลูกในเขตนิเวศที่ราบลุ่มและเขตนิเวศ 

ที่สูง/ภูเขา	2)	การเพิ่มอุปทานแรงงานกรีดยาง	 เช่น	

การนำาเข้าแรงงานจากต่างจังหวัดและแรงงาน

ต่างด้าว	 และต้องนำาแรงงานดังกล่าวเข้าสู่การ 

ฝกึอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะกรดียางและคณุภาพแรงงาน	

อันจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

กรีดยางในระยะสั้นถึงระยะกลาง	 3)	ส่งเสริมการ 

เผยแพร่ความรู้ด้ านการเลือกใช้ระบบกรีดที่  

เหมาะสมและเทคโนโลยีระบบกรีด
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บทความวิจัย

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส	เขต	3

Basic Education Commissions’ Participation in the Administration of 
Schools	under	the	Office	of	Educational	Area	3,	Narathiwat

พนันพร	ไกรแก้ว1		และ	สนาน		ลิมป์เศวตกุล2

Phananphorn  Kraikaeo and Sanan  Limsawetkul

Abstract
The objectives of this research were 1) to determine the level of participation in the administration of 
schools	by	basic	education	commission	based	on	the	role	specified	in	Basic	Education	Commission	Regulation	
B.E. 2543, 2) to compare the participation in the school administration based on personal variables of the 
members of the commission. The sample for the study included 269 members of Basic Education 
Commissions	under	the	Office	of	Educational	Area	3,	Narathiwat	in	the	2009	academic	year.	The	sample	
consisted of 38 educational personnel, 38 representatives of people, 78 representatives of organizations 
and 115 experts. The instrument used in the study was a 5-scale questionnaire and the data were analyzed 
by such statistics as arithmetic means, standard deviations, F-test and the paired comparison Scheffe test. 
The	findings	of	the	study	revealed	the	followings	:
 1. As a whole, the level of participation in the administration of the schools by the Basic Education 
Commissions was moderate. By individual aspects, all tasks of participation were also moderate with the 
following descending order: (1) general administration, (2) personnel administration, (3) academic 
administration and (4) budget administration. Members of Basic Education Commissions who differred 
in	their	status	showed	significant	difference	in	the	participation	of	administration	of	the	schools.	Overall,	
school personnel showed a higher level of administration than did the experts, representatives of 
organizations and representatives of the people. The experts showed a higher level of administration than 
did representatives of organizations. Finally, representatives of the people showed a higher level of 

1	 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110
2	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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administration than did the representatives of organizations.
 2. Members of Basic Education Commissions who were different in their status showed differences 
in their participation in the administration of the schools. Overall, school personnel had a higher level of 
participation than did the experts, representatives of the organizations and representatives of the people. 
The experts had a higher level of participation than did the representatives of the organizations. Finally, 
representatives of the people had a higher level of participation than did representatives of the organizations.
 Keywords : Participation,	Administration	of	School

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามบทบาทหน้าที่	 ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.2543		 

2)	เพื่อเปรียบเทียบการมสีว่นร่วมในการบริหารสถานศึกษา	จำาแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา	

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส	 

เขต	 3	ปีการศึกษา	 2552	จำานวน	269	คน	 โดยกลุ่มตัวอย่างแยกเป็นบุคลากรภายในสถานศึกษา	 38	คน	ผู้แทน 

ประชาชน	38	คน	ผู้แทนองค์กร	78	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	115	คน	เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติทดสอบเอฟ	(F-test)	

ทำาการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของ	Scheffe	ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 โดยภาพรวมมี 

ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

ปานกลางในทุกด้าน	เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย	คือ	(1)	การบริหารงานทั่วไป	(2)	การบริหารงานบุคคล	(3)	การ

บริหารงานวิชาการ	(4)	การบริหารงานงบประมาณ	ตามลำาดับ

	 2.	คณะกรรมการสถานศกึษาทีม่สีถานภาพตา่งกนัมสีว่นรว่มในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานแตกตา่ง

กัน	พบว่า	 โดยภาพรวมบุคลากรภายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่ากลุ่ม

ผูท้รงคณุวฒุ	ิผูแ้ทนองคก์ร	ผูแ้ทนประชาชน	กลุม่ผูท้รงคณุวฒุมิสีว่นรว่มในการบรหิารสถานศกึษามากกวา่ผูแ้ทน

องค์กร	ส่วนกลุ่มผู้แทนประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษามากกว่าผู้แทนองค์กร

	 คำาสำาคัญ	:	การมีส่วนร่วม,	การบริหารสถานศึกษา

บทนำา
การจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด	 ก็คือการเป็นเจ้าของและมี  

สว่นรว่มของทกุ	ๆ 	ฝา่ย	ทกุ	ๆ 	คนในระบบการศกึษา	

คือ	 เป็นทั้งผู้ให้	 ผู้รับ	 และประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย	ซึ่งก็คือสังคมทั้งระบบ	 เพราะเหตุผลที่ว่า

ทกุคนยอ่มปรารถนาใหบ้า้นเมอืงมคีวามผาสกุมัน่คง	

และเปน็ความจำาเปน็ทีท่กุคนจะตอ้งรว่มมอืกนั	เพือ่

ให้การดำาเนินงานการศึกษาสำาเร็จตามเป้าหมาย	ซึ่ง

ในการจดัการศกึษาทีจ่ะสนองตอบตอ่ความตอ้งการ

ของสงัคมไดน้ัน้	บคุลากรในโรงเรยีน	ชมุชน	ทอ้งถิน่	 

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ	 จะต้องมีส่วนร่วมใน 

การจัดการศึกษา	 ผลการจัดการศึกษาจึงจะมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การจัดการศึกษาจึง

เป็นเรื่องที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะทำาให้ศักยภาพ

ทีม่อียูใ่นตวัคนไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ที่	ทำาใหค้น
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พนันพร	ไกรแก้ว		และสนาน		ลิมป์เศวตกุล

รู้จักคิดวิเคราะห์	 รู้จักแก้ปัญหา	 มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	 รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง	สามารถปรับตัว

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 ส่งผลให้มี 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพทุธศกัราช	2542	

เป็นกฎหมายหลักทางด้านการศึกษาฉบับแรกของ

ประเทศไทยที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและให้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง	 เพื่อ

กำาหนดเนือ้หาสาระตา่ง	ๆ 	เกีย่วกบัการจดัการศกึษา

ของประเทศ	 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ

จัดการศึกษาขนานใหญ่	หรือต้องมีการปรับระบบ

การศกึษาใหม	่ซึง่ทำาใหต้อ้งมกีารปฏริปูการศกึษาอกี

ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการจัดการศึกษาไทย		

การที่จะให้การศึกษาปรับบทบาทเชิงรุกและมีพลัง

สร้างสรรค์ให้เป็นสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้

ในยุคข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงภายใต้

โลกาภิวัตน์	 จำาเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ

จัดการศึกษาใหม่	 คือต้องมุ่งให้สังคมทุกส่วนมี 

ส่วนร่วมและรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เป็นการ

ศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต	 โดยเครือข่ายแหล่งเรียนรู ้

ผู้บริหารทุกระดับ			

	 เนือ่งดว้ยผูว้จิยัมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการจดัการ

ศึกษาและระบบการจัดการศึกษาของไทยที่จะให้

ประชาชนหรอืทอ้งถิน่เขา้มารบัผดิชอบคอ่นขา้งเปน็

เรื่องใหม่	 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการมี

ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

นราธิวาส	เขต	3	เพื่อหาคำาตอบว่าการมีส่วนร่วมใน

การบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นราธวิาส	เขต	3	เปน็อยา่งไร	และแตกตา่งกนัหรอืไม	่

ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน	ด้านตัวแปรของบุคคล	

ตัวแทนของชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะอันควร

ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร	ซึ่งจะทำาให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่

จะนำาไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ

บริหารสถานศึกษาในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นราธิวาส	เขต	3	และพื้นที่อื่น	ๆ	ให้มีประสิทธิภาพ

สูงยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส	

เขต	 3	 ตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วย 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.2543	

ตามขอบข่ายภารกิจทั้ง	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 การบริหาร 

งานวิชาการ	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงาน 

งบประมาณ	และการบริหารงานทั่วไป

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส	

เขต	 3	 จำาแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้แก่	 บุคลากรภายใน 

สถานศึกษา	ผู้แทนประชาชน	ผู้แทนองค์กร	 และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการวิจัย
 ประชากร

	 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ 	 ได้แก่ 	 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สำานกังานเขต

พื้นที่การศึกษานราธิวาส	เขต	3	ปีการศึกษา	2552	มี

ทั้งหมด	78	สถานศึกษา	เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่	

ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน	 15	 คน	 

จำานวน	 32	 สถานศึกษา	 รวมประชากร	 480	 คน	 

และสถานศึกษาขนาดเล็ก	 ที่มีคณะกรรมการ 
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สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	9	คน	จำานวน	46	สถานศกึษา	

รวมประชากร	 414	 คน	 รวมประชากรทั้งหมด	

จำานวน	894	คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 ได้แก่	

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สำานกังานเขต

พื้นที่การศึกษานราธิวาส	 เขต	3	ปีการศึกษา	 2552	

จำานวน	269	คน	

 ตัวแปรที่ศึกษา

	 ตั วแปรอิสระ	 ได้แก่ 	 บุคลากรภายใน 

สถานศึกษา	ผู้แทนประชาชน	ผู้แทนองค์กร	 และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 ตัวแปรตาม	 ได้แก่ 	 การมีส่วนร่วมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ภายใต้ 

องค์ประกอบ	4	ด้าน	ได้แก่	การบริหารงานวิชาการ	

การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ	

และการบริหารงานทั่วไป	

	 เครื่องมือในการวิจัย

	 เครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี	้เปน็แบบสอบถาม

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สำานกังานเขต

พื้นที่การศึกษานราธิวาส		เขต	3	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	การ

บริหารงานวิชาการ	 การบริหารงานบุคคล	 การ

บริหารงานงบประมาณ	และการบริหารงานทั่วไป	

ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	

ระดับ	ของลิเคิร์ท	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	

0.996

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ทำาการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยตนเองโดยใช้

แบบสอบถาม	และประสานงานสำานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 แจกแบบสอบถาม 

คณะกรรมการสถานศึกษา	

ผลการวิจัย
	 1.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ

ของกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั	พบวา่กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้

ในการศึกษามีสถานภาพเป็นเพศชายมากกว่า 

เพศหญิง	พิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งมกีารศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัอนปุรญิญามาก

ที่สุด	พิจารณาตามประสบการณ์การเป็นกรรมการ

พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมปีระสบการณก์ารเปน็กรรมการ	

สูงกว่า	3	ปี	มากที่สุด	พิจารณาตามอาชีพพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด	และ

เมือ่พจิารณาตามอายพุบวา่กลุม่ตวัอยา่งมอีาย	ุ35-45	

ปี	มากที่สุด

	 2.	ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นราธิวาส	 เขต	 3	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

ปานกลาง	 โดยการบริหารงานทั่วไปมีค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด	 รองลงมาคือการบริหารงานบุคคล	การ

บรหิารงานวชิาการ	และการบรหิารงานงบประมาณ	

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

	 3.	ก ารวิ เ คราะห์ความแปรปรวน เพื่ อ 

เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐาน	สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาส	เขต	

3	 พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน	 กรรมการ 

สถานศึกษาที่มีสถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกันอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 จึงนำาไปทดสอบ

แบบรายคู่โดยวิธีการของ	Scheffe	ผลการวิเคราะห์

พบว่า

	 	 3.1	การมีส่วนร่วมด้านงานวิชาการของ

คณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำานักงานเขตพื้นที่
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การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พนันพร	ไกรแก้ว		และสนาน		ลิมป์เศวตกุล

การศกึษานราธวิาส	เขต	3	จำาแนกตามสถานภาพของ

คณะกรรมการสถานศึกษา	พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิกับ 

ผู้แทนองค์กร	บุคลากรภายในสถานศึกษา	 ผู้แทน

ประชาชน	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	 0.05	 และผู้แทนองค์กรกับบุคลากรภายใน

สถานศึกษา	 ผู้แทนประชาชน	แตกต่างกันอย่างมี 

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	และบคุลากรภายใน

สถานศึกษากับผู้แทนประชาชน	แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 	 3.2	การมีส่วนร่วมด้านงานงบประมาณ

ของคณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 จำาแนกตาม

สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา	พบว่า

ผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้แทนองค์กร	 บุคลากรภายใน 

สถานศึกษา	 ผู้แทนประชาชน	แตกต่างกันอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	และผู้แทนองค์กร	

กับบุคลากรภายในสถานศึกษา	 ผู้แทนประชาชน	

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 

0.05	 และบุคลากรภายในสถานศึกษากับผู้แทน

ประชาชน	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05

	 	 3.3	การมีส่วนร่วมด้านงานบุคคลของ

คณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำานักงานเขตพื้นที่

การศกึษานราธวิาส	เขต	3	จำาแนกตามสถานภาพของ

คณะกรรมการสถานศึกษา	พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิกับ 

ผู้แทนองค์กร	บุคลากรภายในสถานศึกษา	 ผู้แทน

ประชาชน	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	 0.05	 และผู้แทนองค์กรกับบุคลากรภายใน

สถานศึกษา	 ผู้แทนประชาชน	แตกต่างกันอย่างมี 

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	และบคุลากรภายใน

สถานศึกษากับผู้แทนประชาชน	แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 	 3.4	การมีส่วนร่วมด้านการบริหารงาน

ทัว่ไปของคณะกรรมการสถานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สำานกังานเขต

พื้นที่การศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 จำาแนกตาม

สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา	พบว่า

ผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้แทนองค์กร	 บุคลากรภายใน 

สถานศึกษา	 ผู้แทนประชาชน	แตกต่างกันอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	และผู้แทนองค์กร	

กับบุคลากรภายในสถานศึกษา	 ผู้แทนประชาชน	

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

และบคุลากรภายในสถานศกึษากบัผูแ้ทนประชาชน	

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 4.	การศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส	เขต	3	พบว่า

	 	 4.1	ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐาน	สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาส	เขต	

3	ดา้นการบรหิารงานวชิาการ	พบวา่	ปญัหาสว่นใหญ่

คอื	คณะกรรมการสถานศกึษาไมแ่นใ่จในระบบงาน

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ

	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 พบว่าปัญหา 

ส่วนใหญ่คือ	บุคลากรส่วนใหญ่เรียนจบมาในสาขา

ที่ไม่ตรงกับวิชาที่สอนหรือภาระงานอื่น	 ๆ	 ที่  

รับผิดชอบ	 โรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความชำานาญ

การด้านความรู้	 ความเข้าใจ	 และทักษะในเรื่องที่ 

เกี่ยวกับหลักสูตร	 แผนการสอน	 วิธีการสอน	 

คา่ตอบแทน	สวสัดกิาร	และความกา้วหนา้ในวชิาชพี	

ยังมีน้อย	จึงทำาให้เกิดความเฉื่อยชา	ขาดแรงกระตุ้น	

ที่ จ ะพัฒน าคุณภ าพก า รทำ า ง านขอ งตน ให้  

เจริญก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน	บุคลากรประสบ
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กับปัญหาการขาดขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน	

เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่	

	 ดา้นการบรหิารงานงบประมาณ	พบวา่ปญัหา

สว่นใหญ	่คอื	โรงเรยีนประสบปญัหาเงนิงบประมาณ

ไมเ่พยีงพอ	กลุม่ผูท้รงคณุวฒุ	ิเหน็วา่ปญัหาสว่นใหญ	่

คอื	กรรมการสถานศกึษาไมม่คีวามรูใ้นเรือ่งของการ

บริหารงานงบประมาณ	กลุ่มผู้แทนองค์กร	 เห็นว่า

ปญัหาสว่นใหญ	่คอื	โรงเรยีนไมม่แีผนการใชจ้า่ยเงนิ	

กลุ่มผู้แทนประชาชน	 เห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่	 คือ	

เรือ่งการบรหิารงานงบประมาณ	ควรเปน็เรือ่งภายใน

โรงเรียน

	 ด้านการบริหารงานทั่วไป	 พบว่าปัญหา 

สว่นใหญ	่คอื	โรงเรยีนไมค่อ่ยไดร้บัความรว่มมอืและ

สนับสนุนอย่างเต็มที่จากชุมชนในการดำาเนินงาน

กิจกรรม	ปัญหาในการบริหารงานความสัมพันธ์กับ

ชุมชน	 คือ	 ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของชุมชนต่อ

โรงเรียน	 ทำาให้ชุมชนขาดความร่วมมือ	 ชุมชน

โรงเรียนไม่ประสานกับกรรมการสถานศึกษาใน

การนำาระบบการชว่ยเหลอืนกัเรยีนมาใช	้	จงึไมไ่ดร้บั

ขอ้มลูสารสนเทศทีเ่ปน็ประโยชนใ์นอนัจะทำาใหเ้กดิ

ความเขา้ใจทีด่ตีอ่การตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน	นกัเรยีนมี

ปัญหาทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายอย่าง	 จึง

ส่งผลให้นักเรียนขาดเรียนบ่อย	

	 	 4.2	ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส	

เขต	3	ดา้นการบรหิารงานวชิาการ	มขีอ้เสนอแนะวา่	

จดัทำาแบบฟอรม์เปน็ตวัอยา่งสำาหรบัแจกใหค้รแูละ

คณะกรรมการนำาไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมในงาน

ของตนเองที่รับผิดชอบอยู่	 ต้องพัฒนาปรับปรุง 

รปูแบบการดำาเนนิงานทีด่มีปีระสทิธภิาพ		พรอ้มกบั

ชี้แจงคณะกรรมการ	จะต้องมีความตั้งใจ	เพราะเป็น

ผู้มีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนแนวทาง	 การ

บริหารงานวิชาการให้ดีมีประสิทธิภาพได้ในที่สุด	

และการอำานวยความสะดวกตอ่ครแูละกรรมการใน

การทำางาน	สนับสนุนอุปกรณ์	เครื่องมือ	และจัดทำา

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน		

	 ด้านการบริหารงานบุคคล	มีข้อเสนอแนะว่า	

การพัฒนาบุคลากรครูหรือเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้	

ความเข้าใจ	 และทักษะในการปฏิบัติงานที่ตนเอง 

รับผิดชอบให้มีความสามารถใกล้ เคียงกันจน

สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้	 และสุดท้ายต้อง 

ได้ รับการพัฒนาให้ โรง เรี ยน เป็นองค์กรที่ ดี  

มีประสิทธิภาพ	ควรส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหา 

ความรูเ้พิม่เตมิ	เชน่	การใหท้นุการศกึษาตอ่	หรอืการ

ประกอบอาชีพเสริมที่ทำาให้เกิดรายได้เพิ่มเติม 

นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนประจำาเดือน	 การ 

เสริมสร้างขวัญกำาลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนมี

ค่าตอบแทน	สวัสดิการ	และความก้าวหน้าจะทำาให้

เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ	 รักองค์กร	 จนเกิดความ

ตระหนักในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ส่งผลดี  

ต่อโรงเรียนในภาพรวม	 และให้คณะกรรมการ 

สถานศึกษาสอนเสริมได้ในบางวิชา

 ด้านการบริหารงานงบประมาณ	มีข้อเสนอแนะ

วา่โรงเรยีนมงีบประมาณทีไ่ดร้บัอดุหนนุจากรฐับาล

ไมเ่พยีงพอ	ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งดำาเนนิการแสวงหา

งบประมาณเพิ่มเติม	 ผู้บริหารโรงเรียนต้องนำาเงิน 

ไปบริหารตามที่วางแผนไว้ในแผนงานโดยมี  

การตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงคค์ณะกรรมการสถานศกึษาสามารถหา

แหล่งทุนที่จะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ เช่น	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาอยู่แล้ว	หรือภาคเอกชน

ที่สนใจบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน	 

การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค	์และการ

บริหารเงินงบประมาณต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่
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การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พนันพร	ไกรแก้ว		และสนาน		ลิมป์เศวตกุล

ทุกฝ่ายในโรงเรียน

	 ด้านการบริหารงานทั่วไป	มีข้อเสนอแนะว่า	

ควรมกีารประชมุรว่มกบัคณะกรรมการสถานศกึษา	

เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังข้อเสนอแนะ	

โรงเรียนต้องร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา	

พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพทั้งการบริหารงานและ

การจัดการเรียนการสอนให้ดีมีประสิทธิภาพจน

ทำาใหช้มุชนเกดิความศรทัธาในการบรหิารงาน	และ

พร้อมเต็มใจเข้ามาช่วยเหลือการดำาเนินงานของ

โรงเรียน	 โรงเรียนต้องร่วมกับคณะกรรมการ 

สถานศึกษานำาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมา

ใช้แก้ปัญหาของโรงเรียน	และโรงเรียนต้องร่วมกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาช่วยกันแก้ปัญหา

การอภิปรายผล
	 จากผลการวิจัย	 เรื่อง	การมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส	

เขต	3	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

การบรหิารการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สำานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษานราธิวาส	เขต	3	มีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับ 

ปานกลาง	 โดยการบริหารงานทั่วไป	มีค่าเฉลี่ยมาก

ทีส่ดุ	รองลงมาคอื	การบรหิารงานบคุคล	การบรหิาร

งานวิชาการ	 และการบริหารงานงบประมาณ	 มี 

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

	 	 1.1	 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 มี 

ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหาร

งานวิชาการ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อ

พิจารณาในแต่ละข้อคำาถามพบว่ามีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับปานกลางในทุกข้อคำาถาม	 โดยพบว่าการ 

ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

วิชาการของสถานศึกษา	 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ซึ่ง

สอดคล้องกับ	ประกอบ	คุณารักษ์	และคณะ	(2543)	

กล่าวว่า	 การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ 

ผูป้กครองและผูน้ำาชมุชนนี	้หากจดัใหเ้หมาะสมแลว้

จะมีความสำาคัญ	การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ของชุมชนเอง	ประชาชนในชุมชนในฐานะเจ้าของ

การศึกษาจะรู้ดีว่าประชาชนและบุตรหลานของตน

ตอ้งการอะไรจากระบบการศกึษาและอะไรในระบบ

ที่มีอยู่แล้วประชาชนไม่ต้องการ	 เป็นการลดความ

สูญเปล่าทางการศึกษา

	 	 1.2	 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 มี 

ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหาร

งานงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคำาถามพบว่ามีส่วนร่วม 

อยูใ่นระดบัปานกลางในทกุขอ้คำาถาม	โดยพบวา่การ

วเิคราะหแ์หลง่ทรพัยากร	บคุคล	องคก์ร	ทีม่ศีกัยภาพ

ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา	 มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 รักชนก	 โสภาพิศ	 (2542)	 

กล่าวว่า	ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	คือ	

การร่วมกิจกรรมโรงเรียน	 จัดหาอุปกรณ์การเรียน

การสอน	การสนบัสนนุการฝกึอาชพี	การสรา้งความ

สัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน	และการเอาใจใส่

ติดตามผลการเรียน																								

	 	 1.3	 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 มี 

ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหาร

งานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อ

พิจารณาในแต่ละข้อคำาถามพบว่ามีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดบัปานกลางในทกุขอ้คำาถาม	โดยพบวา่การสรา้ง

ขวัญกำาลังใจและการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร	 

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 ศิริกาญจน์	 
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โกสุมภ์ 	 (2542)	 กล่าวว่า 	 ได้ เสนอแนวคิดถึง

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนใน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 คือ	 การสร้างความ

สัมพันธ์กับประชาชนในชุมชน	การร่วมดำาเนินการ	

การร่วมกันรับผลประโยชน์จากการดำาเนินการ	

	 	 1.4	 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 มี 

ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหาร

งานทั่วไปโดยภาพรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อ

พิจารณาในแต่ละข้อคำาถามพบว่ามีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับมาก	 ได้แก่	 การประชุมคณะกรรมการและ

แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม	นอกจากนั้นมี

ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยพบว่าการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษา	มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด	ซึ่งสอดคล้องกัน

	 2.	ก ารวิ เ คราะห์ความแปรปรวน เพื่ อ 

เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐาน	สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาส	เขต	

3	พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน	กรรมการสถาน

ศกึษาทีม่สีถานภาพตา่งกนัมสีว่นรว่มในการบรหิาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	จงึนำาไปทดสอบแบบรายคูโ่ดย

วิธีการของ	Scheffe	ผลการวิเคราะห์พบว่า

	 	 2.1	 การมีส่วนร่วมด้านงานวิชาการของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สำานักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 จำาแนกตามสถานภาพของ

คณะกรรมการสถานศึกษา	พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิกับ 

ผู้แทนองค์กร	บุคลากรภายในสถานศึกษา	 ผู้แทน

ประชาชน	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	 0.05	และผู้แทนองค์กร	กับบุคลากรภายใน

สถานศึกษา	 ผู้แทนประชาชน	แตกต่างกันอย่างมี 

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	และบคุลากรภายใน

สถานศึกษากับผู้แทนประชาชน	แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	ซึ่งสอดคล้องกัน 

กับ	สมยศ	สังสอาด	(2544)		ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความ

ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ

ของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดสำานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี	 พบว่า	 ผู้บริหารและ 

ครูผู้ปฏิบัติการสอนมีความต้องการให้ชุมชนมี 

สว่นรว่มในการบรหิารงานวชิาการคอ่นขา้งมาก	โดย

มรีะดบัความตอ้งการในงานดา้นหอ้งสมดุมากทีส่ดุ	

เมื่อเปรียบเทียบความต้องการระหว่างผู้บริหารกับ

ครูผู้สอน	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	 0.05	 ใน	 5	ด้าน	คือ	 งานด้านหลักสูตรและ

การนำาหลักสูตรไปใช้	 งานด้านการเรียนการสอน	

งานด้านการวัดประเมินผล	 งานด้านนิเทศภายใน	

และงานดา้นประชมุอบรมทางวชิาการ	สว่นอกีสอง

ด้าน	คือ	 งานด้านห้องสมุด	และด้านวัสดุประกอบ

หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน

	 	 2.2	 การมีส่วนร่วมด้านงานงบประมาณ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 จำาแนกตาม

สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา	พบว่า

ผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้แทนองค์กร	 บุคลากรภายใน 

สถานศึกษา	 ผู้แทนประชาชน	แตกต่างกันอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	และผู้แทนองค์กร	

กับบุคลากรภายในสถานศึกษา	 ผู้แทนประชาชน	

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

และบคุลากรภายในสถานศกึษากบัผูแ้ทนประชาชน	

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

ซึ่งสอดคล้องกับ	นาวี		ยั่งยืน	(2544)	ได้ศึกษาความ

ต้องการของชุมชนในการมีส่วนร่วมการบริหาร

จัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง	 
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พนันพร	ไกรแก้ว		และสนาน		ลิมป์เศวตกุล

สหวทิยาเขตรตันโกสนิทร	์1	ผลการวจิยัพบวา่	ชมุชน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง	สหวิทยาเขต

รัตนโกสินทร์	 1	ต้องการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ

ศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน	คือ	ด้านวิชาการ	ด้าน

การบริหารทั่วไป	ด้านการบริหารงานบุคคล	ด้าน 

งบประมาณ	ตามลำาดับ	   

	 	 2.3	 การมีส่วนร่วมด้านงานบุคคลของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สำานักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 จำาแนกตามสถานภาพของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา	พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิกับ 

ผู้แทนองค์กร	บุคลากรภายในสถานศึกษา	 ผู้แทน

ประชาชน	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	 0.05	 และผู้แทนองค์กรกับบุคลากรภายใน

สถานศึกษา	 ผู้แทนประชาชน	แตกต่างกันอย่างมี 

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	และบคุลากรภายใน

สถานศึกษากับผู้แทนประชาชน	แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 	 2.4	 การมีส่วนร่วมด้านการบริหารงาน

ทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สำานกังานเขต

พื้นที่การศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 จำาแนกตาม

สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา	พบว่า

ผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้แทนองค์กร	 บุคลากรภายใน 

สถานศึกษา	 ผู้แทนประชาชน	แตกต่างกันอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	และผู้แทนองค์กร

กับบุคลากรภายในสถานศึกษา	 ผู้แทนประชาชน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

และบคุลากรภายในสถานศกึษากบัผูแ้ทนประชาชน	

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	จากผลการวิจัยพบว่าควรจัดทำาแบบ

ฟอร์ ม เป็ นตั ว อ ย่ า งสำ าหรั บแจก ให้ ค รู แ ละ 

คณะกรรมการนำาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมใน 

งานของตนเองที่รับผิดชอบอยู่	 รวมถึงการอำานวย

ความสะดวกต่อครูและกรรมการในการทำางาน	

สนบัสนนุอปุกรณ	์เครือ่งมอืและจดัทำาคูม่อื	แนวทาง

การปฏิบัติงาน	 เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการ

ดำาเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ		

	 	 1.2	จากผลการวิจัยพบว่าควรส่งเสริมให้

บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	 เช่น	 การให้ทุน 

การศึกษาต่อ	หรือการประกอบอาชีพเสริมที่ทำาให้

เกิดรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากค่าตอบแทน

ประจำาเดือน	รวมไปถึงการเสริมสร้างขวัญกำาลังใจ

ให้กับบุคลากร

	 	 1.3	จากผลการวจิยัพบวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีน

ต้องนำาเงินไปบริหารตามที่วางแผนไว้ในแผนงาน

โดยมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์	 คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถ 

หาแหล่งทุนที่จะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้	 	

	 	 1.4	จากผลการวจิยัพบวา่ควรมกีารประชมุ

ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา	 เพื่อสร้างความ

เข้าใจและรับฟังข้อเสนอแนะ	 เพื่อพัฒนาและ 

ยกระดับคุณภาพทั้งการบริหารงานและการจัด 

การเรียนการสอนให้ดีมีประสิทธิภาพจนทำาให้

ชมุชนเกดิความศรทัธาในการบรหิารงานและพรอ้ม

เต็มใจเข้ามาช่วยเหลือการดำาเนินงานของโรงเรียน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1	ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล

ตอ่ความสำาเรจ็ในการมสีว่นรว่มบรหิารสถานศกึษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษา

	 	 2.2	ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและ

อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษา
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	 	 2.3	ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ที่มาจากโรงเรียนต้นแบบ	 เปรียบเทียบกับโรงเรียน

ทั่วไป
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วารสาร	หาดใหญ่	วิชาการ	เป็น	วารสาร	พิมพ์	เผย	แพร่	ผล	งาน	ทาง	วิชาการ	ทาง	ด้าน	มนุษยศาสตร์																												

สังคมศาสตร์		และ	วิทยาศาสตร์		ของ	มหาวิทยาลัย	หาดใหญ่		รวม	ทั้ง	สถาบัน	และ	หน่วย	งาน	อื่น	ๆ	ทั่ว	ประเทศ									

โดย	เน้น	สาขา	มนุษยศาสตร์	และ	สังคมศาสตร์	 ซึ่ง	จัด	พิมพ์	เป็น	ราย	 6	 เดือน	 (ปี	ละ	 2	 ฉบับ;	 ฉบับ	ที่	 1																											

มกราคม	 -	มิถุนายน,	ฉบับ	ที่	 2	กรกฎาคม	 -	ธันวาคม)	บทความ	ที่	ส่ง	มา	เพื่อ	พิจารณา	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	นี้	 

ต้อง	มีคุณค่า	ทาง	วิชาการ	อย่าง	เด่น	ชัด		ซึ่ง	ไม่	เคย	พิมพ์	เผย	แพร่	ใน	วารสาร	รายงาน	หรือ	สิ่ง	พิมพ์	อื่น	ใด	มา	ก่อน												 

และ	ไม่	อยู่	ระหว่าง	การ	พิจารณา	ของ	วารสาร	อื่น	ทุก	บทความ	ที่	ได้	รับ	การ	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	นี้	 ได้	ผ่าน	การ	 

ตรวจสอบ	เชิง	วิชาการ	จาก	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ที่	กอง	บรรณาธิการ	เรียน	เชิญ	บทความ	ที่	ได้	รับ	การ	ตี	พิมพ์		ผู้	เขียน	จะ 

ได้	รับวา	รสารฯ		จำานวน	2	เล่ม	พร้อม	ทั้ง	สำาเนา	บทความ	(reprint)	5	ชุด

ประเภท	ผล	งาน	ที่	ตี	พิมพ์

(1)	 บทความ	วิจัย	(Research	paper)	เป็น	ผล	งาน	ที่	เตรียม	จาก	ข้อมูล	ที่	ผู้	เขียนหรือ	กลุ่ม	ผู้	เขียน	ได้	ค้นคว้า	

วิจัย	ด้วย	ตนเอง

(2)	 บทความ	วิชาการ	ชนิด	อื่น	ๆ 	(Article)	ซึ่ง	แยก	เป็น	บทความ	ปริทัศน์	(Review	article)	ซึ่ง	เรียบ	เรียง 

จาก	การ	ตรวจ	เอกสาร	วิชาการ	ใน	สาขา	น้ัน	ๆ	และ	บทความ	พิเศษ	(Special	article)	 ซ่ึง	เสนอ	ความ	รู้	ท่ัว	ๆ	ไป	ใน	

ด้านมนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	และ	วิทยาศาสตร์	ที่	เป็น	ประโยชน์	ต่อ	ผู้	อ่าน

การเต	รี	ยม	ต้นฉบับ	บทความ

รบั	ต	ีพมิพ	์ผล	งาน	ทัง้	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	องักฤษ	ตน้ฉบบั	พมิพ	์ดว้ย	ตวั	อกัษร	Angsana	New	ภาษา	องักฤษ	

ขนาด	15	ภาษา	ไทย	ขนาด	15	พิมพ์	1	คอลัมน์	ใน	กระดาษ	ขนาด	A4	พิมพ์	หน้า	เดียว	เว้น	ขอบ	ซ้าย	ขอบ	ขวา	 

ขอบ	บน	และ	ขอบ	ล่าง	1.25	นิ้ว	ใช้	ระยะ	บรรทัด	แบบ	double-spacing	พร้อม	ระบุ	หมายเลข	หน้า	และ	บรรทัด	

ความยาวของ	เร่ือง		พร้อม	ตาราง	และ	ภาพ	ประกอบไม่	เกิน	15	หน้า	เม่ือ	จัด	ระยะ	บรรทัด	เป็น	แบบ	single-spacing

	 1.	ชื่อ	เรื่อง	(Title)	ควร	กะทัดรัด	ไม่	ยาว	จน	เกิน	ไป

	 2.	ชื่อ	ผู้	เขียน	(Authors)	ชื่อ	เต็ม-นามสกุล	เต็ม	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ		ของ	ผู้	เขียน	ครบ	ทุก	คน 

พรอ้ม	ตำาแหนง่	และ	สถาน	ที	่อยู	่สำาหรบั	ผู	้เขยีน	ที	่ใหก้าร	ตดิตอ่		ให	้ใส	่ที	่อยู	่โดย	ละเอยีด	พรอ้ม	หมายเลข	โทรศพัท/์

โทรสาร	และ	E-mail	address	ที่	สามารถ	ติดต่อ	ได้	และ	ใส่	เครื่องหมาย	ดอกจัน	กำากับ	ด้วย

	 3.	ชือ่	เรือ่ง	ยอ่	(Running	head)	กำาหนด	ชือ่	เรือ่ง	ยอ่	เพือ่	เปน็	หวั	เรือ่ง	แตล่ะ	หนา้	ของ	บทความ	ที	่พมิพ์

	 4.	บทคัดย่อ	(Abstract)	จะ	ปรากฏ	นำา	หน้า	ตัว	เรื่อง	มี	ความ	ยาว	ไม่	เกิน	250	คำา	บทคัดย่อ	ประกอบ	

ด้วยคำานำา	สั้น	ๆ	 ไม่	เกิน	 2	บรรทัด	ตาม	ด้วย	วัตถุประสงค์	หลัก	 วิธี	การ	วิจัย	โดย	ย่อๆ	ผล	การ	ทดลอง	และ 

	ผล	สรุป	บทคัดย่อมี	ทั้ง	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	การ	เขียน	บทคัดย่อ	ไม่	ใช้	หัวข้อ	และ	ย่อหน้า	โดย	ไม่	จำาเป็น

	 5.	คำา	สำาคัญ	(Keywords)	ให้	มี	คำา	สำาคัญ	เป็น	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	3-5	คำา

	 6.	เนื้อ	เรื่อง	(Text)	ใช้	หัวข้อ	ดังนี้

	 	 (1)	บทนำา	(Introduction)		เพือ่	อธบิาย	ถงึ	ความ	สำาคญั	ของ	ปญัหา	และ	วตัถปุระสงค	์ของ	การ	วจิยั	

รวม	ถงึการ	ตรวจ	เอกสาร	(Literature	review)	เพือ่	อา้งองิ	งาน	ใน	เรือ่ง	เดยีวกนั	ที	่ทำา	มา	แลว้	พรอ้ม	วตัถปุระสงค	์

ไว้	ในตอน	สุดท้าย	ของ	บทนำา	 การ	ตรวจ	เอกสาร	หลาย	ๆ	 เล่ม	 เขียน	แบบ	เชื่อม	ความให้	อ่าน	ต่อ	เนื่อง	กัน	 

ได้	ความ	หมาย	 ใช้	ระบบ	นาม	ปี	 (name-year	 system)	 เช่น	สมร	รัตน์	 แก้ว	นิล	 (2547)	พบ	ว่า	ปัจจุบัน	นี้	

คำาแนะนำาสำาหรับผู้เขียน



เกษตรกร	มี	อัตรา	การเป็น	หนี้	เพิ่ม	ขึ้น	 และ	เกษตรกร	ที่	ทำา	นา	มี	อัตรา	การ	เป็น	หนี้	สูง	กว่า	เกษตรกร	ที่	ทำา	สวน	 

สนอง	 โก	ศัล	วัฒน์	 (2548)	แสดง	ความ	เห็น	ว่า	การ	ให้	เกษตรกร	มี	อาชีพ	เสริม	มี	ส่วน	ทำาให้	การ	เป็น	หนี้	ลด	ลง  

บทความ	แต่ละ	เรื่อง	ที่	ใช้ไม่	ต้อง	แสดง	ราย	ละเอียด	มาก	เกิน	ความ	จำาเป็น

	 (2)	 วัสดุ	 อุปกรณ์	และ	วิธี	การ	 (Materials	 and	Methods)	หรือ	วิธี	การ	วิจัย	หรือวิธีการทดลอง	 

(Research	Procedures)	 อธิบาย	เคร่ือง	มือ	และ	วิธี	การ	วิจัย	ให้	ชัดเจน	 เขียน	แบบ	เรียง	ความ	 ย่อหน้า	 	เม่ือ	จบ 

	แต่ละ	หมวด		ใช้	หัวข้อ	ให้	น้อย	ท่ีสุด

	 (3)	ผล	การ	วิจัย	 (Results)	 เขียน	แบบ	เรียง	ความ	 เสนอ	ผล	การ	ทดลอง	อย่าง	ชัดเจน	ตรง	ประเด็น	 

ควร	มี	รูปภาพ	และ/หรือ	ตาราง	ประกอบ	การ	อธิบาย	ผล	ใน	ตาราง	และ	รูปภาพ	ต้อง	ไม่	ซำ้าซ้อน	กัน

รูปภาพ	และ	กราฟ	ใน	การ	ส่ง	ต้นฉบับ	ให้	แยก	ออก	จาก	เนื้อ	เรื่อง	โดย	ให้	มี	1	รูป	ต่อ	1	หน้า	คำา	บรรยาย	อยู่	

ใต้	รูป	บันทึก	เป็น	ไฟล์	ที่	มี	นามสกุล	 JPEGs	ที่	ความ	ละเอียด	 300	 dpi	ขึ้น	ไป	เท่านั้น	ถ้า	เป็น	ภาพถ่าย	กรุณา	 

ส่ง	ภาพต้นฉบับ	 (original)	 ไม่	รับ	ภาพ	ประกอบ	บทความ	ที่	เป็นการ	ถ่าย	สำาเนา	จาก	ต้นฉบับ	และ	ภาพ	สแกน	

เนือ่งจากจะ	ม	ีผล	ตอ่	คณุภาพ	ใน	การ	พมิพ	์และ	จะ	พมิพ	์ภาพ	ส	ีเมือ่	จำาเปน็	จรงิ	ๆ 	เทา่นัน้	เชน่	แสดง	ส	ีของ	ดอกไม	้

เป็นต้น	 ใน	กรณี	ที่	เป็น	รูป	ลาย	เส้น	ให้	วาด	โดย	ใช้	หมึก	สี	ดำา	ที่	มี	เส้น	คม	ชัด	หมายเลข	รูปภาพและ	กราฟ	 ให	้เป็น	

เลข	อา	รบิก	คำา	บรรยาย	และ	ราย	ละเอียด	ต่าง	ๆ	อยู่	ด้าน	ล่าง	ของ	รูปภาพและ	กราฟ

ตาราง	แยก	ออก	จาก	เนือ้	เรือ่ง	โดย	ให	้ม	ี1	ตาราง	ตอ่	1	หนา้	หมายเลข	ตาราง	ให	้เปน็	เลข	อา	รบกิ	คำา	บรรยาย	

อยู่	ด้าน	บน	ของ	ตาราง	ราย	ละเอียด	ประเภท	ตาราง	อยู่	ที่	เชิงอรรถ	(footnote)

	 (4)	การ	อภปิราย	ผล	(Discussion)	เปน็การ	อภปิราย	ผล	การ	วจิยั		เพือ่	ให	้ผู	้อา่น	ม	ีความ	เหน็	คลอ้ย	ตาม			 

เพื่อ	เปรียบ	เทียบ	กับ	ผล	การ	วิจัย	ของ	ผู้	อื่น	 เพื่อ	เสนอ	ลู่ทาง	ที่	จะ	ให้	ประโยชน์	หา	ข้อ	ยุติ	ใน	ผล	การ	วิจัย	 ฯลฯ		 

ควร	อ้างอิง	ทฤษฎี	หรือ	การ	ทดลอง	ของ	ผู้	อื่น	ประกอบ	 ผล	การ	วิจัย	และ	การ	อภิปราย	ผล	 (Results	 and	 

Discussion)	อาจ	นำามา	เขียน	ไว้	ใน	ตอน	เดียวกัน	ก็ได้

	 (5)	บท	สรุป	(Conclusion)	สรุป	ประเด็น	และ	สาระ	สำาคัญ	ของ	งาน	วิจัย

	 (6)	กิตติกรรมประกาศ	(Acknowledgements)	อาจ	มี	หรือ	ไม่มี	ก็ได้

	 (7)	 เอกสาร	อ้างอิง	 (References)	ถ้า	มี	ทั้ง	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	 ให้	เรียง	ภาษา	ไทย	ขึ้น	ก่อน	 

ใน	แต่ละกลุ่ม	เรียง	ตาม	ลำาดับ	ตัว	อักษร	วิธี	การ	เขียน	ตาม	ตัวอย่าง	ดังนี้	:
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