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บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร

ของนักท่องเที่ยวไทยและการส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มี

ต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวไทยในแหล่งท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดโดยมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและค่าความเชื่อ

ม่ันจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 40 คนได้ค่าเท่ากับ 0.87 และน�าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างนัก 

ท่องเท่ียวไทยจ�านวน 400 คน การทดสอบสมมุติฐานเป็นการทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณ

 ผลการวิจัยจากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าเปิดรับข่าวสารของนักท่องเที่ยวไทยโดย

รวมด้านเพื่อการรับรู้	ด้านเพื่อความหลากหลาย ด้านอรรถประโยชน์ทางสังคม และด้านเพื่อ

ผละออกจากสังคม และการส่งเสริมด้านการตลาดโดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา ด้านช่อง

ทางการจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านส่ิงท่ีปรากฏ

ทางกายภาพของผูป้ระกอบการด้านการท่องเทีย่วมผีลต่อการตดัสนิใจโดยรวมด้านการท่องเทีย่ว

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	0.001

ค�าส�าคัญ: การเปิดรับข่าวสาร, การตลาดบริการ, การตัดสินใจของนักท่องเท่ียว
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 The objective of this research was to study the impact of relationships 

between Thai Tourists’ Media Exposure and Entrepreneurs’ Service Marketing 

Promotion on Tourists’ Travel Decision Making in the Northern Part of Thailand.	

The instrument was a closed	-end questionnaire, which was verified with the 

content validity test as well as the reliability test with forty participants.	The 

value of the reliability test was 0.87.	This research had four hundred participants 

answering all prepared questions in the questionnaire.	The statistical instrument 

was Multiple Regression Analysis.	

 The findings revealed that media exposure, composed of cognition, 

diversion, social utility and withdrawal factors, and service marketing, composed 

of product, price, place (channel of distribution), promotion, process, people, 

and physical evidence and presentation factors influenced decision making with 

a significance level of 0.05.

Key words: Media Exposure.	Service Marketing, Tourists’ Travel Decision Making
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ความเป็นมาหรือภูมิหลัง
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญของประเทศ ในแต่ละปีมีนักท่อง

เท่ียวชาวต่างประเทศมาท่องเท่ียวไทยเป็นจ�านวนมาก มีการส่ือสารข่าวประชาสัมพันธ์และมี

การส่งเสริมด้านการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างการรับรู้ข่าวสาร และให้นักท่องเท่ียวชาวต่าง

ประเทศเปิดรับข้อมูลข่าวสารนั้นให้มากที่สุด เพื่อการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงเป็นการสร้าง

ความประทับใจกับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศอีกด้วย ในขณะเดียวกันนักท่องเท่ียวไทยอาจ

จะได้รับการกระตุ้นการเปิดรับข่าวสารท่ีน้อยกว่า ประกอบกับการส่งเสริมการตลาดบริการ

ของผู้ประกอบการยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น ท�าให้นักท่องเที่ยวไทยไม่ได้ใช้ประโยชน์

จากการเปิดรับข่าวสารมากนัก การตัดสินใจจึงขาดจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน และมักพบปัญหาและ

อุปสรรคในระหว่างการท่องเที่ยวและมีภาพลักษณ์ท่ีเป็นลบต่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ดังนั้นเพื่อ

ท�าให้นักท่องเท่ียวไทย ผู้ประกอบการท่องเท่ียว และสถานท่ีท่องเท่ียว สามารถมีความเข้าใจ

ในบริบทของการบูรณการได้	ผู้วิจัยจึงได้ด�าเนินการในงานวิจัยในบริบทดังกล่าว โดยใช้แหล่ง 

ท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานท่ีในการตัดสินใจท่องเท่ียว ซ่ึงมีการก�าหนด

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเท่ียว

ไทยและการส่งเสรมิการตลาดบรกิารของผูป้ระกอบการด้านการท่องเทีย่วมต่ีอการตดัสนิใจของ

นักท่องเท่ียวไทยในแหล่งท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงจากการศึกษา

ของชูสิทธ์ิ	ชูชาติ	(2542) พบว่ามีนักท่องเท่ียวเป็นจ�านวนมากท่ีให้ความส�าคัญในการท่องเท่ียว

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ด้วยแรงจงูใจจากศลิปวฒันธรรมทีมี่ความเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

รวมถงึขนบธรรมเนียมประเพณขีองประชาชนท้องถ่ินท่ีมีจิตใจเอ้ืออารแีละมีน�า้ใจต่อนักท่องเทีย่ว 

รวมท้ังการศึกษาของ ฉลองศรี	พิมลสมพงศ์	(2535) ระบุว่านักท่องเท่ียวมีความช่ืนชมและชอบ

ท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยหลายเหตุผล เช่น การมีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีในเทศกาลต่างๆ	ท่ีจัดข้ึนในเกือบทุกจังหวัดต้ังแต่ต้นปีจนถึงปลายปี	การได้สมัผัสของท่ี

ระลึกท่ีมีความสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์	และสะท้อนต่อความเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ิน รวมถึง

อาหารและขนมท่ีสามารถซ้ือรับประทานและเป็นของฝากให้กับญาติพ่ีน้องและเพ่ือนได้	เป็นต้น

 การศึกษาครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ระบุไว้เบื้องต้นในการอธิบายถึงความเป็นมาและความส�าคัญ

ในการจัดท�าวิจัยนี้	โดยมุ่งเน้นในการอธิบายถึงการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเที่ยวที่จะท�าให้

นักท่องเที่ยวมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเพื่อการท่องเที่ยวตามข้อมูลที่ชักจูงและกระตุ้นให้

นักท่องเทีย่วได้คิดและพจิารณาตดัสนิใจได้ชัดเจนมากยิง่ขึน้ รวมถงึนกัท่องเทีย่วทีย่งัไม่ได้ตัดสนิ
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ใจหรือมีโอกาสได้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวได้รับข้อมูลเพ่ือน�าไปพิจารณาในการ

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวต่อไป Hunt และ Ruben (1993) กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล คือ ความต้องการ ทัศนคติและคุณค่า เป้าหมาย ความสามารถ 

การใช้ประโยชน์	รูปแบบในการสื่อสาร สภาวะ และประสบการณ์และนิสัย ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของขวัญเรือน กิติวัฒน์	(2531) ท่ีกล่าวว่าปัจจัยท่ีท�าให้บุคคลมีการเปิดรับข่าวสาร ได้แก่	

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการส่ือสาร รวมถึงการศึกษาของ Schramm (1973) กล่าวว่าองค์

ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคลเป็นเรื่องของประสบการณ์	การประเมิน

สาระและประโยชน์ของข่าวสาร ภูมิหลังของบุคคล	การศึกษาและสภาพแวดล้อม ความสามารถ

ในการรับสาร บุคลิกภาพ อารมณ์	และทัศนคติและการระบุพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีจะ

ต้องเร่ิมต้นจากการแสวงหาข้อมูล การเปิดรับข้อมูล การเปิดรับประสบการณ์	จากการประมวล

แนวทางของการเปิดรับข่าวสารดังท่ีกล่าวมาเบ้ืองต้นประเด็นของการเปิดรับข่าวสารท่ีผู้ท่ีมส่ีวน

เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวควรพึงพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการท�าให้การเปิดรับ

ข่าวสารประสบความส�าเร็จตามความต้องการ วัตถุประสงค์ของการเปิดรับข่าวสารตามท่ี	สุรพงษ์	

โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่าระดับของการเปิดรับข่าวสารจะแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของ

การเปิดรับข่าวสาร ถ้าตรงตามวัตถุประสงค์ของนักท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวก็จะให้การสนับสนุน

ในกจิกรรมตา่งๆ	ท่ีจัดท�าขึน้ แต่ถ้าไม่ตรงตามวตัถปุระสงค	์ก็ควรสรา้งแนวทางในการกระตุน้ให้

นักท่องเท่ียวมีการตัดสินใจให้เป็นไปตามท่ีองค์กรต้องการ ท้ังน้ี	สุรพงษ์	โสธนะเสถียร กล่าวว่า

วัตถุประสงค์ของการเปิดรับข่าวสารประกอบด้วยด้านต่างๆ	ดังน้ี	ด้านเพ่ือการรับรู้	คือผู้รับสาร

ต้องการสารสนเทศ เพ่ือสนองต่อความต้องการและความอยากรู้ในส่ิงท่ีตนเองต้องการด้านเพ่ือ

ความหลากหลาย เช่นการเปิดรับส่ือเพ่ือแสวงหาความ เร้าใจ ต่ืนเต้น สนุกสนาน รวมท้ังการพัก

ผ่อนด้านเพ่ืออรรถประโยชน์ทางสังคม หมายถึง การต้องการสร้างความคุ้นเคยหรือการเป็นส่วน

หนึง่ของสงัคม เช่น การใช้ภาษาร่วมสมยั เพือ่หลกีเลีย่งงานประจ�าหรอืหลกีเลีย่งคนรอบข้าง และ

ด้านการผละสังคม เป็นการเปิดรับส่ือหรือเข้าหาส่ือ เพ่ือหลีกเล่ียงงานประจ�าหรือหลีกเล่ียงคน

รอบข้าง 

 การส่งเสริมท�าให้การเปิดรับข่าวสารของนักท่องเท่ียวมีความน่าสนใจและท�าให้นัก

ท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับความคุ้มค่าในการตัดสินใจ Brady และ Cronin (2001) 

กล่าวว่าการส่งเสรมิการตลาดบรกิารเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัของผูป้ระกอบการทีจ่ะผลกัดนัท�าให้
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องค์กรประสบความส�าเร็จในการแข่งขันทางธุรกิจ ส�าหรับธุรกิจท่องเท่ียวสามารถท�าให้นัก

ท่องเท่ียวประเมินการท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดีว่าควรจะตัดสินใจได้อย่างไรในการตัดสินใจท่อง

เที่ยวในแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพื่อแลกกับความสุขในการ

ท่องเท่ียวคร้ังน้ัน โดย Parasuraman Zeithmal และ Berry (1985) และ Gronroos (1990) 

และ Kotler (2000) กล่าวว่าองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดการบริการประกอบ

ด้วย ด้านผลิตภัณฑ์	เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ�าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ  ส่ิงท่ีผู้ขาย

ต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ันๆ	โดยท่ัวไป

แล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีอาจจับต้องได้		และ ผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่

ได้	ด้านราคา หมายถึง  คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของ

บริการราคาของบริการน้ัน  ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือ  ดังน้ัน การก�าหนดราคา

การให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน  และง่ายต่อการจ�าแนกระดับ

บรกิารทีต่่างกนั	ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบับรรยากาศสิง่แวดล้อม

ในการน�าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

บริการท่ีน�าเสนอ  ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านท�าเลท่ีต้ังและช่องทางในการน�าเสนอบริการ ด้าน

ส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส�าคัญในการติดต่อส่ือสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมี

วัตถปุระสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรอืชกัจงูให้เกดิทศันคตแิละพฤตกิรรมการใช้บรกิาร	และเป็นกญุแจ

ส�าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ด้านบคุคลหรอืพนกังาน ซ่ึงต้องอาศยัการคดัเลอืก  การฝึกอบรม 

การจูงใจ  เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน	เป็นความ

สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ	ขององค์กร  เจ้าหน้าท่ีต้องมีความ

สามารถ  มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการ

แก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร	ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

เป็นการสร้างและน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหกั้บลกูค้า  โดยพยายามสร้างคณุภาพโดยรวม  

ท้ังทางด้านกายภาพและรปูแบบการให้บรกิารเพือ่สร้างคณุค่าให้กับลกูค้า  ไม่ว่าจะเป็นด้านการ

แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว  หรือผล

ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกค้าควรได้รับ	ด้านกระบวนการ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการ

และงานปฏิบัติในด้านการบริการ  ท่ีน�าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูก

ต้องรวดเร็ว  และท�าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

 ด้านแนวคิดและทฤษฎีด้านการตัดสินใจ	Monahan (2000) ได้อธิบายแนวทางของการ
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ตัดสนิใจทีจ่ะต้องอาศยัการพจิารณาจากขอ้มลูทีมี่อยูเ่ป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจ จากประเดน็ที่

ก�าลังพิจารณาอยู่	โดยใช้ความรู้พ้ืนฐานและข้อสรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ น�ามาผสมผสานกับการสรุป

อ้างอิง เพ่ือน�าไปสู่เป้าหมาย แสดงทิศทางน�าไปสู่การตัดสิน โดยทางแนวคิดและทฤษฏีสามารถ

จ�าแนกได้	2 ประเภท คือ ทฤษฎีบรรทัดฐาน เป็นทฤษฎีการตัดสินใจท่ีค�านึงถึงว่า แนวทางการ

ตัดสินใจ ท่ีมีความน่าจะเป็น หรือควรจะเป็นเช่นใด พิจารณาว่าแนวทางใดเป็นแนวทางท่ีน่าจะ

เป็น หรือควรจะเป็นอย่างน้ันจากวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงอาจจะคล้ายคลึงหรือแตก

ต่างกันก็ได้	ดังน้ัน การใช้ทฤษฎีน้ีตัดสินใจในประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลักษณะท่ีข้ึนอยู่กับ

มาตรฐานหรอืหลกัเกณฑ์ดังกล่าว จะเป็นเครือ่งก�าหนดว่า มีปัญหานัน้ๆ น่าจะหรอืควรจะตดัสนิ

ใจอย่างไร จึงจะดีท่ีสุด ถูกต้องเหมาะสมท่ีสุด ส่วนทฤษฎีพรรณนา เป็นทฤษฎีการตัดสินใจ ท่ีมี

สาระส�าคัญท่ีว่า การตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาหน่ึงๆ จะต้องกระท�าอย่างไร จึงจะสัมฤทธ์ิผลได้	ไม่

ว่าผลของการตัดสินใจนั้น จะเป็นที่ช่ืนชอบหรือพึงพอใจของผู้ตัดสินใจหรือไม่ก็ตาม หรือกล่าว

อีกนัยหน่ึงก็คือ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีนี	้จะพยายามหลีกเล่ียงการใช้ความรู้สึกนึกคิดใด หรือ

ค่านยิมส่วนตวัของผูตั้ดสนิใจมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการตดัสนิใจ โดยมุง่เน้นให้การตดัสนิใจเป็นไป

อย่างมีเหตุผล มีความถูกต้องและเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธี

การท่ีแน่นอน ตลอดจนมีการน�าเอาเทคนิคสมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาช่วยในการตัดสินใจด้วย เพ่ือท่ี

จะให้การตัดสินใจนั้น มีความถูกต้องเหมาะสมที่สุด ท้ังนี้งานวิจัยนี้เป็นการใช้แนวทฤษฎีนี้และ

สถานการณ์	หรือสภาวการณ์การตัดสินใจของ Simon (1978) เพ่ืออธิบายการตัดสินใจ ภายใต้

สถานการณ์หรือสภาวการณ์ท่ีแตกต่างกันในการใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจท่องเที่ยวของ

นักท่องเท่ียวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถแบ่งการตัดสินใจได้	3 แบบ คือ การ

ตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนเป็นการตดัสินใจท่ีทราบผลลัพธ์การตัดสินใจล่วงหน้าอย่างแน่นอน

แล้วว่า ถ้าเลือกทางเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร การตัดสินใจภายใต้ความ

เสีย่งเป็นการตดัสนิใจทีท่ราบผลลพัธ์ของการตดัสนิใจน้อยกว่าการตดัสนิใจภายใต้สถานการณ์ท่ี

แน่นอน แต่พอจะคาดคะเนความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีน่าจะเกิดข้ึน การตัดสินใจภายใต้ความ

ไม่แน่นอนเป็นการตดัสินใจท่ีไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์และโอกาส หรือความน่าจะเป็นท่ีเกิด

ข้ึนได้เลย การศึกษาของ Birdi (2005) ท่ีกล่าวว่าการตัดสินใจมีผลกระทบท้ังด้านบวกและด้าน

ลบ ท้ังน้ีเพ่ือให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Birdi กล่าวว่า De Bono (1985) ได้

กล่าวถึงทฤษฎีสีของหมวก 6 ใบท่ีเป็นการแสดงถึงการตัดสินใจ โดยหมวกสีขาว เป็นการตัดสิน

ใจท่ีค�านึงถึงประโยชน์ในการวิเคราะห์โดยไม่มีความคิดเห็นเข้ามาเก่ียวข้อง หมวกสีแดง เป็นการ
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ตัดสินใจท่ีข้ึนอยู่กับอารมณ์	และความรู้สึกต่อเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน หมวกสีด�า เป็นการตัดสินใจ

ท่ีค�านึงถึงความระมัดระวัง การไตร่ตรองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือล้มเหลวได้	หมวก

สีเหลือง เป็นการตัดสินใจท่ีค�านึงถึงการแสวงหาทางเลือกอย่างมีความหวังและทดลองปฏิบัติ	

หมวกสีเขียว เป็นการตัดสินใจที่ข้ึนอยู่กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนา หมวกสีฟ้า 

เป็นการตัดสินใจท่ี	ค�านึงถึงการควบคุมความคิดท้ังหมด 

วัตถุประสงค์
 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเท่ียวไทย

และการส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวทีมี่ต่อการตัดสินใจของนัก 

ท่องเท่ียวไทยในแหล่งท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

สมมุติฐาน
 อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเท่ียวไทยและการ 

ส่งเสรมิการตลาดบรกิารของผูป้ระกอบการด้านการท่องเทีย่วมต่ีอการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่ว

ไทยในแหล่งท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ข้อมูล
งานวจัิยนีศึ้กษาอทิธพิลความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรบัข่าวสารของนกัท่องเทีย่วไทย

และการส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจของ

นักท่องเท่ียวไทยในแหล่งท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยมีระเบียบวิธี

การวิจัยดังน้ี

1. ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย

งานวิจัยในคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยโดยการใช้การส�ารวจด้วยแบบสอบถามแบบปลายปิด 

เป็นเครื่องมือ ส�าหรับเนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการเปิด

รับข่าวสารของนักท่องเท่ียวไทย	ข้อมูลการส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ประกอบการด้านการ

ท่องเท่ียว และข้อมูลการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวไทยในแหล่งท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียง

เหนือของประเทศไทย โดยมีระดับการวัดในข้อมูลข้อมูลการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเท่ียว

ไทย ข้อมูลการส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว และข้อมูลการ
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ตัดสนิใจของนกัท่องเทีย่วไทยในแหล่งท่องเทีย่วภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย ดังนี้

การวัดระดับของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามเป็นดังน้ี	

	 1.1 การวดัระดบัการเปิดรบัข่าวสารของนกัท่องเทีย่วไทยโดยมรีะดบัที	่1 ถึง 5 ซ่ึงมคีวาม

หมายดังน้ี	1 หมายถึง มีการเปิดรับข่าวสารน้อยท่ีสุด 2 หมายถึง มีการเปิดรับข่าวสารน้อย 3	

หมายถึง มีการเปิดรับข่าวสารปานกลาง 4 หมายถึง มีการเปิดรับข่าวสารมาก 5 หมายถึง มีการ

เปิดรับข่าวสารมากท่ีสุด  

	 1.2 การวัดระดับการส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมี	

ระดับที่	1 ถึง 5 ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้	1 หมายถึง มีการส่งเสริมการตลาดบริการน้อยที่สุด 2 

หมายถึง มีการส่งเสริมการตลาดบริการน้อย 3 หมายถึง มีการส่งเสริมการตลาดบริการปานกลาง 

4 หมายถึง มีการส่งเสริมการตลาดบริการมาก 5 หมายถึง มีการส่งเสริมการตลาดบริการมากสุด 

	 1.3 การวัดระดับตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียง

เหนอืของประเทศไทยโดยมรีะดบัที	่1 ถึง 5 ซ่ึงมคีวามหมาย ดังนี	้1 หมายถงึ มีระดบัการตดัสนิ

ใจ	น้อยท่ีสุด 2	หมายถึง มีระดับการตัดสินใจการน้อย 3หมายถึง มีระดับการตัดสินใจการปาน

กลาง 4 หมายถึง มีระดับการตัดสินใจการมาก 5 หมายถึง มีระดับการตัดสินใจการมากท่ีสุด

 1.4 การแปลผลของระดับของตัวแปรอิสระและ ตัวแปรตามเป็นดังน้ี

 1.00-1.79 หมายถึง มีระดับน้อยท่ีสุด 1.80-2.59 หมายถึง มีระดับน้อย 260-3.39 หมายถึง มี

ระดับปานกลาง 3.40-4.19 หมายถึง มีระดับมาก 4.20-5.00 หมายถึง มีระดับมากท่ีสุด

2. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และการทดสอบความน่าเชื่อถือของ

แบบสอบถาม

ความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามได้จากการแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี

ความเช่ียวชาญในหัวข้อการวิจัย เพ่ือให้แบบสอบถามมีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ในเน้ือหา

ในแบบสอบถามนัน้ และความนา่เชือ่ถอืของแบบสอบถามไดท้�าการทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างทีมี่

คุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทดสอบหาความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ด้วย

จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 40 คน และมีการทดสอบความน่าเช่ือถือด้วยการวิเคราะห์ประมวลหาค่า

สัมประสิทธ์ิ	แอลฟ่าของครอนบาร์ค ซ่ึงได้ค่าระดับความเชื่อเท่ากับ 0.87

3. กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีจะเป ็นกลุ ่มของผู ้ ท่ี ให ้ข ้อมูลในการศึกษาเป ็นผู ้ ท่ีอาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร และมีแผนที่จะท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
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ประเทศไทย เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนประชากรที่การค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร

ของทาโร ยามาเน่	โดยก�าหนดความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างอย่างต�่าคือ 400 ตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี	ก�าหนดวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน

โดยเร่ิมต้นด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยท�าการจับสลากสุ่มตัวแทนเขต 10 เขต จากท้ังหมด 

50 เขต หลังจากน้ันใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ท�าการเก็บข้อมูลตามเขตพ้ืนท่ีท้ัง 10 เขต 

ท่ีจับสลากได้	โดยในแต่ละเขตจะใช้กลุ่มตัวอย่างเขตละ 40 คนเท่าๆ กัน โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจงกับผู้ท่ีมีแผนที่จะท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยในแต่ละเขตท่ีก�าหนดไว้ให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบจ�านวนท่ีต้องการ	โดยก�าหนดเวลา

ในการเก็บกลุ่มตัวอย่างในเดือนพฤศจิกายน 2554 

ตารางท่ี 1:	แสดงรายช่ือเขตในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

รายช่ือเขตในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 

เขตบางรัก เขตห้วยขวาง เขตพระนคร

เขตพระโขนง เขตพญาไท เขตยานนาวา 

เขตจตุจักร เขตปทุมวัน เขตสาทร เขตดุสิต

 400

 4. วิธีการทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบด้วยค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ	ในการทดสอบสมมุติฐานที่ก�าหนดไว้

ในการวิจัยนี้

ผลการวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่าอิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเท่ียว

ไทยและการส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสิน

ใจของนักท่องเท่ียวไทยในแหล่งท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสามารถ

แสดงเป็นค่าร้อยละ ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการได้ดังน้ี	ด้านเพศ เพศชาย  
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จ�านวน 231 คน	และเพศหญิงจ�านวน 169 คน ด้านอายุ	ต�า่กว่า 25 ปี	จ�านวน 79 คน 26-30 ปี 

จ�านวน 155 คน 31-35 ปีจ�านวน 85 คน และมากกว่า 36 ปีข้ึนไปจ�านวน 81 คน ด้านรายได้	 

รายได้ต�่ากว่า 1, 0000 บาท จ�านวน 126 คน 1, 0000-20, 000 บาท จ�านวน 180 คนและ

มากกว่า 20, 000 บาทข้ึนไปจ�านวน 94 คน และด้านระดับการศึกษา ระดับต�่ากว่าปริญญา

ตรี	31 คน ปริญญาตรีจ�านวน 270 คน และปริญญาโทหรือสูงกว่าจ�านวน 99 คน ส�าหรับการ

ทดสอบสมมุติฐานแสดงตามตารางท่ี	2 ดังน้ี

ตารางท่ี 2: แสดงผลของอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเท่ียวไทย

และการส่งเสรมิการตลาดบรกิารของผูป้ระกอบการด้านการท่องเทีย่วต่อการตดัสนิใจ

ท่องเท่ียว

ด้านการเปิดรับข่าวสาร

และด้านการตลาดบริการ

สัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย ค่า

T

Sig.

(PValue)

ล�าดับ

ส�าคัญ
B Beta

1.	 ด้านการเปิดรับข่าวสาร 0.336 0.351 4.980 0.001*** 1

2.	 ด้านการตลาดบริการ 0.265 0.296 5.137 0.001*** 3

3.	 ด ้านการเป ิดรับข ่าวสาร

และด้านการตลาดบริการ

0.250 0.350 4.692 0.001*** 2

Adjust R2 = 0.788, Standard Error = 0.214, F = 3.568, 

F Significance = 0.001***, N = 400

 P-Value	≤	0.001***

จากตารางท่ี	2	เป็นการทดสอบสมมุติฐานอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างการเปิด

รับข่าวสารของนักท่องเที่ยวไทยและการส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ประกอบการด้านการ 

ท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว พบว่าตัวแปรทุกตัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวที่

ระดับนัยส�าคัญทางสติติ	0.001*** โดยด้านการเปิดรับข่าวสารโดยรวมมีอิทธิพลอันดับ 1 ด้าน
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การเปิดรับข่าวสารโดยรวมและด้านการตลาดบริการโดยรวมมีอิทธิพลอันดับ 2 และด้านการ

ตลาดบริการโดยรวมมีอิทธิพลเป็นอันดับ 3 ตามล�าดับ

สรุปและอภิปรายผล
 จากผลการวิเคราะห์พบอิทธิพลประการส�าคัญที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจท่องเที่ยวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ คือการเปิดรับข่าวสารเพ่ือการท่องเท่ียวโดยสรุปได้ว่า นักท่องเท่ียวไทย

มีการเลือกเปิดรับข่าวสารเพราะว่าเกิดอิทธิพลมาจากความต้องการ ทัศนคติและคุณค่า เป้า

หมาย ความสามารถ การใช้ประโยชน์	รูปแบบในการสือ่สาร สภาวะ และประสบการณแ์ละนสิยั

ของนักท่องเท่ียวตามแนวคิดของ Hunt และ Ruben (1993) และขวัญเรือน กิติวัฒน์	(2531) 

Schramm (1973) และ สรุพงษ์	โสธนะเสถยีร (2533) ท่ีระบถึุงการเปิดรบัข่าวสารจะตอ้งมกีาร

ต้ังวัตถุประสงค์	ด้านเพ่ือการรับรู้	ด้านเพ่ือความหลากหลาย ด้านเพ่ืออรรถประโยชน์ทางสังคม 

และด้านการผละสังคม ท่ีจะส่งผลโดยตรงในการตัดสินใจท่องเท่ียว แต่เป็นท่ีสังเกตได้ว่าการส่ง

เสรมิท�าให้การเปิดรบัข่าวสารของนกัท่องเทีย่วมคีวามน่าสนใจและท�าให้นักท่องเทีย่วมคีวามรูส้กึ

ว่าตนเองได้รับความคุ้มค่าในการตัดสินใจ Brady และ Cronin (2001) Parasuraman Zeithmal 

และ Berry (1985) และ Gronroos (1990) และ Kotler (2000) ร่วมกันกล่าวว่าการส่งเสริม

การตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการเป็น

เคร่ืองมือท่ีส�าคัญของผู้ประกอบการท่ีจะผลักดันท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จในการแข่งขัน

ทางธรุกจิ ส�าหรบัธรุกจิท่องเทีย่วสามารถท�าใหนั้กท่องเทีย่วประเมนิการท่องเทีย่วได้เป็นอย่างดี

ว่าควรจะตัดสินใจได้อย่างไรในการตัดสินใจท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ากับค่า

ใช้จ่ายท่ีต้องเสียไปเพ่ือแลกกับความสุขในการท่องเท่ียวคร้ังน้ัน ท้ังน้ีการด�าเนินการเร่ืองการส่ง

เสรมิการตลาดบรกิารควรค�านึงถงึการเปิดรับข่าวสารของนกัท่องเท่ียวไปด้วยกนั เน่ืองจากการ

ตัดสนิใจ	Monahan (2000) ทฤษฎบีรรทดัฐานเป็นทฤษฎกีารตดัสนิใจทีค่�านงึถงึว่า แนวทางการ

ตัดสินใจ ท่ีมีความน่าจะเป็น หรือควรจะเป็นเช่นใด พิจารณาว่าแนวทางใดเป็นแนวทางท่ีน่าจะ

เป็น ส่วนทฤษฎพีรรณนาเปน็ทฤษฎกีารตดัสนิใจ ท่ีมสีาระส�าคญัทีว่่าการตดัสนิใจเพือ่แก้ปัญหา

หน่ึงๆ จะต้องกระท�าอย่างไร จึงจะสัมฤทธ์ิผลได้	ไม่ว่าผลของการตัดสินใจน้ัน จะเป็นท่ีช่ืนชอบ

หรือพึงพอใจของผู้ตัดสินใจหรือไม่ก็ตาม (Monahan, 2000) การใช้สภาวการณ์การตัดสินใจ 

ของ Simon (1978) การตัดสินใจภายใต้ความท่ีแน่นอน การตัดสินใจภายใต้ความเส่ียง และ
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การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน และการศึกษาของ De Bono (1985) Birdi (2005) ท่ีกล่าว

ว่าการตัดสินใจมีผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบ โดยมีทฤษฎีสีของหมวก 6 ใบท่ีเป็นการแสดง

ถึงการตัดสินใจ เป็นแนวทางในการผลักดันท�าให้นกัท่องเท่ียวตัดสินใจท่องเท่ียวภาคตะวันออก

เฉียงเหนือเพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดย่อ

ในขณะท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้มีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ผู้วิจัยได้มีความสนใจประชากรคนยากจนในประเด็นที่ว่า การท่องเที่ยวมีบทบาทอย่างไรต่อ

การด�าเนินชีวิตของพวกเขา โดยเน้นหนักในเร่ืองเศรษฐกิจ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาบทบาทของการ

ท่องเท่ียวในหมู่บ้านเล็กๆ	แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงเป็นถ่ิน

ก�าเนิดของตนเอง การศึกษาระดับของรายได้จากการท่องเท่ียวต่อคนยากจนเป็นหน่ึง

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้	 โดยได้ท�าการติดตามห่วงโซ่เงิน(Money chain) โดย

ท�าการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปาทานและห่วงโซ่เงิน อันจะช่วยให้ค้นพบวิธีการสร้างรายได้จากการ

ท่องเที่ยวแก่คนยากจน วัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อมาคือ เพื่อศึกษาบทบาทของมรดกทาง

วัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และวัตถุประสงค์สุดท้ายได้แก่	 ศึกษาการจัดสรรราย

ได้จากการท่องเท่ียวภายในหมู่บ้าน

 ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาประวัติความเป็นมาของการท่องเท่ียวเพ่ือสนับสนุนคนยากจน 

(Pro-poor tourism or PPT) และมรดกทางวัฒนธรรม การศึกษาคร้ังนี้เกิดขึ้นภายได้กรอบ

แนวคิดของการท่องเท่ียวเพ่ือสนับสนุนคนยากจนจากสามแหล่งหลักๆ	ได้แก่	 the Pro-poor 

tourism partnership, SNV (the Netherland Development Organization) และ the 

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) กรณีศึกษาส่ีแห่งในทวีป

แอฟริกาและในประเทศลาวที่ซ่ึงการท่องเที่ยวได้เช่ือมโยงระหว่างเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ได้

ถูกน�ามาเสนอในส่วนของการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง โดยพบว่าห่วงโซ่คุณค่า (Value 

chain) ได้ถูกพิสูจน์ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

เพื่อสนับสนุนคนยากจนได้	 เนื่องจากมันช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการพัฒนาในแง่มุมที่กว้าง

ข้ึน ซ่ึงท�าให้เราสามารถวางแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวได้อย่างย่ังยืน ห่วงโซ่คุณค่ายังเป็น

หน่ึงในกลไกท่ีช่วยให้เราแน่ใจว่ากระบวนการผลิต รายได้และการจ้างงาน สามารถสร้างรายได้

โดยตรงแก่คนยากจน นอกจากน้ี	จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่ายังมีอะไรท่ีต้องท�าอีก

มากกับมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่หนึ่งๆ	 ซ่ึงส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับประเด็นการอนุรักษ์

สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ในขณะท่ีต้องการส่งเสริมให้มรดกทางวัฒนธรรมเป็นสินค้า

หน่ึงของการท่องเท่ียว และส่ิงท่ีถูกน�ามาอภิปรายมากอีกประเด็นหน่ึงได้แก่การฝึกหัดผู้ส่ือ

ความหมาย (Interpreter)และไกด์น�าเที่ยวในพื้นที่	 เพราะคนเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อ
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ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

 บ้านปะอาว หมู่บ้านเล็กๆ	แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ถูกเลือกให้เป็น

กรณีศึกษา ผู้วิจัยได้อภิปรายภูมิหลังรวมถึงประวัติความเป็นมา งานหัตถกรรม ธุรกิจบริการ 

กิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมถึงป่าชุมชน ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวของหมู่บ้าน ผู้วิจัยได้ศึกษาและ

ติดตามเส้นทางของเงินรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการผลิตและ

การตลาดของสินค้าทางหัตถกรรม(งานหล่อทองเหลืองและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม) มรดกทาง

วัฒนธรรมของหมู่บ้านท่ีสืบสานต่อกันมาหลายช่ัวอายุคน นอกจากน้ียังได้ศึกษาต้นทุน รายได้

และรายจ่ายจากการขายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย์	การบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม การแสดงศิลปะพ้ืนบ้านและการขนส่ง 

 จากการศึกษาติดตามเส้นทางของเงินรายได้ท่ีเกิดจากกิจกรรมทางการท่องเท่ียว พบ

ว่างานหัตถกรรมการหล่อทองเหลืองและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นแหล่งที่สร้างรายได้หลักให้กับ

หมู่บ้าน แต่เป็นท่ีน่าเสียดาย เพราะมากกว่า 50% ของรายได้ได้ร่ัวไหลออกนอกหมู่บ้านไปยังผู้

จัดหา (Suppliers) ซ่ึงอยู่ในตัวจังหวัด ในขณะท่ีหมู่บ้านเองก็ขาดศักยภาพในการดึงดูดนักท่อง

เท่ียวให้พักค้างคืนในหมู่บ้านซ่ึงท�าให้รายได้ส่วนใหญ่ร่ัวไหลออกจากหมู่บ้านเช่นกัน

ค�าส�าคัญ: มรดกทางวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเพ่ือสนับสนุนคนยากจน ห่วงโซ่คุณค่า 
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Abstract

	 Thailand has a significant tourist business and this plays a major role in 

the economy of the country.	This researcher is interested in the poor citizens of 

Thailand and how might tourism play a role in their lives.	This research covers 

the role of tourism in a small village that is located in Northeast Thailand.	Since 

this researcher was born and raised in this part of Thailand, one of the goals of 

this study was to study the level of benefits from tourism to the poor, which will 

be accomplished by following the money chain, that is to say, through a supply 

and money chain analysis.	This will help us to see if there is something that can 

be done about how tourism can benefit the poor as well as the not so poor.	

Another goal was to find out how cultural heritage plays a role in the tourism 

industry and finally to examine and study how income is distributed within a 

specific village.

 	 The author covers the history and background of “Pro-Poor Tourism” 

(PPT) and Cultural Heritage.	The conceptual framework of Pro-Poor Tourism was 

applied in this research and is outlined from three sources: first, the Pro-Poor 

Tourism partnership , second the SNV (the Netherland Development 

Organization), and third the principles and guidelines for managing tourism at 

places of cultural and heritage significance of the International Council on 

Monuments and Sites (ICOMOS) International Cultural Tourism Charter.

 	 Four case studies on Pro-Poor Tourism are presented in the literature 

review, on tourism in Africa and Laos.	Here the economic and cultural links 

between the tourist sites are presented.	 The value chain approach was 

examined and has proven an effective way of supporting pro-poor development, 

because it helps us to understand the wider context of development issues, so 

that we can design interventions for sustainable tourism development.	The 

value chain approach is also one of the vehicles to ensure that the production, 
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income and employment can be increased for the direct benefit of the poor.	

The literature search also deals with cultural heritage which implies the natural 

environment as well as the cultural heritage.	Cultural heritage has a lot to do 

with the sense of belonging to an area.	Programs are discussed to preserve the 

environment of historical sites as well as how to promote cultural heritage in 

support of the drawing of visitors to tourist attractions.	Discussed are the training 

of interpreters and guides thus improving the tourist experience and promotion 

programmes to help promote tourism.	

 A small village in Northeast Thailand was selected for this study.	This 

researcher discusses the background and history of the Ban Pa-Ao village, which 

is located in Northeast Thailand, and details the handicrafts that are produced 

plus the cultural events and environmental forests located nearby.	All of these 

contribute to the income of the villagers.	

	 Finally, this research examines and follows the ‘money trail’ that is 

involved in producing and marketing the village handicrafts of brass and silk 

products.	In addition	to the costs, expenditures and sales produced to support 

the tourist housing, food, beverages, food catering, cultural entertainment and 

transportation are examined.	The results of this money trail analysis give a clear 

picture that the two big income producers were the two crafts but that each 

craft spent more than 50% of their income outside of the village for supplies.	It 

was easily concluded that there was a lack of good housing for tourists leading 

to the possibility that most tourists stay overnight in the larger city of Ubon 

Ratchatani (Ubon).	Hence much of the tourist related village to this village 

‘escapes’ to outside its community	 -	 the inescapable implication is that this 

pattern of ‘income escape’ may apply throughout the poor communities of 

Thailand.	

Keyword: Pro-poor tourism, cultural heritage, value chain
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Introduction

 This study is concerned with the distribution of the economic benefits of 

tourism.	Many studies of tourism tend to focus on tourism promotion, 

emphasizing economic values but neglecting to look deeply into the income 

distribution and poverty alleviation in rural areas.	Economic benefits from 

tourism development may be unequally distributed among members of local 

communities because revenue from tourism often does not reach local people, 

but is concentrated among a small number of people with an ever-increasing 

gap between the rich and the poor.	This leads to intergenerational conflicts and 

may affect gender relationships, increasing inequalities and relative poverty in 

local communities.	 In addition, sudden loss of income and jobs can be 

experienced in times of downturn.	But tourism itself is still believed to play a 

significant role in addressing the poverty issue.	This study first aims to increase 

the knowledge and understanding of pro-poor tourism as well as examining the 

extent to which tourism development in this case study benefits the poor.	 It 

also aims at gaining knowledge and understanding on how developing tourism 

affects the cultural heritage and the poor both positively and negatively.	

The second aim of this study is to examine how cultural resources are 

employed in attracting tourism, paying particular attention to their potential in 

a tourism development strategy that emphasises poverty reduction and the 

equitable sharing of the benefits from tourism.	At the same time, these cultural 

assets have to be maintained for the social and tourism sustainability of the 

village.	 Accordingly, the study will consider how cultural assets can be 

conserved and protected while being employed by a village to provide 

economic benefits.	 Ban Pa-Ao is the village that this researcher selected 

because of its history and full cultural heritage, with brass craftsmanship, silk 

weaving, a community forest, a museum and folk performances.	However, the 
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main attraction of the community is the ancient brass craftsmanship which has 

passed from generation to generation and is the outstanding cultural expression 

of the village.

Aims

The broad aim of the study is to understand who, in a local community, 

enjoys the benefits from tourism and to explore the structural conditions that 

underlie this distribution of benefits.	By implication, there is a concern with the 

question of how the benefits stream to a community might be augmented and 

how the equity of its distribution might be enhanced.	This wider interest can be 

broken down into three more specific objectives or research tasks:	

 1.	To measure the level of benefits from tourism to the poor (to follow 

the money chain by using the supply chain analysis).

 2.	To explore the use of cultural heritage as a tourism asset in order to 

generate income in the village and to investigate the consequent issue of how 

cultural heritage is being protected.

	 3.	To examine potential strategies for income distribution	and	to ensure 

that income generated from tourism is fairly distributed in the village.

Materials and Methods

This study is conducted on the basis of a qualitative research 

methodology, which employs the literature review; examines a wide range of 

sources, documents and publications relating to the case study.	 Included are 

the field studies such as site visits, site surveys, photography, participant and 

non-participant observation, including in-depth interviews with key persons in 

the community.	This is designed to investigate the current conditions of the 

community, together with internal and external factors which influence the 

livelihood or the way of life of individuals, groups, communities and businesses.	
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The case study aims to i) understand recent tourism development in 

the village ii) understand the scope, scale and mechanism of tourism impacts on 

local communities and people and iii) indentify how to help bring benefits to 

the poor.	The research questions specific to the fieldwork are i) what is the 

current tourism situation in the village? ii) how have the villagers experienced 

cultural tourism? iii) has tourism in the village benefited the poor? iv) can 

cultural heritage be used as a tourism asset to generate income in the village 

while ensuring its protection? v) how can we fairly distribute income from 

tourism in the village? 

In conclusion, the tourism industry is a large sector in the world’s 

economic system.	Many are influenced by the development of this industry.	

Included are a village’s cultural heritage and its life.	We often see the cultural 

heritage being commodified to feed the villager’s livelihood, and the result is an 

inequitable sharing in tourism benefits.	Truly, the tourist industry has had a rapid 

growth with its constant development, but local people	-	especially the poor 

who live in tourist destinations	 -	are still poor.	Why do these problems still 

remain? Have these problems been taken into the authorities’ consideration? 

Yes, in one sense they have; however, these problems provide continuing 

challenges for both local and national government to solve.	Although poverty 

elimination in rural areas and cultural heritage conservation by using tourism as 

a mechanism are at the heart of this study, yet for some limitations such as 

timing and budgeting, this study will only examine and explain tourism 

development in the single case study of Ban Pa-Ao, a cultural village in a district 

of Ubon Ratchathani Province.	Hopefully, this village will be a good exemplary 

case for pro-poor tourism development and the linked issue of cultural heritage 

conservation in the northeastern part of Thailand.	
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Results

1. Settlement and Population 

Ban Pa-Ao is settled on a plain and there are no mountains around it 

which suited for growing agricultural crops such as rice and vegetables.	This has 

resulted in many rice paddy fields surrounding the village and rice farming is the 

basic industry.	[1]The village was established around 200 years ago.	It is located 

in Tambon Pa-Ao, Muang district, about 20 kilometers from the provincial town 

of Ubon Ratchathani.	Ban Pa-Ao comprises four sub-districts, namely Mu (the 

local administrative term, subdivided from Tambon), which are Mu 3, Mu 4, Mu 

5 and Mu 6.	There are 776 households in Ban Pa-Ao.	 Its population is 3,	007 

people divided into 1, 494 male and 1,	513 female

The main occupations of the population are agriculture, government 

and private enterprise.	Almost all of the population is Buddhist.	[1]Overall, 75% 

of the income for the community is derived from the agriculture sector, 20% is 

derived from selling crafts and hospitality services, while 5% is derived from 

working in the private sector.	There is one primary health care center, one 

school, two temples, one sacred place and three public ponds in Ban Pa-Ao.	

[2]There were two ethnic groups in Ban Pa-Ao.	One group was the 

Laotians who moved from Viengchan of Lao PDR in the age of Phra Wor and 

Phra Taa during the Thonburi period, in the reign of King Taksin the Great (2310-

2325 B.E or 1767-1782 A.D).	One can notice that their accent is still very close to 

Laotian.	Another ethnic group is Kula (Thai Yai, the minority in Burma who 

actually tramped for trading purpose in the north-eastern part of Thailand).	

There is no accurate evidence about this group.	 It can be assumed that this 

group came after the establishment of Ban Pa-Ao.	

2. Tourist Attraction of the Village

There are five tourist attractions in Pa-Ao village.	The first is the making 
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of brass handicrafts using local raw materials.	It is a manifestation of folk wisdom 

and ancient handicraft, and the main cultural heritage that has been promoted 

as the tourism attraction of the village.	The handicraft is notable nationwide 

which generates both a good reputation and an income for the village.	Brass 

craftsmanship of Ban Pa-Ao has been a family tradition for five generations; the 

products they produce are totally developed by the local talent.	[3]This is also 

significant in terms of its history because there is evidence that the design of 

brass crafts was similar to the bronze bracelets that were excavated in an 

archeological site of Ban Chiang, the world heritage site in Udonthani province. 

From this point, it can be assumed that the brass work process has a history 

dating back more than 4, 000 years and that the people of Ban Pa-Ao were 

related to Ban Chiang’s civilization.	The second things that make Ban Pa-Ao well 

known is its silk products.	Originally, silk textiles were produced for only 

household use.	Every household in the village had to weave clothes for their 

family members.	It is still evident that almost all of the households of Ban Pa-Ao 

have their own silk weaving machines.	Just as most regions of Thailand have 

their own typical silks, so does Ban Pa-Ao.	But the elaboration of the typical silk 

product patterns and designs made it unique.	In addition, the use of traditional 

techniques of weaving, which is produced through local talent as well as the 

creation of signature designs makes the weaving more outstanding and 

distinguished.	The products are entirely from natural material, where the colors 

used are made from parts of trees such as bark, lacquer, leaves, the root or 

heartwood.	In addition, the entire production process is a thriving example of 

true handcraftsmanship using real silk.	The third tourist attraction is Don Chee 

community forest that exhibits the full ecological system of a public forest and 

had been founded in the same period as the village settlement.	Presently, the 

Don Chee community forest is a botanical diversification forest.	There are 

various kinds of trees and floras, and some parts are used for animal food while 
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other parts are used for animal shelter.	Apart from that, there are a number of 

animals that have been domesticated, both caged and running wild such as 

ostriches, wild boars and barking deers.	The charm of the forest is a phenomenon 

that has persisted, with the changing dynamics of the forest, while the 

coexistence of man and forest in a reciprocal manner is an intangible effect that 

attracts people who want to study the forest.	Now the infrastructure has 

improved for tourists who want to enjoy the beauty of the tangible products of 

the forest.	 Fourth is the performance of Morlum, a traditional singing 

performance, is still in existence and attractive.	Morlum, part of the Isan 

performing arts and a traditional form of song, means expert song, or expert 

singer, refering to the music or artist respectively.	The characteristic feature of 

lum singing is the use of a flexible melody which is tailored to the tones of the 

words in the text.	Traditionally, the tune was developed by the singer as an 

interpretation of gon or poems and accompanied primarily by the khene, a free 

reed mouth organ, but the modern form is most often composed and uses 

electric instruments.	Contemporary forms of the Morlum are also characterised 

by quick tempi and rapid delivery, while tempi tend to be slower in traditional 

forms.	Some consistent characteristics include strong rhythmic accompaniment, 

vocal leaps, and a conversational style of singing that can be compared to 

American rap.	Besides the Morlum, the Serng Pong Lang is also performing.	

Actually, Pong Lang is the name of a musical instrument from Northeastern 

Thailand.	The instrument is a wooden xylophone used in traditional folk music 

of the Isan.	Serng is a type of Isan dance that is unique to this region; it not only 

depicts the fun-loving nature of the Isan people but also reflects the life of the 

people in an agriculture-based society, who dance to entertain themselves 

during the harvest season.	The Serng Pong Lang of Ban Pa-Aao is usually 

performed for welcoming tourists, where the performers are school boys and 

girls.	The last tourist attraction of the village is the village museum where many 
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heritage objects of the village such as the fishing and weaving instruments, 

ancient jars and other kinds of utensils that were used in the ancient times but 

are now donated and collected for the museum.	Further, the museum has 

become a cultural learning center because each item tells a story of how their 

ancestors lived and who they were and had become.	Therefore, the significant 

reason for establishing the museum was to preserve the village’s traditional 

cultural heritage.

	 Besides	 the	five	main	 tourist	 attractions	above,	 there	are	also	 the	

twelve	months	of	 cultural	events	 throughout	 the	year	 that	play	a	part	 in	

attracting	 tourists.	 Since	 the	villagers’	way	of	 life	 is	 very	much	 related	 to	

agriculture	and	the	Buddhist	religion,	as	are	other	villages	in	Isan.	Unsurprisingly,	

almost	all	of	the	cultural	 festivals,	events	and	beliefs	are	part	of	the	faith	 in	

Buddhism	and	 related	to	agricultural	cultivation.	On	the	other	hand,	 those	

yearly	cycle	festivals	are	sometimes	the	by-product	of	the	tourism	industry	in	

the	village.	Although	the	festival	is	not	categorized	as	a	main	tourism	asset,	it	is	

sometimes	employed	for	tourism	activities	in	the	village.	However,	it	does	help	

to	encourage	the	homestay	business	in	the	village,	since	those	cultural	festival	

events	attract	tourists	to	stay	overnight	during	the	festival.	The	cultural	festivals	

and	 ceremonies	of	 Ban	Pa-Ao	are	based	on	 Isan	 culture	 and	have	been	

performed	on	a	yearly	cycle.	Actually,	a	yearly	cycle	 is	based	on	the	 lunar	

calendar	which	is	‘faster’	than	the	Western	calendar	by	almost	a	month.	This	

cycle	consists	of	twelve	months.	Each	of	those	months	has	its	particular	cultural	

festivals	 and	 religious	events	which	 is	 called	“Heet Sip Song”.	 “Heet”	 is	

abbreviated	from	the	Thai	word	“Ja	Reet”,	meaning	traditional	practice,	but	

northeastern	people	use	the	alphabet “H”	instead	of	the	“R”.	Heet	Sib	song	is	

therefore	the	set	of	practices	that	are	traditionally	performed	in	each	month	of	

the	twelve	months	cycle	(“Sib	Song”	means	“twelve”).
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3. Cultural Significance of Ban Pa-Ao

According	to	Australia	ICOMOS	(1999,	p2),	each	site	has	its	own	intrinsic	

values	and	cultural	significance.	Each	village	has	aesthetic,	historic,	scientific,	

social	or	 spiritual	values	 for	past,	present	and	 future	generations.	Cultural	

significance	 is	embodied	 in	 the	place	 itself,	 its	 fabrics,	 settings,	 land	use,	

associations,	meanings,	records,	related	places	and	related	objects,	likewise	Ban	

Pa-Ao.

Aesthetic Significance

	 The	aesthetic	significance	of	Ban	Pa-Ao	consists	of	both	tangible	and	

intangible	values.	Aesthetic	significance	in	terms	of	tangible	values	is	related	to	

those	elaborate	brass	and	silk	products	which	 require	 local	wisdom	 in	 the	

techniques	used	to	produce	the	crafts.	The	local	techniques	used	in	brass	work	

production	are	very	difficult	to	imitate	because	they	totally	rely	on	craftsmanship	

and	skill.	Further,	the	Don	Chee	community	forest	is	one	of	aesthetic	significance.	

The	forest	still	maintains	its	ecological	fertility	and	provides	good	practices	in	

forest	 foundation	and	management.	This	 forest	 is	also	significant	 in	 term	of	

intangible	values,	 resulting	 from	the	coexistence	between	villagers	and	their	

community	forest.	Villagers	are	now	subconsciously	guarding	the	forest	because	

they	feel	that	the	forest	is	an	invaluable	asset	of	their	community	and	should	

be	maintained	 for	 the	next	 generation.	Lastly,	 the	 simple	 life	 style	of	 the	

villagers	is	also	aesthetic	in	term	of	intangible	values.	Villagers’	characters	are	

hospitable	and	friendly.	In	addition,	the	religious	practice	of	food	offerings	to	the	

Buddhist	monks	early	every	morning	is	one	of	the	most	significant	attractions.
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Historical Significance

Ban	Pa-Ao	 is	an	agricultural	village	with	a	 long	history	 related	to	the	

prince	of	Viengchan	or	Vientiane	in	Laos.	The	brief	story	about	the	village	is	that	

during	the	Thonburi	period,	in	the	reign	of	King	Taksin	the	Great	(2310-2325	B.E 

or	1767-1782 A.D.),	 [4]there	was	a	war	 in	Viengchan	which	was	the	capital	of	

Laos.	“Phra	Wor”	or	Prince	Wor	was	the	older	brother	of	“Phra	Taa”	or	Prince	

Taa;	both	were	ministers	of	Sri-Sut-Ta-Na-Ka-Na-Hud	State	or	Viengchan	in	the	

reigns	of	King	Chaiyachethathiraj	 II	and	King	Siribunsan.	Later	on,	 those	 two	

princes	had	severe	conflicts	with	King	Siribunsan	about	the	position	of	viceroy	

of	the	state,	and	their	conflict	became	a	battle.	The	result	of	the	battle	was	that	

the	 two	princes	and	a	number	of	people	escaped	 from	Viengchan	 into	 the	

Siamese	Kingdom.	They	later	founded	a	new	city	at	Dong	U	Phueng,	close	to	the	

Mun	 River.	 In	 1780	 A.D.,	 King	 Taksin	 the	 Great	 named	 the	 city	 “Ubon	

Ratchathani”.	A	number	of	people	who	followed	Prince	Wor	and	Prince	Taa	

then	migrated	to	the	west	of	Ubon	Ratchathani	and	settled	in	a	small	village	

named	Ban	Pa-Aao.	 It	can	be	assumed	that	 the	ancestors	of	 this	village	are	

Laotians,	and	one	can	notice	 that	 their	accent	 is	much	 like	Laotian.	These	

historical	story	make	the	village	has	the	historical	significance

 Scientific Significance

Brass	and	silk	production	are	scientifically	significant	in	the	context	of	

Ban	Pa-Ao.	Dating	back	 to	about	200	years	ago,	at	 that	 time	 there	was	no	

technology	or	modern	 instruments	 for	brass	and	silk	production	and	all	 the	

products	were	created	totally	by	local	talent.	We	can	certainly	be	left	wondering	

how	they	produced	brass	and	silk	crafts	 in	those	ancient	times.	Some	might	

come	up	with	questions.	What	methodology	or	procedures	did	 they	use	 to	

establish	and	produce	these	products?	How	did	they	know	how	to	produce	

brass	and	what	portions	of	copper	and	zinc	must	be	used	to	create	the	brass	
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that	can	be	used	in	functional	products	such	as	pots	and	bowls?	How	did	they	

come	to	know	what	parts	of	a	tree	are	good	for	what	colours?	Further,	colour	

was	very	important	in	the	production	of	silk	and	these	are	scientific	questions	

that	indicate	the	scientific	value	of	the	craft	products.

 Social Significance

The	Don	Chee	Community	Forest:

The	forest	has	been	a	major	 resource	for	the	villagers	and	has	been	

associated	with	the	villagers’	livelihood	for	over	a	century.	From	1811	through	

to	these	more	recent	days,	villagers	exploited	the	forest	by	harvesting	the	forest	

crops	and,	 in	particular,	picking	the	wild	 food	-	vegetables	and	fruits,	cutting	

timbers	 for	housing,	gathering	fire	wood,	using	 timber	 for	coffin	making	and	

finally	the	forest	was	a	crematorium	or	graveyard.	This	over	utilization	of	the	

forest	to	create	wood	products	basically	caused	the	destruction	of	the	forest	

over	time.	

After	30	years	of	little	environmental	control,	the	villagers	realized	that	

the	factors	stated	above	had	eroded	the	forest’s	fertility.	They	began	to	find	a	

method	to	resolve	the	problem.	They	set	up	some	ground	rules	and	procedures	

for	the	utilization	of	the	forest.	After	that,	most	of	villagers	turned	to	pooling	

their	efforts	 in	conservation.	 Included	 in	 these	efforts	was	a	villagers’	core	

leader,	an	abbot	who	dedicated	himself	to	seek	conservation	approaches	in	the	

primary	stage.	This	was	strongly	supported	and	the	villagers	participated	and	

worked	with	the	abbot	in	the	conservation	approach.	After	a	while,	the	primary	

conservation	methods	were	implemented	and	included	the	idea	to	plant	new	

trees	as	they	consumed	older	trees.

	 At	present,	the	Don	Chee	community	forest	is	a	botany	diversification	

forest,	where	there	are	various	kinds	of	trees	and	flora,	and	some	parts	are	used	

for	animal	food	while	other	parts	are	used	for	animal	shelter.	Apart	from	that,	
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there	are	a	number	of	animals	that	have	been	domesticated,	both	caged	and	

running	wild.	For	example,	ostriches,	wild	boars	and	barking	deer	are	just	a	few	

to	be	mentioned	here.	

The	items	discussed	above	demonstrate	that	the	Don	Chee	community	

forest	has	high	social	significance	within	the	village.	However,	outside	the	village,	

the	forest’s	major	attraction	is	as	a	learning	centre	role	for	those	who	would	like	

to	study	community	forests	such	as	researchers,	students,	tourists	and	people	

from	the	wider	community	nearby.	

4. Conservation Context

Responsibility for Conservation Activities

The	 responsibility	 for	 conservation	activities	of	 the	 village	 is	 not	

structured.	Rather,	conservation	activities	have	been	implied	in	the	form	of	their	

cultural	 festival	practices.	Villagers	have	been	encouraged	 to	practice	 their	

cultural	 festival	events	 in	accordance	with	 the	ancient	 tradition	or	culture.	

Meanwhile,	the	traditional	techniques	are	still	used	in	brass	production	as	there	

have	been	no	new	technologies	employed.	In	addition,	the	author	discovered	

that	the	most	interesting	conservation	method	of	Ban	Pa-Ao	is	that	both	brass	

and	silk	craftsmanship	are	contained	in	Pa-Ao	school’s	curriculum,	a	school	of	

Ban	Pa-Ao.	 It	 is	an	elective	course	provided	 for	 students	who	are	 the	new	

generation	of	the	village,	while	the	instructors	in	these	courses	are	the	brass	and	

silk	artisans	 from	the	village.	The	operational	and	conservation	expenditures	

such	as	the	cost	for	hiring	the	instructors	and	buying	instruments	were	provided	

by	the	local	government	administrative	organization.

Objectives and Standards for Conservation

The	conservation	method	which	has	been	applied	in	cultural	festival	

performances	is	to	maintain	the	ancient	form	of	their	traditional	cultural	events.	
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Villagers	are	always	encouraged	to	practice	the	traditional	form	of	the	cultural	

festival	event.	The	main	 reasons	 for	maintaining	 the	primitive	 form	of	 the	

cultural	festival	are:	(a)	they	would	like	to	conserve	their	culture	for	present	and	

future	 generations	and	 (b)	 the	primitive	 form	of	 their	 cultural	 festival	 can	

generate	a	good	reputation	and	attract	the	tourists.	Some	instances	of	this	type	

of	festival	may	be	seen	in	Fon Klong Tum	(a	local	performance	that	uses	only	

drums	as	the	music	instrument)	or	in	the	Boon Bung Fai	festival.	At	present	this	

Fon	Klong	Tum	performance	is	rarely	seen	in	this	festival	but	it	is	still	active	in	

Ban	Pa-Ao.

5. Tourism Value - The Money Chain Analysis

The	idea	of	the	value	or	money	chain	is	used	to	describe	the	full	range	

of	activities	which	are	required	to	bring	a	product	or	service	from	conception,	

through	the	different	phases	of	purchasing	supplies,	production,	delivery	 to	

consumers,	and	final	disposal	after	use.	Value	chain	analyses	focuses	on	the	

inter-linkages	 between	elements	of	 the	 value	 chain	 and	usually	 address	

economic	flows	between	 levels.	 The	author	 follows	 the	money	chain	by	

assessing	the	five	sub-chains	of	Ban	Pa-Ao.	After	studying	on	the	supply	chains	

and	the	money	trails	of	 the	five	tourism-liked	businesses	of	Ban	Pa-Ao,	 the	

author	 then	views	the	yearly	 income	and	expenses	which	tell	us	how	much	

money	is	generated	from	the	businesses	relative	to	how	much	for	its	expenses,	

how	much	money	flows	outside	and	how	much	money	remains	in	the	village.	

 Brass Handicraft

The	author	discovered	that	the	brass	handicraft	business	of	Ban	Pa-Ao	

is	organized	into	groups.	There	are	two	groups	with	twenty-two	people	involved	

in	the	brassware	handicraft	business.	The	income	generated	from	selling	brass	

products	of	 the	 two	groups	 is	102,	400	baht	a	month.	That	means	a	group	

member	will	get	2,	914	baht	per	month	or	roughly	34,	968	baht	per	year.	The	
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supply	chain	analysis	shows	that	the	total	of	38,	290	baht	is	spent	each	month	

or	459,	460	baht	each	year	in	the	village	for	supplies	that	are	needed	to	produce	

the	brass	products.	Only	5,	200	baht	each	month,	which	are	for	charcoal	(2,	200	

baht)	and	firewood	(3,	000	baht),	or	62,	400	baht	each	year	remain	in	the	village,	

while	the	larger	amount	of	the	cost,	namely	33,	090	baht	per	month	or	397,	080	

baht	per	year,	goes	to	the	suppliers	in	downtown	of	Ubon	Ratchathani	(Ubon).	

Only	a	little	over	13.5%	of	the	money	spent	on	supplies	stays	within	the	village,	

while	the	total	sales	were	1,	228,	800	baht	per	year	which	represents	32.3%	of	

all	gross	income	from	outside	the	village.	

Silk Handicraft

The	silk	handicraft	business	of	Ban	Pa-Ao	is	organized	into	a	cooperative.	

The	cooperative	comprises	27	members	who	actually	weave	silk	cloth	in	their	

homes.	Silk	products	being	sold	 in	the	cooperative	come	from	two	sources:	

those	made	in	Ban	Pa-Ao	and	those	imported	from	other	provinces	of	Thailand.	

Therefore,	the	monthly	cost	is	split	accordingly.	The	supply	chain	analysis	shows	

that	the	monthly	total	expenses	of	the	cooperative	are	111,	900	baht	which	are	

for	the	following;	(a)	buying	the	raw	materials	and	supplies	for	making	their	own	

products	35,	950	baht	per	month,	 (b)	 importing	 the	finished	silk	products	

outside	the	village	59,	950	baht	per	month	and	(c)	hiring	labor	in	the	production	

process	16,	000	baht	per	month.	When	considering	how	much	money	from	the	

total	supply	cost	monthly	remains	in	the	village,	the	researcher	found	that	only	

16,	000	baht	for	labour	and	6,	000	baht	for	yarn or	22,	000	baht	per	month,	or	

19.66	%	of	the	monthly	cost	for	supplies,	goes	to	the	villagers	while	the	larger	

amount	of	89,	900	baht	per	month	or	80.34	%	of	the	monthly	cost	flows	outside	

for	purchasing	the	raw	materials	and	importing	finished	silk	products	from	other	

provinces.	The	head	of	the	silk	cooperative	reveals	that	the	reason	for	buying	

the	silk	yarns	outside	the	village	is	because	the	sericulture	of	the	villagers	is	not	
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consistent.	The	cooperative	cannot	 rely	on	the	silk	yarn	of	 the	villagers	and	

therefore	they	have	to	buy	from	outside	the	village.	Another	reason	is	that	the	

silk	thread	from	the	factory	is	more	elaborate	than	the	one	from	villagers.	

The	silk	cooperative	makes	gross	sales	 from	selling	 their	products	at	

139,	000	baht	per	month	or	1,	668,	000	baht	per	year,	while	the	monthly	cost	is	

111,	900	baht	or	1,	342,	800	baht	yearly.	When	we	subtract	the	total	monthly	

cost	from	the	monthly	gross	sales,	we	observe	that	the	silk	cooperative	makes	

a	net	profit	from	selling	their	products	of	27, 100 baht	a	month	or	325,	200	baht	

a	year.	The	profit	that	is	generated	from	selling	goods	will	be	divided	into	two	

parts;	40%	is	reserved	as	the	cash	flow	for	maintaining	the	cooperative	while	the	

other	60%	will	be	divided	among	the	members	as	their	net	income.	Thus	60%	

of	27,	100	baht	is	16,	260	per	month	and	split	by	27	members	is	about	602	baht	

per	member	per	month	or	7,	224	per	member	per	year.	However,	only	5	of	the	

27	members	who	are	labouring	in	the	weaving	process	and	who	get	2,	000	baht	

as	their	additional	income;	in	the	mean	time	these	five	members	also	get	602	

baht	a	month	from	the	profit	made	by	the	silk	cooperative,	which	means	that	

this	group	of	members	actually	get	about	2,	602	baht	per	month	while	 the	

remaining	22	silk	cooperative	members	get	only	602	baht	a	month.	

Excluded	 from	the	silk	cooperative	 that	was	mentioned	earlier,	 the	

author	also	found	that	there	are	seven	households	in	Ban	Pa-Ao	that	have	been	

producing	silk	cloths	at	home	 individually	and	they	are	not	 the	cooperative	

member. Their	products	are	not	available	in	the	silk	cooperative	but	sold	only	

in	 their	home.	Their	 silk	cloths	are	 totally	handmade	since	 they	do	all	 the	

processing	 from	the	sericulture	 to	 the	weaving.	The	author	 found	 that	 the	

income	generated	from	selling	silk	cloth	outside	the	silk	cooperative	of	Ban	Pa-

Ao	remaining	in	the	village	is	about	21,	000	baht	per	month	or	252,	000	baht	per	

year.	Total	gross	income	is	3,	350	x7	x12	or	281,	400	baht.	Net	income	is	3,	000	
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x	7	x	12	or	252,	000	baht	and	this	group	of	people	made	around	3,	000	baht	per	

month	as	net	profit.	However,	 the	 total	expenditure	outside	 the	village	 for	

supplies	was	roughly	7	x	350	baht	or	2,	450	baht	per	month	or	29,	400	baht	per	

year	and	the	total	sales	were	281,	400	baht	per	year	which	represents	10.44%	

of	all	gross	income	being	spent	outside	the	village.	

Homestay

The	author	found	that	most	of	the	villagers	that	join	in	the	homestay	

business	in	Ban	Pa-Ao	are	living	in	Mu	5.	There	are	now	ten	proprietors	who	are	

providing	one	or	more	rooms	of	their	house	for	accommodating	tourists;	all	ten	

houses	are	certified	by	the	Ministry	of	Tourism	and	Sports	of	Thailand.	A	pioneer	

of	the	Ban	Pa-Ao	homestay	business	 indicates	that,	 initially,	there	were	more	

than	ten	homes	that	had	been	submitted	to	the	office	of	tourism	development	

in	the	Ministry	of	Tourism	and	Sports	for	setting	the	standards	of	the	homestay	

business	 in	Thailand.	But	there	were	just	ten	homes	that	have	been	certified	

and	have	received	the	sign	of	 the	Homestay	standard	of	Thailand.	Presently	

(July	27,	2011),	a	host	 family	usually	charges	350	baht	per	 tourist	per	night.	

Three	meals	per	day	are	included	in	this	price.	The	price	can	be	broken	down	

as	follows:	the	first	200	baht	is	for	bedding,	the	last	150	baht	is	for	breakfast,	

lunch	and	supper	(50	baht	for	each).	A	housewife	of	the	host	family	is	actually	

a	cook.	Meanwhile,	 the	 food	suppliers	are	both	 from	downtown	and	 local	

because	only	local	food	that	is	actually	found	within	the	community	is	provided.	

Normally	local	food	such	as	bamboo	shoot,	mushrooms	and	fish	are	favorite	

foods.	The	bamboo	shoots	are	very	easily	found	in	the	rainy	season	because	

villagers	like	to	grow	bamboo	for	making	their	basketries,	while	mushrooms	are	

easily	found	in	the	community	forest.	Besides	the	local	food,	other	menu	items	

such	as	meat,	pork,	chicken	or	shrimp	are	usually	bought	from	the	fresh	food	

market	 in	 the	downtown	area	of	Ubon	Ratchathani	province.	A	host	 family	
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spends	1,	395	baht	a	month	for	buying	food	supplies.	We	can	see	that	36.92%	

of	 the	monthly	cost	 (515	baht)	 for	supplies	flows	outside	the	village	to	the	

suppliers	in	downtown	Ubon,	while	63.08%	(880	baht)	of	the	monthly	supply	

cost	remains	within	the	village.	

The	 touring	activities	provided	 for	homestay	guests	are	dependent	

upon	 their	wishes.	Basically,	 there	are	five	main	activities	 for	 a	 tourist	 to	

experience.	These	are:

(1)	to	participate	in	religious	events	by	offering	food	to	the	monks	on	

the	cultural	road	of	the	village	in	the	early	morning;	

(2)	to	visit	the	local	museum	in	the	late	morning.	Here	the	tourist	will	

get	to	know	the	history	of	Ban	Pa-Ao	and	will	be	pleased	with	the	beautiful	

paintings	that	informs	them	on	how	the	villagers	lived	in	the	past	as	well	as	their	

evolution;

(3)	to	participate	in	the	Don	Chee	community	forest	tour.	At	this	point	

the	 tourist	can	become	 intrigued	with	 the	 full	ecological	 system	of	public	

forests	that	was	founded	in	the	same	period	as	the	village	settlement	itself;	

(4)	to	visit	the	brass	product	center.	Here	again	the	tourist	will	have	a	

chance	to	study	the	whole	process	of	brass	work	production	and	have	the	

chance	to	shop	for	the	elaborate	brass	work	products	of	Ban	Pa-Ao;	

(5)	to	visit	the	silk	product	center.	Most	tourists	will	not	want	to	miss	

the	chance	to	shop	for	the	elaborate	silk	products	from	the	silk	weaving	group	

of	Ban	Pa-Ao.	There	are	various	 kinds	of	 local	 silk	products	 for	 tourist	 to	

purchase,	 such	as	shirts,	blouses,	 loincloths,	 skirts,	 scarf	and	other	 items	of	

clothing	including	 those	presented	by	the	bride	 to	her	parents-in-law	after	

marriage.	The	host	will	be	a	tourist	guide	for	the	guests	in	their	own	house.	If	

tourists	want	to	travel	to	the	village	nearby,	transportation	will	also	be	provided	

at	a	price	of	50	baht	per	tourist	by	the	host,	or	if	tourists	want	to	cycle	around	
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village,	a	bicycle	will	also	be	provided.	Guiding	fees	and	transportation	fare	rates	

are	not	fixed;	it	can	be	negotiated,	although	it	is	normally	100	baht	per	tourist	

per	trip.	

The	price	in	the	touring	activities	will	vary.	It	depends	upon	the	number	

of	tourists.	For	instance,	if	the	number	of	tourists	is	less	than	five,	each	tourist	

will	have	to	pay	100	baht	per	person	but	if	the	number	of	tourists	is	more	than	

five,	they	will	be	charged	80	baht	per	person.	Normally,	a	homestay	proprietor	

generates	a	net	income	of	3,	005	baht	per	month	or	36,	060	per	year.	Currently,	

the	money	that	is	directed	to	outside	the	village	is	only	from	the	food	supply	

which	is	515	baht	per	month	or	6,	180	per	year.

	The	gross	income	on	a	yearly	basis	is	54,	000	baht	while	the	costs	are	

17,	940	baht	per	year.	The	money	spent	outside	the	village	is	6,	180	baht	per	

year	and	this	 represent	11.4%	of	 the	gross	 income	that	 is	spent	outside	the	

village	while	89.6%	of	the	gross	income	remains	in	the	village.	

Food and Beverages Catering

When	considering	the	food	supply	process,	the	author	found	that	the	

suppliers	are	very	similar	to	those	in	the	homestay	business.	This	was	because	

almost	all	of	the	customers	in	this	business	are	local	and	domestic.	So	almost	

all	of	their	favourite	dishes	are	Thai	foods	and	are	obtained	locally. One	of	the	

food	and	beverages	catering	business	proprietor	reveals	that her	customers	are	

actually	from	the	government	sector	that	come	to	Ban	Pa-Ao	to	study,	visit	or	

have	a	seminar	at	the	learning	center	of	Ban	Pa-Ao.	Normally	there	are	around	

50-100	people	per	group.	When	there	is	a	group	of	people	visiting	for	a	seminar	

or	study	tour,	she	will	be	informed	one	day	in	advance	by	the	local	administrative	

officer	 to	purchase	 food	supplies	and	plan	the	steps	 to	cater	 the	 food	and	

beverages.	Food	supplies	are	actually	found	in	the	village,	local	food	such	as	
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bamboo	shoots,	mushrooms,	fish	and	vegetables	are	the	favorite	dishes	of	her	

customers.	When	she	received	an	order,	her	team	will	plan	the	steps	involved	

from	the	start	until	the	end	of	the	catering	process.	For	instance,	if	the	customer	

would	not	like	a	local	dish,	they	have	to	go	to	the	fresh	food	market	in	town	to	

get	food.	She	will	be	the	cook	and	the	four	employees	will	be	her	assistants	in	

preparing	beverages	and	dessert.	Beverage	and	dessert	ingredients	are	actually	

found	 in	their	village	such	as	 lemon	grass,	pandanus,	 taros	and	potato.	After	

cooking	the	food,	the	dishes	of	 food	will	be	placed	on	serving	tables	 in	the	

courtyard	of	the	temple	or	in	the	assembly	hall.	After	the	tourists	finish	their	

meal,	they	will	all	clean	up	the	dishes	and	cooking	utensils.	Her	employees	are	

paid	200	baht	 for	one	catered	meal.	The	supply	chain	analysis	shows	that	a	

proprietor	of	 the	 food	and	beverage	catering	business	spends	6,	165	baht	a	

month	 for	 the	 food	supplies.	More	 than	half	of	 the	cost	 that	 the	catering	

business	proprietor	spends	monthly	for	supplies	goes	to	the	citizen	villagers	(3,	

700	baht	or	60.02%	of	total	cost)	while	the	remainder	of	the	monthly	costs	for	

supplies	is	spent	outside	the	village	with	the	suppliers	in	downtown	Ubon	(2,	

465	baht	or	39.98%	of	total	cost).

The	author	also	found	that	the	price	of	food	and	beverage	per	person	

is	around	100-150	baht	(beverage	and	dessert	are	included),	while	the	average	

number	of	clients	per	month	 is	around	two	groups	or	about	80	persons	and	

there	are	four	employees	working	with	a	business	proprietor,	each	making	200	

baht	per	month.	At	this	point,	we	can	see	that	the	food	and	beverage	catering	

business	proprietor	generates	3,	035	baht	a	month	or	36,	420	baht	a	year	for	net	

income.	We	can	see	that	2,	465	baht	a	month	or	29,	580	baht	a	year	from	the	

food	supplies	cost	goes	outside	the	village	while	the	large	amount	of	money	

that	flows	in	the	business	stays	in	the	village.

When	 looking	at	yearly	 income,	business	proprietors	have	the	gross	

income	at	10,	000	baht	per	month	or	120,	000	baht	per	year.	From	this,	an	
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amount	of	2,	465	baht	per	month	or	29,	580	baht	per	year	is	spent	outside	the	

village.	This	 represents	24.64	%	of	the	gross	 income	being	spent	outside	the	

village.

Transportation: Inter City Transportation via Buses

 The	 author	 discovered	 that	when	 tourist	 landed	 at	 the	 Ubon	

Ratchathani	International	Airport	or	arrived	by	bus	at	the	bus	terminal	or	got	off	

the	train	at	 the	 railway	station	 in	downtown	Ubon	Ratchathani	 (Ubon),	 they	

have	the	ability	to	take	an	inter	city	bus	from	downtown	Ubon	to	Ban	Pa-Ao.	

There	are	two	buses	that	are	owned	by	the	villagers	of	Ban	Pa-Ao.	These	two	

buses	provide	a	daily	shuttle	between	Ban	Pa-Ao	and	Ubon.	The	fare	is	40	baht	

per	person	per	one	round	trip.	The	fuel	they	use	is	diesel	oil.	When	looking	at	

the	cost	of	providing	transportation	by	way	of	buses.	The	author	found	that	the	

cost	 that	the	bus	owners	spend	monthly	 is	6,	500	baht	and	these	costs	are	

completely	spent	outside	the	village,	with	the	suppliers	 in	downtown	Ubon.	

The	bus	owner	actually	gets	around	300	passengers	per	month.	Therefore,	

income	generated	from	the	transportation	business	could	be	5,	500	baht	per	

month	or	66,	000	baht	per	year	 for	 its	net	 income.	All	 the	expense	monies,	

namely	the	6,	500	baht	(54%	of	the	gross	income)	for	operating	and	maintenance	

of	 the	buses,	are	completely	 spent	outside	of	Ban	Pa-Ao	village.	Forty-six	

percent	remains	in	the	village.

Local Travel - when Tourists are already in Ban Pa-Ao

When	tourists	are	already	in	Ban	Pa-Ao,	and	should	they	not	have	their	

own	transportation,	they	can	rent	a	motorbike	or	bicycle	from	the	villager.	The	

rental	price	is	not	expensive.	The	rental	price	for	a	motorbike	is	100	baht	per	

hour	and	for	a	bicycle	it	is	80	baht	per	hour.	However,	this	mode	of	transportation	

is	rarely	used.	One	of	the	villagers	of	Ban	Pa-Ao	indicated	that,	when	tourists	
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come	to	visit	Ban	Pa-Ao,	they	usually	come	with	their	own	vehicle	or	rental	car	

from	outside	the	village.	Because	Ban	Pa-Ao	is	not	far	from	downtown	Ubon,	

many	tourists	would	rather	drive	their	own	vehicle	or	rent	a	car	or	van	from	

downtown.	Another	reason	to	do	this	is	because	the	tourist	destinations	in	the	

village	are	not	far	from	one	to	another.	This	also	allows	tourists	to	travel	within	

the	village	by	walking	and	they	choose	to	do	so.	Meanwhile,	 the	car	 rental	

business	in	the	village	is	not	too	apparent.	The	reason	for	this	is	because	there	

is	no	large	demand	for	automobiles	and	no	one	in	the	village	that	can	provide	

a	large	number	of	cars	for	rental;	therefore	they	just	sacrifice	the	car	that	they	

own	in	their	everyday	life	for	rental.

 Performing Arts: Serng Pong Lang and Mor Lum

The Serng Pong Lang Band 

	 You	cannot	visit	Ban	Pa-Po	without	attending	one	of	the	performing	arts	

performances.	There	are	special	events	each	year	and	visiting	at	least	one	of	

these	events	is	a	special	treat.	Here,	again,	it	was	my	pleasure	to	talk	with	one	

of	the	performers	of	the	Serng Pong Lang,	where	I	discovered	that	the	Serng	

Pong	Lang	performers	consist	of	a	school	band	within	Ban	Pa-Ao	School	and	the	

band	players	 are	 the	 students	 in	 the	 school.	 The	band	 is	 led	by	an	arts	

performing	instructor.	One	of	the	Serng Pong Lang	performers	indicated	that	her	

band	comprised	ten	students.	The	primary	purpose	of	the	school	band	 is	 to	

encourage	students	to	spend	their	free	time	in	art	and	culture	conservation.	The	

band	normally	performs	in	the	cultural	festival	events	of	the	village	such	as	the	

sky	rocket	festival	or	in	special	events	such	as	when there	is	a	very	important	

person	 from	the	government	sector	or	when	there	 is	a	big	group	of	 tourists	

visiting	the	village.	Should	you	wish	to	have	the	band	perform	for	an	event	or	

for	you	personally,	the	price	for	the	band	is	3,	000	baht.	
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 The Mor Lum Cu Performers

	 There	is	a	set	of	performers	called	the	Mor	Lum	Cu.	They	do	special	

performances	of	customary	dancing	and	singing	for	special	events	for	the	village	

of	Ban	Pa-Ao.	There	are	two	performers	in	this	group.	They	do	special	events	

such	as	welcoming	 the	special	guests	of	 the	village,	welcoming	a	group	of	

tourists	and	performing	in	cultural	festival	events	such	as	the	sky	rocket	festival.	

And	the	price	for	their	performance	is	2,	000	baht.

 Pinn Khene (the Isan reed mouth organ)

	 The	Pinn Khene	band	of	Ban	Pa-Ao,	comprising	some	seven	performers.	

All	performers	are	 the	elderly	among	the	villagers.	The	Pinn Khene	band	 is	

actually	performing	 in	 the	special	events,	 such	as	 in	welcoming	 the	special	

guests	 of	 the	 village,	welcoming	 a	 group	 of	 tourists	 if	 they	 satisfy	 the	

requirements	and	performing	 in	 the	cultural	 festival	events	such	as	 the	sky	

rocket	festival,	while	the	price	is	about	1,	500	baht.	

	 The	monthly	cost	or	expenses	of	the	three	performing	arts	above	is	5,	

650	baht.	The	total	expense	from	the	Serng Pong Lang	performance	is	3,	050	

baht	per	month,	the	Mor Lum Cu	performance	is	800	baht	per	month	and	the	

Pinn Khene	performance	is	1,	800	baht	per	month.	That	cost	is	for	buying	in	the	

supplies	such	as	the	makeup,	the	costumes	and	the	miscellaneous	items	such	

as	the	expense	for	the	maintenance	of	their	music	instruments.	However,	more	

than	half	of	the	total	monthly	cost	or	54%	is	spent	outside	the	village	with	the	

supplier	in	downtown	Ubon.	The	remainder	of	the	monthly	cost	which	is	46%	

of	the	total	expenses	remains	in	the	village.

The	income	generation	from	the	arts	performing	sector	is	23,	500	per	

month	or	282,	000	baht	per	year	for	its	gross	income.	Total	expenses	are	5,	650	

per	month	or	67,	800	baht	per	year.	Only	3,	050	baht	per	month	or	36,	600	baht	

per	year	of	the	expenses	are	spent	outside	the	village.	Thus	36,	600	divided	by	
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a	total	of	282,	000,	which	is	13%	of	the	income,	is	spent	outside	the	village	and	

87%	of	the	gross	income	remains	in	the	village.	

In	conclusion,	both	the	silk	and	brass	businesses	are	fairly	profitable.	

Homestay	is	the	least	profitable,	which	reflects	the	fact	that	most	tours	do	not	

stay	in	the	village.	They	are	probably	using	other	hotels	or	lodging	in	close-by	

Ubon.	One	should	 investigate	what	attracts	visitors	 to	stay	overnight	as	 this	

would	be	one	way	to	expand	the	homestay	business.	Sixty-four	percent	of	the	

silk	cooperative’s	total	income	is	spent	outside	the	village.	Here	is	a	place	to	

look	for	bringing	some	of	these	expenses	back	to	the	villagers.	A	good	part	of 

expenses	consist	of	 the	finished	silk	products	being	purchased	 from	other	

provinces	for	resale	and	this	could	be	eliminated	by	increasing	the	production	

of	the	cooperative’s	silk	products.	Fifty-five	percent	of	the	transportation	total	

income	is	spent	outside	the	village	and	we	know	that	this	is	because	they	have	

no	service	stations	to	service	their	vehicles.	Whether	they	can	afford	a	service	

station	is	probably	out	of	the	question	at	this	time.	Here	again	their	total	income	

is	not	that	large	to	provide	the	monies	needed	to	develop	a	service	station	for	

cars	and	trucks.	However	a	government	loan	or	subsidy	might	be	the	clue	to	

help	 someone	 into	a	 service	 station	business	 thus	employing	a	 few	more	

villagers.	

Now	that	we	have	a	degree	of	understanding	of	the	money	trail,	it	is	

time	to	look	at	the	effect	that	heritage	might	play	in	attracting	and	developing	

tourism.	Cultural	heritage	plays	a	big	part	in	the	promotion	of	tourism	and	thus	

the	remainder	of	this article	will	be	dedicated	to	an	understanding	of	cultural	

heritage	and	its	effect	on	tourism.	

6. The Use of Cultural Heritage to Generate Income in the Village

One	of	this	researcher’s	goals	is	to	find	out	how	cultural	heritage	can	

be	used	as	a	tourism	asset	to	generate	income	in	the	village	and	at	the	same	
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time	to	investigate whether	cultural	heritage	is	being	protected.	To	achieve	this	

objective,	the	author	applies	the International	Cultural	Tourism	Charter	of	the	

International	Council	on	Monuments	and	Site (ICOMOS)	 in	describing	 the	

tourism	situation	 in	Ban	Pa-Ao.	The	charter	comprises	six	principles	and	each	

principle	comprises	questions	that	are	used	in	the	discussion.

 Encouraging the Public Awareness - Assessing the Significance of 

the Heritage Site

The	first	question	is	how	significant	 is	a	heritage	site	and	how	do	we	

know	the	significance	of	each	site?	

Physically,	visitors	are	able	 to	access	 the	significant	 features	of	 the	

village’s	cultural	heritage	 in	person,	 thus	visitors	can	experience	 the	place	

themselves	 and	 they	 can	have	a	 firsthand	experience	 in	 the	production	

processes	of	the	brass	handicraft	and	participate	in	some	processes	of	the	silk	

production	process	such	as	weaving.	Visitors	can	also	gain	experience	 in	 the	

local	museum	and	the	community	forest	with	or	without	an	interpreter.	

Intellectually,	only	visitors	who	go	to	the	village	 for	 the	purpose	of	

study	or	 to	do	 research	or	as	students	and	who	 inform	the	village	head	 in	

advance	can	gain	access	to	the	cultural	heritage	significance	intellectually.	This	

is	because	the	visitors	will	be	welcomed	by	a	key	person	who	has	been	involved	

in	the	cultural	significance	of	Ban	Pa-Ao.	In	considering	the	question	of	emotive	

access,	the	visitors	may	be	in	the	village	just	for	a	one	day	trip,	they	will	not	get	

much	of	a	feeling	for	an	old	village	or	its	historical	significance	because	there	is	

no	historical	environment	for	visitors	to	experience.	The	homes	in	this	village	are	

in	the	modern	or	contemporary	architecture	style	like	elsewhere	in	the	town.	

There	is	nothing	in	the	architecture	to identify	the	property	as	being	or	belonging	

to	an	older	era.	The	only	identifiers	that	will	be	noticeable	are	the	villagers	who	

all	have	 the	Laotian	accent.	When	you	consider	 the	 style	of	dress	by	 the	
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villagers,	here	again	the	visitor	will	not	much	feel	the	sense	of	being	in	a	cultural	

village	because	the	typical	villagers	such	as	the	new	generation	are	dressed	in	

the	modern	style	with	shorts,	jeans	and	t-shirts.	Only	the	elders	that	select	to	

do	so	are	dressed	 in	 the	 traditional	 style	with	Pa-tung	 (a	 local	 skirt).	 In	 the	

meantime,	should	the	visitors	stay	overnight	or	participate	 in	cultural	events	

such	as	the	Buddhist	events	during	the	lent,	they	will	feel	much	more	a	sense	

of	the	culture	because	the	event	will	enrich	their	understanding	that	they	are	in	

a	cultural	village.

When	considering	the	equality	issues	of	accessibility,	the	author	found	

that	 the	access	 is	equitable	 for	both	 the	host	community	and	 the	visitor,	

resulting	from	the	fact	that	if	the	local	villagers	would	like	to	study	or	experience	

the	brass	or	silk	handicrafts,	 they	can	directly	go	to	 its	center	which	 is	open	

daily.	 In	 the	mean	time,	visitors	can	also	access	 the	cultural	heritage	of	 the	

village	physically,	intellectually	and	emotively.	And	when	considering	the	forms	

and	techniques	used	for	 interpretation	of the	significant	sites	 in	the	village,	 I	

found	that	on-site	interpretation	is	fairly	poor.	The	only	things	available	to	the	

visitor	are	the	signs	to	help	you	interpret	the	significance	of	any	heritage	site.	

However,	 the	signs	that	do	present	the	significance	of	a	heritage	site	are	not	

made	for	visitors	to	understand,	especially	the	foreign	visitors,	because	most	of	

signs	are	only	in	Thai.	Some	of	them	are	not	in	a	good	condition	and	are	not	

easily	readable.	Another form	of	 interpretation	for	site	heritage	is	a	brochure.	

One	such	brochure	was	found	in	the	silk	cooperative	but	here	again	it	does	not	

enrich	the	understanding	of	the	heritage	site	for	the	visitors	since	it	does	not	

provide	adequate	information	and	is	published	only	in	Thai.	

The	visitor	will	be	informed	of	any	differing	cultural	values	that	may	be	

ascribed	to	the	place	when	they	go	to	the	village	as	a	 researcher	or	 for	 the	

purpose	of	study;	 the	head	of	 the	village	will	act	as	an	 interpreter	and	will	

provide	adequate	information	that	will	help	you	to	measure	any	differences	in	
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the	cultural	values.	That	 is	 to	say,	a	typical	visitor	will	not	be	provided	such	

information	or	will	not	be	 informed	of	any	difference	 in	cultural	values.	This	

occurred	when	the	author	was	participating	in	one	of	the	Buddhist	events.	There	

was	a	dharma	practicing	event	held	in	an	evening	at	the	ordination	hall	one	day.	

An	abbot	was	praying	in	the	Laotian	language	which	was	standard	for	the	village.	

The	author	was	informed	that	only	the	priests	of	the	Ban	Pa-Ao	temple	can	pray	

in	the	Laotian	language	while	the	priests	of	other	temples	actually	pray	only	in	

the	Pali-Sanskrit	 language.	This	 is	because	 the	ancestors	of	 the	village	are	

Laotian	and	the	villagers	as	their	descendants	must	follow	the	traditional	form	

of	practicing	dharma.	This	 traditional	 form	of	practicing	dharma	differs	 in	

accordance	with	local	cultural	values	and	the	typical	visitor	will	not	be	informed	

of	this.

 Managing the Dynamics of the Relationship 

Tourism	has	impacted	on	the	cultural	heritage	and	the	lifestyle	of	the	

villagers	both	positively	and	negatively.	Positively,	 tourism	helps	to	generate	

income	for	the	village,	thus	improving	the	wellbeing	of	villagers.	Tourism	helps	

to	broadcast	 the	 reputation	of	 the	village	and	 this	attracts	 further	 tourists.	

Because	the	local	culture	is	the	basis	for	attracting	tourists	to	the	village,	it	helps	

to	preserve	the	 local	 traditions	and	handicrafts.	 In	 regards	 to	promoting	the	

tourist	 industry,	all	 infrastructures	 such	as	water,	electricity,	 telephone	and	

roads	are	well	constructed	and	maintained	in	a	good	condition.	This	also	helps	

and	 improves	a	better	quality	of	life	for	the	villagers.	Negatively,	tourism	has	

accelerated	culture	distortion	and	this	has	resulted	in	some	traditional	lifestyles	

of	the	villagers	being	changed	along	with	tourism	development.

Tourism	plan	 is	based	on	a	 comprehensive	understanding	of	 the	

significance	of	 the	heritage	site.	This	 resulted	 in	 the	cultural	heritage	of	 the	

village	being	properly	promoted	 for	 the	 tourism	business.	For	 instance,	 the	
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villagers	 ignore	new	technology	for	producing	brass	handicrafts	because	they	

would	like	to	retain	the	traditional	method	of	brass	production.	Silk	cooperative	

people	are	encouraged	to	use	the	natural	colors	from	the	tree	for	dying	their	

yarn.	The	 festivals	 such	as	Boon	Bung	Fai	 (the	sky	 rocket	 festival)	are	 still	

maintained	in	the	traditional	form.	Moreover,	the	Buddhist	activities	such	as	the	

offering	of	food	to	monks	in	the	morning	is	preserved	and	well	maintained.	An	

abbot	of	the	temple	of	Ban	Pa-Ao	is	playing	a	significant	role	in	preserving	and	

maintaining	the	traditional	way	of	practicing	Buddhist	ceremonies.

 How is a worthwhile visitor experience assured?

The	 information	on	the	significance	of	 the	sites	 in	 the	village	 is	not	

presented	adequately	to	optimize	the	visitors’	understanding	of	 the	heritage	

and	does	not	encourage	them to	respect	 it.	This	was	verified	from	the	brass	

handicraft	center	 that	provided	some	 information	about	the	history	of	brass	

making	for	the	visitors.	However,	the	information	displayed	is	not	enough	for	a	

visitor	to	understand	the	significance	of	the	center.	This	was	again	verified	on	

observation	in	that	there	is	no	information	presented	in	other	tourism	sites	of	

the	village	such	as	 the	community	 forest,	 silk	cooperative	and	the	cultural	

events.	However,	visitors	are	able	to	visit	the	cultural	heritage	sites	of	the	village	

at	their	own	pace,	if	they	choose	to	do	so.	There	are	no	specific	tourist	routes	

for	visitors.	

If	the	visitors	are	welcomed	by	a	key	person	of	the	village	such	as	the	

head	of	the	village	or	by	a	local	administrator,	the	encouragement	comes	from	

the	 fact	 that	 these	persons	have	 interpretation	and	knowledge	skills	which	

provide	information	about	the	heritage	of	the	village	and	thus	the	visitor	gains	

respect	for	the	values	and	lifestyle	of	the	villagers	of	Ban	Pa-Ao.	On	the	other	

hand,	if	the	visitors	come	to	Ban	Pa-Ao	individually	without	an	advance	warning	

to	a	key	person,	they	will	not	be	welcomed	by	the	key	people	and	there	will	
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be	no	guide	to	interpret	the	value	of	the	lifestyle	or	heritage	of	the	villagers.The	

on-site	facilities	provided	for	the	visitor	such	as	the	lavatory	is	not	hygienic	and	

not	 in	 a	 good	condition.	 This	has	 an	adverse	affect	over	 the	 long	 run	 in	

discouraging	the	tourist	business.	

Visitors	are	allowed	to	participate	in	a	process	of	the	brass	production	

such	as	molding	a	mold	and	wrapping	it	with	wax.	This	activity	helps	to	conserve	

the	brass	handicraft	in	terms	of	its	automatically	reinforcing	villagers	to	conserve	

their	cultural	heritage	for	the	tourist.	On	the	other	hand,	the	participation	also	

helps	to	enrich	a	tourist’s	experience.

 How are the host communities involved?

The	host	community,	property	owners	and	the	typical	villager	do	not	

get	involved	in	planning	for	conservation	or	with	the	tourism	plan	of	the	village.	

Rather,	all	plans	are	launched	by	the	local	authority.	Only	the	key	persons	of	

the	village	such	as	 the	heads	of	 the	brass	and	silk	handicrafts	groups,	and	

sometimes	the	abbot,	are	invited	to	express	and	share	their	ideas	when	there	is	

a	meeting.	However,	after	the	plan	is	made	or	completed,	it	will	be	published	

by	the	local	authorities	to	the	villagers.	At	this	time,	the	villagers	will	have	a	

chance	to	express	their	ideas	and	comments	about	the	plan.	The	authorities	will	

amend	the	plan	if	necessary.	

The	tourism	plan	which	is	developed	by	the	local	authorities	satisfied	

almost	all	of	 the	villagers.	The	authorities	are	very	careful	not	to	offend	the	

rights	and	interest	of	the	citizen	villager.	The	key	people	of	the	village	such	as	

the	village	heads,	the	heads	of	the	silk	and	brass	handicrafts	groups	and	the	

abbot	are	always	 involved	 in	establishing	goals,	 strategies	and	 the	 tourism	

program	with	the	local	administrator.
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 Benefits for the Local Community 

After	studying	the	tourism	value	and	money	chain	of	the	village,	I	found	

that	an	economic	benefit	 from	tourism	 is	flowing	 into	the	host	community.	

When	considering	equity,	the	most	part	economic	benefits	are	flowing	equitably	

for	villagers	who	are	involved	in	the	tourist	trade.	In	the	mean	time,	the	number	

of	people	involved	in	the	tourism	business	is	very	small	compared	to	the	total	

population	of	Ban	Pa-Ao.	

The	revenue	derived	from	tourism	has	never	allotted	to	the	protection,	

conservation	and	presentation	of	the	cultural	heritage	of	the	village.	All	of	the	

financial	support	 for	conservation	 is	 from	the	government	sector	through	the	

local	administration.	There	was	once	a	local	guide	training	program	initiated	by	

the	 local	administrator	of	Ban	Pa-Ao.	But	 the	program	was	not	so	successful	

because	of	the	lack	of	financial	support.	Thus,	there	is	now	no	new	local	guide	

and	site	 interpreter	 training	program.	Local	people	are	encouraged	to	take	a	

direct	interest	in	the	care	and	conservation	of	their	heritage.	The	abbot	is	playing	

a	significant	role	in	encouraging	local	people	to	take	a	direct	role	in	conserving	

their	heritage.	For	instance,	villagers	are	encouraged	to	strictly	practice	the	Heet 

12 and	the Klong 14.	

 Responsibility Promotion Programs 

	 There	is	no	promotion	program	in	the	village.	Visitors	can	travel	to	Ban	

Pa-Ao	every	day.	Only	 the	Bun	Bang	Fai	Festival	 (the	sky	 rocket	 festival)	 is	

actually	fixed,	 in	the	second	week	of	May.	This	 festival	 is	awaited	by	visitors	

because	it	is	a	festival	of	fun.	However,	if	you	would	like	to	visit	the	brass	center	

in	a	group	(10	or	more	people),	you	are	strongly	recommended	to	inform	the	

village	head	in	advance	for	two	or	three	days	as	they	will	be	prepared	for	you	

to	be	welcomed	by	a	key	person	of	the	brass	group.	
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7. Examining the strategy of income distribution, to ensure income 

generated from tourism is fairly distributed in the village

The	tourism	value	and	money	chain	analysis	show	that,	financially	Ban	

Pa-Ao	derives	monetary	benefits	from	the	tourism	business	at	the	rate	of	3,	778,	

200	baht	per	year.	The	handicrafts	sector	plays	a	significant	role	in	generating	

income	for	the	village.	While	the	brass	handicrafts	sector	promotes	the	tourist	

trade	 for	 the	village	and	 is	a	 star	performer	 that	plays	a	 significant	 role	 in	

attracting	tourist,	nevertheless	its	income	is	slightly	less	than	that	from	the	silk	

crafts.	When	we	look	at	why	the	brass	crafts	generate	less	income,	it	is	easy	to	

explain	 since	 tourist-preferred	cloths	and	clothes	are	usually	cheaper	 than	

brass.	Further,	clothes	are	one	of	life’s	necessities	for	humans,	while	brass	crafts	

are	a	 luxury	product	that	are	used	for	decorating	and	are	not	necessary	 for	

human	life.

The	technique	for	income	distribution	that	is	being	used	in	the	village	

is	now	quite	 simple.	The	 revenue	generated	 from	the	brass	handicrafts	 is	

equally	split	among	the	members	of	brass	handicrafts	group,	while	the	revenue	

generated	from	the	silk	handicraft	is	fairly	divided	among	the	silk	cooperative	

members.	 Income	distribution	 in	 the	homestay	business	depends	upon	the	

head	of	homestay	group	because	only	he	or	she	 is	a	 reservation	center	and	

makes	 the	decision	on	which	home	the	visitor	will	 stay	 in.	The	value	chain	

analysis	 also	 shows	 that	 the	villagers	who	are	directly	participating	 in	 the	

tourism	industry	gain	the	most	financially	and	benefit	most	from	the	tourism	

business.	This	is	rather	standard	as	there	must	be	rewards	for	people	who	work	

hard.	

When	considering	who	gains	the	most	in	the	supply	chain,	I	found	that	

suppliers	outside	 the	village	gain	 the	most	 income	 from	the	purchasing	of	

supplies	in	the	supply	chain.	Since	79.6%	of	all	the	money	that	villagers	spend	

for	purchasing	their	supplies	goes	to	the	suppliers	outside	Ban	Pa-Ao,	while	only	
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the	lesser	amount	of	20.4%	goes	to	local	villagers.	Brass	and	silk	handicrafts	are	

the	star	performers	 that	play	a	significant	 role	 in	 revenue	generated	to	 the	

village.	Regrettably,	a	large	amount	of	money	in	supply	costs	flows	outside	the	

village	to	the	suppliers	in	downtown	Ubon.	This	has	resulted	in	86.4%	of	the	

monthly	supply	cost	for	brass	crafting	and	80.3%	of	the	monthly	supply	cost	for	

the	silk	cooperative.	In	addition,	100%	of	the	monthly	supply	cost	of	the	silk	

home	producers	and	100%	of	the	monthly	cost	for	transportation	businesses	

are	spent	on	the	suppliers	outside	Ban	Pa-Ao.	However,	local	suppliers	gain	the	

larger	portion	of	money	from	the	monthly	cost	of	homestays	while	the	food	

and	beverage	catering	business	resulted	in	65.6%	and	64.6%	respectively.

No	one	 in	 the	village	was	a	 loser	 in	both	 the	economic	and	social	

aspects	of	tourism.	In	the	meantime,	tourism	also	helps	cultural	conservation	

because	tourism	encourages	villagers	 to	maintain	their	cultural	heritage.	The	

village	as	a	tourist	attraction	will also	bring	a	lot	of	pride	to	the	villagers.	The	

main	barriers	for	those	who	gain	the	least	from	tourism	are	villagers	themselves	

do	not	 like	to	participate	 in	tourism	because	they	think	 there	 is	not	enough	

income	from	making	brass	or	silk	products.	The	profession	is	not	attractive	and	

not	consistent	in	its	rewards.	

Brass	and	silk	handicrafts	appear	to	be	doing	well;	however,	the	village	

needs	to	encourage	these	two	crafts	to	expand	their	business	thus	increasing	

employment.	This	may	be	accomplished	via	advertising	the	crafts	on	TV	or	by	

way	of	the	Internet.	The	silk	cooperative	should	stop	purchasing	some	of	their	

products	from	other	provinces	and	make	these	here	in	the	village.	Remember	

that	 they	spend	64%	of	 their	 total	 income	outside	 the	village.	The	village	

leaders	should	look	at	moving	toward	building	a	hotel	with	food	service.	This	

will	give	visitors	more	options	to	stay	and	spend	their	money	in	the	village.	In	

addition	 the	 transportation	group	spends	55%	of	 their	 income	outside	 the	

village.	This	can	be	attributed	to	the	maintenance	and	purchase	of	oil	products	
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outside	the	village.	Here	again	some	planning	needs	to	be	done	to	move	some	

of	this	expenditure	into	a	more	local	gas	station	and	repair	facility.	The	homestay	

business	needs	to	be	expanded.	From	the	 income	reported,	 it	can	be	noted	

that	some	visitors	are	staying	overnight	in	downtown	Ubon.	Why	cannot	we	get	

a	hotel	started	in	the	village	with	dining	facilities	and	thereby	bring	more	jobs	

and	income	into	the	village?

Conclusion and Discussion

The	history	of	Ban	Pa-Ao	is	related	to	the	foundation	of	its	provincial	

town	Ubon	Ratchathani	 (Ubon)	 in	the	period	of	“Phra	Wor”	(Prince	Wor)	and	

“Phra	Taa”	 (PrinceTaa),	 the	 founders	of	Ubon	Ratchathani	province.	 [4]The	

notability	of	 its	brass	craftsmanship	whose	production	process	 relies	on	an	

ancient	methodology	is	presumably	related	to	the	Ban	Chaing	civilization	of	the	

Ban	Chaing	World	Heritage	Site	in	Udonthani	province	of	Thailand.	This	can	be	

traced	through	the	evidence	of	the	bronze	bracelets	of	Ban	Pa-Ao	which	are	

designed	 in	 the	same	pattern	and	use	 the	 lost-wax	casting	method	 in	 their	

production	process	 like	 the	bronze	bracelet	which	was	excavated	 from	Ban	

Chiang	archaeological	site.	The	Silk	handicraft	is	also	one	of	the	local	products	

that	has	 generated	a	 good	 reputation	and	 income	 to	Ban	Pa-Ao.	The	 silk	

products	are	outstanding	for	the	pattern	of	their	design	and	their	natural	colors.	

There	are	both	international	and	local	visitors	traveling	to	Ban	Pa-Ao	due	to	the	

development	of	their	brassware	products	from	around	2535	B.E.	or	1992	A.D.	

However,	the	village	was	not	officially	a	site	welcoming	tourists	until	2548	B.E.	

when	it	became	a	cultural	tourism	village.	

In	the	conservation	context,	there	are	no	explicit	heritage	conservation	

programs	produced	by	the	village.	Rather,	conservation	activities	have	been	

implied	in	the	form	of	cultural	festival	activities.	Villagers	have	been	encouraged	

to	practice	 their	 cultural	 festival	events	 in	 accordance	with	 their	 ancient	
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tradition	or	culture.	Meanwhile,	 the	ancient	 traditional	 techniques	 to	create	

brass	products	are	still	used	 in	brass	production	as	there	have	been	no	new	

technologies	employed.	Attracting	tourists	 is	one	of	the	reasons	that	villagers	

would	like	to	continue	the	ancient	traditions	in	producing	brass	handicrafts.	

Villagers	 are	encouraged	 to	 take	a	direct	 interest	 in	 the	care	and	

conservation	of	their	heritage.	The	abbot	of	the	village	wat	is	playing	a	significant	

role	in	encouraging	local	people	to	take	a	direct	role	in	conserving	their	heritage.	

For	instance,	villagers	are	encouraged	to	strictly	practice	the	Heet 12 and	the 

Klong 14.	 Here	we	 can	 see	 the	 significant	 role that religion	plays	 in	 the	

encouragement	 and	 sanctioning	of	 conservation.	However,	 both	on-site	

interpretation	 and	 information	 that	need	 to	be	provided	 for	 the	 tourist’s	

understanding	of	 the	cultural	significance	 is	poorly	managed	and	presented,	

especially	 in	 the	 local	museum.	 There	 are	 no	 local	 guides	 or	 formal	

interpretation	 available	 for	 the	 tourist	 in	 the	 form	of	brochures	or	 signs.	

Interpretation	must	be	gathered	from	the	key	persons	of	the	village	and	from	

signs	which	are	not	 in	a	good	condition.	 In	addition,	 the	on-site	 rest	 facilities	

provided	for	visitors	such	as	the	lavatories	are	not	hygienic	and	not	in	a	good	

condition.	This	has	an	adverse	affect	over	the	long	run	in	discouraging	the	tourist	

business.

The	main	source	of	income	for	the	citizens	of	Ban	Pa-Ao	is	still	from	

agriculture	while	revenue	from	tourism	is	a	second	source.	When	one	looks	at	

who	gains	the	most	between	local	and	non-local	suppliers	this	researcher	found	

that	suppliers	outside	the	village	reap	the	most	income	from	the	purchasing	of	

supplies	in	the	supply	chain.	As	a	matter	of	fact,	79.6%	of	all	the	money	that	

villagers	spend	for	purchasing	their	supplies	for	tourism	purposes	goes	to	the	

suppliers	outside	Ban	Pa-Ao,	while	only	the	 lesser	amount	of	20.4%	remains	

with	the	local	villagers.	This	is	a	critical	point	because	money	from	the	tourism	

trade	is	flowing	outside	Ban	Pa-Ao	every	year.	
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Revenue	generated	from	tourism	activities	such	as	from	selling	crafts,	

the	homestay	business,	food	and	beverage	catering	business	and	transportation	

is	not	distributed	throughout	the	village	but	is	clustered	in	only	one	area	of	the	

village,	namely	district	Mu	5	which	contains	about	6.6%	of	the	total	population.	

However,	most	of	people	involved	in	tourism	are	living	in	the	area	of	Mu	5	and	

no	one	from	districts	Mu	3,	4	and	6	are	reaping	any	benefits	from	tourism.	In	

addition,	 the	 food	stalls,	minimarts	and	grocery	shops	also	benefit	 from	the	

tourist	 trade	of	 the	village	but	 to	a	much	smaller	extent.	However,	other	

benefits	such	as	the	better	infrastructure	and	village	pride	are	less	measurable	

benefits	to	villagers	in	all	four	districts.

In	 the	mean	time,	 income	from	the	tourism	trade	 is	 fairly	equitably	

shared	within	each	group	of	Mu	5.	For	instance,	income	generated	from	selling	

brass	or	silk	handicrafts	is	equally	divided	in	among	group	members.	There	are	

about	eight	laborers	 in	the	food	and	beverage	catering	business	and	most	of	

them	are	women.	Income	from	laboring	in	the	tourist	business	has	satisfied	all	

of	 these	eight	women.	Meanwhile,	 income	distribution	within	 the	homestay	

group	is	quite	critical	because	there	is	no	reservation	center	for	visitors	to	pre-

arrange	a	stay	in	advance.	Almost	all	of	the	reservations	are	directly	made	with	

the	head	of	 the	homestay	 group	 (one	person);	 consequently,	 visitors	are	

basically	assigned	to	stay	in	his	or	her	home	or	their	relative’s	home	first.	Thus,	

the	remainder	of	the	group	members	loses	out	on	the	accommodation	rental	

business.	

At	present	there	is	virtually	no	information	about	the	villages	and	its	

resources	in	the	public	domain.	Better	advertising	via	TV	or	brochures	that	can	

be	distributed	 in	 the	 larger	 city	hotels	 and	 tourist	 travel	 agencies	would	

probably	attract	more	tourists;	increasingly	the	Internet	is	a	primary	source	of	

such	information	and	this	must	also	be	mobilized.	In	addition,	tourism	flourishes	

when	all	the	tourist	travel	agencies	know	about	Ban	Pa-Ao.	We	need	a	planning	
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committee	of	the	local	community	to	come	up	with	some	ideas	on	how	to	sell	

Ban	Pa-Ao.	Everyone	in	the	village	must	be	a	salesperson	for	Ban	Pa-Ao.	This	can	

only	be	accomplished	if	all	the	citizens	have	had	some	training	in	the	history	

and	significance	of	the	ancient	sites.	Basically	all	the	citizens	of	Ban	Pa-Ao	will	

gain	from	economic	growth	if	we	can	increase	the	number	of	tourists.	The	more	

tourist	trade,	the	more	money	will	be	spent	and	the	more	crafts	will	be	sold	

thus	bringing	in	more	of	the	less	fortunate	villagers	to	work	in	the	market	place.	

	 The	biggest	problem	in	communication	was	that	there	were	no	guides	

or	written	brochures	for	visitors	to	understand	the	significance	of	the	site	they	

were	visiting.	 Interpretation	 form	such	as	signage,	brochure,	printed	material,	

guide	and	website	are	strongly	recommended.

Discussion

This	has	been	a	necessarily	limited	study,	restricted	by	the	researcher’s	

limits	of	time	to	only	one	small,	albeit	culturally	significant	village.	There	has	

been	an	attempt	here,	first,	to	understand	what,	in	fact,	is	the	cultural	heritage	

of	the	village	-	what	might	be	its	tourism	appeal	and,	conversely,	what	damage	

might	excessive	or	poorly	managed	tourism	inflict	on	the	village	and	thereby	on	

the	very	assets	on	which	its	appeal	rests?	Second,	there	has	been	an	admittedly	

tentative	effort	to	follow	both	the	money	and	the	supply	chains	-	who	benefits	

and	who	is	left	behind?

In	a	 sense,	 the	 results	have	been	 troubling,	even	depressing.	The	

financial	benefits	are	small,	and	they	are	concentrated	to	a	small	number	of	

individuals.	One	could	almost	claim	 that	 tourism	 in	Ban	Pa-Ao	 is	a	private	

enterprise	of	just	a	few	individuals	who,	however,	exploit	the	entire	community	

as	if	it	is	their	own	asset	in	their	business	enterprise.	While	the	guiding	interest	

of	this	research	has	been	pro-poor	tourism,	there	is	little	evidence	here	that	the	

poor	are	benefiting	 in	any	wide	 sense.	Perhaps	a	 few	 families	who	might	
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otherwise	have	been	poor	without	this	tourism	activity	are	now	less	poor;	it	is	

hard	 to	see	how	the	 remainder	of	 the	village	 is	benefitting.	Of	course	 it	 is	

possible	to	argue	that	everyone	 in	the	village	gains	 in	pride	and	self-esteem	

from	the	pleasure	of	seeing	their	community	toured	and	admired.	This,	however,	

is	simply	conjecture	-	indeed,	on	the	contrary,	they	may	resent	the	intrusion	on	

their	privacy	and	their	poverty	and	similarly	resent	the	small	financial	benefit	

that	some	of	their	neighbours	seem	to	be	reaping.

My	main	claim,	in	relation	to	this	project,	is	that	its	approach	needs	to	

be	extended	 to	other	villages	and	 that	money	and	 supply	 trails	must	be	

extended	much	further	 in	order	 to	understand	where	the	money	 is	going,	 in	

relation	 to	 the	 tourism	 industry	more	widely.	Also,	however,	we	need	 to	

understand	the	mechanisms	or	processes	that	enable	the	benefits	of	tourism	to	

be	captured	by	 just	a	 few	 individuals	and	groups.	The	normal	method	 for	

redistributing	monopolized	benefits	 is	via	a	system	of	taxation	-	perhaps	very	

localized	 taxation.	However,	we	are	observing	here	a	mostly	 informal	and	

untaxed	economic	sector.

	 In	the	wider	global	community,	questions	of	tourism	and	its	benefits	

are	increasingly	salient.	One	of	the	most	significant	effects	of	global	tourism	is	

that	 social	 injustice,	 exploitation	and	poverty	 are	 increasingly	difficult	 for	

regional	and	national	governments	to	hide.	It	will	be	interesting	to	see,	in	the	

near	future,	how	the	Thai	government	and	nation	will	respond	to	the	withering	

gaze	of	such	critical,	sometimes	outraged,	 tourism.	The	value	of	 the	present	

study	has	been	in	opening	up	this	wider	question	to	scrutiny.
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บทคัดย่อ

บทความวจิยันีเ้ป็นรายงานการส�ารวจและการศกึษาวเิคราะห์เก่ียวกบัธรุกิจ

ชาวไทยเช้ือสายจีนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี	มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจเกี่ยวกับ

ธุรกิจการค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน	และวิเคราะห์เก่ียวกับการตั้งชื่อร้านของชาว

ไทยเชื้อสายจีน	วิธีการเก็บข้อมูลในครั้งนี้	คือ	การเดินเท้าเข้าสังเกตและสัมภาษณ์

ทุกร้านค้า	ข้อมูลประชากรที่ได้น�ามาวิเคราะห์ทางสถิติร้อยละ	ส่วนข้อมูลชื่อร้าน

น�ามาวิเคราะห์ตามแนวอรรถศาสตร์	ผลการศึกษาเป็นดังนี้	

1.การส�ารวจเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีน	ผลการศึกษาพบว่า	ชาวไทยเชื้อ

สายจีนมี	“แซ่ตั้ง”	มากท่ีสุด	ถ่ินฐานเดิมคือพ้ืนท่ีทางตอนใต้ของประเทศจีน	ระยะ

เวลาทีม่กีารก่อตัง้กจิการมากทีส่ดุอยูใ่นช่วงระหว่าง	ปี	พ.ศ.	2516	-	2525	ประกอบ

กิจการค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดมากที่สุด	

2.การวิเคราะห์ชื่อร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน	ได้วิเคราะห์สองประเด็น

คือ	โครงสร้าง	และความหมายของชื่อร้าน	ผลการศึกษาสามารถส�ารวจร้านค้าได้

ท้ังหมด	117	ช่ือ	โครงสร้างของช่ือร้านแบบที่นิยมมากที่สุด	คือ	โครงสร้างแบบมี

ส่วนประกอบเดี่ยว	ส่วนการวิเคราะห์ทางความหมายพบว่า	ชื่อร้านภาษาจีนและ

ภาษาไทยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน	โดยใช้กลวิธีการแปล	การทับศัพท์	และการ

หาค�าที่มีเสียงคล้ายกัน	มีความหมายเป็นมงคล

การศึกษาครัง้นีส้ะท้อนให้เหน็ว่า	ชาวไทยเชือ้สายจนีให้ความส�าคญักบัการ

ใช้ภาษาในการตั้งชื่อร้านค้าทั้งชื่อร้านภาษาจีนและภาษาไทย	สิ่งส�าคัญที่ปรากฏใน

ชื่อร้านคือ	ความเป็นมงคลต่อการค้าขาย	ได้แก่	ความเจริญ	รุ่งเรือง	เฟื่องฟู	ร�่ารวย	

มั่งมี	ยืนยง	มั่นคง	ราบรื่น	และความส�าเร็จ	

ค�าส�าคัญ	ชาวไทยเชื้อสายจีน	ชื่อร้านค้าชาวไทยเชื้อสายจีน	ธุรกิจชาวไทย

	 	 เชื้อสายจีน	การตั้งชื่อร้านค้า	
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Abstract 

This	research	paper	is	a	report	on	a	survey	and	analysis	of	Chinese	

Thais	merchants’	business	in	Ubon	Ratchathani	province.	The	purposes	

are	to	survey	and	analyze	on	the	business	of	Chinese	Thais	merchants	

and	their	trade	names.	A	data	collection	conducted	by	walking	into	

a	store,	making	an	observations	and	interviews.	Demographic	data	

analysis	was	a	statistical	percent,	and	the	trade	name	data	analysis	was	

conducted	in	semantics	ways.	The	results	are	as	follows;

1.	A	survey	on	Chinese	Thais	merchants:	The	results	showed	

that	most	of	Chinese	Thais	merchants	have	the	same	“TANG”	surname.	

Their	original	settlement	was	in	the	south	of	China,	and	then	started	

their	business	in	Thailand	during	the	year	1973-1982	with	miscellaneous	

business	commerce	in	majority.

2.	An	analysis	of	Chinese	trade	name	of	Chinese	Thais	merchants:	

117	shops	and	stores	were	explored,	and	2	issues	used	in	the	analysis	

are	the	structure,	and	the	meaning	of	trade	name.	The	most	popular	

trade	name	is	considered	“a	single	component	structure”.	While	the	

study	of	trade	name	meanings	found	out	Chinese	trade	name	and	Thai	

trade	name	are	related	in	terms	of	using	techniques	of	translation,	

transliteration,	and	the	similarity	of	sound	with	auspicious	meaning.

The	results	of	study	showed	that	Chinese	Thais	merchants	

pay	much	attention	to	both	Thai	and	Chinese	language	used	 in	

their	trade	name	which	mostly	relates	or	contains	the	meanings	of	

wealthy,	enduring,	prosperity,	richness,	abundant,	smooth,	consistency,	
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achievement,	and	success.

Keywords: Chinese	Thais	merchants,	 Chinese	Thais	merchants’			

trade	name,	business	of	the	Chinese	Thais	merchants,		

shops	and	stores	naming
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บทน�า 

ในจงัหวดัอบุลราชธาน	ีนอกจากกลุม่ชนทีอ่ยูติ่ดแผ่นดินมาแต่โบราณอย่าง

กลุม่ไทยและลาวแล้ว	ยงัมีกลุม่ชนท่ีอพยพเข้ามาภายหลงัอกีหลายกลุม่	ได้แก่	บร	ูกยู	

เวียดนาม	แขกและจีน	ในบรรดากลุ่มชนอพยพดังกล่าวข้างต้นนี้	กลุ่มจีนเป็นกลุ่มที่ 

ใหญ่ที่สุด	และตั้งถิ่นฐานครอบคลุมอ�าเภอเมืองอุบลราชธานีมากที่สุด	ทั้งยังเป็น 

กลุ่มทีป่ระกอบธรุกจิการค้า	เป็นเหตใุห้กลุม่ชาตพินัธุจี์นเป็นกลุ่มชนทีก่มุเศรษฐกจิใน

จังหวดัอบุลราชธานมีากทีส่ดุเช่นกนั	แม้จะผสมกลมกลืนกบัชาวไทยลาวพืน้ถิน่ด้วย

ภาษาและศาสนา	แต่ด้วยความเข้มแข็งทางวฒันธรรมดัง้เดมิ	อ�านาจทางเศรษฐกจิที่

เข้มแข็ง	ท�าให้ชาติพันธุ์จีนที่อพยพเข้ามายังคงด�ารงรักษาวัฒนธรรมของตนไว้อย่าง

เหนียวแน่น	ยิ่งไปกว่านั้นยังแทรกซึม	เผยแพร่	และผสมผสาน	แม้กระท่ังมีอ�านาจ

เหนือวัฒนธรรมของชนพื้นถิ่นไปเสียแล้ว

วฒันธรรมของชาวไทยเช้ือสายจนีในจงัหวดัอบุลราชธาน	ีเช่น	วดัจนี	สสุาน

จีน	ศาลเจ้าจนี	ร้านธรุกจิการค้า	การละเล่น	มหรสพ	ชาวจีน	โรงเรียนจีน	และเทศกาล

ต่างๆ	ของจีน	มีให้เห็นทั่วไป	ประกอบกับนโยบายการกระจายอ�านาจทางภาษาที่

รฐับาลจนีพยายามกระตุน้และส่งเสรมิ	เพือ่ให้ภาษาจนีเป็นภาษาสากลทีค่รอบคลุม

ไปทัว่โลก	ท�าให้วฒันธรรมทางภาษาของจนีท่ีหยัง่รากลกึในวฒันธรรมไทยอยูแ่ล้ว	ยิง่

ทวีความเข้มแข็งมากขึ้นทุกขณะ	

วฒันธรรมทางภาษา	ประกอบกบัอปุนสิยัทีร่กัการประกอบธรุกจิการค้าของ

ชาวจีน	ปรากฏชดัเจนทีส่ดุในการตัง้ชื่อร้านเป็นภาษาจนี	จากการสงัเกตในเบือ้งต้น

พบว่า	ป้ายชือ่ร้านของชาวไทยเชือ้สายจนีจะประกอบด้วยสองส่วนคอื	ชือ่ร้านทีเ่ขยีน

ด้วยอักษรจีน	และชื่อร้านที่เขียนด้วยภาษาไทย	ป้ายชื่อร้านเป็นสิ่งหนึ่งที่เจ้าของ

ธรุกจิให้ความส�าคญัมาก	โดยเฉพาะชาวจีน	เนือ่งจากชือ่ร้านเป็นสิง่หลอมรวมปรชัญา

ความคิดของชาวจีนมากมาย	เช่น	การสืบทอดเชื้อสายของวงศ์ตระกูล	ความกตัญญู

ต่อบรรพบุรุษ	ความสัมพันธ์กับเชื้อสายและเผ่าวงศ์พงศ์พันธุ์	นอกจากนี้	ยังต้องสื่อ
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ความหมายเก่ียวกับธรุกจิ	การดงึดดูใจ	การบรรยายสนิค้า	การสือ่สารท�าความเข้าใจ

กับผู้ซื้อ	และยังต้องค�านึงถึงความเป็นมงคล	การอวยพรให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง	

ทัง้หมดนีร้วมอยูใ่นแผ่นป้ายหน้าร้านด้วยตวัหนงัสือจนีเพยีงไม่กีตั่วเท่านัน้	สิง่น้ีเรยีก

ว่า	“นามาธรุกจิ”	ดงัน้ันการศกึษารหัสทางวัฒนธรรมทีแ่ฝงอยูใ่นนามาธรุกจิของชาว

ไทยเช้ือสายจนี	จงึเป็นการศกึษาทางภาษา	วฒันธรรมและ	มานษุยวทิยาทีท่รงคณุค่า	

งานวิจัยนี้	เป็นการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสองประเด็นส�าคัญ	คือ	1.การส�ารวจ

เกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีน	และ	2.การวิเคราะห์ชื่อร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน	

ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการทบทวนผลงานการศึกษาที่เกี่ยวกับการตั้งชื่อ	พบผลงานการศึกษา

หลายประเด็น	สามารถจ�าแนกตามประเภทได้เป็น	1.	การศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อ

บุคคล	2.	การศึกษาเกี่ยวกับภูมินาม	3.การศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อสื่อต่างๆ	4.	การ

ต้ังชือ่พชื	สตัว์	สิง่ของ	และ	5.	การศกึษาเกีย่วกบัการตัง้ชือ่ธรุกิจการค้า	มรีายละเอยีด

ดังนี้	

1. การศึกษาเกี่ยวกับการต้ังชื่อบุคคล มีความสนใจศึกษาการตั้งชื่อและ

นามสกุลของบุคคล	ทั้งที่เป็นชื่อจริง	ชื่อเล่น	ชื่อของคนในแต่ละภูมิภาค	หรือเฉพาะ

พื้นที่	เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์	มีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชื่อบุคคลใน

ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน	มีการศึกษาเปรียบเทียบชื่อของคนไทยกับชื่อของชาวต่าง

ชาติ	มีการศึกษาเก่ียวกับช่ือของพระสงฆ์	เช่น	ผลงานของจรูญศรี (2535)	เรื่อง	

การใช้ภาษาในการตั้งชื่อของชาวล้านนาในจังหวัดเชียงราย	ผลงานของชมพูนุช

(2541)	เรื่อง	การตั้งชื่อของชาวกะเหรี่ยงโป	อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	ผลงานของวิรัช 

(2544)	เรื่อง	การตั้งชื่อของคนไทย	ผลงานของปานทิพย์(2545)	เรื่อง	นามสกุล

พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	:	การวิเคราะห์ทางอรรถ

ศาสตร์ชาติพันธุ์	ผลงานของ	อ�านาจ (2550)	เรื่อง	การศึกษาการตั้งนามฉายาของ

พระสงฆ์ไทย	เป็นต้น	
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2. การศึกษาเกี่ยวกับภูมินาม มีความสนใจศึกษาชื่อสถานที่ทั้งที่เป็นชื่อ

ภาษาไทย	และภาษาท้องถิ่นในภูมิภาคและจังหวัดของประเทศไทย	มีการวิเคราะห์

ทางประวตัศิาสตร์	การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์	การเปลีย่นแปลงของภมูนิาม	การ

ศึกษาความหมายของชื่อ	ตลอดจนวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในชื่อสถานที่	เช่น	ผลงาน

ของกรรณกิา ธรรมวตั(ิ2534)	เรือ่ง	วเิคราะห์ชือ่หมูบ้่านในจังหวดัศรีสะเกษ ผลงาน

ของปราณี (2535)	เรื่อง	ชื่อหมู่บ้านในมณฑลกวางสีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย	ผลงานของพนมอร(2537) เรือ่ง	วฒันธรรมทีป่รากฏในประวตัชิือ่

บ้านในเขตอ�าเภอนครไทย	จังหวัดพิษณุโลก	ผลงานของ	อรพินท์ (2538 )	เรื่อง	ชื่อ

หมู่บ้านในเขตอ�าเภอเมือง	จงัหวดับุรรีมัย์	ผลงานของน้องนชุ (2543)	เรือ่ง	การปรบั

เปลี่ยนของชื่อหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่	เป็นต้น	

3. การศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อสื่อต่างๆ มีการศึกษาการตั้งชื่อสื่อบันเทิง	

เช่น	ภาพยนตร์	เพลง	และยังมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยกับ

ภาษาต่างประเทศ	มีการศึกษาเก่ียวกับการแปลช่ือของสื่อบันเทิงต่างๆ	เช่น	ผล

งานของ	 เดชพัฒน์(2537)	เรื่องกระบวนการการตั้งชื่อภาษาไทยในภาพยนตร์

สหรัฐอเมริกา	ผลงานของ สุภัทร(2546)	เรื่อง	การตั้งชื่อเพลงลูกทุ่งระหว่างปี	พ.ศ.	

1540	-	2545	เป็นต้น	

4. การตั้งชื่อพืชและสิ่งของ	มีการศึกษาเกี่ยวกับชื่อของพืช	ในด้านความ

หมาย	การเปลี่ยนแปลงของชื่อ	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งชื่อ	มีการศึกษาเกี่ยวกับ

การตั้งชื่อสิ่งของต่างๆ	ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นๆในประเทศไทย	เช่น	ผลงานของ	

สุรางคนา (2535)	เรื่อง	การแปรของค�าเรียกชื่อพืชกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษา

ไทยถิ่นและภาษาไทยถิ่นย่อย.	ผลงานของ เปี่ยมสุข(2543)	เรื่อง	การศึกษาชื่อเรือ

พระราชพธิ	ีผลงานของ วงเดอืน (2547)	เรือ่ง	การตัง้ชือ่พันธุไ์ม้มงคลในภาษาไทย.	

ผลงานของ	กาญจนา (2549)	เรื่อง	การศึกษาภาษาที่ใช้ในการเรียกชื่อไม้ดอกไม้
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ประดับที่ปรากฏในพจนานุกรมและสารานุกรม.		ผลงานของ สุพัตราและอัญชลี 

(2552)	เรื่อง	การแปรของค�าเรียกชื่อพืชในเขตพื้นที่รอยต่อ	9	จังหวัด	ภาคเหนือ

ตอนล่าง	เป็นต้น	

5. การศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อธุรกิจการค้า มีผลงานการศึกษาเกี่ยวกับ

การตั้งช่ือร้านที่เป็นธุรกิจการค้าภาษาไทย	ภาษาต่างประเทศอื่น	และภาษาจีน	มี

การศกึษาเปรยีบเทยีบภาษาทีใ่ช้ในการตัง้ชือ่ร้านค้าในช่วงเวลาทีต่่างกนั	ในภมูภิาค	

พื้นที่เฉพาะ	และจังหวัดต่างๆของประเทศไทย	เช่น	ผลงานของ	วิยะดา (2533) 

เรื่อง	การศึกษาภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อธุรกิจการค้า	ผลงานของ ลัดดาวัลย์ (2541) 

เรือ่ง	แนวนยิมในการตัง้ช่ือร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	ผลงานของ	รตกิารณ์ 

(2544)	เรื่อง	ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อธุรกิจการค้า	ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่	

อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ผลงานของ	ภคินี (2545)	เร่ือง	การศึกษาชื่อร้าน

ค้าธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีนตามแนวภาษาศาสตร์	:	กรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ์	

กรุงเทพมหานคร	ผลงานของ	จนัทร์กมล (2547)	เรือ่ง	เปรียบเทยีบการต้ังชือ่ธรุกจิ

การค้าสองช่วงเวลาในอ�าเภอเกาะพะงัน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

ส�าหรับการศึกษาเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	

ส�ารวจพบสองเรื่อง	คือ	วิมลรัตน์ (2546)	เรื่อง	การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็น

จีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน	:	

ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานี	และมีผลงานการจัดท�านามานุกรมของ 

ผู้เขียนเอง	คือ	เมชฌและธีรวิทย์ (2555)	เรื่อง	นามานุกรมธุรกิจชาวไทยเชื้อสาย 

จีนในจังหวัดอุบลราชธานี	จากการส�ารวจทบทวนวรรณกรรม	นับถึงปัจจุบันไม่มี

การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการตั้งชื่อร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัด

อุบลราชธานี
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วิธีการศึกษา 
 1.การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	การศึกษาครั้งนี้	ส�ารวจและเก็บข้อมูลดังนี้	

	 1.1	การก�าหนดพ้ืนที่และการส�ารวจพื้นที่	งานวิจัยนี้ก�าหนดพ้ืนที่เก็บ

ข้อมูลคือ	

1)	เขตอ�าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี	เก็บข้อมูลร้านค้าที่ตั้งอยู่บน

ถนนทุกสายของอ�าเภอเมอืง	โดยยดึถนนชยางกรู	(ในภาพ	คอื	ถนน

หมายเลข	21)	เป็นถนนเส้นหลักแนวตั้ง	แล้วแยกไปตามถนนซ้าย

ขวาจนครบถนนทุกสาย	

2)	เขตอ�าเภอวารินช�าราบ	เก็บข้อมูลร้านค้าที่ต้ังอยู่บนถนนทุกสาย

ของอ�าเภอวารินช�าราบ	

	 1.2	การเก็บข้อมูล	เดินทางตามแผนที่ของอ�าเภอเมือง	และแผนที่อ�าเภอ

วารินช�าราบดังภาพต่อไปนี้	
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ภาพที่ 1	แผนที่อ�าเภอเมืองอุบลราชธานีและอ�าเภอวารินช�าราบ	
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 2. การสังเคราะห์ข้อมลู ข้อมลูท่ีได้น�ามาสงัเคราะห์ข้อมลู	โดยการจดัท�าเป็น

รูปเล่ม	“นามานุกรมธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี”	(เมชฌ

และธีรวิทย์	:	2555)	มีเนื้อหาประกอบด้วย	ภาพป้ายร้าน	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษา

จีน	ชื่อเจ้าของร้าน	ถิ่นฐานของบรรพบุรุษ	ตระกูลแซ่	ประเภทสินค้า	ประวัติการก่อ

ตั้งร้าน	ธุรกิจในอดีตและปัจจุบัน	และการแปลความหมายของชื่อร้าน	

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ 

	 		 3.3.1	การส�ารวจเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีน

	 	 3.3.2	การวิเคราะห์ชื่อร้านค้า	ของชาวไทยเชื้อสายจีนใน	จ.อุบลราชธานี

 4. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา

	 หัวข้อนี้จะน�าเสนอผลการวิเคราะห์เนื้อหา	2	ประเด็นหลัก	คือ	

	 1.	การส�ารวจเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีน

	 2.	การวิเคราะห์ชื่อร้านค้า	ของชาวไทยเชื้อสายจีน	

 1. การส�ารวจเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีน 

  1.1 ตระกูลแซ่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ใน จ.อุบลราชธานี 

	 	 คนไทยมีการใช้นามสกุลมาตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ีหก	ชาวไทยเช้ือสายจีนที่

อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็มีการตั้งนามสกุลอย่างคนไทยเช่นกัน	โดย

ช่วงแรกใช้รูปแบบนามสกุลว่า	[แซ่	+	สกุล]	เช่น	แซ่ตั้ง	แซ่อึ้ง	แซ่ลิ้ม	แซ่เตีย	เป็นต้น	

ต่อมาชาวจีนบางส่วนตั้งนามสกุลตามแบบชาวไทย	แต่ยังคงชื่อสกุลเดิมของตนไว้	

โดยหาค�าที่มีเสียงคล้ายกัน	วางไว้หน้าช่ือสกุล	เช่น	ลิมปิทีปราการ	(แซ่ลิ้ม林)	ตั้ง

มานะกุล	(แซ่ตั้ง 陈)	เตชะรุ่งไพศาล	(แซ่แต้	郑)	หรือใช้วิธีการแปลแซ่ภาษาจีนเป็น

ภาษาไทย	แล้วตั้งชื่อสกุลแบบภาษาไทย	เช่น	อาชวกุล	(แซ่	เบ้	马	แปลว่า	ม้า)	กาญ

จนทรัพย์สิน	(แซ่กิม	金	แปลว่า	ทอง)	เหลืองโรจนกุล	(แซ่อึ้ง	黄 แปลว่า	เหลือง) 
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เป็นต้น	

จากการเก็บข้อมูล	และน�ามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า	แซ่ของชาวไทยเชื้อ

สายจีนใน	จังหวัดอุบลราชธานี	มีทั้งหมด	40	แซ่	ได้แก丁่(Dīnɡ) 万(Wàn) 余
(Yú) 刘(Liú) 吴(Wú) 周(Zhōu) 巫(Wū) 庄(Zhuānɡ) 廖(Liào) 
张(Zhānɡ) 徐(Xú) 德(Dé) 方(Fānɡ) 曾(Zēnɡ) 李(Lǐ) 松(Sōnɡ) 
林(Lín) 梁(Liánɡ) 永(Yǒnɡ) 江(Jiānɡ) 添(Tiān) 王(Wánɡ) 益
(Yì) 罗(Luó) 翁(Wēnɡ) 胡(Hú) 茂(Mào) 萧(Xiāo) 蔡(Cài) 詹
(Zhān) 许(Xǔ) 赖(Lài) 赵(Zhào) 郑(Zhènɡ) 郭(Guō) 金(Jīn) 

陈(Chén) 韩(Hán) 马(Mǎ) 黄(Huánɡ) แซ่ที่มีจ�านวนมากที่สุด	5	อันดับ	

เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้	

แซ่	陈(Chén) ภาษาแต้จิว๋	ออกเสยีงว่า	ตัง้	คดิเป็น	18.80%	ของทัง้หมด

แซ่ 黄(Huánɡ) ภาษาแต้จิว๋	ออกเสยีงว่า	อึง้	คดิเป็น	10.26%	ของทัง้หมด

แซ ่林(Lín) ภาษาแต้จิ๋ว	ออกเสียงว่า	ลิ้ม	คิดเป็น	8.55%	ของทั้งหมด

แซ่	张(Zhānɡ) ภาษาแต้จิว๋	ออกเสยีงว่า	เตยี	คดิเป็น	5.13%	ของทัง้หมด

แซ่	马(Mǎ) ภาษาแต้จิ๋ว	ออกเสียงว่า	เบ้	คิดเป็น	4.27%	ของทั้งหมด

	 ส่วนข้อมูลของแซ่อื่นๆ	แสดงในกราฟที่	1	ต่อไปนี้
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   กราฟที่ 1	ตระกูลแซ่ของชาวไทยเชื้อสายจีน	ใน	จ.อุบลราชธานี
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  1.2 ระยะเวลาการก่อตั้งกิจการ

	 	ภาวะความวุ ่นวายและสงครามภายในของประเทศจีนในยุคก่อนการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมสร้างความล�าบากให้กับชาวจีนมาก	ชาวจีนไม่น้อยอพยพหลบ

หนีกระจัดกระจายออกนอกประเทศเพื่อแสวงหาชีวิตใหม่	ส่วนหนึ่งเดินทางมายัง

ประเทศไทยแบบ	“เสื่อผืนหมอนใบ”	ชาวจีนที่อพยพมายังจังหวัดอุบลราชธานี

ในยุคนั้นก็เช่นเดียวกัน	ในช่วงแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย	ชาวจีนอพยพ

เหล่านี้ต้องใช้แรงงานรับจ้าง	ขออาหารประทังชีวิต	เมื่อเริ่มเก็บเงินเป็นทุนได้บ้างก็

เริ่มประกอบธุรกิจเล็กๆน้อยๆ	เช่น	ซื้อเกลือไปแลกข้าวสาร	แล้วเอาข้าวสารมาขาย

เอาก�าไร	พอเริม่มีทนุกท็�าการค้าแบบซือ้มาขายไป	เมือ่กจิการใหญ่ขึน้กเ็ริม่ซือ้ทีส่ร้าง

ร้านขายของเบ็ดเตล็ด	ต่อมาก็เริ่มค้าขายแบบขายส่ง	และขยายกิจการจนเป็นศูนย์

ค้าส่งขนาดใหญ่	ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าทางเศรษฐกิจของจังหวัด	นักธุรกิจชาวไทยเชื้อ

สายจนีบางราย	ได้รับการยอมรบัอย่างกว้างขวางจนถึงข้ึนด�ารงต�าแหน่งทางราชการ 

ส�าคัญๆ	เช่น	พาณิชย์จังหวัด	หอการค้าจังหวัด	เป็นต้น	

	 	 จากการส�ารวจพบว่า	ในเขตเมอืงอบุลราชธาน	ีและอ�าเภอวารนิช�าราบ	มี

ร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งสิ้น	117	ร้าน	ร้านที่มีอายุมากที่สุดคือ	ก่อตั้งเมื่อ	

ปี	พ.ศ.2455	(ค.ศ.1912)	และร้านที่ก่อตั้งหลังสุดคือ	ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2525	(ค.ศ.

1982)	เนื่องจากระยะเวลาที่ชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยและใน

จงัหวดัอุบลราชธานีไม่เท่ากนั	การก่อตัง้ร้านมรีะยะเวลาก่อนหลงัต่างกัน	การศกึษา

ครั้งนี้ได้ยึดการก่อตั้งร้านแรกสุดเป็นจุดเริ่มต้น	และหลังสุดเป็นจุดสุดท้าย	แล้วแบ่ง

ช่วงเวลาเป็นช่วงละ	10	ปี	จากข้อมลูพบว่าการก่อต้ังร้านของชาวไทยเชือ้สายจีนเรียง

ล�าดับจากมากไปหาน้อย	3	ช่วงเวลาแรก	คือ	ปี	พ.ศ.	2516	-	2525	(ค.ศ.1973	-	

1982)	มีทั้งหมด	33	ร้าน	คิดเป็น	28.21%	ช่วงเวลาที่สองคือ	ปี	พ.ศ.2506	-	2515	

(ค.ศ.1963	-	1972)	มี	28	ร้าน	คิดเป็น	23.93%	ช่วงเวลาที่สามคือ	ปี	พ.ศ.2496	

-	2505	(ค.ศ.1953	-	1962)	มี	21	ร้าน	คิดเป็น	17.95%	ส�าหรับข้อมูลในช่วงเวลา

อื่นๆ	แสดงในกราฟที่	2	ต่อไปนี้	
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 กราฟที่ 2	แสดงระยะเวลาการก่อตั้งกิจการ

  1.3 ถิ่นฐานเดิมของบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีนใน จ.อุบลราชธานี 

	 	 จากการเก็บข้อมูล	และน�ามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า	บรรพบุรุษของ

ชาวไทยเช้ือสายจีนใน	จ.อุบลราชธานี	อพยพมาจากพื้นท่ีทางตอนใต้ของประเทศ

จีน	4	แห่ง	เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	คือ	เมืองซัวเถา (汕头Shàntóu) 
มณฑลกวางตุ้ง	มีทั้งหมด	61	ร้าน	คิดเป็น	52.14%	เมืองเฉาโจวหรือแต้จิ๋ว (潮
州Cháozhōu) มณฑลกวางตุ้ง	มีทั้งหมด	22	ร้าน	คิดเป็น	18.8%	พื้นที่อื่นๆของ

มณฑลกวางตุง้	(广东Guǎnɡdōnɡ) มท้ัีงหมด	7	ร้าน	คดิเป็น	5.98%	และมณฑล

ไห่หนานหรือไหหล�า	(海南Hǎinán)	มีทั้งหมด	5	ร้าน	คิดเป็น	4.27%	นอกจาก

น้ี	มีร้านค้าอีกจ�านวนหนึ่ง	เนื่องจากสืบทอดกิจการมาสามถึงสี่รุ่นแล้ว	รุ่นปัจจุบัน

ไม่ทราบถิ่นฐานเดิมท่ีแท้จริงของบรรพบุรุษ	รู้เพียงว่าอพยพมาจากประเทศจีน	ใน

จ�านวนนี้คิดเป็น	18.8%	รายละเอียดดังกล่าว	แสดงในกราฟที่	3	ต่อไปนี้	
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 กราฟที่ 3 แสดงถิ่นฐานเดิมของบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีน

 

  1.4 ประเภทของกิจการ 

	 	กิจการค้าของชาวไทยเชือ้สายจนีบางร้านสบืทอดมาจากบรรพบรุษุตัง้แต่ก่อ

ตั้งร้านไม่มีการเปลี่ยนแปลง	แต่บางร้านก็ปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลาและความ

ต้องการของตลาด	บางร้านประกอบกจิการตามความถนดัส่วนตัวโดยเฉพาะกิจการ

ร้านอาหาร	ด้วยเหตุนี้	ประเภทของกิจการร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนจึงมีความ

หลากหลายมากเมื่อเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น	ในจ�านวนร้านท้ังหมด	117	ร้าน	

สามารถจัดกลุ่มประเภทกิจการได้	16	กลุ่ม	ได้แก่	อาหาร(食品)	ร้านทอง(金
行) ยารักษาโรค(药品) ศิลปหัตถกรรม(艺术品)	สินค้าเบ็ดเตล็ด(百货) 

เครื่องจักรกล(机械) เครื่องแต่งกาย(服装) วัสดุก่อสร้าง(建材) โรงงาน

(工厂) ของใช้ในบ้าน(家用品) เครื่องเรือน(家具) ศาสนวัตถ(ุ宗教物) 
สิ่งพิมพ์(印刷品)	เครื่องใช้ส�านักงาน(办公出版物)	อุปกรณ์การเกษตร(农
业) และที่พักอาศัย(住宅) ในจ�านวนนี้	สามารถเรียงล�าดับกิจการจากมากไป
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หาน้อยสามอันดับ	คือ	กิจการสินค้าเบ็ดเตล็ด	มี	22	ร้าน	คิดเป็น	18.8%	อันดับสอง

คือ	กิจการอาหาร	21	ร้าน	คิดเป็น	17.95%	อันดับสามคือ	กิจการร้านทอง	16	ร้าน	

คิดเป็น	13.68%	กิจการอื่นๆ	แสดงในกราฟต่อไปนี้	

 กราฟที่ 4	แสดงประเภทของกิจการ

 2. การวิเคราะห์ชื่อร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน 

  2.1 การวิเคราะห์โครงสร้างของชื่อร้านค้า	จากการวิเคราะห์พบว่า	ชื่อ

ร้านภาษาจีนที่ส�ารวจ	สามารถแบ่งได้สองแบบ	คือ	

   2.1.1 โครงสร้างเดีย่ว	ชือ่ร้านค้าประเภทนีม้ส่ีวนประกอบเพยีงอย่าง

เดียว	ได้แก่		 	 	

	 	 	 	 (1)	ใช้ชื่อคนอย่างเดียว	ชื่อของชาวจีนประกอบด้วย	แซ่	+	ชื่อ	
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ดังน้ัน	ชือ่ร้านค้าของชาวไทยเช้ือสายจนีทีใ่ช้ชือ่คนอย่างเดียวเป็นชือ่ร้าน	จะประกอบ

ด้วย	แซ่และชื่อ	จากการส�ารวจพบว่า	มีช่ือร้านท่ีตั้งชื่อด้วยวิธีนี้มากที่สุด	คิดเป็น	

42.8	%

	 	 	 	 (2)	ใช้ค�าบอกสถานทีอ่ย่างเดยีว	วธิกีารใช้ชือ่สถานทีอ่ย่างเดยีว

ตั้งช่ือร้านพบไม่มาก	เท่าที่พบมีการใช้ชื่อจังหวัดของไทย	ชื่อเมืองของต่างประเทศ	

ชื่อประเทศจีนเป็นต้น	จากการส�ารวจพบวิธีการตั้งชื่อร้านค้าแบบนี้คิดเป็น	2.56%

	 	 	 	 (3)	ใช้ค�ามงคลอย่างเดียว	ชาวจีนโดยเฉพาะผู้ค้าขายยึดถือ

ความเป็นมงคล	เพราะเชื่อว่าจะท�าให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง	ค�ามงคลที่น�ามา

ตัง้ชือ่ร้านมักสือ่ถงึการอวยพรให้กิจการค้าขายเจริญรุง่เรือง	เช่น	ความเจรญิ	รุง่เรอืง	

เฟื่องฟู	ร�่ารวย	มั่งมี	ยืนยง	มั่นคง	ราบรื่น	ความส�าเร็จ	เป็นต้น	จากการส�ารวจพบ

ว่า	มีการใช้ค�ามงคลเป็นชือ่ร้านค้ามากเป็นอนัดบัสองรองลงมาจากการใช้ชือ่คน	คอื	

16.24%	

	 	 	 	 (4)	ใช้วธิกีารแปลอย่างเดยีว	การแปลในลกัษณะนี	้ใช้วธิกีารทบั

ศัพท์	เนือ่งจากชาวจนียคุแรกทีอ่พยพเข้ามาในประเทศไทย	ไม่รูอ้กัษรไทย	ต้องฝึกฝน

การพูดภาษาไทยเพื่อการด�ารงชีพในสังคมไทย	เมื่อมีเงินทุนตั้งร้าน	และต้องการตั้ง

ช่ือร้านภาษาไทยจึงใช้วิธีการทับศัพท์แบบทับเสียง	คือ	การเลือกอักษรจีนท่ีมีเสียง

อ่านคล้ายกับเสียงภาษาไทย	แต่ไม่มีความหมายใดๆ	จากการส�ารวจมีการใช้วิธีนี้ไม่

มาก	คิดเป็น	2.56%	
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ตัวอย่างชื่อร้านค้าภาษาจีนที่เป็นโครงสร้างเดี่ยว	น�าเสนอในตารางต่อไปนี้	

ชื่อร้านค้า
ความหมายภาษาจีน/ 

ความหมายภาษาไทย
ประเภทของค�า

黄锦昌Huánɡ 
Jǐn chānɡ หวง	จิ่นชาง	(ชื่อคน) ใช้ชื่อคนอย่างเดียว

华城Huá Chénɡ เมืองจีน ใช้ค�าบอกสถานที่อย่างเดียว
繁华Fánhuá เจริญ	รุ่งเรือง ใช้ค�ามงคลอย่างเดียว

有巴工亚来Yǒu 
bā ɡōnɡ yà lái

เป็นค�าทับศัพท์โดยใช้อักษรจีน

เขียนเลียนเสียงภาษาไทยว ่ า	

อุปกรณ์อะไหล่	ออกเสียงว่า	โหย่ว	

ปา	กง	ย่า	หลาย	ไม่มีความหมาย

ใช้ค�าทับศัพท์อย่างเดียว

    1.1.1.2 โครงสร้างประกอบ	ชื่อร้านค้าประเภทนี้มีส่วน

ประกอบของช่ือตัง้แต่สองส่วนขึน้ไป	คอื	ส่วนประกอบทีบ่งัคบัปรากฏ	(+)	และ	ส่วน

ประกอบที่ไม่บังคับปรากฏ	(±)	ซึ่งส่วนประกอบทั้งสองอย่างนี้	หากมีสองส่วนขึ้นไป	

จะต้องเรียงล�าดับตามโครงสร้างต่อไปนี้	
±ค�าโฆษณา ±ค�ามงคล ±ชื่อสถานที่ ±ชื่อคน ±ค�าทับศัพท์ภาษาไทย ±ชื่อสินค้า ±รูป

แบบของกิจการ ±ลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลชื่อร้านพบว่า	ชื่อร้านที่เป็นโครงสร้างประกอบ	จะ

มีวิธีการประกอบของแต่ละส่วนดังนี้	

	 	 	 (1)	ชือ่คนเป็นส่วนบังคบัปรากฏ(+)	และ	ส่วนประกอบอืน่ทีไ่ม่บงัคบั

ปรากฏ	(±)	เช่น	±ค�าโฆษณา	±ค�ามงคล	±	ชื่อสถานที่	±	ชื่อคน	±	ค�าทับศัพท์ภาษา

ไทย	±ชือ่สนิค้า	±รปูแบบของกจิการ	±ลกัษณะของสถานทีป่ระกอบกจิการ	เป็นต้น	

จากการวิเคราะห์ทางสถิติ	พบว่ามีชื่อร้านที่ตั้งชื่อด้วยวิธีการนี้	คิดเป็น	17.95%	

ตัวอย่างเช่น	
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ชื่อร้านค้า
ความหมายภาษาจีน/ ความ

หมายภาษาไทย
 โครงสร้างชื่อภาษาจีน

添成兴金行
Tiān 
Chénɡxìnɡ 
jīnhánɡ

เทียมเซ่งเฮง	+ทอง	+	ห้าง

ห้างทองเทียมเซ่งเฮง

+	 ชื่อคน	 ±ชื่อสินค้า	 ±	 ลักษณะของ

สถานที่ประกอบกิจการ

陈顺盛家
私行
Chén 
Shùnshènɡ 
jiā 
sī hánɡ

ตั้งซุ่นเส็ง	+	เครื่องเรือน	+	ห้าง

ห้างเครื่องเรือนตั้งซุ่นเส็ง

+	 ชื่อคน	 ±ชื่อสินค้า	 ±	 ลักษณะของ

สถานที่ประกอบกิจการ

方俊发两合
公司
Fānɡ Jùnfā 
liǎnɡhé 
ɡōnɡsī

ฟางจวิ้นฟา+หุ้นส่วน+บริษัท

บริษัทหุ้นส่วนฟางจวิ้นฟา	

+	ชื่อคน	±รูปแบบของกิจการ	

±	ลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ

	 	 	 (2)	ชื่อสถานที่	เป็นส่วนบังคับปรากฏ(+)	และ	ส่วนประกอบอื่นที่

ไม่บังคับปรากฏ	(±)	เช่น	±ค�าโฆษณา	±ค�ามงคล	±	ชื่อสถานที่	±	ชื่อคน	±	ค�าทับ

ศัพท์ภาษาไทย	±ชื่อสินค้า	±รูปแบบของกิจการ	±ลักษณะของสถานที่ประกอบ

กิจการ	เป็นต้น	จากการวิเคราะห์ทางสถิติ	พบว่ามีช่ือร้านที่ตั้งช่ือด้วยวิธีการนี้	คิด

เป็น	3.42%ตัวอย่างเช่น
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ชื่อร้านค้า
ความหมายภาษาจีน/ 

ความหมายภาษาไทย
 โครงสร้างชื่อภาษาจีน

乌 汶 巫 东 林
wūwèn
Wū Dōnɡlín

อุบล+บู๊ตังลิ้ม

อุบลบู้ตังลิ้ม
+ชื่อสถานที่	±	ชื่อคน	

广东面家Guǎnɡ 
dōnɡmiàn jiā

กวางตุ้ง+บะหมี่+บ้าน

บ้านบะหมี่กวางตุ้ง

+ชื่อสถานที่	 ±	 ชื่อสินค้า	 ±	 ลักษณะ

ของสถานที่ประกอบกิจการ

乌汶金万盛两合
公司

Wūwèn Jīn 
Wànshènɡ 
liǎnɡhé ōnɡsī

อุบล+จิบเซ ่งเฮงหุ ้น

ส่วน+บริษัท

บริษัทหุ้นส่วนจิบเซ่ง

เฮงอุบล

+ชื่อสถานที่	 ±	 ชื่อคน±รูปแบบของ

กิจการ	

±	ลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ

	 	 	 (3)	ค�าโฆษณา	เป็นส่วนบังคับปรากฏ(+)	และ	ส่วนประกอบอื่นที่

ไม่บังคับปรากฏ	(±)	เช่น	±ค�าโฆษณา	±ค�ามงคล	±	ชื่อสถานที่	±	ชื่อคน	±	ค�าทับ

ศัพท์ภาษาไทย	±ชื่อสินค้า	±รูปแบบของกิจการ	±ลักษณะของสถานที่ประกอบ

กิจการ	เป็นต้น	จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า	มีชื่อร้านที่ตั้งชื่อด้วยวิธีการนี้	คิด

เป็น	0.85%ตัวอย่างเช่น

ชื่อร้านค้า
ความหมายภาษาจีน/ 

ความหมายภาษาไทย
 โครงสร้างชื่อภาษาจีน

著名红烧猪脚
Zhùmínɡ 
hónɡshāo 
zhūjiǎo

เลื่องชื่อ+ขาหมูน�้าแดง

ขาหมูน�้าแดงเลื่องชื่อ
+ค�าโฆษณา±	ชื่อสินค้า	

群众大药房
Qúnzhònɡ dà 
yàofánɡ

มวลชน+ยา+ห้อง

ห้องยาของมวลชน

+ค�าโฆษณา±	 ชื่อสินค้า	 ±	 ลักษณะ

ของสถานที่ประกอบกิจการ
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	 	 	 (4)	ค�าทับศัพท์ภาษาไทย	เป็นส่วนบังคับปรากฏ(+)	และ	ส่วน

ประกอบอื่นที่ไม่บังคับปรากฏ	(±)	เช่น	±ค�าโฆษณา	±ค�ามงคล	±	ชื่อสถานที่	±	ชื่อ

คน	±	ค�าทับศัพท์ภาษาไทย	±ช่ือสินค้า	±รูปแบบของกิจการ	±ลักษณะของสถาน

ที่ประกอบกิจการ	เป็นต้น	จากการวิเคราะห์ทางสถิติ	พบว่ามีชื่อร้านที่ตั้งชื่อด้วยวิธี

การนี้ไม่มากนัก	คิดเป็น	1.71%ตัวอย่างเช่น

ชื่อร้านค้า
ความหมายภาษาจีน/ 

ความหมายภาษาไทย
 โครงสร้างชื่อภาษาจีน

安连山印务局
Ãn Liánshān 
yìnwù jú

อันเหลียนซาน+สิ่งพิมพ์+โรง

โรงพิมพ์อ�านวยสาร

+ค�าทับศัพท์ภาษาไทย±ชื่อสินค้า	

±ลักษณะของสถานที่ประกอบ

กิจการ
有巴工两合公司
Yǒu bā ɡōnɡ 
liǎnɡhé ɡōnɡsī

โหย่วปากง+หุ้นส่วน+บริษัท

บริษัทหุ้นส่วนอุปกรณ์

+ค�าทับศัพท์ภาษาไทย±รูปแบบ

ของกิจการ	±	ลักษณะของสถานที่

ประกอบกิจการ

	 	 	 (5)	ค�ามงคล	เป็นส่วนบังคับปรากฏ(+)	และ	ส่วนประกอบอื่นที่ไม่

บังคับปรากฏ	(±)	เช่น	±ค�าโฆษณา	±ค�ามงคล	±	ชื่อสถานที่	±	ชื่อคน	±	ค�าทับศัพท์

ภาษาไทย	±ชื่อสินค้า	±รูปแบบของกิจการ	±ลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ	

เป็นต้น	จากการวเิคราะห์ทางสถิต	ิพบว่ามช่ืีอร้านทีต่ัง้ชือ่ด้วยวธิกีารนี	้คดิเป็น	11.97	

%	ตัวอย่างเช่น

ชื่อร้านค้า
ความหมายภาษาจีน / 

ความหมายภาษาไทย
 โครงสร้างชื่อภาษาจีน

益丰隆金行
Yì Fēnɡlónɡ 
jīnhánɡ

รุ่งเรืองเฟื่องฟู+ทอง+ห้าง

ห้างทองรุ่งเรืองเฟื่องฟู	

+ค�ามงคล	±	ชื่อสินค้า	±	ลักษณะ

ของสถานที่ประกอบกิจการ
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ชื่อร้านค้า
ความหมายภาษาจีน / 

ความหมายภาษาไทย
 โครงสร้างชื่อภาษาจีน

益寿大药房Yìshòu 
dà yàofánɡ

อายุวัฒนะ+ยา+ห้อง

ห้องยาอายุวัฒนะ

+ค�ามงคล	±	ชื่อสินค้า	±	ลักษณะ

ของสถานที่ประกอบกิจการ

万春药房Wànchūn 
yàofánɡ

หมื่นปี+ยา+ห้อง

ห้องยาหมื่นปี	

+ค�ามงคล	±	ชื่อสินค้า	±	ลักษณะ

ของสถานที่ประกอบกิจการ

   4.2.2 การวเิคราะห์ทางความหมายของชือ่ร้าน จากการวเิคราะห์ความ

หมายของชือ่ร้านค้าโดยเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของชือ่ร้านภาษาจนีกบัภาษาไทย

พบว่า	ความ	สัมพันธ์ของชื่อร้านทั้งสองภาษา	แบ่งได้ดังนี้	

    4.2.2.1 เป็นค�าเดียวกัน	การตั้งชื่อร้านภาษาไทยและภาษาจีนให้มี

ความหมายเหมือนกันหรืออย่างเดียวกัน	มีวิธีการสามแบบคือ	

	 	 	 (1)	ความหมายอย่างเดยีวกนั	ชือ่ร้านทัง้สองภาษาอาจมเีสยีงเหมือน	

คล้าย	หรอืต่างกันก็ได้	อาจใช้วิธกีารทบัศพัท์	หรอืหาค�าทีม่เีสยีงใกล้เคยีงกนักไ็ด้	แต่

ที่ส�าคัญคือ	มีการแปลความหมายทั้งสองภาษาให้เหมือนกัน	ส่วนใหญ่พบในชื่อร้าน

ที่เป็นชื่อบุคคล	เช่น	

ชื่อร้านค้าภาษาจีน/ 

ชื่อร้านค้าภาษาไทย
ความหมายภาษาจีน  อธิบาย

 李泰兴Lǐ 
Tàixìnɡ

ไทยเจริญ

แซ่	+	ชื่อ	

(ไทย	-	เจริญรุ่งเรือง)

ความหมายของชื่อร้านภาษาจีนและ

ภาษาไทยเหมือนกัน	มีบางส่วนออก

เสียงเหมือนกัน	

隆盛三Lónɡ 
Shènɡsān

สามชัย
แซ่	+	ชื่อ	(รุ่งเรือง	-	สาม)

ความหมายของชื่อร้านภาษาจีนและ

ภาษาไทยสอดคล้องกัน	ออกเสียง

คล้ายกัน
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   (2) ใช้อักษรไทยทับศัพท์เสียงอ่านภาษาจีนส�าเนียงแต้จ๋ิว	ชื่อร้านมี

เสียงเหมือนกัน	แต่ชื่อภาษาไทยไม่มีความหมาย	เช่น	

ชื่อร้านค้าภาษาจีน/ 

ชื่อร้านค้าภาษาไทย
ความหมายภาษาจีน  อธิบาย

王 原 记 W á n ɡ 
Yuánjì
เฮงง่วนกี่

แซ่	+	ชื่อ	(	แหล่งก�าเนิด	-จดจ�า)
ใช้อักษรไทยทับศัพท์เสียงอ่าน

ภาษาจีนส�าเนียงแต้จิ๋ว 

方 信 昌 F ā n ɡ 
Xìnchānɡ

ปึงชิงเชียง
แซ่	+	ชื่อ	(เชื่อ	-	รุ่งเรือง)

ใช้อักษรไทยทับศัพท์เสียงอ่าน

ภาษาจีนส�าเนียงแต้จิ๋ว

	 	 	 (3)	ใช้อกัษรจนีทบัศพัท์เสยีงอ่านภาษาไทย	ชือ่ร้านมเีสยีงเหมอืนกนั	

แต่ชื่อภาษาจีนไม่มีความหมาย

ชื่อร้านค้าภาษาจีน/ 

ชื่อร้านค้าภาษาไทย
ความหมายภาษาจีน  อธิบาย

有巴工亚来

Yǒu bā ɡōnɡ yà lái

อุปกรณ์อะไหล่
อักษรจีนไม่มีความหมาย

ใช้อักษรจีนทับศัพท์เสียงอ่าน

ภาษาไทย	

安连山印务局 
Ãn Lián

shān yìnwù jú

อ�านวยสารการพิมพ์

ค�าทับศัพท์ภาษาไทย	+	

การพิมพ์

ใช้อักษรจีนทับศัพท์เสียงอ่าน

ภาษาไทย	 แล้วตามด้วยชื่อ

กิจการ

   4.2.2.2 มีเสียงหรือความหมายบางส่วนเกี่ยวข้องกัน ชื่อร้าน

ประเภทน้ี	เจ้าของร้านพยายามหาค�าภาษาไทยที่มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงภาษาจีน	

และมีความหมายที่เป็นมงคล	อาจมีความหมายตรงหรือไม่ตรงกับภาษาจีนก็ได	้
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ตัวอย่างเช่น

 

ชื่อร้านค้าภาษาจีน/ 

ชื่อร้านค้าภาษาไทย
ความหมายภาษาจีน  อธิบาย

李成财Lǐ Chénɡcái

ชัยเสรี แซ่	+	ชื่อ	(ส�าเร็จ	-ร่�ารวย)

ใช้วิธีการอ่านค�าจากขวาไปซ้าย	

แล้วหาค�าภาษาไทยและภาษาจีน

ให้มีเสียงคล้ายกัน	แต่ความหมาย

ไม่ตรงกัน
泰盛Tài Shènɡ

ชัยสิน ไทย	+	รุ่งเรือง
เสียงภาษาไทยและภาษาจีน

คล้ายกัน	แต่ความหมายไม่ตรงกัน	

   4.2.2.3 ไม่เกี่ยวข้องกัน ชื่อร้านประเภทนี้	ทั้งเสียงและความหมาย

ของชื่อร้านทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาจีนไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	ตัวอย่างเช่น	 

 

ชื่อร้านค้าภาษาจีน/ 

ชื่อร้านค้าภาษาไทย
ความหมายภาษาจีน  อธิบาย

环球Huán qiú

ปรีดียนต์	
รอบโลก	 ชื่อภาษาไทยของเจ้าของร้านคือ	

ปรีดี	ท�ากิจการเกี่ยวกับเครื่องยนต์	
徐侨明Xú 
Qiáomínɡ

รวมโชค
แซ่	+	ชื่อ	(ผู้อพยพ	-	สว่าง)

ช่ือภาษาไทยและภาษาจีนทั้งเสียง

และความหมายไม่เกี่ยวข้องกัน	
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สรุปผลการวิเคราะห์ชื่อร้านค้าในหัวข้อ	4.2	แสดงในกราฟที่	5	ต่อไปนี้	

   

กราฟที่ 5	สรุปผลการวิเคราะห์ชื่อร้านค้า

สรุปและอภิปรายผล  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้	ได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลชื่อร้านภาษาจีนในเขตอ�าเภอ

เมืองอบุลราชธาน	ีและอ�าเภอวารนิช�าราบท้ังหมด	บริเวณดงักล่าวเป็นพืน้ทีป่ระกอบ

ธรุกจิทีช่าวไทยเช้ือสายจนีอาศยัอยู่หนาแน่นทีส่ดุและมกีจิการทีห่ลากหลายมากทีส่ดุ	

โดยได้ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูจากสถานทีจ่รงิ	ข้อมลูทีไ่ด้เป็นข้อมลูปฐมภมูจิากค�าบอก

เล่าของเจ้าของกิจการ	จึงเชื่อได้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริง	ทั้งยังครบถ้วนสมบูรณ์	ส่วน

ข้อมูลที่ไม่ปรากฏเป็นส่วนที่เจ้าของข้อมูลไม่สะดวกที่จะเปิดเผยหรือไม่ทราบ	

ผลการศึกษาสามารถส�ารวจชื่อร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนได้ทั้งหมด	

117	ชื่อ	สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนี้	

การวิเคราะห์ส่วนประกอบของชื่อร้าน
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1.การส�ารวจเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีน	ผลการศึกษาพบว่า	ชาวไทยเชื้อ

สายจีนมีทั้งหมด	40	ตระกูลแซ่	โดย	แซ่ตั้ง(陈Chén)	มีจ�านวนมากที่สุด	ถิ่นฐาน

เดิมของบรรพบุรุษคือพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้แก่	 เมืองซัวเถา	มณฑล

กวางตุ้ง	เมืองเฉาโจวหรือแต้จิ๋ว	มณฑลกวางตุ้ง	พื้นที่อื่นๆของมณฑลกวางตุ้ง	และ

เมอืงไห่หนานหรอืไหหล�า	ระยะเวลาทีม่กีารก่อตัง้กจิการมากทีส่ดุอยูใ่นช่วงระหว่าง	

ปี	พ.ศ.	2516	-	2525	กิจการค้าขายที่นิยม	คือ	ร้านค้าสินค้าเบ็ดเตล็ด	

 2.การวเิคราะห์ชือ่ร้านค้าของชาวไทยเช้ือสายจนี	ได้วเิคราะห์สองประเดน็

คือ	โครงสร้าง	และความหมายของชื่อร้าน	ผลการศึกษาสามารถส�ารวจร้านค้าได้

ท้ังหมด	117	ช่ือ	โครงสร้างของช่ือร้านแบบที่นิยมมากที่สุด	คือ	โครงสร้างแบบมี

ส่วนประกอบเดียว	โดยมีการใช้ชื่อบุคคลเป็นชื่อร้านค้ามากที่สุด	ส่วนการวิเคราะห์

ทางความหมายพบว่า	 ช่ือร้านภาษาจีนและภาษาไทยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน	

โดยใช้กลวิธีการแปล	การทับศัพท์	และการหาค�าที่มีเสียงคล้ายกัน	

การศึกษาครัง้นีส้ะท้อนให้เหน็ว่า	ชาวไทยเชือ้สายจนีให้ความส�าคญักบัการ

ใช้ภาษาในการตั้งชื่อร้านค้าทั้งชื่อร้านภาษาจีนและภาษาไทย	สิ่งส�าคัญที่ปรากฏใน

ชื่อร้านคือ	ความเป็นมงคลต่อการค้าขาย	ได้แก่	ความเจริญรุ่งเรือง	เฟื่องฟู	ร�่ารวย	

มั่งมี	ยืนยง	มั่นคง	ราบรื่น	และความส�าเร็จ	
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Abstract

 This	 article	 investigates	 whether	 Concept	 Attainment	 Model (CAM) 

can	 help	 Mathayom	 1	 students	 of	 different	 proficiency	 levels	 learn	 active	

and	 passive	 voices	 in	 the	 simple	 past	 tense.	 The	 effectiveness	 of	 learning	

grammar	through	the	CAM	was	examined.	 In	this	study,	the	participants	were	

26	Mathayom	1	students	at	Hua	Qiao	Ubon	Ratchathani	2,	Ubon	Ratchathani.	

They	were	divided	 into	 three	proficiency	groups:	high,	 intermediate	and	 low.	

There	were	10,	4	and	12	participants	in	each	group,	respectively.	The	pre-test	

was	administered	to	the	participants	in	the	first	period.	The	following	periods	

were	for	the	treatment	which	the	exemplars	were	presented	to	the	participants	

to	study	in	order	to	specify	the	concepts.	The	last	period,	the	participants	took	

the	post-test	which	the	scores	were	used	to	compare	to	those	of	the	pre-test	

using	t-test	and	ANOVA.	The	results	revealed	that	although	CAM	did	not	help	

the	intermediate	group	learn	the	passive	voice,	it	could	overall	help	students	

of	 different	 proficiency	 levels	 learn	 active	 and	 passive	 voices	 in	 the	 simple	

past	tense.	It	was	most	helpful	for	the	high	proficiency	level	students.	CAM	is,	

therefore,	a	suitable	teaching	tool	for	all	proficiency	levels	students,	especially 

the	high	group.

Keywords: Concept	Attainment	Model,	active	voice,	passive	voice,	

	 Mathayom	1	students
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Rationale of the Study
English	is	used	as	an	international	language.	People	around	the	world	

study	English	 in	order	 to	use	 it	 as	 a	 communication	 tool	or	 for	 their	 further	

studies.	Learning	English	grammar	is	necessary	for	gaining	the	knowledge	about	

English	in	order	to	use	it	as	an	effective	tool.	Richards,	Gallo,	&	Renandya	(2001)	

pointed	out	 that	most	 teachers	believed	 in	 the	 role	of	grammar	 in	 language	

teaching.	The	English	grammar	is	needed	at	the	early	stage	of	language	learning.	

Consequently,	how	teachers	teach	English	grammar	is	the	key	point	in	teaching.

Active	and	passive	voice	is	 important	for	students	to	learn	as	it	 is	an	

English	grammar	 feature	which	 is	needed	 in	 formal	written	discourse	 (Hinkel,	

2004).	Students	should	be	able	to	form	correct	structures	of	voices.	However,	

there	 are	 students	who	 cannot	 use	 voices	 correctly	 especially	 using	 passive	

voice.	Li	&	Thompson	(1976)	found	that	EFL	learners	encountered	problems	of	

using	active	and	passive	voice.	Also	some	Thai	students	made	a	lot	of	passive 

voice	errors	in	the	basic	essays	(Abdulsata,	2000).

From	 several	 class	 observations,	 the	 researcher	 has	 found	 that	 a	

number	of	students	have	problems	memorizing	and	understanding	the	concept	

of	 grammar	 including	 the	 structures	 of	 tenses	 and	 voices,	 that	most	 of	 the	

time	they	have	been	taught	by	lecturing.	Most	of	the	observed	students	have	

problems	 in	distinguishing	 the	structures	of	active	and	passive	voices,	and	 in	

understanding	the	readings	that	contain	the	structures	of	active	and	passive	voice.	

The	outcome	was	that	only	some	students	could	remember	and	understand	

the	concepts	or	the	structures	of	sentences	they	had	learned	while	others	did	

not.	Thus	teaching	active	and	passive	voice	for	Thai	students	is	necessary;	and	

using	appropriate	teaching	methods	is	also	important.

The	causes	of	the	above	problem	can	vary.	They	may	include	teachers,	

students,	classroom	atmosphere	and	teaching	methods.	According	to	Noisaengsri	

(1981),	 poor	 teaching,	 uncertainty	 about	 teaching	 methods	 and	 shortage	 of	
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adequate	 teaching	 method	 were	 the	 reasons	 of	 students’	 inability	 in	 using	

English.	Some	research	about	teaching	models	was	found	interesting	and	a	lot	

of	teaching	models	can	help	students	learn	more	effectively	(Shamnad,	2005).	

The	researcher	is	interested	in	examining	a	teaching	method	that	can	assist	EFL 

students	in	learning	grammar.	Concept	Attainment	Model	(CAM)	was	developed 

from	the	work	of	Jerome	S.	Bruner	and	his	associates	(1956)	on	the	cognitive	

activity	called	categorizing.	 It	 is	a	 teaching	method	 that	helps	 students	 learn	

step	by	step	to	build	their	own	concept	which	can	be	recalled	later.	CAM	is	a	

teaching	model	that	is	designed	to	help	students	clarify	the	attributes	of	given	

examples	so	that	they	can	formulate	a	concept	of	the	lessons	and	help	them	

make	connections	between	what	they	know	and	what	they	will	be	learning.

Students	 should	 be	 able	 to	 figure	 out	 language	 structures	 in	 order	

to	 have	 a	 long-term	 memory,	 where	 the	 information	 they	 want	 becomes	

completely	permanent	in	brain	for	subsequent	recall.	From	this,	the	researcher	

has	been	 interested	 in	CAM	that	helps	equip	a	semi	permanent	memory	 for	

students	to	retain	a	concept.	Scott	(2007)	stated	that	strategies	or	figuring	out	a	

problem	can	be	the	priorities	to	be	processed	first	and	later	transferred	into	the	

long-term	memory	by	a	component	of	the	working	memory.	Thus,	the	students	

who	are	engaged	in	figuring	out	the	structures	of	sentences	would	be	able	to	

retain	the	concept	of	the	structures	they	have	learned.	Kalani	(2009)	found	that	

Concept	Attainment	Model	was	more	effective	 than	conventional	method	 in	

the	retention	of	concept.	

Purpose of the Study

This	study	investigated	whether	CAM	could	help	M1	students	of	different	

proficiency	levels	learn	active	and	passive	voices	in	the	simple	past	tense.	The	

effectiveness	of	learning	grammar	through	the	Concept	Attainment	Model	(CAM)	

would	be	investigated.
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Research Questions

1.	 Can	CAM	help	students	of	different	proficiency	levels	learn	active	and	

passive	voices	in	the	simple	past	tense?

2.	 If	yes,	is	CAM	equally	helpful	for	all	groups	of	different	proficiency	level	

students?

Research Hypotheses

1.	 CAM	 helps	 students	 of	 different	 proficiency	 levels	 learn	 active	 and	

passive	voices	in	the	simple	past	tense.

2.	 CAM	 is	 equally	 helpful	 for	 all	 groups	 of	 different	 proficiency	 level	

students.

IMPORTANCE OF LEARNING VOICES 
The	importance	of	using	voice	correctly	was	emphasized	in	a	number	

of	studies.	This	is	partly	because	English	learners	may	have	to	produce	written	

discourse	by	using	 tenses	 and	voices.	 It	 is	 especially	 important	 to	 teach	 the	

usage	 of	 tenses	 and	 voices	 to	 non-native	 speaking	 (NNS)	 students	 more 

intensively	than	to	native	speaking	(NS)	students	since	even	the	basic	NS	writers	

can	much	better	use	tenses	and	passive	voice	than	the	advanced	and	trained	

NNS	university	students	(Hinkel,	2004).	Hinkel	(2002)	and	Master	(1991)	as	cited	

in	Hinkel	(2004)	also	found	that	the	usage	of	passive	voice	in	constructing	formal	

written	 discourse	 needs	 to	 be	 taught	 thoroughly	 because	 English	 passive	 is	

difficult	for	non-native	speakers.	Many	researchers	(e.g.	Michaelis	(1994),	Nehls	

(1988,	1992),	Pica	(1994),	Pfaff	(1987),	Rutherford	&	Sharwood	Smith	(1985)	and	

Swales	&	Feak	 (2000))	also	claimed	that,	 in	English	academic	writing,	all	NNS	

university	students	must	be	able	to	use	some	important	grammar	features,	such 

as	tenses,	aspects	and	specifically	passive	voice.	Moreover,	understanding	active 

and	 passive	 voices	 is	 important	 as	 English	 textbooks	 contain	 them	 (Raimes,	



97มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1992,	1999;	Swales	&	Feak,	1994).	Learners	should	be	able	to	change	the	active	

to	passive	voice	and	vice	versa	because	it	is	sometimes	more	appropriate	to	use	

the	passive	voice	in	sentences	(Smally,	Ruetten	&	Kozyrev,	2000).	

PROBLEMS IN USE OF ACTIVE AND PASSIVE VOICES 
Many	 research	 studies	 (Abdulsata,	 2000;	 Chen	 Wanxia,	 2002;	 Li	 &	

Thompson,	 1976;	 Olson	 &	 Nickerson,	 1977;	 Perera,	 1987;	 Somkul,	 1995)	

investigated	 the	problems	of	 using	 active	 and	passive	 voice.	 Li	 &	Thompson	

(1976),	 for	 instance,	 found	 that	 EFL	 learners	may	 have	 problems	 if	 their	 L1	

is	 different	 from	 English.	 To	 these	 researchers,	 languages	 are	 grouped	 into	

topic-prominent	 and	 subject-prominent.	 The	 two	 groups	 influence	 how	 the	

passive	construction	is	learned.	First,	topic-prominent	languages	which	what	the 

speaker/	writer	wants	 to	talk	about	 is	 important.	Besides,	 the	topic	does	not	

need	to	be	the	subject	of	the	sentence.	Second,	subject-prominent	languages	

which	the	subject	of	a	sentence	is	important	and	the	speaker/	writer	needs	to	

fill	in	subject	position.

Thai	 is	a	 topic	prominent	 language	 (Jogthong,	2001).	For	example,	 in	

Thai,	 if	we	want	 to	 talk	 about	 the	weather	 condition	 that	 it	 is	 very	 hot,	we 

will	say,	“ร้อนจัง”	which	can	be	translated	directly	into	ungrammatical	English,	

“very	hot.”	Normally,	Thais	do	not	say	“มันร้อนจัง,	”	which	can	be	translated	

into	English	as	“It	is	very	hot”	because	the	topic	is	the	state	of	being	hot;	the	

subject	is	not	important	and	the	speaker	wants	to	emphasize	on	the	topic.	This	

comparison	of	Thai	and	English	shows	that,	in	Thai,	a	description	can	be	made	

without	inserting	the	subject	in	the	sentence.	On	the	other	hand,	English	is	a	

subject-prominent	language.	Hence,	the	subject	position	must	be	filled.

Li	&	Thompson	(1976)	observed	that	passive	construction	is	normally	

found	 in	 subject-prominent	 languages.	 In	 topic-prominent	 languages,	 passive	

construction	is	rarely	used.	Thus,	a	problem	of	using	the	L2	passive	voice	results 
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from	the	rare	use	of	passive	sentence	in	L1.	For	example,	in	Thai,	the	passive	

construction	 is	used	only	when	the	verb	 is	negative	 in	terms	of	meaning	e.g.	

hate,	punish,	hit,	blame.	For	example,	in	Thai	language	we	can	only	say	“ฉันถูก

รังเกียจ”	meaning,	“I	am	hated”	in	English.	Unlike	the	verbs	that	have	positive	

meaning	e.g.	love,	admire,	like	etc.	In	Thai	we	cannot	say	“ฉันถูกรักโดยคนหลาย

คน”	or,	“I	am	loved	by	many	people.”	Thus,	most	Thai	learners	of	English	may	

have	problems	with	the	use	of	passive	voices.

Other	research	studies	found	that	learners	have	problems	of	using	active 

and	passive	voices.	Chen	Wanxia	(2002)	completed	a	corpus-based	research	on	

the	 acquisition	 of	 English	 passive	 by	 Chinese	 learners.	 They	 investigated	 the	

mistakes	made	by	 the	Chinese	 learners	of	different	English	proficiency	 levels	

(senior	 high	 school	 students,	 non-English	 majors	 of	 intermediate	 and	 higher	

proficiency	 levels,	 and	 English	majors	 of	 intermediate	 and	 higher	 proficiency	

levels).	The	finding	showed	that	the	learners	of	different	proficiency	levels	have	

a	similar	problem	which	is	the	poor	understanding	of	verb	usages.	

In	Thai	students’	case,	Somkul	(1995)	studied	236	Mathayom	3	students	

at	secondary	schools	in	Sukhothai	province.	He	hypothesized	that	their	level of 

grammatical	structure	awareness	(e.g.	active	and	passive	voices,	question	tags,	

tenses)	was	 very	 poor.	 He	 found	 that,	 after	 checking	 the	 students’	 3	writing	

tests,	the	hypothesis	was	true.	Also,	Abdulsata	(2000)	studied	the	basic	essays	of	

the	second-year	English	major	Thai	students	of	Srinakharinwirot	University.	She	

found	at	the	sentence	level,	errors	of	using	passive	voice	occurred	for	80.55%	

of	all	passive	construction.

Perera	 (1987)	 found	 that	 primary	 level	 students	 have	 difficulty	 in	

understanding	passive	voices.	Confusion	arose	when	both	subject	and	object	

of	 the	 preposition	 “by”	 can	possibly	 perform	 the	 verb.	 For	 example,	 in	 the	

sentence	 “Michael	 was	 murdered	 by	 Christian,	 ”	 students	 have	 problems	

identifying	the	doer,	the	subject	or	the	object	of	the	preposition	“by”.	This	is	
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probably	because	in	the	real	world	both	Michael	and	Christian	can	commit	the	

murder.	

Olson	&	Nickerson	(1977)	also	investigated	children’s	understandings	of	

the	relations	between	active	and	passive.	The	researchers	found	that	5-year-old	

children	understood	sentences	by	assimilating	the	sentences	into	their	existing	

knowledge	base.	That	is,	children	use	their	background	knowledge	or	what	they 

know	to	help	them	understand	the	sentence.

ACTIVE AND PASSIVE VOICES: Past Simple Active and Passive Voices

 Grammatically,	voice	shows	whether	 the	subject	of	a	 sentence	does	

the	action,	or	 is	done	by	the	action.	Voice	is	a	grammatical	category	which	is	

used	to	display	the	action	of	a	sentence	 in	two	ways	by	 remaining	the	 facts	

reported	 (Quirk,	Greenbaum,	Leech,	&	Svartvik,	1972,	pp.	801-811).	When	we	

refer	to	“voice”	in	a	sentence,	it	is	related	to	verb	placement	which	involves	

in	the	action	of	a	transitive	verb	in	the	sentence	and	also	the	function	of	the	

subject	which	can	be	either	a	doer	or	a	receiver.	There	are	two	types	of	voices:	

active	voice	and	passive	voice.	

It	 is	 the	 active	 voice	 if	 the	 subject	 of	 the	 sentence	does	 the	 action	

or	it	is	called	the	doer.	A	sentence	is	written	in	the	active	form	when	we	give 

importance	to	the	doer.	Passive	voice	is	also	used	when	the	doer	is	unknown	or	

unimportant	and	when	we	want	to	focus	on	the	receiver	being	acted	upon.	In	

other	words,	the	passive	is	used	when	the	subject	of	the	active	voice	sentence	

mentioned	is	an	indefinite	or	vague	pronoun	or	noun	(Wren	&	Martin,	1990:	70).

CONCEPT ATTAINMENT MODEL (CAM)

CAM	is	one	of	the	teaching	models	belonging	to	the	family	of	Information	

Processing	Model	which	helps	increase	students’	ability	to	acquire	and	organize	

information	by	handling	inputs	from	the	environment,	build	and	test	their	own	
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generated	hypotheses.

The	book, A Study of Thinking,	developed	by	Bruner,	Goodnow,	and	

Austin	 (1956),	 presents	 Bruner’s	 theory	 that	 after	 receiving	 information	 from 

which	humans	scrutinize	items	to	find	common	attributes,	they	group	the	items	

into	categories	and	name	them.	A	concept,	or	a	cognitive	structure,	means	each	

category,	 its	 name	 and	 the	 shared	 characteristics	 of	 items.	Humans	 can	 add	

more	similar	items	to	those	existing	categories	and	can	build	up	new	categories 

when	 they	 are	 exposed	 to	 information	 items.	 This	 is	 the	pattern	 recognition	

and	 categorizing	 process	 that	 is	 useful	 for	 human	 thoughts.	 However,	 it	 had	

not	been	a	teaching	model	until	Joyce	and	Weil	transformed	it	into	a	teaching	

model	in	their	book,	Model of Teaching.	They	set	up	a	syntax	or	description	of	

the	teaching	model	used	in	the	classroom	from	Bruner’s	theory	of	concepts.	

CAM	is	an	inductive	model	which	was	designed	to	teach	concepts	and	

to	assist	students	learn	concepts	effectively.	The	method	is	to	present	relevant	

information	or	attributes	of	a	concept	as	a	number	of	exemplars	to	students	

from	which	they	can	analyze	to	generate	a	hypothesis	of	the	concept.	Then	the	

student	will	test	their	concept	hypotheses	with	additional	exemplars	in	order	

to	confirm	whether	or	not	their	thinking	is	on	the	right	track.	Finally,	students	

testify	to	concept	attainment	by	giving	their	own	exemplars	of	the	concept	and	

also	by	explaining	what	steps	they	go	through	to	attain	the	concept.	

The Syntaxes of CAM Based on Reception Strategies

Phase 1 Presentation of data and identification of the concept

•	 Teacher	presents	labeled	exemplars.

•	 Students	consider	the	attributes	of	positive	and	negative	exemplars	

and	compare	them.

•	 Students	generate	and	test	hypotheses.
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•	 Students	specify	a	definition	from	the	critical	attributes	of	the	

exemplars.

Phase 2 Testing attainment of the concept

•	 Teacher	presents	more	unlabeled	exemplars	for	students	to	identify	if	

they	are	positive	or	negative	ones	by	saying	‘yes’	or	‘no’.

•	 Teacher	approves	students’	hypotheses.

•	 Teacher	gives	the	name	of	the	concept.

•	 Teacher	restates	the	definition.

•	 Students	create	their	own	exemplars.

Phase 3 Analysis of thinking strategies

•	 Students	explain	their	understanding

•	 Students	report	how	they	generate	hypotheses	and	how	they	improve	

or	change	them	when	they	are	not	confirmed	by	teacher.

•	 Teacher	evaluates	the	strategies.

	 CAM	 has	 been	 used	 as	 a	 part	 of	 several	 studies	 conducted	 to	

investigate	its	effectiveness	in	assisting	learning	and	teaching	and	to	compare	it	

to	other	teaching	methods.	Some	research	studied	CAM	and	other	models	or	

approaches	about	how	they	assisted	learners	to	learn.	It	was	found	that	CAM	

was	more	effective	in	helping	learners	define	concepts	and	supporting	teachers	

to	develop	their	teaching	(Ahmed,	Gujjar	&	Ali,	2011;	Das,	1986;	Gangrade,	1987;	

Kalani,	 2009;	 Kulachit,	 1993;	 Lamm,	 1993;	 Peters,	 1973;	 Polchai,	 2003;	 Singh,	

2011;	Sreelekha	&	Ajitha,	2004;	Sushama	&	Singh,	1987;	Tongaht,	2007;	Zacharia,	

1989).
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METHOD
Participants

The	participants	were	26	different	English	proficiency	level	students	of	

Mathayom	1	students	at	Hua	Qiao	Ubon	Ratchathani	School	2,	Ubon	Ratchathani.	

In	this	study,	the	participants	were	divided	into	three	proficiency	groups:	high,	

intermediate	 and	 low.	 The	 high	 proficiency	 students	 included	 students	 who	

received	75-100	out	of	100	scores	 in	 the	previous	English	subject	 in	 the	first	

semester.	The	intermediate	proficiency	students	were	the	students	who	received	

60-74	out	of	100	scores.	The	low	proficiency	students	were	the	students	who	

received	0-59	out	of	100	scores.	There	were	10,	4	and	12	participants	in	each	

group,	respectively.

Materials 
 The	pre-	and	post-tests	were	the	same	test. It	had	20	gaps	which	were 

composed	 of	 10	 gaps	 for	 active	 constructions	 and	 10	 for	 passive	 ones.	 The	

participants	had	to	read	the	story	carefully,	and	changed	the	verb	given	in	the	

parenthesis	for	each	gap	into	the	correct	form	of	either	active	or	passive	voice	

in	the	simple	past	tense,	and	write	the	form	down	in	the	gap.	The	participants	

had	50	minutes	to	finish	the	test.

 There	were	five	sets	of	exemplars	used	to	 teach	 four	concepts.	The	

exemplars	were	divided	into	positive	and	negative	ones.	The	positive	exemplars	

contained	all	attributes	of	 the	concepts	which	are	 the	characteristics	of	past	

forms	of	verbs	and	past	participle	forms	of	verbs,	and	structures	of	affirmative	

sentences	of	active	and	passive	voices	in	the	simple	past	tense.	The	negative	

ones	contained	some	or	none	of	the	attributes	of	the	concepts. Furthermore,	

PowerPoint	and	handouts	were	made	up	to	present	the	sets	of	exemplars	to 

the	students.
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Procedure
 The	first	period	was	for	the	pre-test.	In	each	class,	teacher	led	into	the	

lesson	by	telling	the	students	the	objectives	of	the	study	and	the	characteristics	

of	 positive	 exemplars.	 Then	 the	 teacher	 presented	 the	 exemplars	 for	 the	

students	to	study	so	that	they	could	generate	hypotheses.	After	that	the	teacher	

had	 to	 present	 unlabeled	 exemplars	 for	 testing	 the	 students’	 attainment	 of	

the	concepts.	The	students	could	see	if	their	hypotheses	were	correct	or	not 

and	the	teacher	stated	the	name	of	the	concept.	Then	the	teacher	asked	the	

students	 to	 create	 their	 own	exemplars	 and	 checked	 them.	 In	 the	 last	 step	

of	 the	 treatment,	 the	 teacher	had	 representative	of	each	group	discuss	 their	

understanding	 and	explained	how	 they	had	helped	each	other	 in	 the	 group	

to	generate	hypotheses	and	change	them	when	they	were	incorrect.	After	the	

instruction,	the	students	took	the	post-test.	They	were	not	allowed	to	use	the	

dictionary,	 but	 they	 could	 ask	 the	 teacher	 about	 the	meanings	 of	 unknown	

words,	the	same	as	the	pre-test.

ANALYSIS

Analysis of Scores of Pre- and Post-Tests
 The	scores	of	the	pre-	and	post-tests	of	the	participants	were	collected.	

Each	item	in	the	test	was	equaled	one	point.	The	scoring	criteria	were	set	as	

follows:	1)	1	score	was	given	to	the	correct	tense,	form	of	voice,	and	agreement	

of subject	and	verb,	e.g.	she	watched	TV	last	night;	TV was watched	by	her	last	

night.	2)	0.5	score	was	given	to	the	correct	tense,	form	of	voice,	but	incorrect	

agreement	 of	 subject	 and	 verb	 or	 spelling,	 e.g.	 many	 rooms	 was cleaned 

yesterday;	the	homework	were finished	by	her	last	night.	3)	0	score	was	given	to	

the	wrong	tense,	form	of	voice,	and	agreement	of	subject	and	verb,	e.g.	many	

rooms	cleans	yesterday;	the	homework	finished by	her	last	night.	
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 The	pre-	and	post-tests	were	scored	and	statistically	compared	using	

t-test	and	ANOVA.	First,	the	pre-test	mean	score	of	each	group	was	compared 

with	that	of	the	post-test	using	the	t-test	to	see	if	CAM	helped	them	learn.	Then,	

the	gained	mean	scores	of	the	two	tests	were	compared	using	the	ANOVA	to	see	

if	the	three	groups	of	the	participants	equally	benefited	from	learning	through	

CAM.	

Analysis of Thinking Strategies
	 The	performance	of	the	participants	was	observed	by	the	researcher	

and	video	recorded	to	see	whether	the	way	they	discussed	their	thinking	and	

helped	each	other	 in	group	was	consistent	with	 their	 scores	of	 the	pre-	and	

post-tests	or	not.

RESULTS
	 The	results	of	whether	CAM	can	help	students	of	different	proficiency	

levels	learn	active	and	passive	voices	in	the	simple	past	tense	will	be	presented	

first.	They	will	be	shown	in	three	tables	which	were	calculated	using	t-test.	

Table 1 

Pre-	and	Post-Test	Scores	of	All	Groups	of	Proficiency	Levels

Groups of proficiency 

levels
N S.D. t p

Pre-test Post-test

High 10 1.35 14.35 3.42 12.007 0.000*

Intermediate 4 0.25 7.50 3.43 4.230 0.012*

Low 12 0.17 8.83 3.17 9.465 0.000*

*Significantly	different	(P≤0.05)
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	Table	1	shows	that	the	post-test	mean	score	of	each	group	was	higher	than	that	

of	 the	pre-test.	There	were	significant	differences	between	the	means	of	 the	

post-	and	pre-test	scores	of	the	high,	intermediate	and	low	groups	at	p=	0.000,	

0.012	and	0.000,	respectively.	This	appears	that	in	general	CAM	could	help	the	

students	of	three	different	proficiency	levels	learn	the	active	and	passive	voice	

in	the	simple	past	tense.

Table 2
	 Pre-	and	Post-Test	Scores	of	Active	Voice	Items	of	All	Groups	of	

Proficiency	Levels

Groups of proficiency 

levels
N S.D. t p

Pre-test Post-test

High 10 1.35 9.50 2.81 9.174 0.000*

Intermediate 4 0.25 6.13 2.25 5.222 0.007*

Low 12 0.17 6.92 2.01 11.658 0.000*

*Significantly	different	(P≤0.05)

 

	Table	2	shows	that	the	post-test	mean	score	of	active	voice	items	of 

each	group	was	higher	than	that	of	the	pre-test.	There	were	significant	differences	

between	the	means	of	the	post-	and	pre-test	scores	of	the	high,	intermediate	

and	low	groups	at	p=	0.000,	0.007	and	0.000,	respectively.	This	seems	that	CAM	

could	help	the	students	of	different	proficiency	levels	learn	the	active	voice	in	

the	simple	past	tense.
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Table 3 
	 Pre-	and	Post-Test	Scores	of	Passive	Voice	Items	of	All	Groups	of	

Proficiency	Levels

Groups of proficiency 

levels
N S.D. t p

Pre-test
Post-

test

High 10 0.00 4.85 3.06 5.005 0.001*

Intermediate 4 0.00 1.38 1.70 1.616 	0.103

Low 12 0.00 1.92 1.83 3.624 0.002*

*Significantly	different	(P≤0.05)

 

Table	3	 shows	 that	 the	post-test	mean	 score	of	passive	voice	 items	

of	each	group	was	higher	 than	that	of	 the	pre-test.	However,	 the	differences	

between	the	means	of	the	post-	and	pre-test	scores	were	statistically	significant	

only	for	the	high	and	low	group	(p=	0.001	and	0.002,	respectively).	There	was	no	

significant	difference	between	the	post-	and	pre-test	scores	of	the	intermediate	

group	(p=	0.103).	This	appears	that	CAM	could	help	only	the	students	of	high	

and	low	proficiency	levels	learn	the	passive	voice	in	the	simple	past	tense.

	 In	 order	 to	 answer	 the	 research	 question	 regarding	 whether	 CAM	 is	

equally	helpful	for	all	groups	of	different	proficiency	level	students,	ANOVA	was	

used	to	compare	the	means	of	the	gained	scores	of	the	three	subject	groups.	

The	data	are	shown	in	the	table	below.
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Table 4
	 Gained	Mean	Score	of	Pre-	and	Post-Tests	of	All	Groups	of	

Proficiency	Levels

Groups of proficiency 

levels
N gained 

score

F p
Pre-test

Post-

test

High 10 1.35 14.35 13.00

6.46 0.006**Intermediate 4 0.25 7.50 7.25

Low 12 0.17 8.83 8.66

**Significantly	different	(P≤0.05)

 Table	4	indicates	that	the	means	of	the	gained	scores	of	the	three	groups	

were	significantly	different	at	p=	0.006.	This	means	that	CAM	was	not	equally	

helpful	for	all	of	the	groups.	According	to	the	means	of	the	gained	scores,	CAM	

seems	to	be	most	helpful	for	the	high	proficiency	students,	followed	by	the	low	

and	intermediate	groups,	respectively.	However,	when	the	means	of	the	gained	

scores	of	the	three	groups	were	compared	statistically,	it	was	found	that	the	low	

and	the	intermediate	groups	had	learned	the	concepts	equally	well.	(See	Table	

5.)
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Table 5 
Comparisons	of	Gained	Mean	Scores	between	Each	Pair	of	All	Groups of 

Proficiency	Levels

(I) GROUP (J) GROUP Mean Difference (I-J) Sig.

High Intermediate
 Low

5.75
4.33

0.007**
0.006**

Intermediate High
 Low 

-5.75
-1.42

0.007**
	0.466

Low High
 Intermediate

-4.33
	1.42

0.006**
	0.466

	**Significantly	different	(P≤0.05)

	 Table	5	 shows	 that	 the	means	of	 the	gained	scores	of	 the	high	and	

intermediate	groups	and	the	high	and	low	groups	are	significantly	different	at	

p=	0.007	and	0.006,	respectively.	This	means	that	CAM	was	more	helpful	for	the	

high	group	than	the	other	two	groups.	It	helped	the	high	proficiency	group	learn	

the	most.	In	contrast,	there	is	no	significant	difference	between	the	intermediate	

and	the	low	groups	(p=	0.466);	therefore,	CAM	seemed	to	help	the	intermediate	

and	low	proficiency	level	students	learn	the	concepts	at	the	same	degree.

From	the	overall	observation	of	the	students’	performance	on	thinking	

strategies,	it	was	evident	that	the	students	of	all	proficiency	levels	had	similar	

thinking	strategies.	However,	it	was	often	the	high	proficiency	ones	who	understand	

more	and	took	a	leading	role	in	group	discussions.	And	this	is	consistent	with	

their	gained	scores	after	the	treatment.	That	is,	this	teaching	method	seemed	to	

work	best	for	high	proficiency	level	students.	When	generating	hypotheses,	they	

explained	that	they	started	with	noticing	the	presented	exemplars	and	shared	

their	ideas	in	group	about	how	the	positive	and	negative	ones	were	different.	
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Furthermore,	the	intermediate	and	the	low	students	who	were	not	certain	of	

their	thought	tried	to	discuss	with	the	high	ones	to	assure	or	to	check	theirs.	

Sometimes	a	high	proficiency	student	who	took	a	leading	role	within	group	asked	

each	of	them	what	their	opinions	were,	gathered	the	others’	thoughts,	created	

the	hypotheses,	and	finally	tested	them.	The	low	proficiency	ones	seldom	led 

the	group.	Then	they	discussed	and	selected	only	one	hypothesis	which	was	

from	most	 of	 the	members	 to	 define	 the	 studied	 concept	 and	presented	 it	

to	 the	 class.	 Finally,	 when	 the	 generated	 hypotheses	 were	 not	 correct,	 the	

high	proficiency	students	usually	played	a	role	of	helping	other	students.	They	

would	start	thinking	once	again	about	the	incorrect	hypothesis	and	ask	for	the	

others’	opinions.	Some	low	proficiency	students	gave	their	ideas	on	this	after	

checking	it	out	with	the	exemplars.	Some	used	the	other	hypothesis	which	they	

had	generated	from	the	beginning	to	explain	the	exemplars.	They	did	this	until 

they	finally	could	generate	the	correct	hypotheses.

 

DISCUSSION
The	hypothesis	that	CAM	helps	students	of	different	proficiency	levels	

learn	active	and	passive	voices	 in	 the	simple	past	 tense	 is	supported	by	the	

significant	difference	between	the	pre-	and	post-test	scores	reported.	We	can	

infer	that	CAM	is	a	choice	to	help	students	of	all	groups	of	proficiency	levels	

understand	how	to	use	the	two	voices	because	the	participants	were	clearly	

able	to	perform	better	in	their	post-test.	CAM	can	be	helpful	for	the	students	

in	 using	 active	 and	 passive	 voices.	 It	 enables	 learners	 to	 define	 the	 studied	

concepts	(Abushihab,	El-Omari	&	Tobat,	2011;	Ahmed,	Gujjar	&	Ali,	2011;	Das, 

1986;	Gangrade,	1987;	Kalani,	2009;	Kulachit,	1993;	Lamm,	1993;	Peters,	1973;	

Polchai,	 2003;	 Singh,	 2011;	 Sreelekha	&	Ajitha,	 2004;	 Sushama	&	Singh, 1987; 

Tongaht,	2007;	Zacharia,	1989). There	are	at	least	two	possible	reasons	to	explain	

why	CAM	was	beneficial	for	the	students. First,	it	may	be	because	the	help	that 
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the	 students	needed	was	 contained	 in	Phase	2	of	 the	 syntax	of	 the	model,	

where	the	teacher	had	to	approve	of	the	students’	hypotheses	to	correct	their	

answers.	From	this,	the	students	were	certain	about	their	hypotheses	confirmed	

by	the	teacher	which	helped	them	in	making	decisions	about	using	active	and	

passive	voices	later.	Another	possible	reason	may	be	that	the	steps	of	analyzing	

the	concept	and	preparing	examples	when	planning	the	CAM	lesson	(Shamnad,	

2005)	were	so	well	adjusted	that	the	positive	and	negative	exemplars	presented	

were	 created	 accurately.	 Thus,	 the	 students	 could	 learn	 the	 concepts	 from	

these	exemplars	to	generate	their	own	hypotheses.	

In	addition,	group	discussion	may	have	helped	promote	the	students’	

learning	of	active	and	passive	voices	in	the	simple	past	tense.	This	is	because	

the	 students	 had	 to	 give	 their	 ideas	 when	 considering	 the	 attributes	 of	 the	

exemplars,	 generate	hypotheses,	 specify	 concept	definitions,	 and	 improve or 

change	 the	unconfirmed	hypotheses.	 Based	on	 the	 researcher’s	observation,	

during	the	activities,	the	students	performed	well.	Most	of	them	played	active	

roles	in	participating	with	each	step	of	learning.	They	helped	each	other	in	the	

group	 figure	out	 the	 concepts.	 The	high	proficiency	 level	 ones,	 in	particular,	

tried	 to	answer	 the	questions	 from	the	 intermediate	and	 low	students.	They	

came	 to	 present	 their	 understanding,	 and	 how	 they	 formed	 hypotheses	 in	

front	of	the	classroom.	This	was	beneficial	for	the	students	who	paid	attention	

to	 the	 representative	 of	 each	 group	 because	 they	 could	 compare	what	 the	

representatives	said	to	their	ideas. Nevertheless,	there	were	some	students	who	

did	not	actively	join	both	group	discussion	and	class	activities.	Even	some	high	
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proficiency	 level	students	did	not	pay	enough	attention	to	 the	activities	and	

some	were	not	confident	to	present	their	ideas	in	front	of	the	classroom.	This	

might	be	the	reason	why	some	low	proficiency	level	students	had	higher	gained	

scores	than	some	high	ones	in	the	post-test.

	 However,	the	attainment	of	the	active	and	passive	voice	of	each	group	

of	proficiency	 level	 students	was	different.	According	 to	Table	2,	 it	 is	 shown	

that	 there	 is	 significant	 difference	 between	 the	 pre-	 and	 post-test	 scores	 of	

active	voice	 items	of	all	groups.	This	shows	that	the	students	were	better	at	

using	active	voice.	When	it	comes	to	the	result	shown	in	Table	3,	however,	the	

difference	between	the	pre-	and	post-test	scores	of	passive	voice	items	of	the	

intermediate	groups	is	not	statistically	significant.	 It	appears	that	CAM	did	not	

effectively	help	this	group	of	learners	learn	the	target	passive	voice.	As	Hinkel	

(2002)	 and	Master	 (1991),	 cited	 in	Hinkel	 (2004)	 said,	 English	passive	 voice	 is	

very	difficult	for	non-native	speakers	to	use	correctly.	Some	students	did	not	

perform	better	 in	their	post-test.	They	still	had	problems	using	passive	voice.	

The	learning	of	the	subjects	of	this	study	may	have	been	affected	by	their	L1,	

which	is	a	topic-prominent	language,	in	which	passive	constructions	are	rarely	

used	(Li	&	Thompson,	1976).	But	why	did	this	only	happen	to	the	students	of	

intermediate proficiency	level?	The	answer	might	be	about	the	number	of	the	

students	in	this	group	which	might	not	be	high	enough.

The	data	affirmed	that	although	CAM	was	beneficial	for	all	groups	of	

learners,	 it	was	not	equally	helpful	 for	all	of	the	groups	as	the	gained	mean	

scores	of	each	group	were	significantly	different	(See	Table	4).	CAM	appeared	to	

be	most	helpful	for	the	high	proficiency	level	students	who	received	the	highest	

gained	score	in	the	three	groups.	In	other	words,	this	group	benefited	from	CAM	

the	most.	It	might	be	then	concluded	that	when	CAM	is	used,	the	teachers	may	

need	to	focus	more	on	helping	the	other	two	groups.	

	 From	 the	 researcher’s	 class	 observation,	 the	 intermediate	 and	 low	
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proficiency	level	students	paid	less	attention	to	and	were	less	engaged	in	the	

teaching.	They	seemed	to	be	passive	learners.	Also,	they	were	different	from	

the	high	proficiency	level	ones	who	were	thoughtful	when	answering	whether	

the	 unlabeled	 exemplars	 were	 positive	 or	 negative.	 This	 resulted	 in	 similar	

performance	of	both	intermediate	and	low	proficiency	students	in	the	post-test.	

As	the	two	groups	were	not	adequately	engaged	in	figuring	out	the	structures	

of	the	sentences,	they	therefore	might	not	be	able	to	retain	the	concept	of	the	

structures	they	had	learned	(Scott,	2007).	However,	CAM	appears	to	be	helpful	

for	all	groups	of	different	proficiency	level	students.	It	can	be	employed	as	a	

teaching	method	for	teaching	a	new	concept	in	a	mixed	proficiency	levels	class.	

Also,	grouping	students	with	different	proficiency	levels	 in	a	second	language	

class	is	a	good	way	of	learning	together	because	the	students	of	high	proficiency	

level	can	help	the	lower	ones	by	discussing.	This	will	make	the	high	proficiency	

group	 increase	 their	 awareness	 of	what	 they	 know,	 and	 conversely,	 this	will	

help	the	low	proficiency	ones	reduce	their	anxiety	and	learn	from	the	better	

ones	through	the	discussion	about	their	thinking	(Kessler,	1992).	This	is	evident	

in	this	study.	The	students	of	all	proficiency	levels	seemed	to	benefit	from	class	

activities.	They	helped	each	other	learn.

 In	the	aspect	of	students’	thinking	strategies,	as	shown	in	the	results,	

the	 different	 proficiency	 level	 students’	 thinking	 processes	were	 similar.	 The	

students	 of	 all	 groups	 here	 compared	 and	 contrasted	 between	 the	 positive	

and	negative	exemplars.	Then	they	generated	hypotheses	from	what	they	had 

studied,	and	finally	tested	them	by	answering	if	the	unlabeled	exemplars	were	

‘yes’	or	‘no’.	All	groups	of	students	have	learned	the	target	grammar	through	

CAM.
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Pedagogical Implications 
	 CAM	may	be	a	good	choice	for	teachers	who	teach	a	multi-proficiency	

level	classroom.	However,	the	teacher	should	put	more	emphasis	on	the	passive	

voice,	particularly	with	the	intermediate	group.	Meanwhile,	mixing	students	of	

different	proficiency	levels	in	a	class	is	good.	In	this	study,	it	was	clear	that	the	

students	 of	 all	 groups	 could	 gain	 benefit,	 and	 learn.	 Group	 discussions	 also	

helped	 low	 learners	 reduce	 learning	 anxiety,	 which	 could	 increase	 learning	

motivation.	 In	addition,	when	using	CAM,	the	teacher	should	closely	observe	

students’	 roles	 during	 the	 activities	 to	 see	 how	 they	 discuss	 and	 help	 each	

other.	 The	 teacher	 should	 encourage	 students	 to	 give	opinions	 in	 their	 own	

group	and	inspire	students	to	have	confidence	to	present	their	hypotheses	and	

to	help	each	other	when	making	presentations.	Furthermore,	the	teacher	has	to	

play	the	key	role	in	facilitating	every	step	and	approve	the	learners’	generated	

hypotheses.

This	study	has	provided	variations	of	strategies,	elements	of	the	model,	

and	steps	of	planning	a	Concept	Attainment	Lesson	for	ones	who	are	interested	

in	using	CAM	to	teach	a	new	concept	to	arrange	a	lesson	consistently	with	the	

determined	objectives.

Recommendations for Further Studies
First,	the	duration	of	the	study	should	be	longer	for	teaching	concepts	

so	that	the	higher	number	of	presented	labeled	and	unlabeled	exemplars	will	

be	given	to	the	students	to	consider	and	practice,	and	also	the	students	will	

have	more	time	to	compose	active	and	passive	sentences.	Especially	the	time 

for	teaching	and	practicing	passive	voice	should	be	longer.

Second,	 the	 students	 should	 be	 encouraged	 to	 join	 group	 activities	

because	their	ideas	may	be	useful	for	their	friends	to	figure	out	the	concepts.	

The	 teacher	may	 have	 the	 students	 form	 their	 own	 group	 to	 increase	 their	
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learning	motivation.	The	teacher	should	also	provide	appropriate	questions	to	

guide	the	students	in	describing	their	ideas.

	 Next,	the	number	of	participants	should	be	larger.	There	should	be	at	

least	five	participants	in	each	group	of	proficiency	level.

	 Finally,	 a	 long-term	 assessment	 of	 understanding	 active	 and	 passive	

voices	in	the	simple	past	tense	is	useful	to	see	if	the	method	can	help	learners 

learn	in	the	long	run.	
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาว่านักศึกษาปีที่	 1	และปีที่	 4	สาขาภาษา

อังกฤษและการสื่อสาร	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มีความรู้เรื่องการใช้ค�าน�า

หน้านาม	 (article)	มากน้อยแค่ไหน	และนักศึกษาทั้งสองช้ันปีใช้ค�าน�าหน้านามแตกต่างกัน

หรือไม่อย่างไร	ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาชั้นปีที่	1	และปีที่	4	สาขา

ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จ�านวน	60	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้	ค�าน�าหน้านาม	ในรูป

แบบของการเติมค�าในประโยคและเรื่อง	2	เรื่อง	จ�านวน	57	ข้อ	ซึ่งแบบทดสอบสร้างโดยอิงรูป

แบบการใช้ค�าน�าหน้านามของ	Butler	(2002)

ผลการศึกษาพบว่า	 นักศึกษาชั้นปีท่ี	 4	 มีความรู้ในการใช้ค�าน�าหน้านามมากกว่า

นักศึกษาชั้นปีที่	1	กล่าวคือ	นักศึกษาชั้นปีที่	1	มีคะแนนคิดเป็น	58.19	%	ในขณะที่นักศึกษา

ชั้นปีที่	4	มีคะแนน	69.88	%	นอกจากนี้นักศึกษาทั้งสองชั้นปีใช้ค�าน�าหน้านามแตกต่างกันใน

แต่ละชนิดของ	ชนิดของนามวลีทั้ง	5	ชนิด	กล่าวคือ	นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ได้คะแนนมากกว่า	

50%	 ในการใช้ค�าน�าหน้านามกับนามที่ถูกกล่าวถึงโดยทั่วไป	นามที่ถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะ

เจาะจง	และนามที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก	แต่ได้คะแนนต�่ากว่า	50%	ในนามที่ถูกกล่าวถึงโดย

ไม่เฉพาะเจาะจงและส�านวน	ส่วนนักศึกษาช้ันปีท่ี	4	 ได้คะแนนมากกว่า	50%	ในนามทั้ง	4	

ชนิดข้างต้น	ซึ่งนักศึกษาท้ังสองชั้นปี	 มีคะแนนท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่	P	=	0.049,	

0.002,	0.005	และ	0.000	ตามล�าดับ	ทั้งนี้นักศึกษาทั้งสองชั้นปีได้คะแนนต�่ากว่า	50%	ในการ

ใช้ค�าน�าหน้านามกับส�านวน

ศัพท์ส�าคัญ :	ค�าน�าหน้านาม	รูปแบบการใช้ค�าน�าหน้านาม	นามนับได้และนามนับไม่ได้
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Abstract

This	 study	aimed	to	find	out	 the	extent	 to	which	 the	first	and	 the	

fourth-year	English	majors	at	Ubon	Ratchathani	University	knew	how	to	use	the	

English	articles	and	whether	 they	used	 the	English	articles	differently.	The	

subjects	of	the	study	were	30	freshmen	and	30	seniors	majored	in	English	at	the	

Faculty	of	Liberal	Arts,	Ubon	Ratchathani	University.	The	 instrument	of	 this	

study	was	a	fill-in-the-blank	test	requiring	the	subjects	to	complete	individual	

sentences	and	 two	passages	with	appropriate	articles,	 totalling	57	blanks,	

classified	according	to	Butler’s	model	(2002)	of	article	usage.	

The	results	revealed	that	the	first-year	students	somewhat	knew	how	

to	use	articles	 (58.19%)	whereas	 the	 fourth-year	students	knew	 it	 fairly	well	

(69.88%).	Both	groups	of	the	subjects	used	the	English	articles	differently.	The	

first-year	students’	scores	were	higher	than	50	percent	on	the	NP	environments	

of	generics	and	unspecifiable,	the	referential	definites,	the	referential	indefinites	

and	first	mention,	but	not	the	non-referentials.	On	the	contrary,	the	fourth-year	

English	majors	could	gain	scores	of	higher	than	50	percent	on	all	of	the	four	NP	

environments,	which	were	 significantly	better	 than	 the	first-year	 students’	

scores	at	P	=	0.049,	0.002,	0.005	and	0.000	respectively.	However,	both	groups	

scored	lower	than	50	percent	on	idioms	and	conventional	uses.

Keywords:	Article,	Butler’s	model,	Noun	countability
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Introduction

It	is	known	that	English	is	taught	as	either	a	second	or	a	foreign	language	

across	 the	world	 because	 it	 is	 used	 as	 an	 international	 language	 for	

communication	 (Tawilpakul,	 2100).	 Even	 though	ESL	 (English	 as	 a	 second	

language)	and	EFL	 (English	as	a	 foreign	 language)	 learners	 realize	that	English	

plays	a	role	as	an	international	language,	most	of	them	are	still	not	competent	

users.	In	fact,	their	English	proficiency	is	far	behind	English	native	speakers.	One	

reason	is	no	two	languages	have	equivalent	grammatical	rules,	which	may	cause	

grammatical	errors	(Sattayatham	&	Honsa,	2007).	The	most	frequent	error	that	

the	largest	number	of	L2	learners	make	in	the	English	language	concerns	English	

article	usage	(Butler,	2002)	because	its	use	may	be	confusing	and	complicated	

for	many	L2	 learners.	Therefore,	 it	 is	difficult	 for	 them	to	master	 the	article	

system	as	English	native	speakers	do.	

An	English	article	 is	 a	 kind	of	determiner	used	with	a	noun	 to	

provide	some	information	about	it.	It	is	sometimes	called	a	noun	marker	which	

affects	the	meaning	of	the	noun	phrase	and	can	allow	us	to	think	of	nouns	in	a	

specific	or	a	generic	way,	as	shown	in	the	following	examples	(Crystal,	1995):

(1) The	/	A	cat	is	running.	 	 (specific)

(2) A	/	The	cat/	Cats	is/	are	cute.	 	 (generic)

The	English	articles	are	of	 two	major	 types:	definite	and	

indefinite.	The	only	definite	article	is	“the”.	 It	 is	normally	used	to	

refer	to	a	particular	member	of	a	group.

(3)	The	car	that	he	bought	yesterday	is	expensive.

Indefinite	articles	are	of	three	forms:	a,	an	and	Ø.	They	are	

generally	used	to	refer	to	any	member	of	a	group.	

(4)	A	car	is	expensive.	

The	zero	article	is	used	when	an	indefinite	plural	noun	(5),	
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an	uncounTable	noun	with	an	 indefinite	 referent	 (6)	or	a	proper	

noun	(7)	is	referred	to	(Swan,	1995:	61-69).

(5)	Students	like	playing	games.

(6)	She	does	not	provide	information	for	us.

(7)	Sandy	just	left.

Articles	are	essential	in	the	English	language	and	they	may	

also	lead	to	an	effective	communication	(Diez-Bedmar	&	Pap,	2008:	

147)	because	misusing	the	English	articles	 in	some	situations	may	

cause	misunderstanding	between	 interlocutors	 (Yoshii	&	Milne,	

1998).	

As	mentioned	earlier,	 the	English	article	system	is	one	of	

the	most	difficult	 tasks	of	English	grammar	 learning	 for	many	ESL	

and	EFL	learners	because	cross-linguistic	influences	may	affect	their	

uses	(Butler,	2002;	Master,	1990;	Yoshii	&	Milne,	1998).	For	example,	

in	the	Thai	language,	which	does	not	have	articles,	the	concept	of	

definiteness	 is	 expressed	 via	 demonstratives	 as	 shown	 in	 the	

following:

(8)	คนคนนี้ไม่ได้เป็นหมอ		 	 (definite)

	khon	khon	nii	maidai	pen	mor

person	Classifier	this	not	be	doctor

This	person	is	not	a	doctor.

(9) หนังสือนั้นมีประโยชน์		 	 (definite)	

Nang-sue	nan	mee	prayode

book	that	have	use

That	book	is	useful.

The	differences	between	Thai	and	English	in	terms	of	definiteness	and	

indefiniteness	expressions	are	believed	to	bring	about	the	misuse	of	the	English	

articles	by	most	 Thai	 learners	 of	 English	 (Thonglow,	 2002).	 According	 to	

Sattayatham	and	Honsa	(2007),	English	article	errors	made	by	Thai	learners	in	
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four	medical	schools	were	up	to	75	percent	of	the	article	use.	This	shows	that	

Thai	students	do	not	realize	which	article	should	be	used	in	a	particular	context,	

which	may	lead	to	misunderstanding	or	stigmatizing	speakers	 (Yoshii	&	Milne,	

1998).	In	this	respect,	this	study	aims	to	analyze	errors	in	English	articles	made	

by	first-year	and	fourth-year	English	majors	at	Ubon	Ratchathani	University	 in	

order	to	explore	the	extent	to	which	they	know	how	to	correctly	use	the	English	

article	system	and	whether	they	use	the	English	articles	differently.	The	study	

focused	on	the	first-year	and	fourth-year	English	majors	at	Ubon	Ratchathani	

University.	 It	 is	expected	that	 the	 results	would	probably	shed	 light	on	the	

extent	to	which	the	latter	group	is	able	to	use	the	English	articles	compared	to	

the	former	group.	

 1.1 Research objectives
Two	research	objectives	are	as	follows:

1.1.1	To	find	out	 the	extent	 to	which	 the	first-year	and	

fourth-year	English	majors	at	Ubon	Ratchathani	University	know	how	to	

use	the	English	articles.

1.1.2	To	 find	out	whether	 they	use	 the	 English	 article	

system	differently.

1.2 Research questions
To	serve	the	objectives	above,	the	two	research	questions	

are	set	as	below:

1.2.1	To	what	extent	do	first-year	and	 fourth-year	English	

majors	at	Ubon	Ratchathani	University	know	the	English	article	system?	

1.2.2	Do	they	use	the	English	articles	differently?	If	so,	how?
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1.3 Significance of the study
	 The	results	of	this	study	may	enable	the	researcher	to	know	

the	extent	to	which	the	subjects	of	 this	study,	 the	first-year	and	the	

fourth-year	English	majors	at	Ubon	Ratchathani	University,	know	how	to	

use	the	English	article	system	correctly	and	whether	these	two	groups	

of	subjects	use	the	articles	differently.	Also,	 it	may	be	beneficial	 for	

some	instructors	who	teach	English	to	find	an	alternative	approach	to	

language	 teaching	concerning	 the	English	article	use	and	program	

evaluation.	

1.4 Definition of key term

	 Article	use	 in	this	study	means	the	use	of	articles	based	on	

Butler’s	model	which	focuses	on	noun	countability	and	two	features	of	

referentiality:	the	specific	referent	 [±SR]	and	the	hearer’s	knowledge	

[±HK].

Butler’s model (2002)
Including	 the	 semantic	 classification	of	 Huebner	 (1985),	

Butler’s	model	(2002)	also	focuses	on	the	noun	countability	which	is	

considered	as	 important	as	 the	 referent	specificity	and	the	hearer’s	

knowledge.	That	is,	Butler	employed	Huebner’s	(1983	;	1985)	semantic	

classification	and	added	the	countability	component	in	order	to	make	

this	classification	capture	all	aspects	concerned	as	presented	in	Table	

1	below:
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Table 1	Butler’s	NP	environments

Noun Phrase Environments Examples
Type 1: [-SR +HK], generics and unspecifiable: [a(n)], [the], [ø]

1.1.	[a(n)	[+	count]	[+sg]]	NP A	cat	likes	mice.
1.2.	[	the [+	count]	[+sg]]	NP The whale	is	a	mammal.

The	generic	form	of	[the [+count]	[-sg]]	NP	is	possible	if	the	NP	is	followed	by	a	

postpositional	modifier	(Kuno,	1973)	
1.3.	[ø	[+count]	[-sg]]	NP	or	[ø	[-count]]	

NP

ø	Dogs	are	cute.

ø	Language	is	a	great	invention	of	

humankind.
Type 2: [+SR +HK] Referential definites: [the]

2.1.	[the]	NP	Exophora,	Homophora1 Pass	me	the pen.
2.2.	[the]	NP	Cataphora2 The idea	of	coming	to	the	US.	was….
2.3.	[the]	NP	Anaphoric	reference	 When	I	found	a	red	box	in	front	of	

my	house,	it	was	too	late.	The	box	

blew	up	with	a	terrific	explosion.

2.4.	[the]	NP	Connotative	reference3 This	book	did	not	sell	well	even	

though	the author	was	a	famous	

writer.

 1	It	is	a	visible	situation	where	‘the’	is	used	with	a	noun	mentioned	the	first	

time	to	refer	to	something	that	both	the	addresser	and	addressee	can	see	(e.g.	Give	

me	the	letter).
 2 In	linguistics,	cataphora	(from	Greek,	forward+carry)	is	used	to	describe	an	

expression	that	co-refers	with	a	later	expression	in	the	discourse.	That	is	to	say,	the	

earlier	expression	refers	to	or	describes	a	forward	expression.	

 3	Immediate	situation	use	where	the	is	used	to	refer	to	something	not	visible	

but	 is	known	to	the	addresser	and	addressee	 (e.g.	Don’t	put	your	hand	 in	 the	box.	

The	rodent	will	bite	it.).
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Noun Phrase Environments Examples
2.5.	[the]	NP	Extended	reference4 I	won	a	million	dollar	lottery.	The 

news	quickly	spread	all	over	town.

2.6.	[the]	NP	Unexplanatory	modifiers5 The	first	person	to	jump	into	the	cold	

water	was	my	brother.

2.7.	[the]	NP	Unique	in	all	contexts There	are	nine	planets	traveling	around	

the	sun.

Type 3: [+SR -HK] Referential indefinites, first mention: [a(n)], [ø]
3.1.	[a(n)	[+	count]	[+sg]]	NP	 I	saw	a	strange	man	standing	at	the	

gate.

I	keep	sending	ø	messages	to	him.
Type 4: [-SR -HK] Nonreferentials: [a(n)], [ø]

4.1.	[a(n)	[+	count]	[+sg]]	NP I’m	going	to	buy	a	new	bicycle;	He	

used	to	be	a lawyer.

4.2.	[ø [+	count]	[-	sg]]	NP ø	Foreigners	would	come	up	with	a	

better	solution	for	this	matter.

Type 5: Idioms and other conventional uses (including uses with pronouns): 

[a(n)], [the, [ø]

5.1.	[a(n)	[idiom	or	other	use]] All	of	a sudden,	he	woke	up	from	his	

coma.

5.2.	[the [idiom	or	other	use]] In	the 1960s,	there	were	lots	of	protests	

against	the	Vietnam	War.

5.3.	[ø [idiom	or	other	use]] He	has	been	thrown	out	of	work,	and	

his	family	is	now	living	ø	hand	to	mouth.

 4 Associative	anaphoric	use,	is	the	same	as	anaphoric	use	except	that	the	first	

mention	of	the	 is	used	with	a	noun	that	 is	 related	to	a	previously	mentioned	noun	

rather	than	the	same	noun	(e.g.	We	attended	a	party.	The	host	was	very	gracious.).

 5	 It	 is	similar	to	the	extended	reference,	the	only	difference	being	that	the	

modifier	does	not	provide	explanatory	information	(e.g.,	My	wife	and	I	share	the	same	

secrets,	where	the	modifier	same	does	not	inform	us	as	to	what	the	secrets	are	but	

“only	points	to	an	identity	between	the	two	sets	of	secrets,	my	wife’s	and	my	own”).



129มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

The	 research	 instruments	of	 this	 study	will	be	made	based	on	 the	

model	proposed	by	Butler	(2002)	in	which	the	countability	of	nouns	had	been	

taken	to	be	the	aspect	 for	choosing	the	appropriate	articles.	So,	 that	 it	may	

make	this	model	easy	to	understand	by	many	ESL	and	EFL	learners	because	the	

noun	countability	 is	the	first	aspect	that	they	think	about	when	they	make	a	

decision	on	article	use	and	 it	also	may	lead	to	an	appropriate	article	choice	

(Butler,	2002).

Research methodology

Subjects 
Due	to	the	researcher	asked	the	subjects	to	do	the	test	during	their	

English	class,	 the	 researcher	needed	all	of	 the	first-year	and	the	 fourth-year	

English	majors	to	take	the	test.	Then,	30	freshmen	and	30	seniors	were	chosen	

again	by	simple	random	sampling	in	order	to	create	the	equal	number	of	the	

subjects	for	the	statistic	reasons.

Instruments and procedures
The	 instrument	of	this	study	was	a	fill-in-the-blank	test	 requiring	the	

subjects	to	complete	16	individual	sentences	and	two	passages	with	appropriate	

articles,	totalling	57	blanks.	These	items	were	categorized	according	to	Butler’s	

model	(2002):	three	items	for	each	type	of	noun	phrase	environments.	For	the	

fifth	 type,	 idioms	and	conventional	uses,	what	was	chosen	was	based	on	

usefulness	and	frequency.	The	test	was	written	by	the	researcher	and	approved	

by	three	qualified	native	speakers	of	English	who	have	many	years	of	experiences	

in	language	teaching.
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Data collection
 

The	data	was	collected	from	the	scores	on	the	60	tests.	Each	item	was	

worth	one	point,	totalling	57.	Each	item	was	given	one	point	if	the	correct	article	

was	chosen,	or	0	if	not.	

Data analysis

To	answer	research	question	one	concerning	the	extent	to	which	the	

first-year	and	 the	 fourth-year	English	majors	at	Ubon	Ratchathani	University	

knew	the	English	article	 system,	 the	mean	scores	of	 the	 two	groups	were	

considered.

To	answer	 research	question	 two	concerning	whether	 the	 two	

groups	used	the	English	articles	differently,	the	mean	scores	of	the	two	groups	

classified	into	five	types	would	be	compared.	Therefore,	the	statistics	used	in	

this	study	included	mean,	percentage	and	independent	sample	t-test.

Results of the study
The	data	gathered	 for	 this	 study	was	analyzed	quantitatively.	The	

quantitative	analysis	focused	on	differences	in	the	article	use	by	the	first	year	

and	the	fourth	year	English	majors	at	Ubon	Ratchathani	University.	As	mentioned	

in	the	research	objectives,	the	purposes	of	the	study	drawing	on	the	extent	to	

which	 the	 first-year	 and	 fourth-year	 English	majors	 at	Ubon	Ratchathani	

University	know	how	to	use	 the	English	articles	and	whether	 they	use	 the	

English	article	system	differently.	The	results	are	presented	below.

The	mean	scores	of	both	groups	of	 the	subjects	are	 shown	 in	 the	

following	Table	to	show	how	much	they	know	how	to	use	the	English	articles.
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Table 2	The	average	scores	on	the	article	tests	of	both	groups

The first-years The fourth-years Differences
Sum (out of 1710) 1001 1204 200

Median 33.00 41.50 8.50
Mode 27 43 16

Mean (out of 57) 33.37 40.13 6.76
Percentage 58.19 69.88 11.69

SD 6.58359 6.50588 7.33144
t -4.004
P .000

The	data	 in	Table	2	shows	that	the	mean	percentage	of	 the	correct	

article	use	by	the	first-year	English	majors	was	58.19%	while	that	of	the	fourth-

year	students	was	69.88	%.	This	means	the	first-year	students	somewhat	knew	

how	to	use	articles	whereas	the	fourth-year	students	knew	it	fairly	well.	Also,	

the	mean	score	of	 the	first-year	English	majors	 (33.37)	was	statistically	 lower	

than	that	of	the	fourth-year	English	majors	(40.13)	at	P=	0.000.	This	shows	that	

the	fourth-year	English	majors	had	more	competence	in	using	the	English	article	

system	than	the	first-year	students.

In	this	section	concerns	whether	the	two	groups	differed	in	their	article	

use.	The	results	show	below.

Table 3	Scores	for	each	type	of	noun	phrase	environments

 

Type
The 

first-years

The 

fourth-years
Differences P

1.	[-SR	+HK],	generics	and	

unspecifiable	(total=	360)

246 

(68.33%)

278 

(77.22%)
32 0.049*
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Type
The 

first-years

The 

fourth-years
Differences P

2.	[+SR	+HK]	Referential	definites	

(total	=	630)

361 

(57.30%)

433 

(68.73%)
72 0.002*

3.	[+SR	-HK]	Referential	

indefinites,	first	mention	

(total	=	270)

195 

(72.22%)

242 

(89.63%)
47 0.005*

4.	[-SR	-HK]	Nonreferentials	(total	

= 180)

88 

(48.89%)

133 

(73.89%)
45 0.000*

5.	Idioms	and	other	conventional	

uses	(including	uses	with	

pronouns)	(total	=	270)

111 

(41.11%)

118 

(43.70%)
8 0.552

Total 1001 1204 200

According	to	Table	3,	 the	total	scores	of	 the	first	 four	noun	phrase	

environments	of	 the	 fourth-year	English	majors	were	significantly	higher	 than	

those	of	the	first-year	students	at	P	=	0.049,	0.002,	0.005	and	0.000	respectively,	

showing	 that	 the	 fourth-year	English	majors	knew	better	 than	the	first-years	

about	the	article	usage	in	the	environments	of	generics	and	unspecifiable	NPs	

[-SR	+HK],	 referential	definites	NPs	 [+SR	+HK],	 referential	 indefinites	and	first	

mentioned	NPs	[+SR	-HK]	and	nonreferentials	NPs	[-SR	-HK].	

However,	 there	was	no	significant	difference	 in	 the	 scores	of	both	

groups	of	the	subjects	 in	the	fifth	type	of	NP	environment	concerning	 idioms	

and	conventional	use.	This	means	that	both	groups	could	use	articles	in	idioms	

and	for	conventional	uses	to	a	similar	degree	as	shown	in	Table	4.

It	happened	that	the	orders	of	scores	of	both	groups	of	the	subjects	

showed	similar	patterns	as	illustrated	in	Table	4	below:
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Table 4	The	order	of	scores	on	the	five	NP	environments

The first-year English majors The fourth-year English majors
1.	The	third	type:	[+SR	-HK]	

Referential	indefinites,	first	

mention
(72.22%)

1.	The	third	type:	[+SR	-HK]	

Referential	indefinites,	first	

mention
(89.63%)

2.	The	first	type:	[-SR	+HK],	

generics	and	unspecifiable	 (68.33%)
2.	The	first	type:	[-SR	+HK],	

generics	and	unspecifiable	 (77.22%)

3.	The	second	type:	[+SR	+HK]	

Referential	definites	
(57.30%)

3.	The	fourth	type:	[-SR	-HK]	

Nonreferentials
(73.89%)

4.	The	fourth	type:	[-SR	-HK]	

Nonreferentials 	(48.89%)
4.	The	second	type:	[+SR	

+HK]	Referential	definites	 	(68.73%)

5.	The	fifth	type:	Idioms	

and	other	conventional	

uses	(including	uses	with	

pronouns)

(41.11%)

5.	The	fifth	type:	Idioms	

and	other	conventional	

uses	(including	uses	with	

pronouns)

(43.70%)

Considering	the	first-year	students’	total	scores,	they	gained	the	highest	

scores	on	referential	indefinites,	first	mention	NPs	[+SR	-HK]	(72.22%),	followed	

by	generics	and	unspecifiable	[-SR	+HK] (68.33%),	referential	definites	[+SR	+HK]	

(57.30	%),	nonreferentials	[-SR	-HK]	(48.89%) and	idioms	and	other	conventional	

uses	 (41.11%),	 respectively. It	 can,	 therefore,	be	concluded	 that	 the	 least	

problematic	NP	environment	for	the	first-year	English	majors	was	the	third	type	

of	referential	indefinites,	first	mention	and	the	most	problematic	one	was	the	

fifth	type	that	 included	 idioms	and	conventional	uses	because	their	average	

score	was	the	lowest. 

For	the	fourth-year	students,	the	highest	score	was	also	on	referential	

indefinites,	 first	mention	 [+SR	 -HK]	 (89.63%),	 followed	 by	 generics	 and	

unspecifiable	[-SR	+HK]	(77.22%),	nonreferentials	[-SR	-HK]	(73.89%),	referential	

definites	 [+SR	+HK]	 (68.73	%)	and	 the	 idioms	and	other	conventional	uses	
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(43.70%),	respectively.	This	indicates	that	the	fourth-year	English	majors,	like	the	

first-year	students,	were	the	best	at	the	third	type.	On	the	other	hand,	they	did	

not	perform	well	in	idioms	and	other	conventional	uses	as	evidenced	in	their	

scores	being	lower	than	50	percent.

 

Discussion
Concerning the	extent	 to	which	 the	first-year	and	 the	 fourth-year	

English	majors	at	Ubon	Ratchathani	University	knew	the	English	articles.	The	

results	showed	that	the	fourth-year	English	majors	knew	how	to	use	the	English	

articles	fairly	well	while	the	first-year	students’	knowledge	of	article	use	is	at	a	

moderate	level.	The	fact	that	both	groups	could	not	achieve	the	high	level	of	

knowledge	is	probably	due	to	the	following	reasons.

One	reason	is	that	both	groups	are	English	as	a	foreign	language	(EFL)	

learners.	Their	native	 language	 is	Thai,	which	does	not	possess	 the	article	

system.	That	is,	no	definite	nor	indefinite	articles	are	used	in	Thai.	Whether	a	

noun	 is	definite	or	 indefinite	 is	usually	figured	out	through	context.	This	may	

lead	to	confusion	between	the	known	and	the	unknown	(Luksaneeyanawin,	

2005)	causing	the	subjects	of	this	study	difficulty	in	the	acquisition	of	articles.	It	

has	been	found	that	the	concepts	of	definiteness	and	 indefiniteness	are	the	

most	problematic	for	many	Thai	learners	of	English	and	that	L2	learners	acquire	

these	two	concepts	rather	late	(Thonglow,	2002).	Therefore,	it	can	be	assumed	

that	L1	 interference	plays	a	 role	 in	 their	acquisition	of	articles.	Also,	Carroll	

mentioned	that	the	more	difficult	the	structures	of	the	two	languages	are,	the	

more	errors	in	L2	occur	(1964).

Another	 reason	 is	 the	 English	 article	 system	 is	 one	of	 the	most	

problematic	grammatical	elements	 for	ESL	and	EFL	 learners	 (Master,	2002).	

According	 to	Master	 (2002),	 there	are	several	 reasons	 that	make	the	article	

system	difficult	for	most	L2	learners.	First,	English	articles	are	used	as	function	
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words	which	do	not	 carry	 the	meaning	of	 themselves,	making	 their	 rule	

application	difficult,	 resulting	 in	 their	omission	or	overuse.	Second,	 function	

words	are	normally	unstressed,	thus	being	considered	unimportant.	Third,	the	

article	system	has	multiple	functions,	which	is	a	big	burden	for	many	L2	learners	

who	have	not	mastered	it.	Worse,	there	is	no	conclusive	and	reliable	explanation	

of	how	they	are	used,	as	stated	by	Troike	(2006:	216):

	 “Even	 though	 art ic les	 are	 the	 first 	 word	

encountered	and	have	the	highest	 frequency	 in	 the	

language,	 there	 is	 still	 no	 convincing	evidence	 to	

account	 for	 this	phenomenon.	The	only	 genuinely	

valid	answer,	“Because	it	is,	”	appeals	to	grammaticality	

judgments	that	are	based	on	a	level	of	intuition	which	

few	L2	learners	can	be	expected	to	attain”.

Concerning	the	better	performance	in	the	article	use	of	the	fourth-year	

English	majors	than	the	first-year	English	majors,	this	may	be	because	the	latter	

had	less	experience	in	using	the	English	articles.	According	to	Ekiert	(2004),	the	

English	 articles	 are	difficult	 to	 teach	 and	 can	be	 acquired	only	 through	

exposures.	 In	 this	 case,	 the	most	 crucial	 relevant	 factors	 seem	 to	be	 the	

educational	differences,	especially	 in	 terms	of	 the	 length	of	 study	of	 the	

subjects.	 In	other	words,	 the	 fourth-year	 students	had	more	exposures	 to	

English	texts	and	thus	might	have	learned	more,	consciously	and	unconsciously,	

about	how	to	use	the	English	articles.	Moreover,	they	might	have	been	given	

feedback	on	their	article	use	in	the	writing	classes.	This	probably	helped	them	

acquire	more	knowledge	about	 the	English	article	usage	 than	 the	first-year	

students.	

The	points	mentioned	above	may	create	the	different	performances	on	

the	article	use	among	both	groups	of	the	subjects.	
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In	 terms	of	 the	article	use,	both	 groups	used	 the	English	articles	

differently	as	they	gained	statistically	different	scores	on	the	first	four	types	of	

noun	phrase	environments.	The	fourth-year	students’	scores	on	the	first	three	

NP	environments	were	higher	than	70	percent.	On	the	contrary,	the	first-year	

students	scored	higher	 than	70	percent	on	only	one	NP	environment.	Their	

different	performances	on	the	English	article	use	are	ranked	according	to	their	

degree	of	knowledge	below.	

Table 5	Differences	in	performance	on	the	article	use

Ranks 1st year students 4th year students

1 Type	3	[+SR,	-	HK]	(72.22%) Type	3	[+SR,	-	HK]	(89.63%)

2 Type	1	[-SR,	+	HK]	(68.33%) Type	1	[-SR,	+	HK]	(77.22%)

3 Type	2	[+SR,	+HK]	(57.30%) Type	4	[-SR,	-	HK]	(73.89%)

4 Type	4	[-SR,	-	HK]	(48.89%) Type	2	[+SR,	+HK]	(68.73%)

Based	on	Table	5	above,	the	results	will	be	discussed	in	terms	of	the	

features	and	noun	countability	as	below.

Features 

From	Table	5,	it	is	obviously	seen	that	both	groups	of	the	subjects	had	

problems	with	 the	two	 features	 [SR]	and	 [HK].	 It	 is	apparent	 that	 they	used	

articles	without	taking	these	two	features	 into	consideration	as	there	was	no	

systematic	pattern	 found	 from	 their	 article	use.	Their	performances	were	

different	from	the	claim	by	Ekiert	(2004)	that	the	first	article	acquired	by	many	

second	language	learners	was	‘a’	in	nonreferential	context	(Type	4,	-SR,	-	HK	),	

the	second	article	acquired	was	‘a’	in	first	mention	environment	(Type	3,	+SR,	

-	HK),	followed	by	zero	article	for	generics	(Type	1,	-SR,	+	HK),	idioms	(Type	5)	
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and	‘the’	in	referential	definites	(Type	2,	+SR,	+	HK)	respectively;	furthermore,	it	

seemed	that	L2	 learners	could	firstly	detect	 [SR]	and	then	[HK].	Therefore,	 it	

cannot	be	concluded	which	feature	the	subjects	acquired	first	or	gave	priority	

to.	In	fact,	they	lacked	the	knowledge	of	these	two	features	as	this	concept	had	

never	been	 introduced	 to	 them.	Moreover,	 their	article	choice	was	mainly	

influenced	by	a	set	of	 rules	they	had	read	and	learned	from	many	grammar	

books	and	had	been	taught	by	their	instructors.	For	example,	when	a	noun	is	

mentioned	for	the	first	time,	‘a’	is	used,	but	when	the	same	noun	is	mentioned	

for	the	second	time,	‘the’	is	used.	

Such	a	rule	is	one	of	the	article	usage	rules	normally	found	in	many	

English grammar	books	which	the	subjects	of	this	study	made	use	of.	This	may	

be	the	reason	why	both	groups	of	the	subjects	could	do	best	on	the	third	type	

of	noun	phrase,	referential	indefinites	and	first	mention	[+SR,	-	HK]	(72.22%	for	

the	first-years	and	89.63%	for	the	fourth-years).	

Concerning	 the	most	difficult	NP	environment,	both	groups	of	 the	

subjects	 gained	 the	 lowest	 scores	 on	 the	 fifth	 type:	 idioms	 and	 other	

conventional	uses.	This	is	because	choosing	the	appropriate	articles	for	this	type	

of	noun	phrase	required	familiarity	with	the	idioms	concerned	because	the	use	

of	articles	in	idioms	is	generally	not	subject	to	the	rule	due	to	their	unique	or	

special	characteristics	 (Ekiert,	2004).	This	 indicates	 that	both	groups	of	 the	

subjects	may	not	read	extensively	and	thus	may	not	have	enough	chances	to	

encounter	these	idioms.	

To	conclude,	the	subjects	of	this	study	were	not	aware	of	the	features	

relevant	to	the	article	use.	When	they	chose	an	article	for	each	noun	phrase	

type,	 they	principally	used	what	they	had	been	taught	or	had	 learned	from	

English	grammar	books.	
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Noun countability 
According	 to	 Butler	 (2002),	 noun	 countability	 is	 an	 important	

component	in	determining	which	articles	to	use.	Detecting	noun	countability	of	

a	referent	was	found	to	be	a	major	problem	for	some	L2	learners	(Butler,	2002).	

Since	noun	countability	affects	the	use	of	indefinite	articles	‘a(n)’	&	‘ø’	only,	the	

researcher	will	discuss	only	the	use	of	the	indefinite	articles.	Regarding	this	case,	

‘a’	and	 ‘an’	are	 included	 in	 the	same	category	as	 ‘an’	 is	an	allomorph	of	

‘a’(Hausser,	1999).	The	performances	of	both	groups	of	the	subjects	on	different	

kinds	of	indefinite	articles	are	shown	in	Table	6.

Table 6	Different	performances	in	the	use	of	the	indefinite	articles 

Type of nouns

Singular counTable 

nouns [a(n)]

Mass nouns

[ø]

Plural counTable 

nouns [ø]

a/ an ø a/ an ø a/ an ø
The first-years 72.19	% 27.81	% 26.89	% 73.11	% 34.37	% 65.63	%
The fourth-years 86.66	% 13.34	% 11.23	% 88.77	% 11.16	% 88.84	%

 

	 From	Table	6,	the	percentage	scores	on	the	correct	use	of	the	indefinite	

articles	with	the	first	two	kinds	of	nouns,	singular	counTable	nouns	and	mass	

nouns,	for	the	first-years	were	more	than	70%.	This	indicates	that	they	did	not	

have	serious	problems	in	using	the	indefinite	articles	with	these	kinds	of	nouns.	

One	reason	may	be	that	the	nouns	used	on	the	test	were	all	familiar	ones.	The	

words	representing	mass	nouns	are	 food,	bread,	water,	beer,	soup	and	wine,	

which	are	familiar	words,	so	it	might	be	an	easy	task	for	them	to	choose	the	zero	

article	as	determiners.	 From	the	personal	communication,	 they	have	been	

taught	how	to	recognize	mass	nouns	since	they	were	in	high	school.	Also,	nouns	

chosen	for	singular	counTable	nouns	in	this	study	were	dog,	bone,	box,	present,	

nurse,	 restaurant,	 tiger,	 lion,	bear,	whale	and	old	car.	Some	of	 the	subjects	
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mentioned	that	these	nouns	were	basic	English	singular	counTable	nouns	which	

were	restricted	to	be	used	with	the	indefinite	article	‘a(n)’.	Another	reason	is	

that	the	indefinite	article	‘a(n)’	is	less	problematic	than	other	kinds	of	articles	

for	students	who	study	English	as	a	second	language	since	its	use	is	restricted	to	

singular	counTable	nouns	 (Miller,	2005).	Concerning	 the	use	of	 the	correct	

article	for	plural	counTable	nouns	‘ø’,	their	percentage	score	was	65.63	%.	This	

shows	that	most	of	the	first-year	students	somewhat	knew	how	to	use	the	zero	

article	with	plural	counTable	nouns.	However,	 some	of	 them	 (34.37%)	 still	

chose	‘a(n)’	as	a	determiner	for	plural	count	nouns	which	were	represented	by	

such	regular	plural	nouns	as	firecrackers,	apples,	pineapples,	mangoes,	products,	

babies,	toys,	creatures	and	worms.	These	errors	were	not	consistently	made	by	

a	 few	students,	but	sparsely	made	by	a	number	of	them.	This	was	probably	

because	 they	were	careless	when	 taking	 the	 test	or	did	not	 take	 the	 test	

seriously.

For	the	fourth-year	students,	their	accuracy	percentage	scores	on	the	

indefinite	article	use	were	more	 than	80%	 in	all	 the	 three	 types	of	noun.	

Overall,	their	percentage	scores	were	higher	than	the	first-year	students’	scores.	

This	may	be	because	 the	 fourth-year	 students	 could	better	detect	noun	

countability	through	more	experience	in	writing	and	reading	during	their	four-

year	 study	at	Ubon	Ratchathani	University.	The	first-year	 students,	on	 the	

contrary,	did	not	have	much	knowledge	about	using	the	English	articles	because	

they	might	not	have	been	assigned	to	write	a	lot	or	read	extensively.	
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ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการ

เรยีนการสอนรายวชิาศลิปะการด�าเนนิชวีติ	และ	2)	ได้แนวทางการพฒันากระบวนการเรยีนการ

สอนรายวชิาดงักล่าว	โดยใช้แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ประเมนิความคดิเหน็ของนกัศึกษา

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะการด�าเนินชีวิต	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2553	จ�านวนทั้งสิ้น	

78	คน	ผลการศึกษาพบว่า	นักศึกษามีความเห็นว่าเนื้อหาของทุกหัวข้อมีความสอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์	ในระดบัมากทีส่ดุ	กจิกรรมการเรยีนการสอนทีน่กัศกึษาพอใจมากทีส่ดุ	คอื	การได้

ท�ากจิกรรม	นอกสถานที	่โดยชอบเรยีนจากสือ่ประเภท	DVD	มากทีสุ่ด	นกัศึกษามากกว่าร้อยละ	

85	เห็นด้วย	กับรูปแบบและวิธีการวัดและเกณฑ์ประเมินผล	โดยที่	การท�าตนให้เป็นตัวอย่างที่

ดี	ให้ความเป็นกันเอง	และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	พร้อมการยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาของผู้

สอนมส่ีวนช่วยดงึดดูให้ผู้เรยีนสนใจการเรยีนมากขึน้	ทัง้นี	้ผูเ้รยีนส่วนใหญ่เข้าเรยีนสม�า่เสมอ	และ

ให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมเป็นอย่างดี	แต่จะต้องปรับปรุงตนเองในเรื่องการเข้าช้ันเรียน

ให้ตรงเวลา	กล้าแสดงความคิดเห็นหรือมีความสงสัยและตั้งค�าถามให้มากยิ่งขึ้น	ส่วนการได้รับ

ความรู้	ความเข้าใจในเนื้อหาทุกหัวข้ออยู่ในระดับมาก	โดยสามล�าดับแรกของเนื้อหาที่สามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	คือ	ความเข้าใจในชีวิต	บทบาทหน้าท่ีในครอบครัวและ	

ความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิต	ดังน้ัน	การเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการ

ท�ากิจกรรมที่หลากหลาย	โดยผู้สอนท�าหน้าที่จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมให้การ

เรียนการสอนด�าเนินไปด้วยดี	พร้อมกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่ดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ	คือ

แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่จะสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิต

พึงประสงค์ตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได ้
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ABSTRACT

	 This	research	aimed	to	1)	examine	the	attitudes	of	students	towards	the	

learning	and	teaching	process	of	the	Art	of	Living	course	and	2)	obtain	a	guideline	

for	developing	the	learning	and	teaching	process	of	this	course.	A	questionnaire	

and	interviews	were	used	in	the	evaluation	of	the	attitudes	of	the	students	

registering	for	the	Art	of	Living	course	in	the	second	semester	of	the	academic	

year	of	2011,	the	number	of	the	students	being	78	in	all.	The	results	show	that	

the	students’	attitudes	towards	the	correspondence	between	the	contents	of	

every	topic	and	the	objectives	were	at	the	highest	levels	and	the	educational	

activity	with	which	the	students	were	most	satisfied	was	the	field	trip	activity.	

The	mode	of	learning	with	which	they	were	most	satisfied	was	the	use	of	DVDs.	

Their	obtaining	the	knowledge	and	understanding	of	the	contents	of	every	topic	

was	at	the	high	levels.	The	primary	three	contents	that	could	be	applied	to	daily	

life	were	the	understanding	of	life,	roles	and	duties	in	the	family,	and	knowledge	

on	living.	Furthermore,	more	than	85%	of	the	students	approved	of	the	mode	

and	the	method	of	evaluation	and	the	evaluation	criteria.	Being	a	good	example,	

being	friendly,	using	simple	language,	together	with	using	examples	to	accompany	

the	teaching	contents	contributed	to	drawing	the	attention	of	learners	towards	

learning	better.	Most	of	the	students	attended	class	regularly	and	cooperated	

well	in	activities	but	they	need	to	improve	themselves	in	arriving	to	class	on	time,	

having	the	courage	to	voice	their	opinions	or	having	curiosity	and	posing	more	

questions.	Therefore,	education	with	emphasis	on	inducing	learning	in	learners	

through	doing	various	activities	with	the	teacher	being	responsible	for	providing	

audio-visual	media	to	promote	good	education	and	create	an	atmosphere	that	

captures	students’	interest	is	a	guideline	for	the	development	of	an	educational	

procedure	that	can	promote	the	character	of	ideal	graduates	according	to	the	

philosophy	of	the	general	education	subjects.

Keywords :	learning	and	teaching	process,	Art	of	Living	course



149มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความเป็นมาและความส�าคัญของการศึกษา

	 สงัคมโลกในยคุโลกาภวิตัน์	(Globalization)	ทีม่กีารเปลีย่นแปลงและเตม็ไปด้วยการ

แข่งขันทุกด้าน	ทั้งเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	วัฒนธรรม	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รวมถึง	สิ่ง

แวดล้อม	ก่อให้เกดิสิง่ต่างๆ	ทีเ่ป็นทัง้คณุประโยชน์และเป็นโทษต่อมวลมนษุย์	จงึเป็นความจ�าเป็น

ทีแ่ต่ละสงัคมและประเทศชาต	ิจะต้องเร่งพฒันาให้ประชาชนเข้าใจและปรบัตวัอย่างรูเ้ท่าทันการ

เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ดงักล่าว	เพือ่ทีจ่ะสามารถด�าเนนิและด�ารงชวีติอยูไ่ด้อย่างปกต	ิมคีวามสุข

ตามอัตภาพของแต่ละบุคคล

	 แนวทางทีส่�าคัญอย่างหน่ึงในการพฒันาดงักล่าว	คอื	การพฒันาคน	โดยการสนบัสนนุ

หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ	มีสุขภาพกายและใจที่ดี	มีความ

ปลอดภยัและมัน่คงในชีวติ	ซึง่ต้องอาศยัปัจจยัหลายด้านทีจ่ะเอือ้อ�านวยให้คนได้พฒันาศักยภาพ

ของตนเองได้อย่างเต็มที่	เช่น	การได้รับความรู้	ความเข้าใจและทักษะที่สร้างเสริมการเรียนรู้	มี

โอกาสในการเข้าถงึทรัพยากรต่างๆ	การมส่ีวนร่วม	ในสงัคม	รวมถงึการได้รบัโอกาสในการพฒันา

ตนเองตามสิทธิและหน้าที่ของความเป็นมนุษย์	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	การประเมินสถานภาพการพัฒนาคน	สามารถวัดได้จากดัชนีความก้าวหน้าของ

คน	(Human	Achievement	Index-HAI)	ซึง่เป็นดชันรีวมและมอีงค์ประกอบ	8	ด้านคอื	สขุภาพ	

การศึกษา	รายได้	ชีวิตการท�างาน	ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม	ชีวิตครอบครัวและชุมชน	การ

คมนาคมและการสือ่สาร	และการมส่ีวนร่วม	(ส�านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาตปิระจ�า

ประเทศไทย,	2550)	

	 การศกึษานบัเป็นองค์ประกอบหนึง่ในแปดของดชันวีดัความก้าวหน้าของคน	อกีทัง้ยงั

เป็นพืน้ฐานในการพฒันาความสามารถทกุด้านของคนเรา	ซึง่จะช่วยสร้างเสรมิคนให้มีความรู	้มี

คุณธรรม	และสามารถด�ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้	ดังที่	พนม	พงษ์ไพบูลย์	อ้างใน	www.	

Moe.co.th,	2554	ได้กล่าวว่า	“การศึกษา	คือการสร้างคนให้มีความรู้	ความสามารถ	มีทักษะ	

ในฐานทีจ่�าเป็น	มลีกัษณะนิสยัจิตใจทีด่งีาม	มคีวามพร้อมทีจ่ะต่อสู้เพือ่ตนเองและสงัคม	มคีวาม

พร้อมที่จะประกอบอาชีพการงานได้	การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม	ทั้งทางปัญญา	จิตใจ	

ร่างกาย	และสังคม”	การศึกษาจึงเป็นความจ�าเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง

	 มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีเป็นสถาบนัอดุมศกึษาแห่งหนึง่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

ได้ก�าหนดคณุสมบตับิณัฑติทีพ่งึประสงค์ของมหาวทิยาลัย	เพือ่ให้คณะและหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ	
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และมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไปใช้เป็นเกณฑ์และเป้าหมายในการจัดหลักสูตรการเรียน	

การสอน	และกิจกรรมนอกหลักสูตร	เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐาน

ความพอเพียงตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย	ฯ	และแนวคิดการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	พ.ศ.	2548	ที่ก�าหนดไว้ว่า	“วิชาศึกษาทั่วไป	หมายถึง	วิชา

ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	มีความเข้าใจธรรมชาติ

ตนเอง	ผูอ้ืน่	และสงัคม	เป็นผูใ้ฝ่รู	้สามารถคดิอย่างมเีหตผุล	สามารถใช้ภาษาในการตดิต่อสือ่สาร

ความหมายได้ดี	มีคุณธรรม	ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของ

ประชาคมนานาชาติ	สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต	และด�ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็น

อย่างดี”	(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,	2552)

  

	 คณะศลิปศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึง่ในมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีทีน่อกเหนอืจากการ

มหีน้าทีผ่ลติบณัฑติทางด้านสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์แล้ว	ยงัมหีน้าทีส่�าคญัอกีประการหนึง่	

คือ	จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้กับ

นักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัย

	 วิชา	1446	101	:	ศิลปะการด�าเนินชีวิต	(Art	of	Living)	เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปทางด้านสังคมศาสตร์	มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ	คือ	มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของมหาวทิยาลยัและสอดคล้องกับแนวคดิการจดัการศึกษาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร	พ.ศ.	2548	โดยมสีงัเขปรายวชิา	(Course	description)	คือ	มนษุย์กบั

การคิด	ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม	

กระบวนการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่	บคุลกิภาพและมารยาททางสงัคม	มนษุยสัมพนัธ์และการส่ือสาร	

ทั้งน้ี	ผู้สอนเป็นผู้ก�าหนดกระบวนการเรียนการสอน	ตั้งแต่การก�าหนดวัตถุประสงค์	 เนื้อหา	

กิจกรรม	เอกสารประกอบการเรียนการสอน	สื่อโสตทัศนูปกรณ์	รวมถึงการวัดและประเมิน

ผล	โดยขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ	ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนและ

ระบบ	จนกระท่ังได้รับการประกาศจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เรื่อง	วิชาศึกษาทั่วไป	พ.ศ.	

2552	ลงวันที่	16	กันยายน	พ.ศ.	2552	โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา	2552	เป็นต้นไป	

(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,	อ้างแล้ว)

	 อย่างไรก็ตาม	รายวิชาดังกล่าวเปิดสอนเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาต้น	ปีการศึกษา	

2553	ผูว้จิยั	ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบสอนรายวชิาดงักล่าวได้ข้อมลูจากการพดูคยุอย่างไม่เป็นทางการ

กบันกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนส่วนหนึง่ว่า	“	เนือ้หาบางหัวข้อมคีวามเป็นนามธรรม	ท�าให้เข้าใจ
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ยาก	และยังไม่สามารถเชื่อมโยงหรือน�าความรู้ไปปรับใช้ได้จริง”	ในขณะที่ผู้เรียนบางคนเสนอ

ให้เพิ่มหัวข้ออื่นๆ	ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตมากยิ่งข้ึน	เป็นต้น	(สุดาวรรณ,	

สัมภาษณ์,	2	กันยายน	2553)	

	 ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า	หากให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ

เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการทางวิจัยเพื่อให้เกิดความ

น่าเชื่อถือทางวิชาการมากยิ่งขึ้น	จะท�าให้การจัดการเรียนการสอนวิชา	1401	101	:	ศิลปะการ

ด�าเนินชวีติ	คณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีมคีวามสมบรูณ์และเป็นประโยชน์มากขึน้	

ต่อผูเ้รยีนซึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียโดยตรง	ผลการวจิยัยงัเป็นสามารถใช้แนวทางส�าหรบัรายวชิา

อื่นๆ	ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนซ่ึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน

สังคมต่อไป	ซึ่งวิธีการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	

(Student-centered)	อนัจะช่วยให้นกัศกึษาและบณัฑติของมหาวทิยาลัยอบุลราชธานเีกดิการ

พัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม	สามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการ

ท�างานได้อย่างมีความสุข	เกิดผลดีต่อตนเอง	ครอบครัวและสังคมสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
	 1)	ศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมต่ีอกระบวนการเรยีนการสอนรายวชิาศลิปะการ

ด�าเนินชีวิต	ในด้านต่างๆ	ต่อไปนี้	ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์	วิธีการสอน	/	

กิจกรรมการเรียน-	การสอน	สื่อการเรียนการสอน	การวัดและประเมินผล	ผู้สอน	ผู้เรียน	และ

ผลการเรียนรู้	

	 2)	ได้แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะการด�าเนินชีวิต

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1)	ได้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากผูเ้รยีนเกีย่วกับการจดักระบวนการเรียนการสอน

รายวิชาศิลปะการด�าเนินชีวิต	

	 2)	ได้แนวทางการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนรายวชิาศิลปะการด�าเนนิชวีติให้มี

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	เพื่อให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง

	 3)	ได้ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สามารถน�าไปแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	กับคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
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นิยามศัพท์เฉพาะ
	 ความคิดเห็น หมายถึง	ความรู้สึกที่แสดงออกในประเด็นหรือค�าถามในแบบสอบถาม

หรือการสัมภาษณ์ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการนักศึกษา	หมายถึง	ผู้ท่ีลงทะเบียน

เรียนรายวิชา	1446	101	:	ศิลปะการด�าเนินชีวิต	ในภาคการศึกษา	ที่	1	ปีการศึกษา	2554	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 กระบวนการการเรยีนการสอน	หมายถงึ	การจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้องระหว่าง	

วัตถุประสงค์กับเนื้อหา	วิธีการสอน/	กิจกรรมการเรียนการสอน	สื่อการเรียนการสอน	การวัด

และประเมินผล	ผู้สอน	และผู้เรียน	ซึ่งสิ่งเหล่านี้วัดได้จากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

	 วิชาศิลปะการด�าเนินชีวิต	หมายถึง	วิชารหัส	1446	101	ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป	ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

ระเบียบวิธีการวิจัย
	 การวจิยัคร้ังนี	้ประชากรเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานทีีล่งทะเบยีนเรียน

วิชาศิลปะการด�าเนินชีวิต	ทั้งหญิงและชาย	ทุกชั้นปี	ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2554	จ�านวน

ทั้งสิ้น	78	คน	เป็นเพศชาย	16	คน	เพศหญิง	62	คน	เนื่องจากจ�านวนนักศึกษาไม่มากนัก	ผู้วิจัย

จึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด	

	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอืการสมัภาษณ์และแบบสอบถามทีผู่วิ้จยัสร้างขึน้	โดยอาศยั

ทฤษฎี	การเรียนรู้ของ	Bloom	((1976,	www.surinarea1.go.th/	,	4	กันยายน	2553)	เป็น

แนวทางการสร้างเคร่ืองมอื	หลงัจากนัน้ส่งให้ผูท้รงคุณวฒุติรวจสอบและให้ข้อคิดเหน็	เมือ่ผู้วจิยั

ปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะแล้ว	น�ามาจดัท�าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์	จากนัน้น�าไปหาค่าความ

เชื่อมั่น	(reliability)	เพื่อดูค่าคงที่แน่นอนใน	

	 การวัด	ด้วยวิธีสอบซ�้า	(Test	-	Retest	Method)	ผลของค่าความเชื่อมั่นได้ค่าเท่ากับ	

0	.826	ซึง่เป็นค่าทางสถติ	ิทีแ่สดงว่า	เครือ่งมอืในการวจัิยมคีณุภาพและความเช่ือมัน่สูงสามารถ

น�าไปใช้ในการศึกษาวิจัยได้	(	 	-	Coefficient,	อ้างใน	ครูพยนต์	www.school.obec.go.th,	

24	มกราคม	2554 )	โดย	ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนการสอน

และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน	ตั้งแต่ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา
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กับวัตถุประสงค์	วิธีการสอน	/	กิจกรรมการเรียนการสอน	ส่ือการเรียน	การสอน	การวัดและ

ประเมินผล	ผู้สอน	ผู้เรียน	รวมถึงผลการเรียนรู้ของนักศึกษา	
ทั้งนี้	ให้ผู้ตอบ	เลือกตอบประโยชน์ที่ได้รับแต่ละด้านซึ่งแบ่งออกเป็น	5	ระดับ	คือ

เลือกตอบ	1	หมายถึง	ได้ประโยชน์น้อยที่สุด	เลือกตอบ	2	หมายถึง	ได้ประโยชน์น้อย	

เลือกตอบ	3	หมายถึง	ได้ประโยชน์ปานกลาง	เลือกตอบ	4	หมายถึง	ได้ประโยชน์มาก

เลือกตอบ	5	หมายถึง	ได้ประโยชน์มากที่สุด

ทั้งนี้	ก�าหนดการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็น	ดังนี้

	 0.00	-	0.99	หมายถงึ	ได้ประโยชน์ในระดบัน้อยทีส่ดุ	1.00	-	1.99	หมายถงึ	ได้ประโยชน์

ในระดับน้อย

	 2.00	-	2.99	หมายถึง	ได้ประโยชน์ในระดับปานกลาง	3.00	-	3.99	หมายถึง	ได้

ประโยชน์ในระดับมาก

	 4.00	-	5.00	หมายถึง	ได้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด

	 นอกจากนั้น	ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการหลังการเรียนการสอนของแต่ละ

หวัข้อ	รวม	10	ครัง้	ใช้กลุม่ตวัอย่างครัง้ละ	3	คน	(หญงิ	2	คน	ชาย	1	คน)	รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้	

30	คน	หรือร้อยละ	43.71	ของจ�านวนประชากร	เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น	ใช้วิธีการวิเคราะห์

ทางสถิติใน	2	รูปแบบ	คือ	สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่า

เฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส�าหรบัข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมลูส่วนตัวของ

กลุม่ตวัอย่าง	และการประเมนิความคดิเหน็ทีม่ลีกัษณะเป็นแบบ	rating	scale	และการวเิคราะห์

เนื้อหา	(Content	Analysis)	ส�าหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์	และจากแบบสอบถามที่เป็น

ลักษณะแบบปลายเปิด	
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัย	สรุปได้ว่า	งานวิจัยชิ้นนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง	2	ข้อตามที่ก�าหนด	ดังนี้

	 1.1	ข้อมูลส่วนบุคคล
	 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า	ประชากรเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	โดยเป็นนักศึกษา
ชั้นปีที่	2	จ�านวนมากที่สุด	รองลงมา	คือ	ชั้นปีที่	3	ชั้นปีที่	1	ชั้นปีที่	4	และชั้นปีที่	5	ตามล�าดับ
	 1.2.	ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอน	เพื่อให้	การรายงาน
ผลการวิจัย	มีความชัดเจน	เข้าใจง่ายและมีความสอดคล้องกัน	ช่วยให้เห็นภาพการจัดกระบวน	
การเรียนการสอนที่ต่อเนื่อง	ผู้วิจัยขอน�าเสนอผลการวิจัยโดยจะรวมวัตถุประสงค์ทั้ง	2	ข้อไป
พร้อมกันในแต่ละประเด็น	ดังต่อไปนี้	

 1) ความสอดคล้องระหว่าง เนื้อหากับวัตถุประสงค์
	 ผลการศกึษาครัง้นีพ้บว่า	นกัศกึษาเหน็ว่า	ในภาพรวมหรอืทกุหวัข้อของรายวชิาศลิปะ
การด�าเนนิชวีติมเีนือ้หาทีม่คีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในระดบั	“มากทีส่ดุ”	(mean	=	4.01,	
S.D.=	0.79)	

	 ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก	ผูส้อนได้สร้างความเข้าใจและการยอมรบักระบวนการเรยีนการสอน
ร่วมกันให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นภาคเรียน	โดยในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน	มีการอธิบายถึง
ปรัชญา	และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ให้นักศึกษาเข้าใจ	นอกจากน้ันมีการแจก
ประมวลรายวิชา	(Course	Syllabus)	ให้นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง	
โดยผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญๆของการเรียนการสอน	ได้แก่	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	
สื่อการเรียนการสอน	การวัดและประเมินผลรวมทั้งเอกสารอ่านประกอบ	ประเด็นที่ส�าคัญ	คือ	
ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ	เช่น	รูป
แบบการวัดผล	เกณฑ์การตัดคะแนน	หรือสัดส่วนของคะแนน	เป็นต้น	นอกจากนี้	ในการเรียน
การสอน	แต่ละหัวข้อ	ผู้สอนได้กล่าวย�้าถึงวัตถุประสงค์ทุกครั้ง	เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเห็น
เป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันว่าตนเองจะเรียนรู้เรื่องอะไร	และ/	หรือจะต้องท�าอะไรได้	เป็นต้น	ซึ่ง
ผู้วิจัยตระหนักเสมอว่า	การสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้นักศึกษาและผู้สอนมีทิศทางและเป้าหมาย	ซึ่งส่งผลดีต่อการท�ากิจกรรมต่างๆ	ให้
สอดคล้องและด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(Bloom,	1976	ใน	www.surinareal.go.th, 
4	กันยายน	2553)
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	 ดงันัน้	แนวทางการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนเพ่ือให้ผู้เรยีนได้รบัประโยชน์สูงสุด	
การออกแบบเนือ้หาในรายวชิา	ผูส้อนจะต้องไม่ลมืทีจ่ะยดึวตัถปุระสงค์ทีต้่องการสร้างเสรมิให้ผู้เรยีน	
เป็นหลักส�าคัญ

2) วิธีการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน

	 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ	80	พอใจทุกกิจกรรมที่ใช	้

เนื่องจากผู้สอน	ให้ความส�าคัญกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	โดยใช้วิธีการ

เรยีนการสอนแบบกว้างๆ	ทีห่ลากหลายเทคนคิ	เช่น	มุง่การเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมแทนการ

บรรยาย	ด้วยการถาม-ตอบ	มากกว่าผูส้อนบรรยายอย่างเดยีว	การมอบหมายให้ผูเ้รยีนอภปิราย

แลกเปลีย่นในกลุม่ใหญ่และกลุม่ย่อย	หรอืให้ปัญหาแบบปลายเปิดและปัญหาทีต้่องการความคดิ

แบบวิเคราะห์	และใช้การเรียนรู้แบบตามความสามารถหรือการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการท�างาน

เป็นทีม	เป็นต้น	ซึ่งการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถเพิ่มแรงจูงใจ	ในการเรียนรู้	เก็บความรู้ไว้

ได้ดีกว่า	มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง	และมีทัศนคติที่ดีขึ้นกับวิชาที่ถูกสอน	(Bonwell	and	Eisen	

1991;	Johnson	Johnson	and	Smith	1991a,	b;	Mc	Keachie	1986;	Meyers	and	Jones	

1993,	อ้างใน	แสงระวี	ประดิษฐานนท์,	2552)	นอกจากนี้	กรมวิชาการ,	(อ้างในวัฒนา	ก้อนเชื้อ

รตัน์,	2549)	ยงักล่าวว่า	ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูจ้ากการร่วมกิจกรรมทัง้การท�าด้วยตนเอง	และ

การมีส่วนร่วมจากมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

	 นอกจากนี้	ผู้วิจัยพบว่า	กิจกรรมที่นักศึกษาพอใจมากที่สุด	คือ	การจัดกิจกรรมนอก

สถานที่	 (ร้อยละ	100)	 ซ่ึงผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ท�ากิจกรมกลุ่มและต้องด�าเนินงานนอก 

ชั้นเรียนบนแนวคิดของ	“การให้”	โดยมีกรอบว่าอาจเป็นการให้ความรู้	ให้ความรักความอบอุ่น	

ให้ความบันเทิง	หรือการให้ความช่วยเหลือกับคนหรือองค์กรใดก็ได้	เมื่อแต่ละกลุ่มน�าเสนอ

รายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว	ทุกกลุ่มรายงานว่ารู้สึกชอบและประทับใจมาก	เนื่องจาก	

เป็นกจิกรรมทีท่�าประโยชน์ให้แก่สงัคมทีด่	ีได้ช่วยเหลอืและรูจ้กัแบ่งปันผูอ้ืน่	รูส้กึประทบัใจและ

รู้สึกมีความสุข	สนุกสนาน	ได้รู้จักเพื่อน	พี่	น้องมากขึ้น	ท�าให้รู้จักการท�างานเป็นกลุ่ม	เป็นทีม	

ท�าให้ได้รับประสบการณ์ท่ีดี	ได้เรียนรู้มากข้ึนจากการลงมือปฏิบัติจริง	ทั้งนี้ยังมีความคิดเห็นท่ี

ได้จากการสมัภาษณ์นกัศกึษาสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีก่ล่าวว่า	“……..พวกผมไม่ค่อยได้

ออกไปท�ากจิกรรมแบบนีเ้ลยครับ	อาจมบีางคนท่ีได้ท�ากจิกรรมกับชมุชนบ้างแต่จะอยูใ่นรปูของ

การออกค่ายบ�าเพ็ญประโยชน์มากกว่า	ดีครับเพื่อนๆ	ในกลุ่มก็ชอบ	ผมว่านอกจากได้ความสุข

แล้ว	ยงัเชือ่มความสมัพนัธ์กบัชมุชนข้างนอกอกีด้วย	ได้ประสบการณ์การตดิต่อประสานงาน	ซึง่



156 วารสารศิลปศาสตร์

โชคดีที่พวกเราได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนดีมาก	วันจัดกิจกรรม	คุณครูยังมาช่วย	คงคิด

ว่าน้องๆ	จะวุ่นวายมั้งครับ	จริงๆ	แล้วน้องๆ	น่ารัก	ตอนแรกๆ	ก็ยังไม่กล้าพูดด้วย	พอคุ้นกับพี่ๆ	

ให้ท�าอะไรก็ท�า	พวกผมยังเต้นไม่สู้น้องๆ	เลยครับ………	”	(ดุจดาว,	สัมภาษณ์,	18	กุมภาพันธ์	

2554)	นอกจากนั้น	การท่ีผู้เรียนได้ไปท�ากิจกรรมนอกชั้นเรียนด้วยตนเอง	ยังท�าให้เขาได้น�า

ประสบการณ์ที่ได้นั้นมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ	อีกด้วย	ถือว่าเป็นกิจกรรมที่พัฒนาและ

สร้างสรรค์ทางสังคมที่ดีแก่ผู้เรียนอีกวิธีหนึ่ง	(ไพฑูรย์	สินลารัตน์,	อ้างแล้ว)

	 อย่างไรก็ตาม	การจัดกิจกรรมนอกสถานที่นั้นยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง	การป้องกันปัญหา

ที่เป็นจุดอ่อนในประเด็นนี้	คือ	ผู้สอนต้องใช้เทคนิคบางอย่างในการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ทุกฝ่ายเนื่องจากได้รับข้อมูลทั้งจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์	พบว่า	ที่นักศึกษา

บางคนไม่ร่วมมือกับกลุ่มเท่าที่ควร	บางคนไม่รับผิดชอบงาน	ซึ่ง	Johnson	et	al.	1991,	อ้างใน	

แสงระวี	ประดิษฐานนท์,	2552)	เรียกนักศึกษาเหล่านี้ว่า	“พวกโดยสารฟรี”	(Free-rider)	คือ

ได้คะแนนจากผลงานที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง	Johnson	et	al. (1991)	เสนอการ

หลบเลี่ยงหรือขจัดอุปสรรคดังกล่าวไว้ว่า	“……ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนแบ่งคะแนนจากคะแนน

ทีไ่ด้จากผลงานของกลุม่แก่สมาชิกแต่ละคนของกลุม่กนัเองโดยแบ่งตามสดัส่วนของงานทีแ่ต่ละ

คนท�าให้กับงานนี้	นักศึกษาอาจอยากท�าดีกับเพื่อนยอมใส่ชื่อให้เป็นสมาชิกกลุ่มทั้งที่แทบไม่ได้

ช่วยท�าอะไรเลย	แต่เมื่อต้องแบ่งคะแนนให้	นักศึกษาคนท่ีไม่ค่อยได้ท�างาน	เพื่อนๆ	มักไม่แบ่ง

คะแนนให้พวกน้ีสูงนัก	อีกวิธีหน่ึงคือตอนน�าเสนอผลงาน	หากผู้สอนสุ่มเลือกสมาชิกกลุ่มให้

น�า	เสนอส่วนของโครงงานหรือการแก้ปัญหาบางส่วน	โดยทุกคนจะได้เกรดเดียวกันหมดจาก

ค�าตอบหรือการน�าเสนอของนักศึกษาที่ถูกสุ่มให้ตอบคนนั้น	ดังนั้น	นักศึกษาที่เก่งของกลุ่มต้อง

พยายามให้สมาชิกทุกคนเข้าใจงานที่ท�าและการแก้ปัญหาอย่างดี	และเขามักจะไม่ยอมให้คนที่

ชอบโดยสารฟรีใส่ชื่อในผลงานแล้วเสี่ยงที่จะถูกสุ่มเลือกเป็นผู้น�าเสนอผลงาน…”	เป็นต้น

	 ดงันัน้	แนวทางการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนทีไ่ด้รบัจากงานวจิยัครัง้นี	้คอื	วธิี

การสอนหรอืกิจกรรมการเรยีนการสอนต้องค�านงึถึงผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง	โดยใช้วิธกีารเรยีนการ

สอนแบบกว้างๆ	และมกีจิกรรมทีห่ลากหลาย	เช่น	การอภปิรายกลุ่มย่อย	การชมวดีทิศัน์	การน�า

เสนองานค้นคว้า	ฯลฯ	โดยเฉพาะกิจกรรมนอกสถานที่	ท�าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่ดี	

ได้เรียนรู้มากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริง	รู้จักการท�างานเป็นทีม	อย่างไรก็ตาม	การมอบหมาย

งานกลุ่มอาจมีจุดอ่อนในเรื่องการขาดความรับผิดชอบ	เอาเปรียบสมาชิกในกลุ่ม	ฯลฯ	จากพวก

โดยสารฟร	ีผูส้อนจะต้องรูจ้กัใช้เทคนคิในการจดัการหรือป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้เพ่ือประโยชน์
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และความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	

 3) สื่อการเรียนการสอน

	 ผลการศกึษาครัง้นีพ้บว่า	นกัศกึษามากกว่าร้อยละ	85	พอใจสือ่และโสตทศันปูกรณ์

ทุกประเภท	ที่ใช้ในการเรียนการสอน	ได้แก่	การมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน	การใช	้

Power	Point	ประกอบการบรรยาย	และการใช้สื่อวีดีทัศน์ที่หลากหลายเนื้อหา	โดยเฉพาะสื่อ

ประเภทวีดีทัศน์เป็นสิ่งที่นักศึกษาพอใจมากท่ีสุด	เน่ืองจากเป็นส่ือที่สามารถดึงดูดความสนใจ

ได้ดี	ท�าให้ไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียน	อีกทั้งยังสร้างการรับรู้	และเข้าใจผู้คนในสังคมได้หลายแง่มุม

มากยิ่งขึ้น	สามารถท�าให้เข้าใจเนื้อหา	และกระตุ้นให้นักศึกษาน�าไปคิดวิเคราะห์และสามารถ

เป็นบทเรียนในการประยุกต์หรือปรับใช้ในชีวิตจริง	สอดคล้องกับผลการศึกษาของสายสุณี 

สทุธริกัษ์	(2552)	ทีพ่บว่า	การใช้กจิกรรมการตัง้ปัญหาสามารถเสรมิกระบวนการคดิและใช้เหตผุล

ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้	นอกจากนี้	ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ

ประภาพร	ตั้งธนธานิช	(อ้างแล้ว)	ที่พบว่า	ในการสอนวิชาคุณค่าชีวิต	กิจกรรมที่นักศึกษาชอบ

มากที่สุดและเห็นว่ามีประโยชน์มากที่สุดเป็นกิจกรรมเดียวกัน	คือ	กิจกรรมชมวีดีทัศน์

	 เนื่องจากมีนักศึกษาส่วนหนึ่งสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการว่า	“	อยากให้

มีซีดีที่เปิดในชั้นเรียนสามารถยืม-คืนท่ีห้องสมุด…”	ถึงแม้ว่าจะมีนักศึกษาบางคนให้ข้อมูลว่า	

“อาจารย์ให้เวลาดูวีดีทัศน์	นานเกินไป”	ในขณะที่บางคนกลับบอกว่า	“ระยะเวลาในการดูน้อย

เกนิไป	ท�าให้ไม่ค่อยเข้าใจนกั”	ความคดิเหน็ทีไ่ม่สอดคล้องกนันี	้สะท้อนว่านกัศึกษามีความแตกต่าง	

กนัซึง่เป็นเร่ืองธรรมชาตขิองผู้เรยีน	ผูส้อนต้องเข้าใจความแตกต่างของผูเ้รยีน	จงึต้องส่งเสรมิและ

สนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่มให้มีความมุ่งม่ันในการศึกษา	(อัจฉรา	วัฒนาณรงค์,	2551)ดังนั้น	หาก

ผู้สอนสามารถจัดให้มีสื่อวีดีทัศน์ไว้ให้บริการที่อ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่ต้องการยืมไป

ดูนอกชั้นเรียน	ย่อมเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

	 นอกจากนี้	การใช้	power	point	ประกอบการบรรยายนั้น	จะต้องปรับปรุงเทคนิค

การน�าเสนอให้มคีวามหลากหลาย	น่าตดิตามและกระตุน้ความอยากรูอ้ยากเห็นให้มากขึน้	ดงัที่	

สุภาพ	ณ	นคร	(2553)	ได้	สรุปถึงเทคนิควิธีการสอนด้วยสื่อตามแนวคิดของ	Gagne	ว่าสื่อต้อง

เร้าความสนใจ	เช่น	มีโปรแกรมที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน	โดยอาจเป็นการ์ตูน	

หรือกราฟิกท่ีดึงดูดสายตา	นอกจากน้ี	ความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการ

ตั้งค�าถามต่อไปได้
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	 ดังนั้น	กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	ที่สามารถใช้เปน็แนวทางการพฒันาสื่อ

การเรยีนการสอน	คอื	ควรมสีือ่วีดทัีศน์ด้วย	เน่ืองจากสามารถดึงดดูความสนใจ	ผูเ้รยีนไม่รู้สกึเบือ่

กับการเรียน	ช่วยความเข้าใจเนื้อหา	และกระตุ้นให้นักศึกษาน�าไปคิดวิเคราะห์และสามารถเป็น

บทเรียนในการประยุกต์หรือปรับใช้ในชีวิตจริงได้ดี

	 นอกจากนี้	สื่อประเภทอื่นๆ	ต้องเร้าความสนใจ	กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้

เรียน	น�าไปสู่การตั้งค�าถามของผู้เรียนต่อไปได้

 4) การวัดผลและประเมินผล	

	 ผลการศกึษาครัง้นีพ้บว่า	กลุม่ตวัอย่างมากกว่าร้อยละ	85	พอใจรปูแบบการวดัผลและ

เกณฑ์การประเมนิทัง้ด้านสดัส่วนคะแนน	การสอบกลางภาคและปลายภาค	ความยาก-ง่ายของ

ข้อสอบ	รวมถงึการตดัเกรดแบบองิเกณฑ์	เนือ่งจากการทีผู่ส้อนสร้างการยอมรบัร่วมกนัเกีย่วกบั

ประเด็นดงักล่าวตัง้แต่สปัดาห์แรกของการเรยีนการสอนแล้ว	ท�าให้มคีวามชดัเจนในเรือ่งนีต้ัง้แต่ต้น	

	 นอกจากนี	้ผูส้อนยงัได้สร้างความเป็นกนัเองกับผูเ้รยีน	เพือ่ให้ผู้เรยีนกล้าสอบถาม	และ

หรอืแสดงความคดิเหน็ได้อย่างอสิระ	เช่น	การเข้าไปพดูคยุสอบถามระหว่างทีผู่เ้รยีนท�ากจิกรรม

กลุ่มย่อย	หรือให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสอบกลางภาค	เป็นต้น	

	 อย่างไรกต็าม	พบว่าประเดน็การวัดผลซึง่มข้ีอคดิเหน็ของนกัศึกษาทีส่อดคล้องกนัค่อน

ข้างมาก	คือ	ต้องการให้สัดส่วนคะแนนของการท�ารายงานเดี่ยวมากกว่าการท�างานกลุ่ม	โดยให้

เหตุผลว่า	“…สมาชิกบางคนไม่ช่วยเพื่อนท�างานหรือไม่ชอบแสดงความคิดเห็น	คะแนนก็ได้เท่า

กัน	ท�าให้ไม่ชอบบรรยากาศในการท�างานกลุ่ม..”	ผู้วิจัยต้องใช้วิธีการขจัดอุปสรรคนักศึกษา

ประเภท	“โดยสารฟรี”	ดังท่ี	Johnson	et	al.	(1991,	อ้างใน	แสงระวี	ประดิษฐานนท์,	อ้าง

แล้ว)	เสนอแนะไว้	

	 ดังนั้น	แนวทางการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลนั้น	ผู้สอนและผู้เรียนต้องสร้าง

การรับรู้และยอมรับร่วมกัน	ทั้งรูปแบบและเกณฑ์	พร้อมสัดส่วนคะแนนตั้งแต่เริ่มการเรียน 

การสอน	ทั้งนี้	ผู้สอนต้องใช้เทคนิคท่ีสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าสอบถามหรือแสดงความคิด

เห็นได้อย่างอิสระ	เพื่อป้องกันความรู้สึกที่ไม่ยอมรับกติกาแต่ไม่กล้าเสนอความเห็นของผู้เรียน

บางคนได้
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 5) ผู้สอน

	 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า	นักศึกษาร้อยละ	96	พอใจผู้สอน	เนื่องจาก	ผู้สอนตระหนัก

ว่า	การสอนเป็นทัง้ศาสตร์และศลิปะ	จงึให้ความส�าคัญกับการแสดงบทบาทของครทูีด่	ีเช่น	ท�าให้

ผู้เรียน	เข้าใจง่าย	ดังข้อมูลท่ีนักศึกษาให้ข้อมูลในแบบสอบถามซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการ

ประเมินผู้สอนผ่านอินเตอร์เน็ต	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	(2554)	ว่า	อาจารย์อธิบายได้	เป็น

ขั้นเป็นตอน	ไม่ซับซ้อน	เข้าใจง่าย	มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรม	และมีการยก

ตัวอย่างประกอบที่น่าสนใจ	ท�าให้เห็นภาพท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน	เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น	มีกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนรู้	ซึ่งศักดา	ดาดวง	(2554)	กล่าวว่า	

การท�าให้	“เข้าใจง่าย”	นับว่าเป็นหัวใจของการสอน	ผู้สอนต้องมีความรู้	อย่างแท้จริง	แล้วคัด

กรองว่าส่วนไหนส�าคัญ	ส่วนไหนไม่ส�าคัญ	แล้วสกัดหรือตกผลึกส่วนส�าคัญเหล่านั้น	ท�าเป็นบท

สรปุให้ง่าย	ทัง้ยงัจะช่วยเพิม่ความอยากรูอ้ยากเรยีนของผูเ้รยีนได้	นอกจากนี	้ผูส้อนยงัตระหนกั

ในเร่ืองของบุคลกิภาพและการเป็นแบบอย่างทีด่	ีดงัเหน็ได้จากข้อมลูจากแบบสอบถาม	ทีว่่า	“…

อาจารย์มคีวามเป็นกันเอง	เอาใจใส่นกัศกึษา	ตรงต่อเวลาและแต่งกายเหมาะสม	เป็นแบบอย่างที่

ดแีก่นกัศกึษา	…”	คณุลกัษณะและการกระท�าดงักล่าว	ผูส้อนเหน็ว่า	จะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลง	

และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีหลักสูตรก�าหนดเป้าหมายโดยเฉพาะไว้	โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง	ในรายวิชาที่เป็นหมวดศึกษาทั่วไป	ซึ่ง	กนก	วงษ์ตระหง่าน	(มปป.)	กล่าวว่า	เป้า

หมายของการศึกษาทัว่ไปนัน้	สิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุคอืคอื	การสร้างทกัษะและคณุธรรมพืน้ฐานทีจ่�าเป็น

ต่อการด�ารงชวีติ	ผูส้อนต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัผูเ้รยีน	โดยเฉพาะในด้านคุณธรรมจรยิธรรม	

เพื่อสร้างความศรัทธาให้กับผู้เรียน	เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตาม	และต้องเป็นแบบอย่างแห่งการ

ปฏิบัติ

	 อย่างไรก็ตาม	มีข้อมูลที่นักศึกษาเสนอแนะในแบบสอบถามที่น่าสนใจ	ท�าให้ผู้สอนได้

แนวทางการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพต่อไป	เช่น	“….อยากให้อาจารย์

สรปุเนือ้หาของแต่ละสปัดาห์….”	ท�าให้ผูส้อนเหน็ว่า	หากมกีารสรุปเนือ้หาแต่ละหวัข้อแล้วเชือ่ม

โยงกบัเนือ้หาในหวัข้อต่อไป	หรอืทีเ่รยีกว่า	การน�าเข้าสูบ่ทเรยีน	จะท�าให้ผูเ้รยีนเข้าใจและมคีวาม

ชัดเจนยิ่งขึ้น	

	 นอกจากนี้ยังพบข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามอีกว่า	“..ควรเข้มงวดกับนักศึกษาที่

รบกวนเพื่อนร่วมห้องเรียน…..”	ท�าให้ผู้สอนเห็นว่าควรมีการสร้างกติกาหรือข้อตกลงระหว่าง 

ผู้เรียนด้วยกันเองในเรื่องระเบียบวินัยในช้ันเรียน	โดยจะต้องมีกติกาการลงโทษที่ให้นักศึกษา
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ช่วยกันเป็นผู้ก�าหนด	ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า	จะได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนมากกว่าการสร้างกติกา

จากผู้สอนฝ่ายเดียว

	 ดงันัน้	แนวทางการพฒันากระบวนการด้านผูส้อน	คอื	ผูส้อนต้องให้ความส�าคัญต่อเรือ่ง

การสรปุเนือ้หาแต่ละหวัข้อแล้วเชือ่มโยงกบัเนือ้หาในหวัข้อต่อไป	หรอืทีเ่รยีกว่า	การน�าเข้าสูบ่ท

เรียน	จะท�าให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น	นอกจากนี้	ต้องมีความเข้มงวดกับนักศึกษา

ที่ขาดระเบียบวินัยให้มากขึ้นเพื่อบรรยากาศที่ดีของการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 6) ผู้เรียน 

	 ผลการศกึษาครัง้นีพ้บว่า	กลุม่ตวัอย่างมากกว่าร้อยละ	85	พอใจด้านผูเ้รยีน	เนือ่งจาก

ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะและการกระท�าที่เอื้อและสร้างบรรยากาศให้การเรียนการสอน 

ราบร่ืน	ด�าเนินไปตามที่ผู้สอนวางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	กล่าวคือ	ตั้งใจเรียน	เข้าเรียน

สม�า่เสมอ	โดยเฉพาะการให้ความร่วมมอืในการท�ากิจกรรมกลุม่ด้วยด	ีซึง่กสุุมา	ชศูลิป์	(อ้างแล้ว)	

กล่าวว่า	บทบาทหนึง่ทีส่�าคญัของผูเ้รยีน	คอืการมปีฎสิมัพนัธ์แลกเปลีย่นร่วมกนัจากเพือ่นในกลุ่ม	

สอดคล้องกับข้อสรุปของสมศักดิ์	ภู่วิภาดาวรรธน์,	(มปป.	อ้างจาก	หวน	พินธุพันธ์,	2553)	ที่

กล่าวว่า	การเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัจะต้องมุง่เน้นกจิกรรมสร้างความร่วมมอืทีเ่ป็นทกัษะ

ส�าคญัในการด�าเนนิชวีติของผูเ้รยีน	ซึง่จะต้องเข้าใจตนเองและพร้อมที	่จะปรบัเปล่ียนหรอืพฒันา

ตนเองได้อย่างเหมาะสมในการด�าเนนิชวีติในสงัคม	นอกจากนัน้	กจิกรรมด้านทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล	นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงถึงภาวะผู้น�าแล้ว	ยังเป็นการปลูก

ฝังคุณสมบัติของความเป็นผู้รับผิดชอบการท�างานด้วยตนเองอีกด้วย	(กุสุมา	ชูศิลป์,	อ้างแล้ว)	
	 นอกจากนี	้พบว่า	มข้ีอมลูจากแบบสอบถามทีเ่สนอให้มกีารปรบัปรงุด้านผู้เรียน	ได้แก่	
ควรร่วมแสดงความคิดเห็น	และซักถามอาจารย์ในช้ันเรียนให้มากขึ้น	ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่ยังมีคุณลักษณะดังกล่าว	ดังน้ัน	ผู้สอนต้องใช้เทคนิควิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคดิเห็นให้มากยิง่ขึน้	โดยใช้ค�าถามเป็นตวักระตุน้	อาจใช้ค�าถามทีห่ลากหลาย	ตัง้แต่ค�าถาม
ที่ง่ายไปจนถึงค�าถามที่ต้องใช้ความคิดท่ีสูงข้ึน	เพราะค�าถามที่ดีจะช่วยให้เกิดพัฒนาทางความ
คิด	ค�าถามจะช่วยให้ผู้เรียนมีแง่มุมความคิดที่แปลกใหม่	เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางน�าไป
สูค่วามเข้าใจและเกดิการเรยีนรูต้ามจดุมุง่หมายทีก่�าหนดไว้	ดงัที	่Jay	McTight	(1991,	อ้างจาก	
ชยัวฒัน์	สทุธริตัน์,	2553)	กล่าวว่า	ผูส้อนทีใ่ช้ค�าถามการคดิขัน้สูงจะช่วยยกระดบัการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนได้	นอกจากนี	้ควรมกีลวธิสีร้างแรงจงูใจให้ผูเ้รยีนแสดงออกถงึความคิดของตนเองมากขึน้	
โดยอาจใช้สิ่งของเล็กๆ	น้อยๆ	เป็นรางวัล	หรือให้คะแนนการมีส่วนร่วมกิจกรรม	เป็นต้น
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	 ดงันัน้	การพัฒนาผูเ้รยีนซึง่เป็นอกีองค์ประกอบหนึง่ทีส่�าคญัของกระบวนการเรยีนการ
สอนต้องม	ีคอื	คณุสมบตัขิองผูม้ส่ีวนร่วมแสดงความคดิเห็น	และกล้าซกัถามอาจารย์ในชัน้เรยีน
ให้มาก	รวมทั้งการมีความรับผิดชอบเข้าชั้นเรียนและตั้งใจเรียนอย่างสม�่าเสมอ

 7) ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
	 ผลการศึกษาครัง้นีพ้บว่า	นกัศกึษาส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า	ได้รบัความรู	้ความเข้าใจใน
ภาพรวมของทุกหัวข้อของรายวิชาศิลปะการด�าเนินชีวิตในระดับ	“มาก”	(mean	=	3.90,	S.D	
=	0.79)	ยกเว้นหัวข้อ	มนุษย์กับการคิด	:	การคิดแบบเดิม	ที่อยู่ในระดับ	“ปานกลาง”	(mean	=	
2.93,	S.D.=0.98)	ทัง้นีเ้นือ่งมาจากเนือ้หามคีวามเป็นนามธรรม	ซึง่ท�าให้เข้าใจยากกว่าเนือ้หาที่
มคีวามเป็นรปูธรรม	ดงัทีม่นีกัศกึษาให้ข้อมลูกับผูส้อน	ว่า	“หวัข้อนีก้เ็คยเรยีนมาแล้วในวชิา……
เวลาฟังอาจารย์อธิบายและยกตัวอย่าง	ก็เหมือนจะเข้าใจ	แต่พอมาท�างานในห้องเรียน	หรือท�า
ข้อสอบ	กลับท�าไม่ค่อยได้และไม่มั่นใจว่าที่ท�าไปนั้นถูกหรือไม่	หนูรู้สึกว่า	มันเป็นนามธรรมมาก
ค่ะ”	(สิรินทรา,	สัมภาษณ์	25	พฤศจิกายน	2553)	นอกจากนั้น	อาจเนื่องมาจาก	การใช้เวลาท�า
กจิกรรมกลุม่ย่อยน้อยเกนิไป	ประกอบกบัการทีผู่เ้รยีนเองกไ็ม่ซักถามเมือ่ไม่เข้าใจ	ดงัมข้ีอเสนอแนะ	
ในแบบสอบถามด้านผู้เรียนท่ีมีข้อมูลว่า	“ถึงไม่เข้าใจ	นักศึกษาก็ไม่กล้าถามหรอกครับ”	และ	
“….	ไม่กล้าถามค่ะ	กลัวเสียเวลาคนอื่น..	”	(จามิกรณ์,	สัมภาษณ์	25	พฤศจิกายน	2553	)	

	 นอกจากนี้	การศึกษาในประเด็นการน�าความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้ในการด�าเนิน
ชีวิตได้นั้น	ผลการศึกษาพบว่า	หัวข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกเป็นล�าดับแรกคือ	ความเข้าใจในชีวิต	
:	รู้เขา	รู้เรา	เนื่องจาก	เป็นหัวข้อที่มีกิจกรรมหลากหลาย	เช่น	ผู้สอนให้นักศึกษาเขียนบรรยาย
บอกเล่าชีวิตของตนเอง	นอกจากน้ัน	ยังได้ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสรุปข้อคิดที่ได้รับหลังจากที่
ชม	DVD	จากรายการ	ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร	

	 ตอน	“นักศึกษาราตรี”	ซ่ึงเป็นเรื่องราวเก่ียวกับชีวิตนักศึกษาที่ครอบครัวมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจ	ท�าให้เธอต้องท�างานกลางคืน	ส่งผลกระทบถึงการเรียน	อย่างไรก็ตามเธอยังต่อสู้
และพยายามเรียนต่อไป	รวมถึงการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ	ในชั้นเรียน	ดัง
นั้น	เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ	ที่ผู้เรียนได้สะท้อนชีวิตของตนเอง	และรับรู้ชีวิตของผู้อื่น	ท�าให้
นักศึกษาเข้าใจและตระหนักในเงื่อนไขและข้อจ�ากัดของชีวิตผู้คนได้มากยิ่งขึ้น	การให้ผู้เรียนได้
ร่วมกิจกรรมในลักษณะ	Active	learning	จึงเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับเน้ือหา
โดยตรง	ถือเป็นการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ	(ไพฑูรย์	สินลารัตน์,	2550)
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	 เมือ่พจิารณาถึงสามล�าดบัท้ายทีก่ลุม่ตวัอย่างเหน็ว่ายังน�าไปใช้ในการด�าเนนิชวิีตได้น้อย	
ได้แก่	หัวข้อ	การคิด	ทั้งการคิดแบบเดิมและการคิดแนวใหม่	ท�าให้ผู้สอนเห็นว่ายังไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา	ข้อ	2	ที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและน�าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ได้	

	 ดังนั้น	การพัฒนาการเรียนการสอนหัวข้อมนุษย์กับการคิด	และการคิดแนวใหม่	น้ัน	
ผู้สอนจะต้องน�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ผู้เรียนให้ข้อมูลไว้ไปปรับปรุงกิจกรรมในหัวข้อ
ดังกล่าว	กล่าวคือ	“…ควรให้เวลาในการบรรยายและยกตัวอย่างประกอบให้มาก	โดยเฉพาะ
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม	หรือใกล้ตัวผู้เรียน”	นอกจากนี้	การเพิ่มกิจกรรมอื่นๆที่ให้ผู้เรียนได้ฝึก
การคดิวเิคราะห์มากขึน้	เช่น	การอ่านบทความ	หรอืการแสดงบทบาทสมมุตสิะท้อนปัญหาสงัคม	
น่าจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ได้คิดด้วยตนเองและแสดงออกถึงความเข้าใจที่เกิดจากการ
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์	รวมถึงการคิดแก้ไขปัญหาได้	ดังเช่น	ผลการศึกษาของประภาพร	ตั้ง
ธนธานิช	(2553)	ที่พบว่านักศึกษาชอบกิจกรรมดังกล่าวเป็นอันดับสอง	รองจากการชมวีดีทัศน์	
เพราะมีความสนุกสนาน	และได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาสังคมที่หลากหลายอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ
 7.1 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ จากผลการวิจัยครั้งนี้	สามารถเสนอแนะได้ดังนี้	

	 1)	ทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีนควรสร้างความเข้าใจและการยอมรบักระบวนการเรยีนการสอน
ร่วมกัน	ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นภาคเรียน	เช่น	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการเรียนการสอน	การวัดและ
ประเมินผล	เป็นต้น	

	 2)	ผูส้อนควรให้ความส�าคญักบัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง	โดยใช้วธิี

การเรียน	การสอนแบบกว้างๆ	ที่มีเทคนิคหลากหลาย	โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมนอกสถานที่

	 3)	ผู้สอนควรจัดให้มีสื่อวีดีทัศน์ไว้ให้บริการนอกเวลาเรียน	เช่น	ที่ห้องสมุดคณะ	หรือ

หอสมดุมหาวทิยาลยั	เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูเ้รยีนทีต้่องการยมืไปดนูอกชัน้เรียนหรอืศกึษา

เพิ่มเติมด้วยตนเอง	

	 4)	ผู้สอนและผู้เรียนต้องสร้างการการรับรู้และยอมรับร่วมกัน	ในรูปแบบและเกณฑ	์

พร้อมสัดส่วนคะแนนตั้งแต่เริ่มการเรียนการสอน

	 5)	ผู้สอนต้องสรุปเน้ือหาแต่ละหัวข้อแล้วเชื่อมโยงกับเนื้อหาในหัวข้อต่อไป	เป็นการ

น�าเข้าสูบ่ทเรยีน	ซึง่จะท�าให้ผูเ้รยีนเข้าใจและมคีวามชดัเจนในการเชือ่มโยงการเรียนรูม้ากยิง่ขึน้	

	 6)	ต้องให้ความส�าคัญในเร่ืองระเบียบวินัยและความรับผิดชอบท่ีจะสร้างเสริม
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คุณลักษณะที่ดี	ในการประกอบอาชีพต่อไปแก่ผู้เรียน

	 7)	ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน	ต้องครอบคลุมทั้งเรื่องของความรู้	และสามารถ

น�าไปปฏิบัติ	ได้ในชีวิตจริงโดยยึดหลักของผู้มีคุณธรรม	จริยธรรมอันจะช่วยสร้างประโยชน์ให้

เกิดขึ้นทั้งต่อตนเอง	ชุมชนและสังคมตามเป้าหมายของการศึกษา

 7.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย สิ่งที่ผู้วิจัยขอเสนอแนะ	คือ	ควรมีการศึกษาวิจัย

ในรายวิชาอ่ืนๆ	ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	โดยเฉพาะการน�ารูปแบบการสอนอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือรูปแบบที่มีการผสมผสานไปทดลองใช้ในชั้นเรียน	
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บทคัดย่อ

	 จากการประเมนิคณุภาพภายนอกส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย	(กศน.)	อ�าเภอทั่วประเทศในปี	2552	โดยส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	พบว่ามี	กศน.อ�าเภอเพียงร้อยละ	12.3	เท่านั้นที่มีผลการประเมินอยู่

ในระดบัดมีาก	ดงันัน้การวจิยัครัง้นีจ้งึมจีดุประสงค์เพือ่ศกึษาวเิคราะห์ปัจจยัส�าคัญทีส่่งผลให้การ

บริหารจัดการการศึกษานอกระบบมีคุณภาพ	โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือ	กศน.	อ�าเภอที่

ได้รับการประเมินสูงสุด	5	อันดับแรกจาก	500	แห่งในปีงบประมาณ	2552	และได้จ�าแนกผู้ให้

ข้อมูลออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	ผู้บริหาร	ผู้ปฏิบัติงาน	และผู้ใช้บริการ	การวิจัยนี้มีการเก็บข้อมูลจาก

หลากหลายวิธี	เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	ซึ่งได้แก่	การศึกษาเอกสารต่างๆ	การ

สัมภาษณ์รายบุคคล	การสนทนากลุ่ม	และการสังเกต	ซึ่งผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม

ได้ทัง้หมดตามหลกัทฤษฎพีืน้ฐาน	และทฤษฎรีะดับกว้าง	ผลของการวจัิยพบว่าการบรหิารจดัการ

การศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ	มีตัวแปรที่มีนัยส�าคัญจ�านวน	10	ตัวแปร	คือ	1)	ภาวะผู้น�า	2)	

การวางแผนยุทธศาสตร์	3)	การมุ่งเน้นที่ผู้ใช้บริการ	4)	การวัด	การวิเคราะห์	และการจัดการ

ความรู้	5)	การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล	6)	การบริหารกระบวนการ	7)	การประเมินความคุ้มค่า	

8)	วัฒนธรรมองค์การ	9)	หลักสูตรการเรียนการสอน	และ	10)	เทคโนโลยี	

ค�าส�าคัญ	:	การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	การศึกษานอกระบบ
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Abstract

	 From	the	external	quality	management	in	2009	by	the	Office	for	National	

Education	Standards	and	Quality	Assessment	(ONESQA),	only	12.3	percent	of	500 

District	Non-Formal	and	Informal	Education	Centers	(DNIECs)	nationwide	were	

found	to	be	of	high	quality.	This	research	thus	aims	to	examine	and	analyze	the	

key	factors	that	contribute	to	the	quality	management	of	non-formal	education	

in	Thailand.	The	samples	consisted	of	the	first	five	highest-ranking	DNIECs	in	2009.	

The	research	informants	were	composed	of	three	groups,	including	DNIECs’	

administrators,	operators	and	customers.	For	the	purpose	of	methodological	

triangulation,	the	data	of	this	research	were	gathered	from	various	methods,	

including	document	analysis,	interview,	focus	group	discussion	and	observation.	

The	collected	data	were	then	analyzed	based	on	the	framework	of	the	Grounded	

Theory	and	the	Grand	Theory.	The	results	show	that	there	are	ten	significant	

factors	which	contribute	to	the	quality	management	of	non-formal	education.	

They	were	1)	leadership,	2)	strategic	planning,	3)	customer	and	market	focus,	4)	

knowledge	management,	5)	human	resource	focus,	6)	process	management,	7)	

cost-effectiveness	analysis,	8)	organizational	culture,	9)	educational	curriculum	

and	10)	technology.

KEYWORDS :	Quality	management,	Non-Formal	Education
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บทคัดย่อ

 การศกึษาเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัต่อการพฒันาทรพัยากรมนษุย์และมคีวามส�าคญัต่อการ

พฒันาประเทศทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และการเมอืง	รฐับาลทกุยคุทกุสมัยจงึให้ความส�าคญัต่อ

การศกึษาของชาตจิะเหน็ได้จากการบญัญตัเิชงินโยบายไว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.	2550	และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ที่มุ่งหวังให้คนไทยทุกคนได้รับ

การศกึษาทีท่ัว่ถงึ	เท่าเทยีมอย่างมคีณุภาพ	และต่อเนือ่งตลอดชีวติดงันัน้	หลกัการจดัการศกึษา

นอกระบบ	ยึดหลักการและความมุ่งหมายโดยภาพรวมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

(กิตติพงศ์	วิเวกานนท์,	2547)	ควบคู่กับหลักการการศึกษานอกระบบ	หลักความเสมอภาค	การ

มส่ีวนร่วมในความรับผดิชอบ	กระบวนการเรยีนรู	้ความหลากหลาย	ความยดืหยุน่การ	บรูณาการ	

การกระจายอ�านาจ	เพื่อให้การศึกษานอกระบบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 กลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบส่วนมากเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ซ่ึงเป็นผู้มีวุฒิภาวะ

มีประสบการณ์	มีความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพดูแลครอบครัวและมีข้อจ�ากัดมากมาย

ในการเรยีนรู	้ซึง่ลกัษณะดงักล่าวท�าให้การจดักระบวนการเรยีนรูไ้ม่เหมอืนกบัเด็ก	เพราะมอีะไร

ทีแ่ตกต่างกนัหลายอย่าง	เช่น	ความคดิอ่าน	ประสบการณ์	ความพร้อม	การจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนจึงจ�าเป็นต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีส่วนร่วมน�าความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน(กรมการปกครอง,	2540)	

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 ในปีงบประมาณ	2552	สมศ.	ได้เข้าประเมินคุณภาพภายนอก	กศน.	อ�าเภอทั่วประเทศ

จ�านวน	500	แห่ง	ผลการประเมินจากข้อมูลท่ีส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา	(จันทนา	เลาหกุลเวทิต,	2550)	(องค์การมหาชน)	ผลการประเมินสรุปได้คือ	มีระดับ

ดีมากจ�านวน	55	แห่งจาก	500	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	12.3	แสดงให้เห็นว่าการประเมินคุณภาพ

ของ	กศน.	อ�าเภออาจยงัมปัีญหาในด้านคณุภาพด้านการจดัการเรยีนการสอนโดยเฉพาะปัญหา

ด้านบคุลากร	อาจเกดิจากครผูู้สอนทีไ่ม่เข้าใจวธิกีารเรยีนการสอนอย่างมรีะบบ	และยงัขาดความ

สามารถในการจัดการน�าข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	อีกทั้งสถาน

ศกึษาอาจไม่เหน็ความส�าคญัต่อการน�าผลการประเมนิมาปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่ง	จงึอาจส่งผลต่อ

แผนงานต่างๆ	ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดในที่สุดก็ส่งผลกต่อการไม่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการศกึษา	อย่างไรกต็ามผู้วจิยัมคีวามสนใจอย่างยิง่ทีจ่ะท�าการศกึษาเฉพาะสถานศกึษา	
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ทีม่กีารบรหิารการจดัการการศกึษานอกระบบท่ีมคีณุภาพ	เพือ่น�าผลการศกึษามาเป็นแบบอย่าง

ในการด�าเนินงานส�าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1.	 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ

2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชิงคณุภาพ	(Qualitative	Research)	แบบมสีมมติฐาน	และ

มรีปูแบบการวจิยัแบบไม่มกีารทดลอง	(non-experimental	design)	โดยผูว้จิยัได้ใช้วธิกีารเชงิ

วิธีการเชิงนิรนัย	(deductive)	ในการก�าหนดสมมติฐานชั่วคราวจากทฤษฎีทางด้านการจัดการ

เพ่ือเป็นเครือ่งมอืน�าทางในการเกบ็ข้อมลู	และใช้วธิกีารเชิงอปุนยั	(inductive)	โดยใช้การศกึษา

เฉพาะกรณีหรือเฉพาะสถานการณ์หนึ่งๆ	เพื่อสร้างตัวแบบเฉพาะกรณี	ที่จะน�าไปสู่การพิสูจน์

เป็นทฤษฎีที่ใช้ได้เป็นการทั่วไป	(generalization)	ในภายหลัง	ซ่ึงเป็นวิธีการของการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยทั่วไป	

สามารถแบ่งเป็น	2	ขั้นตอน	คือ

	 1.	ท�าการวจิยัโดยใช้วิธกีารวจิยัเอกสาร	(Document	Research)	เพือ่ศกึษาทฤษฎ	ีและ

งานวจิยัต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้องกบัการบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบ	ซึง่จะท�าให้เกดิกรอบความ

คิด	เพื่อน�าไปเป็นสมมติฐานชั่วคราว

	 2.	หาข้อมูลจากภาคสนาม	โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล	(Interview)	การสนทนากลุ่ม	

(Focus	Group	Discussion)	และการสังเกตการณ์	(Observation)	แล้วท�าการวิเคราะห์สาระ	

(Content	Analysis)	เพื่อสรุปการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ

สรุปผลการวิจัย

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 1. ภาวะผู้น�ากับการบริหารจัดการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ

	 ภาวะผูน้�าทีท่�าให้การบรหิารจดัการศึกษานอกระบบมคุีณภาพ	(ชฏารตัน์	สุขศีล,	2551)	

คือ	ภาวะผู้น�าที่ท�าให้ผู้รับบริการมีความพอใจ	ผู้ร่วมงานพึงพอใจ	โดยผู้น�ามีความอดทน	มีการ
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ตัดสินใจรวดเร็ว	มีความเชื่อมั่นในตนเอง	มีปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ไปในทิศทางที่ดี	มีเหตุผล	

มีความยุติธรรม	มีคุณภาพ	มีการตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ์	มีความรู้ความสามารถที่จะ

ให้ค�าแนะน�าแก่ผูร่้วมงานได้	และทีส่�าคญัคอืผูน้�าต้องไม่โทษเพ่ือนร่วมงาน	ไม่ต�าหนลูิกน้อง	ผู้น�า

ต้องสามารถสร้างทีมงานไม่เกี่ยงงาน	ให้มีความรับผิดชอบร่วมกัน	มีความสามัคคี	และผู้น�าต้อง

สามารถชี้แจงให้ลูกน้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้องานได้ถูกต้องตรงกัน	มีใจเป็นผู้น�าไม่ฆ่าน้อง	

ไม่ฟ้องนาย	สร้างสมานสามัคคี	และท�างานไปในทิศทางเดียวกัน

 2. การวางแผนยุทธศาสตร์กับการบริหารจัดการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ

	 การวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีท�าให้การบริหารจัดการศึกษานอกระบบมีคุณภาพ	คือ	การ

วางแผน	การท�างานแบบ	PDCA	(กณุฑล	ีรืน่รมย์,	2547)	โดยการ	ร่วมกนัวางแผน	ร่วมกนัปฏิบัติ	

ร่วมกนัตรวจสอบและปรบัปรงุงาน	นอกจากนัน้การวางแผนยทุธศาสตร์ให้เน้นไปถงึผู้รบับรกิาร	

สามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพได้	การส่งเสริมอาชีพ	โดยการส�ารวจความต้องการของ

ประชาชนในเร่ืองการประกอบอาชพี	และส่งเสรมิอาชพีให้สามารถน�าไปใช้ในชวิีตประจ�าวนั	ส่วน

ประกอบทีส่�าคญัทีเ่หน็คณุภาพของการบรหิารจดัการ	คอื	การก�าหนดแผนงานเมือ่ได้ท�างานแล้ว	

จะต้องมกีารตดิตามผล	เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุพฒันาแก้ไขทกุข้ันตอน	เพือ่ให้งานด�าเนนิไปได้ด้วย

ความมรีะบบและรวดเรว็	ส่วนอืน่ๆทีต้่องค�านงึในแผนกค็อื	การอบรมวทิยากร	เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตัิ

งานให้มีความรู้ความเข้าใจในงานทุกกิจกรรมและมีการก�าหนดแผนก่อนปฏิบัติงาน	โดยให้มุ่ง

เน้นการจัดกิจกรรมการศึกษาต่างๆ	ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	ให้ผู้รับ

บริการมาร่วมจัดกิจกรรมได้	นอกจากนั้นยังมีผู้ให้ความเห็นว่า	การจัดกิจกรรมจะต้องเน้นให้มี

การติดตามผลและการประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด	(ธานี	

ทรงศริเิดช,	2550)	มกีารจดักลุม่การท�างานในรปูกรรมการ	และแบ่งงานกนัท�าตามความรูค้วาม

สามารถของแต่ละบุคคล	ควรมีการก�าหนดวัตถุประสงค์นโยบาย	ตลอดจนหลักสูตรให้ตรงตาม

มาตรฐานการศึกษาที่ก�าหนดให้เหมาะสมยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

 3. การมุ่งเน้นที่ผู้ใช้บริการกับการบริหารจัดการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ

	 การมุ่งเน้นที่ผู้ใช้บริการที่ท�าให้การบริหารจัดการศึกษานอกระบบมีคุณภาพ	(กานดา	

ปล้องอิศวร,	2547)	คือ	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	การจัดกิจกรรมให้ผู้รับบริการได้รับความ

สะดวกรวดเร็วไม่ผิดพลาด	การจัดกิจกรรมได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนโดยมีการส�ารวจ
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ความต้องการของผู้เรียนก่อนแล้วจึงมีการวางแผนจัดกิจกรรมโดยสามารถให้มีการบูรณาการ

ประยกุต์น�าไปใช้ได้	จดักิจกรรมได้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย	ประสาน

งานกับเครือข่ายมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อจัดกิจกรรมให้สอด	คล้องกัน	มีการกระจายงาน

และก�าหนดบทบาทหน้าทีใ่ห้เจ้าหน้าทีท่�า	ไม่รวมงานไว้จดุเดยีว	มกีารแบ่งงานตามความสามารถ	

ตามความพร้อมของเจ้าหน้าที	่ตลอดจนการก�าหนดแผนปฏบิตังิานควรเน้นการเข้าชมุชนให้มาก

ขึน้	และให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรม	ส่วนการจัดระบบงานนัน้	ควรมกีารก�าหนดบทบาท

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่	ให้สามารถท�างานแทนกันได้

 4. การวดัการวเิคราะห์และการจดัการความรูก้บัการบรหิารจดัการศกึษานอกระบบ

ที่มีคุณภาพ

	 การวดัการวเิคราะห์และการจดัการความรูท้ีท่�าให้การบรหิารจดัการศกึษานอกระบบมี

คุณภาพ	(ชฏารัตน์	สุขศีล,	2551)	คือ	การด�าเนินการการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	มี

การวเิคราะห์เพือ่การพฒันาในการจดัการความรู	้มกีารวดัและตดิตามผลน�ามาวเิคราะห์เพือ่น�า

ผลการจัดการความรู้อย่างต่อเน่ือง	รวมถึงการหาข้อมูลในด้านการบริหารจัดการน�ามาศึกษา

วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการท�างาน	ท�าตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับกิจกรรม	วัตถุประสงค์และ

นโยบาย	จะท�าให้ได้ผลการวเิคราะห์ทีเ่หมาะสม	ควรมกีารก�าหนดระบบงาน	จดัแผนงาน	ผงังาน

ให้เจ้าหน้าที่รับรู้อย่างชัดเจน	เพื่อบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนจะได้ไม่บกพร่อง	โดยส่วนส�าคัญ

ทีจ่ะต้องเร่งพัฒนาและน�ามาวเิคราะห์	ได้แก่	กระบวนการเรยีนการสอน	ควรมีการศกึษาหลักสูตร	

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	จะท�าให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง	และให้

ความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	และให้มกีารก�าหนดแผนปฏบัิตกิารโครงการพฒันาคร	ูเจ้าหน้าที	่ให้ชดัเจน

ว่าจะต้องมกีารอบรมทศันศกึษา	ดงูานจากสถานทีต่่างๆ	เพือ่ให้ทกุคนน�าความรูแ้ละประสบการ

มาปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม

 5. การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคลกับการบริหารจัดการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ

	 การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคลท่ีท�าให้การบริหารจัดการศึกษานอกระบบมีคุณภาพ	(กวี	

วงศ์พฒุ,	2535)คอื	การทรพัยากรบคุคลให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการท�างานมคีณุธรรม	มคีวาม

ตัง้ใจในการท�างานอย่างเสยีสละ	และบคุลากรจะต้องได้รบัการพฒันาอย่างสม�า่เสมอ	มกีารสร้าง

ขวัญก�าลังใจ	มีการให้รางวัลกับผู้ที่ท�างานได้ประสบความส�าเร็จอย่างดีเยี่ยมจากการแข่งขันกัน
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ท�างาน	และการท�างานเป็นทีม	ให้บุคลากรรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ส่งเสริมให้มีการศึกษา

เพิม่เตมิ	สมัมนา	ดงูาน	มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ท�างาน	ผลกัดนัให้มกีารบรรจบุคุลากรให้

เป็นข้าราชการ	เพื่อท�าให้เกิดมั่นคงก้าวหน้า	มีการจัดสวัสดิการให้บุคลากรอย่างเหมาะสม	เงิน

เดือน	ค่าจ้าง	ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจจะท�าให้บุคลากรท�างานได้ดี	ควรให้มีการปรับ

ต�าแหน่งให้แก่บุคลากรจะท�าให้มีก�าลังใจในการ

 6. การบริหารกระบวนการกับการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ

	 การบริหารกระบวนการที่ท�าให้การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบมีคุณภาพ	(งาม

จิตต์	อัสรางชัย,	2546)	คือ การท�างานเป็นทีม	จัดระบบการท�างานโดยการจัดกิจกรรมให้ทีม

งานได้รับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับเน้ืองานและบุคลากร	การจัดท�าแผนงาน	ปฏิบัติตามแผน	

และมีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอน	จะท�าให้งานมีระบบ	มีระเบียบ	จะช่วยให้งานมีคุณภาพไม่สับสน	

โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัทมีงานให้ครบทกุกจิกรรม	และให้มคีวามถนดัตามหน้าทีต่ลอดจนการ

เป็นทียอมรับของชาวบ้าน	โดยให้มีการท�างานร่วมกับชาวบ้านทุกกิจกรรมจากการประเมินผล

เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน	จัดการบริหารกระบวนการโดยการมีทีมงานที่แข็งแกร่ง	การจัด

กระบวนการ	ปฏิบัติงานตามแผน	ตรวจสอบทุกขั้นตอนจะท�าให้งานมีความเข้มแข็ง	โดยเฉพาะ

ให้มกีารฝึกอบรม	พฒันาความรู	้ความสามารถอย่างสม�า่เสมอ	นอกจากนัน้ยงัเหน็ว่าเมือ่ก�าหนด

แผนการท�างานแล้วพบว่ายงัไม่ตรงตามวตัถปุระสงค์	สามารถปรบัปรงุแก้ไขใหม่ได้	คอืให้มคีวาม

ยืดหยุ่นได้	ควรพัฒนา	การจัดท�าแผนให้ปฏิบัติตามแผนที่ก�าหนดมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน	

ก�าหนดการติดตามตรวจสอบ	ปรับปรุงแก้ไข	ให้ทันการเพื่อให้มีคุณภาพ	ได้ผลงานที่ตรงตาม

แผนงาน	และวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้	นอกจากนัน้การจัดกระบวนการท�างานอย่างมรีะบบ	มแีผนการ

ท�างาน	(เกษม	วัฒนชัย,	2546)	ปฏิบัติการตามแผน	ติดตามตรวจสอบ	สามารถแก้ไขปรับปรุง

ได้ทุกระยะ	จะท�าให้องค์กรมีคุณค่าได้รับการยอมรัยจากชุมชน	โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรู้ถึงความเคลื่อนไหว	ก�าหนดการท�างานให้บริการให้ทราบทุกระยะ	

ตลอดจนมกีารก�าหนดผงับรหิารบคุลากร	ก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบให้ชดัเจน	และประการ

สุดท้ายคือ	เมื่อก�าหนดแผนการท�างานและมอบหมายไปแล้ว	หากพบข้อบกพร่องก็สามารถ

ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมเพื่อให้ผลงานดีเป็นที่พอใจของชุมชนยิ่งขึ้นต่อไป

 7. การประเมินความคุ้มค่ากับการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ
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	 การประเมินความคุ้มค่าท่ีท�าให้การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบมีคุณภาพ	(ก�า

พล	กิจชระภูมิ,	2546)	คือ	การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์	โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	คุ้มค่า	ได้ผลเป็นที่พึงพอใจ	การใช้งบประมาณให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ	โดยการก�าหนดแผนปฏบิตังิานทีช่ดัเจน	ก�าหนดการใช้จ่ายเงนิทีป่ระหยดัรดักมุ	

ไม่ผิดพลาดและโปร่งใส	มีผู้รับผิดชอบ	สามารถท�างานได้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี

คุณภาพ	ด�าเนินการออกมาตรการประหยัด	ก�าหนดวิธีการประหยัด	ก�าหนดแผนการควบคุม

การใช้วสัดอุปุกรณ์	สาธารณปูโภคให้ประหยดั	แต่สามารถท�างานได้อย่างมคุีณภาพ	ค่าใช้จ่ายใน

การบริหารจัดการลดลงอย่างต่อเน่ือง	โดยมีการมอบหมายงานให้บุคลากรตรงกับความรู้ความ

สามารถเนื้องาน	ให้เหมาะสมตามความถนัดของแต่ละบุคคล	ตลอดจนมีมาตรการในการใช้

อุปกรณ์	เครื่องใช้วัสดุของส�านักงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า	และสิ่งที่ส�าคัญ	คือ	การ

มอบหมายงานต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	จะต้องพิจารณาถึงศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของแต่ละคนว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด	จึงจะคุ้มค่ากับการบริหารจัดการ

 8. วัฒนธรรมองค์การกับการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบที่ทีคุณภาพ

	 เร่ืองวฒันธรรมองค์การทีท่�าให้การบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบมคีณุภาพ	(ชาครติ	

ชาญชิตปรีชา,	2547)	คือ	วัฒนธรรมการท�างานที่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	แบ่งงานกันท�าตาม

ความถนดั	ร่วมมอืกนัทกุขัน้ตอนให้โอกาสทกุคนมส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	การแข่งขนั

การท�างานทีร่บัผดิชอบให้ส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์	เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ด้วยความรวดเรว็และถูกต้อง	

มคีวามพร้อมเพรยีง	การท�างานร่วมมือช่วยเหลอืกัน	เอื้อเฟ้ือต่อกนั	เห็นใจกัน	อยู่กับแบบพี่น้อง	

และการอยู่ร่วมกันในองค์การต้องให้การเคารพนับถือกัน	ทุกเช้าจะมีการทักทายโดยวิธีสวัสด	ี

เคารพตามล�าดับอายุมีการแสดงเอกลักษณ์ของ	กศน.	โดยใส่เส่ือสัญลักษณ์	และที่ประชาชน

นิยมชมชอบ	คือ	การให้บริการที่หลากหลายตามความต้องการของประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้

จ่าย	สิง่ทีต้่องปรบัปรงุคอืเรือ่งวฒันธรรมคดิเป็นท�าเป็น	คอืการปฏิบตังิานใช้กระบวนการคิดเป็น	

ประกอบด้วยข้อมูลตนเอง	ข้อมูลสิ่งแวดล้อม	และข้อมูลวิชาการก่อนที่จะตัดสินใจ	และควรจัด

งบประมาณในการสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นมาตรฐานของ	กศน.	ไม่ใช่ไปอาศัยวัดอยู่

 9. หลักสูตรการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ

	 หลกัสตูรทีท่�าให้การบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบมีคณุภาพ	(เกษม	วฒันชยั,	2546)	
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คือ	หลักสูตรต้องมีมาตรฐานเดียวกัน	หลักสูตรการเรียนการสอนมีอยู่หลายหลักสูตรของแต่ละ

พืน้ทีไ่ด้ปรบัรวมกนัใช้มาตรฐานเดยีวกนั	การจดัการเรยีนการสอนใช้จดัตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนด	

กระบวนการการเรียนการสอนของครูแต่ละคน	ใช้วิธีการจัดการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความ

พร้อมและศักยภาพของผู้เรียนท�าให้เกิดคุณภาพ	มีการจัดการเรียนการสอนที่มีครูตรงกับสาขา

ที่เปิดสอนและลงทะเบียน	การจัดการเรียนการสอนจัดตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละพื้นที่	

และตรงตามความต้องการของผู้เรียน	การมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ชัดเจน	ตรงตามความ

ต้องการของผู้เรียนท�าให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพได้ในที่สุด

 10. เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ

	 เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการท่ีท�าให้การศึกษานอกระบบมีคุณภาพ	คือ	การมีส่ือที่

เพียงพอ	การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	(นพพงษ์	บุญจิตราดุล,	2534)	จะต้องมีสื่อการเรียนการ

สอนให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนได้แก่	สื่อสิ่งพิมพ์	สื่อวัสดุ	สื่ออิเล็กทรอนิคส์	

ภมูปัิญญา	ปราชญ์ชาวบ้าน	มเีทคโนโลยสีบืค้นทีท่นัสมยั	เช่นมคีอมพวิเตอร์ให้ใช้บรกิารอย่างทัว่

ถึง	และเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน	ท�าให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพยิ่งขึ้น

บูรณาการผลการวิจัย

	 	 ในการน�าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ใจความ	(Textual	analysis)	และการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สาระ	(Content	analysis)	(นันทิยา	น้อยจันทร์,	2550)	ของตัวแปร

ส�าคัญทั้ง	10	ตัวแปร	คือ	การวางแผนยุทธศาสตร์	การบริหารกระบวนการ	วัฒนธรรมองค์กร	ผู้

ใช้บริการ	การจัดการความรู้	ทรัพยากรบุคคล	ภาวะผู้น�า	หลักสูตร	การประเมินความคุ้มค่า	

(ประพจน์	แย้มทิม,	2550)	และเทคโนโลยี	มาบูรณาการเป็นปัจจัยหลักความถูกต้อง	และสร้าง

ข้อสรปุ	(Conclusions)	ปัจจยัทีส่่งผลต่อการบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบทีม่คีณุภาพ	ได้

เป็น	4	ประการ	คือ

	 	 บุคลากรมีการท�างานอย่างถูกต้อง	(ณพล	ด�ารงธนชัย,	2550)	มีการบริหารจัดการ

อย่างถกูต้อง	มกีารเรยีนรูท้ีถู่กต้อง	มกีารควบคมุท่ีถกูต้อง	ซึง่สามารถเช่ือมโยงเข้าหากนัได้ดงัต่อ

ไปนี้



177มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รูป กระบวนการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบท่ีมีคุณภาพ (บุญทัน ดอกไธสง, 2523)

 บุคลากรมีการท�างานอย่างถูกต้อง	มีองค์ประกอบที่เป็นนามธรรมคือ	

1.	 การวางแผนยทุธศาสตร์	โดยมกีารวางแผนในการท�างานทกุครัง้	ให้มกีารท�างานแบบ	

PDCA	จดัให้มกีารการอบรมเพือ่ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการท�าแผนการด�าเนนิงาน

2.	 การบริหารกระบวนการ	โดยให้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

3.	 การจัดการความรู	้โดยการฝึกอบรมในเรื่องการจัดการความรู้	และเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง	

มกีารการวเิคราะห์กระบวนการท�างาน	มกีารท�างานให้เป็นระบบ	มกีารอบรมพฒันา

ครทูกุคนอย่างถ้วยทัว่	ทกุคนทีอ่ยูใ่นกระบวนการต้องมกีารแสวงหาความรูอ้ย่างต่อ

เนื่อง
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4.	 ทรัพยากรบุคคลต้องด�าเนินการทุกวิถีทางที่จะท�าให้	มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ	

โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนในการปฏิบัติงาน	

การวิเคราะห์	การเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

	 ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าวจะต้องมปัีจจยัในการด�าเนนิการทีเ่ป็นรปูธรรม	(ประพจน์	แย้ม

ทมิ,	2550)	คอื	การวางแผนในการปฏบิตังิาน	การวเิคราะห์การด�าเนนิการ	การเกบ็ข้อมลูในการ

ปฏิบตัิงานไว้ส�าหรบัการวิเคราะห์ในภายหลัง	และรวมถึงมีการตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานด้วย

	 โดยกระบวนการทีจ่ะท�าให้บคุลากรมกีารท�างานอย่างถกูต้องนัน้	ทางด้านปฏิบตัจิะต้อง

ด�าเนินการดังนี้

1.	 จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ	แผนปฏิบัติการ

2.	 จัดท�าแผนงาน/	โครงการพัฒนาบุคลากรประจ�าปี	ให้ชัดเจนว่า	จะอบรม	สัมมนา	

ทัศนศึกษาดูงาน	แลกเปลี่ยนประสบการณ์	ในสถานที่ใด	เพื่อให้มีความรู้และ

ประสบการณ์มาปรับปรุงงาน	มีคุณธรรม	เสียสละ	ตั้งใจในการท�างาน

3.	 ก�าหนดระบบงาน	แผนงาน	ผังงาน	ให้บุคลากรรับรู้อย่างชัดเจน

4.	 ร่วมกันวางแผน	ร่วมกันปฏิบัติ	ร่วมกันตรวจสอบประเมินผล	และร่วมกันปรับปรุง	

ในทุกกิจกรรม/	โครงการ

5.	 จัดให้บุคลากรทุกประเภท	ท้ังวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ได้รับการอบรม

พฒันาความรูค้วามสามารถในด้านต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบตังิาน	อบรมพฒันา

ครูในวิชาที่สอน	อย่างสม�่าเสมอ	คนละไม่น้อยกว่า	20	ชั่วโมง/	ปี

6.	มีการวิเคราะห์เพื่อการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

 

  มกีารบรหิารจดัการอย่างถกูต้อง	มอีงค์ประกอบทีเ่ป็นนามธรรม	(กติติญาภรณ์	ซยุ

ลา,	2548)	คือ

1.	 การวางแผนยุทธศาสตร์	โดยการวางนโยบายในการท�างานร่วมกัน

2.	 การบริหารกระบวนการ	โดยใช้วิธีการบริหารแบ่งเฉพาะตามสายของงาน	มีการ

ท�างานเป็นทมี	ท�างานต้องมหีลกัการเป็นข้ันตอน	มทีมีบริหารจดัการทีเ่ป็นมอือาชพี	

มีทีมงานที่แข็งแกร่ง	มีความยืดหยุ่นมีการการกระจายงานกระจายความรับผิดชอบ	

ท�างานให้เป็นระบบ

3.	 วฒันธรรมองค์การ	โดยการใส่เสือ้ทมี	อยูก่นัแบบพ่ีน้อง	ช่วยเหลือกนั	และการมส่ีวน

ร่วม
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4.	 การจัดการความรู้	โดยมีการหาข้อมูลอย่างถูกต้อง

5.	 ภาวะผู้น�า	โดยผู้น�าต้องมีลักษณะผู้น�า	มีความเข้มแข็ง	น�าไปในทิศทางที่ดี	สามารถ

ชี้แนะได้	มีใจเป็นผู้น�า	ไม่ฆ่าน้อง	ไม่ฟ้องนาย

6.	 การประเมนิความคุม้ค่า	โดยการใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์	ใช้งบประมาณให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุด	ออกมาตรการประหยัด	ใช้บุคลากรให้ตรงกับความรู้ความสามารถ

และความถนัด	ใช้อุปกรณ์ส�านักงานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

	 ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องมีปัจจัยในการด�าเนินการที่เป็นรูปธรรม	(ประเวศ	วะ

สี,	2541)	คือ	มีความยุติธรรม	มีความเป็นธรรม	มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิด	เน้น

จริยธรรมและคุณธรรม

	 โดยกระบวนการที่จะท�าให้มีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องนั้น	(มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม.	ส�านักงานตรวจสอบภายใน,	2551)	ทางด้านปฏิบัติจะต้องด�าเนินการดังนี้

1.	 ก�าหนดผงับรหิารบคุคล	ก�าหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบให้ชดัเจน	ให้สามารถ

ท�างานแทนกันได้

2.	 เน้นจดักลุม่การท�างานในรปูกรรมการ	และแบ่งงานตามความรูค้วามถนดัความพร้อม

ของแต่ละบุคคล

3.	 จัดระบบการท�างานเป็นทีม	สามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกกิจกรรม	ไม่รวม

งานไว้จุดเดียว	ให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	เคารพในงานที่

ท�าซึ่งกันและกัน	โดยจัดทีมบุคลากรให้เหมาะสมกับกิจกรรม

4.	 ในการจัดท�าแผนงาน/	โครงการ	ให้ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน	และก�าหนด

ผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอน

5.	 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด	ก�าหนดการใช้จ่าย

เงนิในแผนงาน/	โครงการ	ให้ประหยดัรดักมุโปร่งใสไม่ผิดพลาด	มผีูร้บัผิดชอบ	แสดง

บัญชีรายรับรายจ่ายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมโครงการ

6.	 ก�าหนดมาตรการประหยัด	ก�าหนดการควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์	สาธารณูปโภค	

ก�าหนดมาตรการในการใช้เครื่องใช้ส�านักงานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

7.	 ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	ทุกขั้นตอน	เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์	โดย

สามารถปรับปรุงแก้ไขโครงการใหม่ได้

8.	 ผูน้�าต้องอดทน	ตดัสนิใจรวดเรว็เหมาะสมกบัสถานการณ์	เชือ่มัน่ในตนเอง	มองสภาพ
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แวดล้อมไปในทิศทางที่ดี	มีเหตุผล

9.	 ผูน้�าต้องเข้าประชมุศกึษาเรยีนรูเ้รือ่งงานต่างๆ	ด้วยตนเอง	ให้มคีวามรูค้วามสามารถ

ทีจ่ะให้ค�าแนะน�าแก่ผูร่้วมงานได้	สามารถช้ีแจงให้ลูกน้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในเนือ้

งานได้ถูกต้องตรงกัน

10.	 ผู้น�าต้องเป็นกลาง	ยุติธรรม

11.	 ผูน้�าต้องกล้ารบัผดิชอบเมือ่งานมคีวามบกพร่องหรอืลกูน้องท�างานผดิพลาด	ไม่ต�าหนิ

ลูกน้อง	ไม่โทษเพื่อนร่วมงาน

12.	 จัดเสื้อทีมของหน่วยงานให้บุคลากรใส่	เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงและ

แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคลากรหน่วยงานใด

	 13.	สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี	เช่นรณรงค์ชักชวนให้บุคลากรสวัสดีทักทาย	เคารพกัน

ตามล�าดับอายุ	ทุกเช้า

   มีการเรียนรู้ที่ถูกต้อง	มีองค์ประกอบที่เป็นนามธรรม	(ผุสสดี	สัตยมานะและสุพัต

รา	เพชรมนี,	2521)	คือ

1.	 การวางแผนยทุธศาสตร์	โดยการเน้นทีผู่ม้ารบับรกิาร	การส่งเสรมิอาชีพ	และรปูแบบ

การศึกษา

2.	 วัฒนธรรมองค์กร	โดยเน้นให้ผู้ที่ท�างานอยู่ในองค์กรคิดเป็น

3.	 ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง	โดยด�าเนินการให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน	มี

กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทของผู้ใช้บริการ	มีการประสานงานกันเป็นเครือข่าย	

เน้นเรื่องการศึกษาที่ต่อเนื่อง

4.	 การจัดการความรู้	โดยการจัดการให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน

5.	 หลักสูตร	โดยการจัดหลักสูตรให้มีมาตรฐานเดียวกัน	ครูท่ีท�าการสอนต้องตรงกับ

สาขาที่สอน	มีรูปแบบของวิชาเลือกที่ชัดเจน

6.	 เทคโนโลยี	โดยมกีารจดัสือ่ให้เพยีงพอต่อการด�าเนนิงาน	โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่ทันสมัย

	 ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องมีปัจจัยในการด�าเนินการที่เป็นรูปธรรมคือ	มีการ

แสวงหาความรู้อย่างวิทยาศาสตร์	สนับสนุนการเรียนทุกรูปแบบ	ยกย่องผู้มีความรู้	และให้มี

คุณธรรมคู่กับการเรียนรู้
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	 โดยกระบวนการท่ีจะท�าให้มีการเรียนรู้อย่างถูกต้องนั้น	(พนา	วิริยะเจริญกิจ,	2548)	

ทางด้านปฏิบัติจะต้องด�าเนินการดังนี้

1.	 มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการสามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพได้

2.	 จัดเวทีชาวบ้าน	(ณัฐพัชร์	ล้อประดิษฐ์พงษ์,	2549)	เพื่อส�ารวจความต้องการของ

ประชาชนในเรือ่งทีจ่ะเรยีน	เช่นเรือ่งการประกอบอาชพี	และวางแผนจดักจิกรรมให้

ตรงตามความต้องการ	เช่นจัดท�าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ได้	หรือส่งเสริมอาชีพที่สามารถน�าไปประกอบอาชีพได้จริง

3.	 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	(ใบศรี	พันเทศ,	2543)	โดยยึดมาตรฐานกลาง

4.	 จัดให้มีวิชาเลือกที่ตรงตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละพื้นที่	และตรงตามความ

ต้องการของผู้เรียน

5.	 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร	และจัดกระบวนการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร

6.	 เน้นรูปแบบการเรียน/	จัดกิจกรรม	ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับบริบท	ความพร้อม	

และศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน	เพื่อให้ผู้เรียนมาร่วมกิจกรรมได้

7.	 พยายามจัดซ้ือจัดหาหนังสือเรียนให้ผู้เรียนครบทุกคนทุกวิชา	และจัดซื้อจัดหา

รวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์	สื่อวัสดุ	สื่ออิเล็กทรอนิคส์	(พนิดา	พานิชกุล,	2548)	ภูมิปัญญา

ปราชญ์ชาวบ้านไว้ที่ห้องสมุดประชาชนอ�าเภอและ	กศน.ต�าบล

8.	 จดัให้มคีอมพวิเตอร์ทีส่บืค้นข้อมลูในระบบอนิเตอร์ได้	ไว้ท่ีห้องสมดุประชาชนอ�าเภอ

และ	กศน.ต�าบล	ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน

9.	 ฝึกให้บุคลากรใช้กระบวนการ	“คิดเป็น”	(ใช้ข้อมูลตนเอง	ข้อมูลสิ่งแวดล้อม	และ

ข้อมูลทางวิชาการ	ประกอบการตัดสินใจ)

10.	 ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่	ต้องประสานงาน	ประชุมหารือร่วมกันกับเครือข่าย	เพื่อ

จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกัน

11.	 จัดทีมครูผู้สอน	วิทยากร	และวิทยากรสอนเสริม	หมุนเวียนจัดการเรียนการสอนให้

ตรงกับสาขา

 มีการควบคุมที่ถูกต้อง	มีองค์ประกอบที่เป็นนามธรรมคือ

1.	 การวางแผนยุทธศาสตร์	โดยการรักษาคุณภาพของการบริหารจัดการ	(บวรศักดิ์	อุ
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วรรณโณ,	2542)	มีการประเมิน	มีการสร้างมาตรฐานการศึกษาตามบริบทของท้อง

ถิ่น

2.	 การบริหารกระบวนการ	(พระราชบัญญัติ	ระเบียบข้าราชการครู	และบุคลากร

ทางการศึกษา	พ.ศ.2547)	โดยพิจารณาจากกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับของชาว

บ้าน	มีระบบการด�าเนินงานท่ีชัดเจนซ่ึงจะได้งานที่ออกมาดีตามที่ตั้งเป้าไว้	สร้าง

องค์กรให้มีคุณค่า	มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน

3.	 วัฒนธรรมองค์การ	(พระภูมิพิพัฒน์	รักพรมงคล,	2551)	โดยสร้างวัฒนธรรมการ

แข่งขันการท�างาน	มีเอกลักษณ์ตามบริบทของท้องถิ่น	มีอาคารสถานที่ที่สอดคล้อง

กับการด�าเนินงาน	มีกิจกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรม	สร้างความภาคภูมิใจ	สร้าง

ความเข้าใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

4.	 ผู้ใช้บริการ	(พละพล	อ่องลออ,	2545)	ต้องท�าให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	มีการ

ให้การบริการที่มีความเหมาะสมตามบริบทของชุมชน	มุ่งเน้นการเข้าหาชุมชน

5.	 การจัดการความรู้	(พันธุ์เทพ	ใจค�า,	2546)	โดยการท�าตัวชี้วัดถึงผลของการด�าเนิน

การจัดการความรู้	พร้อมทั้งปรับแก้ให้ตรงกับบริบทของชุมชน

6.	 ทรัพยากรบุคคล	โดยการการสร้างขวัญก�าลังใจ	และให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ	การ

ปรับต�าแหน่งให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้เกิดก�าลังใจในการท�างาน

	 ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าวจะต้องมปัีจจยัในการด�าเนนิการทีเ่ป็นรปูธรรม	(พทิกัษ์	รนัรตัิ

ยา,	2548)	คือ	มีความเป็นมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ	มีการใช้กลยุทธ์ในการควบคุม	มีการวัดที่

โปร่งใส	ใช้ระบบคุณธรรมเป็นตัวควบคุมในทุกขั้นตอน

	 โดยกระบวนการทีจ่ะท�าให้มกีารควบคมุอย่างถกูต้องนัน้	(ภาวดิา	ธาราศรสีทุธแิละวบิลูย์	

โตวณะบุตร,	2542)	ทางด้านปฏิบัติจะต้องด�าเนินการดังนี้

1.	 ระหว่างการจัดกิจกรรม/	โครงการ	จะต้องมีการนิเทศติดตามผลประเมินผล	เพื่อให้

มีการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขทุกขั้นตอน	 ให้งานด�าเนินไปได้อย่างมีระบบและมี

ประสิทธิผล	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ตามนโยบายที่ก�าหนด	และมีคุณภาพ

2.	 ก�าหนดแผน	ก�าหนดวัตถุประสงค์	ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร	ให้ตรงตามมาตรฐาน

การศึกษาที่ต้นสังกัดและ	สมศ.ก�าหนด

3.	 ก�าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับกิจกรรม	วัตถุประสงค์	และนโยบาย	ให้สามารถน�า

ผลมาวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
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4.	 จัดท�าแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน	มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน	และก�าหนดให้มีการ

ติดตามตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/	โครงการ	ได้ทุกระยะ	อย่างน้อยไตรมาศ

ละ	1	ครั้ง

5.	 มีการประชาสัมพันธ์งานให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรู้ถึงความเคล่ือนไหวและ

ก�าหนดการให้บริการ	ทุกระยะ	ในที่ประชุมอ�าเภอ/	ต�าบล/	หมู่บ้าน	และทางวิทยุ

ชุมชน	หอกระจายข่าว

6.	 มีการกระตุ้นให้บคุลากรแข่งขันกนัท�างาน	และท�างานเป็นทมี	ด้วยการให้ก�าลงัใจให้

รางวัล/	ประกาศเกียรติคุณด้านต่างๆ	รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้บุคลากรเช่นท�า

สัญญาจ้างระยะยาวเท่าที่จะท�าได้	จัดให้ได้รับเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนที่

สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิเท่าทีจ่ะท�าได้	สนบัสนนุส่งเสรมิให้บคุลากรได้ปรบัเล่ือน

ต�าแหน่ง

7.	 ให้บริการที่หลากหลาย	ถูกต้อง	สะดวกรวดเร็ว	ตามความต้องการของประชาชน

ผู้รับบริการ	โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

8.	 จัดหางบประมาณสร้างอาคารสถานที่	กศน.ต�าบล	ตามมาตรฐานของ	กศน.

9.	 การจดักจิกรรมทกุกจิกรรมต้องสอดคล้องกับสิง่แวดล้อมและวฒันธรรมของท้องถิน่	

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

10.	 มีการสื่อสารที่มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการเข้าใจเนื้อหาหรือข้อมูลร่วมกันอย่างถูกต้อง

11.	 เน้นการเข้าชุมชนให้มาก	และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

12.	 ในการท�างานร่วมกับชาวบ้านทกุกจิกรรม	(พทุธทาส	ภกิข,ุ	2520)	ต้องประเมนิความ

พึงพอใจของชาวบ้าน

13.	 มีการติดตามผลและวัดผล	น�ามาวิเคราะห์เพื่อน�าผลการวิเคราะห์มาจัดการความรู้

อย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวจิยัเรือ่งการบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบทีม่คีณุภาพ	ผูว้จิยัมข้ีอเสนอ

แนะใน	2	ประเด็น	ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

1.1	ก่อนน�าไปใช้งานจะต้องมีการเตรียมความพร้อม	โดยการสัมมนาช้ีแจงให้เข้าใจถึง

กระบวนการในการใช้งานวิธีการที่น�าเสนอนี้

1.2	ต้องมีการตรวจวัดผลการด�าเนินการว่าตรงไปตามเป้าหมายที่ได้ตังไว้หรือไม่อย่างไร

1.3	ก่อนน�าเสนอผลงานเพื่อการประเมิน	ควรสรุปเปรียบเทียบผลการด�าเนินการ	กับปีที่

แล้วๆมาว่าดีขึ้นหรือไม่

ข้อเสนอแนะในท�าการวิจัยครั้งต่อไป

2.1	ควรให้มกีารวจิยัอย่างต่อเนือ่งทกุปี	เพือ่ทีจ่ะได้มคีวามต่อเนือ่งของข้อมลู	และผลการวจิยั	

เพ่ือจะได้ปรับแก้ให้สมบรูณ์	ชัดเจนมากข้ึน

2.2	ควรศึกษาเพิ่มเติมในแง่มุมด้านลบด้วย	โดยศึกษาในกลุ่มที่ประเมินไม่ผ่านว่า	มี

อุปสรรคใด	สามารถแก้ไขได้หรือไม่	อย่างไร

2.3	ควรศึกษาเปรียบเทยีบกับระบบการศกึษาอืน่ๆด้วยว่าความแตกต่างเป็นอย่างไร เพราะ

เหตุใด
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บทคัดย่อ

	 บทความเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของสันนิบาตฮันซาซึ่งเป็นองค์กร

เศรษฐกิจที่ส�าคัญของยุโรปในสมัยยุคกลางอันรุ่งโรจน์	ผลของการศึกษาพบว่านับตั้งแต่การก่อ

ตั้งสันนิบาตเป็นต้นมาสันนิบาตมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคตอนเหนือของ

ยโุรปเป็นอนัมาก	ภายหลงัจากยโุรปต้องประสบปัญหาเศรษฐกจิถดถอยหลงัจากการรกุรานของ

อนารยชนเยอรมนัท่ีโจมตีอาณาจกัรโรมนัใน	ค.ศ.	476	ต่อมาสนันบิาตฮนัซาเร่ิมฟ้ืนฟกูารค้าโดย

รวมตัวหัวเมืองท่าส�าคัญทางตอนเหนือของเยอรมันเข้าด้วยกันจวบจนกระทั่งต่อมาได้มีเมือง

ต่างๆ	ทางตอนเหนือของยุโรปเข้าร่วมกับสันนิบาตมากข้ึนจนกลายเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจที่

เข้มแข็งและทรงอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในช่วงยุคกลาง

ค�าส�าคัญ: สันนิบาตฮันซา,	คอนตอร์,	ลูเบ็ค,	สนธิสัญญา
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Abstract

	 This	research	aims	to	study	Hansa	league’s	status	which	was	prominent	

economic	foundation	in	the	high	middle	ages.	The	result	of	this	study	showed	

that	from	the	beginning	Hansa	league	became	the	crucial	institution	to	develop	

the	regional	economy	in	northern	Europe	after	that	Roman	empire	had	collapsed	

from	Germanic’s	invasion	in	476	A.D.	and	that	Europe	encountered	with	the	

economic	stagnations.	This	institution	had	recovered	economy	by	means	of	

joining	some	harbor-	states	near	northern	coastal	German.	Until	later	many	of	

cities	from	northern	coastal	regions	entered	the	membership	with	league	and	

that	this	Hansa	league	was	the	most	influent,	strongest	foundation	in	the	middle	

ages.

Key words:	Hansa	league,	Kontor,	Lubeck,	treaty
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วัตถุประสงค์
1)	 เพื่อศึกษาสถานภาพสันนิบาตฮันซานับตั้งแต่การก่อตั้งเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจจน

กระทั่งถึงการยุบตัวลงของสันนิบาต

2)	 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ทางด้านมติเิศรษฐกจิระหว่างสนันบิาตฮนัซากบัภูมภิาคต่างๆ	
ทางยุโรปตอนเหนือ

วิธีด�าเนินการศึกษา
	 การศึกษาบทความเรื่องนี้อาศัยหลักฐานชั้นทุติยภูมิ	ได้แก่	หนังสือภาษาต่างประเทศ

เป็นส�าคัญเนื่องจากยังไม่มีหนังสือภาษาไทยท่ีเพียงพอต่อการศึกษาประเด็นดังกล่าวอย่าง

ครอบคลมุ	การศกึษาบทความเรือ่งนีผู้เ้ขยีนศกึษานบัตัง้แต่สาเหตขุองการจดัตัง้รวมตวัของเหล่า

สมาชิกเมืองท่าในเยอรมันจวบจนกระท่ังการสถาปนาสถานีการค้าใหญ่ต่างแดนหรือคอนตอร์

ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้สันนิบาตเข้มแข็งอย่างมากและส่งผลให้เวลาต่อมาสันนิบาตฮันซาก

ลายเป็นองค์กรสถาบนัทางเศรษฐกจิทีเ่ข้มแขง็สงูสดุในยโุรปทางตอนเหนอื	ทัง้ยงัมีอ�านาจควบคมุ

ตั้งแต่ทะเลบอลติกและทะเลเหนือ	ผู้เขียนน�าข้อมูลจากเอกสารต่างประเทศมาศึกษาอย่าง

ละเอียดรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและน�ามาเรียบเรียงพรรณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจทาง

ประวัติศาสตร์
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บทน�า

สันนิบาตฮันซาหรือฮันเซียติกเป็นการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจซึ่ง

เกิดจากการรวมตัวของเมืองท่าส�าคัญต่างๆ	ในแว่นแคว้นเยอรมันทางตอนเหนือ	สันนิบาตมี

อิทธิพลทางการค้าครอบคลุมเส้นทางทะเลทางตอนเหนือของยุโรปนับตั้งแต่ทะเลบอลติกและ

ทะเลเหนือ	ดังนั้นจุดมุ่งหมายของบทความเรื่องน้ีคือการศึกษาความสัมพันธ์ของสันนิบาตกับ

ภูมิภาคต่างๆ	ทางยุโรปตอนเหนือเป็นส�าคัญ	สันนิบาตฮันซายังเป็นองค์กรเครือข่ายเชื่อมโยง

ความร่วมมือระหว่างสมาชิกพ่อค้าเยอรมันในการด�าเนินการค้าเศรษฐกิจ	การจัดระบบการซ้ือ

ขาย	การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าระหว่างสมาชิกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งการขอ

สัมปทานสิทธิพิเศษจากเจ้าผู้ปกครองต่างแดนที่พ่อค้าเยอรมันเดินทางไปค้าขาย	นับตั้งแต่

ศตวรรษที่	12	จนถึงศตวรรษที่	16	พ่อค้าฮันซาสามารถขยายอิทธิพลการค้าต่างแดนอย่างเข้ม

แขง็	โดยเฉพาะในศตวรรษที	่15	ซึง่ถอืเป็นยคุทองของสนันบิาตทีม่เีมอืงต่างๆ	ในยโุรปตอนเหนอื

เข้าร่วมเป็นสมาชกิก่อให้เกิดความเจรญิเตบิโตและความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิแก่ดนิแดนเยอรมนั

เป็นอย่างมาก	จวบจนกระทั่งในเวลาต่อมาสันนิบาตต้องเผชิญปัญหาต่างๆ	ที่เข้ามารุมเร้าอย่าง

ต่อเนือ่งทัง้จากภายในและภายนอกและท�าให้สนันบิาตต้องยตุบิทบาทลงซึง่ผูเ้ขยีนได้น�าประเดน็

ต่างๆ	มาศึกษาและอธิบายอย่างเป็นระบบ

การก่อตัวของสันนิบาตฮันซา
สนันบิาตฮนัซาหรอืสนันบิาตฮนัเซยีตกิ	(Hanseatic	League)	เป็นการรวมตวักนัอย่าง

หลวมๆ	ของพ่อค้าเยอรมันทางตอนเหนือซ่ึงมีชื่อในภาษาเยอรมันว่า	Hansa	Teutonoricum	

กลุ่มพ่อค้าฮันซามีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจยุโรปทางตอนเหนือของยุคกลางนับ

ตั้งแต่ทะเลบอลติกซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรปตะวันออกจนถึงทะเลเหนือซึ่งเป็นพื้นที่เขต

เศรษฐกจิยโุรปตะวนัตก	การรวมตวัของกลุม่เมอืงต่างๆ	ในแว่นแคว้นเยอรมนัทางตอนเหนอืนัน้

นอกจากเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างเศรษฐกิจแล้ว	การรวมตัวของกลุ่มพ่อค้าเหล่านี้

ยังมีเหตุผลหลักมาจากในสมัยยุคกลางการเดินทางการค้าเต็มไปด้วยอันตรายนานัปการ	ขณะ

เดยีวกนัเมอืงต่างๆ	ในเยอรมนัยงัขาดเสถยีรภาพทีม่ัน่คงเนือ่งจากเจ้าผูค้รองนครมักท�าสงคราม

ระหว่างกันอยู่บ่อยครั้ง	หรือแม้กระทั่งการเดินทางการค้าขายทางทะเลก็ยังถูกคุกคามจากพวก

เดนส์และไวกิงส์ที่มีอิทธิพลในทะเลเหนือและคอยดักปล้นขบวนเรือสินค้าอยู่บ่อยครั้ง	ด้วยเหตุ



197มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นี้พ่อค้าเยอรมันจึงมีด�าริประสานความร่วมมือเพื่อประกันความมั่นคงแก่สินค้าพวกตนยามเดิน

ทางไปต่างแดน	ต่อมาพ่อค้าฮันซาได้จัดตั้งสถานีการค้าใหญ่ต่างแดนหรือคอนตอร์	(Kontore)	

ขึน้เพือ่ควบคมุการจดัซือ้ขายสนิค้าท้องถ่ินนบัตัง้แต่ลอนดอนในฝ่ังตะวันตกจนถงึนอฟโกรอดซึง่

เป็นคอนตอร์ทางยุโรปตะวันออก

สันนิบาตฮันซาก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างในราวศตวรรษที่	 12	จากพ่อค้าเมืองลูเบ็ค	

(Lubeck)	ซึ่งเป็นเมืองท่าชายฝั่งส�าคัญของการท�าอุตสาหกรรมการประมงขนาดใหญ่ทางตอน

เหนือของเยอรมัน	เนื่องจากพื้นท่ีแถบน้ีมีปลาเฮอริงจ�านวนมากวางไข่อยู่บริเวณทะเลสกาเนีย	

ปลาเฮอริงถือเป็นมื้ออาหารหลักท่ีชาวยุโรปในยุคกลางบริโภคเนื่องจากมีราคาถูกอีกท้ังชนชั้น

ล่างของสังคมยังสามารถหาซ้ือได้	นอกจากน้ียังมีเหตุผลส�าคัญอีกประการเนื่องจากทุกวันศุกร์

ซึ่งเป็นวันส�าคัญทางคริสต์ศาสนา	ชาวยุโรปจ�านวนมากต่างบริโภคปลาเฮอริงเพราะในยุคกลาง

มีกฎข้อห้ามทางศาสนาห้ามทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดในวันดังกล่าวเว้นแต่เน้ือปลาท่ีอนุโลมให้ทาน

ได้ในวันถือศีลอด	ดังนั้นลูเบ็คจึงกลายเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจส�าคัญในฐานะตลาดค้าปลา

เฮอริงขนาดใหญ่ของยุโรป	

ลเูบค็ยงัมคีวามเก่ียวข้องกับฮัมบร์ูกในฐานะทีเ่ป็นเมอืงค้าเกลอืขนาดใหญ่ของเยอรมนั

ทั้งนี้เพราะปลาเฮอริงจ�านวนมากถูกน�ามาแปรรูปเป็นปลาเค็มเพื่อใช้ถนอมอาหารและส่งออก

ทัว่ดนิแดนรอบข้างท�าให้ทัง้สองเมอืงต่างมคีวามเก่ียวข้องต่อกนั	ต่อมาจงึเกดิการรวมตวัขึน้ของ

กลุม่พ่อค้าเมอืงลเูบค็กบัเมอืงฮมับร์ูก	โดยในระยะแรกก่อตวัขึน้เป็น	“สมาพนัธ์พ่อค้าแห่งฮนัซา”	

(Hansa	of	Merchans)	ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างพ่อค้าทัง้สองเมอืงเป็นหลกัโดยมจีดุมุง่หมาย

ประสานผลประโยชน์การซื้อขายปลาเฮอริงกับเกลือ	ครั้น	ค.ศ.	1241	พ่อค้าลูเบ็คกับพ่อค้าฮัม

บูร์กได้รวมตัวเพื่อควบคุมการผูกขาดเส้นทางการค้าเกลือที่เมืองลูเนบูร์ก	(Luneburg)	ซ่ึงเป็น

เมอืงส�าคญัอกีแห่งในการผลติเกลอืทะเล1	การรวมตวัเป็นพนัธมติรการค้าของเมอืงทัง้สองสร้าง

ผลประโยชน์และอทิธพิลการค้าของพ่อค้าทัง้สองเมอืงเป็นอย่างมากจนกระทัง่ต่อมาพ่อค้าเมอืง

โคโลญจ์และดานซิกซึ่งเป็นเมืองท่าส�าคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งซุยเดอซี	(Zuiderzee	coast)	

ก็เข้าร่วมประกอบกิจการการค้าในเวลาต่อมา	เน่ืองจากโคโลญจ์และดานซิกเป็นชุมทางท่าเรือ

ใหญ่จอดแวะพักของพ่อค้าเรือก่อนที่ขบวนเรือสินค้าจะเดินทางไปสู่ยังทะเลเหนือ2	การรวมตัว

ของกลุ่มพ่อค้าทั้งสี่เมืองหลักทางตอนเหนือกลายสภาพมาเป็นสันนิบาตอันซาซึ่งในเวลาต่อมา

1	Philipe	Dollinger,	The	German	Hansa,	 (Stanford:	Stanford	University	Press,	

1964),	p.	37.
2	Ibid.,	pp.	5-6.
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สนันบิาตมกีารจดัระเบยีบองค์กรภายในเพือ่รองรบัสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้	อกีทัง้ต่อมาพ่อค้าฮนัซาทัง้

สี่เมืองใหญ่ได้พัฒนาเมืองแคมเพอร์	(Kamper)	ดีเว็นเทอร์	(Deventer)	ซึ่งเป็นเมืองใกล้เคียงที่

อยู่ติดกับชายฝั่งซุยเดอซีเป็นเมืองท่ารองรับความเจริญติดต่อกับพ่อค้ายุโรปต่างแดน	

สันนิบาตฮันซาขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	เมื่อกลุ่มพ่อค้าเยอรมันในแคว้นเว็นด์	(Wend)	

รวมทัง้เมอืงตามแนวชายฝ่ังปอมเมอเรเนยีได้รวมตวัเข้ากบัสมาชกิสันนบิาตฮันซาอกีส่ีเมอืงใหญ่	

ได้แก่	วิสมาร์	(Wismar)	สตรัลซุนด์	(Stralsund)	สเต็ทติน	(Stettin)	กริฟสวัลด์	(Greifswald)	

จากนั้นพ่อค้าเยอรมันตามเมืองเหล่านี้ได้ร่วมกันสร้างเมืองท่าส�าคัญเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ใน

ราวปลายศตวรรษท่ี	12	พ่อค้าฮัมบูร์กได้พัฒนาเบรเมน	(Bremen)	เป็นเมืองท่าเรือศูนย์กลาง

ส�าคัญอีกแห่งทางตอนเหนือเพื่อใช้ติดต่อยังทะเลบอลติกกับทะเลเหนือ	หลังจากที่เมืองหลาย

แห่งในแคว้นเว็นด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วนั้นเมืองโซเอส	(Soest)	ซึ่งเป็นเมืองส�าคัญของแคว้น

เวสฟาเลีย	(Westphalia)	ในเยอรมันก็เข้าร่วมกับสันนิบาตฮันซาในเวลาต่อมา	และเมื่อก้าวเข้า

สู่ต้นศตวรรษที่	13	สันนิบาตฮันซาก่อตัวเป็นปึกแผ่นชัดเจนยิ่งขึ้น	เมืองท่าและเมืองส�าคัญทาง

ตอนเหนือของเยอรมันได้ร่วมมือกันท�าการค้าทางทะเลอย่างจริงจังและยังมีส่วนส�าคัญกระตุ้น

พ่อค้าเยอรมันรอบข้างในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น	เมื่อสันนิบาตมีจ�านวนสมาชิกเพิ่มมาก

ขึ้นจึงเกิดความร่วมมือและอ�านวยความสะดวกแก่กัน	

สมาชิกเมืองต่างๆ	ของสันนิบาตได้สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เส้นทางการค้าทางทะเลบอลติกกับทะเลเหนือท่ีสมาชิกต่างเมืองต้องให้ความสะดวกแก่กัน	

นอกจากนี้สมาชิกบางเมืองอาจมีการจัดสร้างระบบคมนาคมทั้งถนนและแม่น�้าเพื่อใช้ผล

ประโยชน์ร่วมกนั	ถนนกบัแม่น�า้เหล่านีถ้อืเป็นเส้นทางล�าเลยีงสนิค้าเพือ่ส่งต่อไปยงัเมอืงท่าทาง

ตอนเหนอืของสนันบิาตท�าให้ลเูบค็กลายเป็นศูนย์กลางส�าคญัของสนันบิาตในการตดิต่อกบัเหล่า

สมาชิก	ในระยะแรกสินค้าส�าคัญส่งออกของสันนิบาตคือปลาเฮอริง	ธัญพืชและเกลือ	ต่อมาเมื่อ

การค้าของเยอรมันขยายตัวเพิ่มขึ้น	พ่อค้าฮันซาเริ่มบุกเบิกท�าการค้ากับยุโรปตะวันตกในแคว้น

แฟลนเดอร์และเกาะองักฤษจงึท�าให้มสีนิค้าเพิม่ขึน้	ได้แก่	เสือ้ผ้า	ขนสัตว์	เครือ่งเทศ	ไวน์	ธญัพชื	

รวมทัง้สนิแร่ชนดิต่างๆ	กลุม่พ่อค้าบางส่วนยงับกุเบกิตดิต่อการค้ากบัพ่อค้าในแถบสแกนดเินเวยี

ซึ่งมีสินแร่เป็นจ�านวนมากท้ังเหล็ก	ทองแดง	ข้ีผึ้ง	หนังสัตว์	ขนสัตว์	ขณะที่ยุโรปตะวันออกนั้น

พ่อค้าฮันซาเริ่มด�าเนินธุรกิจค้าขายกับโปลแลนด์	รัสเซียซึ่งมีสินค้าจ�าพวกไม้ซุง	ป่าน	เส้นใยทอ

ผ้า	พ่อค้าฮนัซาจงึกลายเป็นส่วนส�าคญัทีก่ระตุน้การค้าเศรษฐกจิท้องถ่ินยโุรปตอนเหนือเป็นอย่าง

มาก



199มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อย่างไรกด็	ีนอกจากพ่อค้าเยอรมนัจะใช้เมอืงท่าทางตอนเหนอืเป็นท่าเรอืส�าคญัในการ

ด�าเนนิธรุกจิทางการค้าแล้ว	ในระยะแรกเริม่พ่อค้าฮนัซาใช้เกาะกอ็ทแลนด์	(Gotland)	ซึง่ตัง้อยู่

บริเวณกลางทะเลบอลติกทางตอนเหนือ	ในอดีตก็อทแลนด์เคยเป็นศูนย์กลางส�าคัญทางการค้า

ในทะเลบอลติกของพวกไวกิงส์ที่เดินทางยึดครองเกาะนี้	ครั้นต่อมาในศตวรรษที่	11	พ่อค้า

เยอรมันตั้งถิ่นฐานการค้าที่เกาะแห่งนี้โดยติดต่อกับพ่อค้าชาวก็อทแลนด์3	จากนั้นไม่นานพ่อค้า

เยอรมนัเข้ามาค้าขายมากข้ึนจึงเกดิการขยายตัวทางด้านเศรษฐกจิ	เมอืงส�าคญัซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ

แห่งน้ีคือวิสบี้	(Visby)	ตามหลักฐานกล่าวว่าเมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าเฮนรี่ราชสีห	์

(Henry	the	Lion	ค.ศ.	1129	-	1195)	พระองค์ทรงท�าข้อตกลงกับพ่อค้าก็อทแลนด์เพื่อจัดตั้ง

สถานีการค้าเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่พ่อค้าเยอรมัน	ในเวลาต่อมาวิสบี้จึงเป็นศูนย์กลาง

ของกองเรอืสนิค้าพ่อค้าเยอรมนัและกอ็ทแลนด์จงึเป็นจดุยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกจิส�าคญัทีเ่ชือ่ม

โยงติดต่อระหว่างพ่อค้าฮันซา	สแกนดิเนเวียรวมทั้งยุโรปตะวันออกอีกด้วย	ในปลายศตวรรษที่	

12	พ่อค้าเยอรมันเข้ามาตั้งถิ่นฐานในวิสบี้เพิ่มมาก	พ่อค้าเหล่าน้ีได้สร้างคลังเก็บสินค้า	โบสถ์	

ตลอดจนย่านที่พักอาศัยเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่พ่อค้าเยอรมัน	ท�าให้ต่อมาพ่อค้าพื้นเมือง

บนเกาะอพยพมาสร้างชมุชนรอบเมอืงวสิบีม้ากขึน้	จนในทีส่ดุพ่อค้าเยอรมนัได้สร้างก�าแพงล้อม

รอบเมืองและท�าให้เมืองวิสบี้กลายเป็นเมืองที่มีสถานะเป็นเอกเทศไปโดยปริยาย	

สนันบิาตฮนัซาประสบความส�าเรจ็ในการก่อตัง้สถานกีารค้าใหญ่ต่างแดนหรอืคอนตอร์	

(Kontor)	โดยใช้เป็นจุดแวะพกัการขนถ่ายล�าเลยีงสนิค้ารวมทัง้การจัดหาสินค้าท้องถิน่นัน้ๆ	คอน

ตอร์เหล่านี้เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางส�าคัญระหว่างภูมิภาคทางตอนเหนือ

ของเยอรมันนับแต่คอนตอร์วิสบี้ที่ถูกสร้างข้ึน	นอกจากนี้ยังมีคอนตอร์บรูจส์ในเขตแฟลนเดอร	์

คอนตอร์เบอร์เก็นในนอร์เวย์	คอนตอร์นอฟโกรอดในรัสเซียรวมทั้งคอนตอร์ลอนดอนในเกาะ

องักฤษ	คอนตอร์เหล่านีถู้กจดัตัง้ข้ึนเป็นชมุทางคมนาคมทางทะเลและยงัมบีทบาทส�าคัญกระตุน้

ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจทางยุโรปเหนือโดยเฉพาะการติดต่อการค้าของชาวเมืองในแต่ละ

ท้องทีก่บัพ่อค้าเยอรมนั	พ่อค้าฮันซายงัได้สร้างโบสถ์	ชมุชน	คลังสนิค้า	ทีพ่กัภายในของคอนตอร์

แต่ละแห่ง	นอกจากการสร้างคอนตอร์ซึ่งเป็นสถานีการค้าใหญ่ของเยอรมันแล้ว	พ่อค้าฮันซายัง

มบีทบาทส�าคญัในการพฒันาเมอืงเศรษฐกจิทางตอนเหนอืของยุโรปอกีมากเช่นทีอ่งักฤษ	พ่อค้า

ฮันซาได้รับพระราชานุญาติจัดตั้งสถานีการค้าย่อยที่เมืองบอสตัน	(Boston)	บริสตอล	(Bristol)	

3	Helen	Zimmern,	The	Hansa	Towns,	(Michigan:	University	of	Michigan,	

1969),	p.24.
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ลินน์	(Lynn)	ฮัลล์	(Hull)	อิพส์วิช	(Ipswich)	นอร์วิช	(Norwich)	ยาร์เมาธ์	(Yarmouth)	และ

ยอร์ค(York)	เป็นต้น	ผลของการจดัต้ังสถานกีารค้าย่อยเหล่านีม้ส่ีวนส�าคัญทีท่�าให้องักฤษเตบิโต

ทางเศรษฐกิจอย่างมากนับแต่ปลายยุคกลาง

โครงสร้างการปกครองและการขยายตัวของสันนิบาต
เมื่อสันนิบาตมีสมาชิกเมืองต่างๆ	ท้ังจากดินแดนเยอรมันรวมทั้งพ่อค้าเมืองต่างแดน

ทางยุโรปเหนือเข้าร่วมมากขึ้นจึงท�าให้มีการจัดระบบโครงสร้างการปกครองเพื่อความเป็น

เอกภาพ	สมาชิกสันนิบาตด�าเนินนโยบายโดยอาศัยเสียงส่วนใหญ่จากมติที่ประชุม	นอกจากนี้

หากมีวาระการประชุมใดเร่งด่วนตัวแทนสมาชิกในแต่ละเมืองจะต้องเข้าประชุมพร้อมกัน4	สภา

ที่ประชุมสันนิบาตจะมีตัวแทนสมาชิกพ่อค้าในเมืองต่างๆ	เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง	โดย

เมืองที่เข้าร่วมสันนิบาตต้องใช้กฎหมายของลูเบ็ครวมทั้งใช้ภาษาเยอรมันในการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างกัน	ที่ประชุมของสภาฮันซาหรือสภาไดเอ็ทฮันซา	(Hanseatic	Diet)	จะมีการประชุม

นัดพบระหว่างผู้แทนสมาชิกเมืองต่างๆ	ในกลุ่มสันนิบาตแต่ละแห่ง	ที่ประชุมสันนิบาตจะมีการ

วางแผนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจเป็นส�าคัญรวมท้ังแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างเหล่า

สมาชิก5 

ศนูย์กลางส�าคญัของสนันบิาตคอืเมอืงลเูบค็ซึง่ต้ังอยู่บรเิวณทางตอนล่างของคาบสมทุร

จัทแลนด์	(เดนมาร์กในปัจจุบัน)	ตามประวัติศาสตร์ลูเบ็คถูกก่อตั้งขึ้นราว	ค.ศ.	1159	โดยเฮนรี่

ดยคุแห่งแซกโซนทีีย่ดึเมอืงแห่งนีจ้ากอดอฟท่ี	2	เค๊าท์แห่งเชาเอนิบร์ูกและโฮลสไตน์	(Count	of	

Schauenburg	and	Holstein)	ต่อมาใน	ค.ศ.	1226	พระเจ้าเฟรเดอรกิที	่2	ทรงยกสถานะเมอืง

แห่งนี้ขึ้นเป็นเสรีรัฐนครซึ่งอยู่ใต้การปกครองโดยตรงของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิ	 ลูเบ็คตั้ง

อยู่ริมฝั่งแม่น�้าเทรฟ	(Trave	River)	ซึ่งเอื้อให้ลูเบ็คมีชัยภูมิการค้าที่ดี	พ่อค้าลูเบ็คยังสามารถ

ควบคมุเส้นทางคมนาคมทางน�า้ทีส่�าคัญทัง้แม่น�า้เอลเบกบัแม่น�า้สเตค็นทิส์	(Stecknits)	อกีด้วย	

เมืองลูเบ็คยังอยู่ใกล้บริเวณทะเลสกาเนียซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีการท�าประมงปลาเฮอริงที่ส�าคัญอง

ยุโรป	กล่าวได้ว่าลูเบ็คเป็นเมืองการค้าที่ส�าคัญยิ่งทางตอนเหนือของเยอรมันและยังเป็นเมือง

อสิระจากการแทรกแซงของเจ้าผูป้กครองท้องถิน่จงึท�าให้ลเูบค็เป็นศูนย์กลางทางการค้าของฮนั

4	 Johannes	 Schildhauer,	 The	 Hansa:	 History	 and	 Culture,	 (Leipzig:	 Leipzig	

Press,	1985),	p.	216.
5	Helen	Zimmern,	(1969),	pp.	202-203.
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ซาทีเ่ชือ่มต่อไปยงัคาบสมุทรสแกนดเินเวยีรวมทัง้ยโุรปตะวนัออกและตะวนัตกเช่นกัน	ในศตวรรษ

ที่	14	ลูเบ็คได้รับการขนามนามว่าเป็นราชินีแห่งฮันซา	(Queen	of	the	Hansa)	เพราะเป็น

เมืองที่ใหญ่สุดและมีความส�าคัญสูงสุดของสันนิบาต	แม้กระทั่งพระเจ้าชาร์ลที่	4	ยังทรงยกย่อง

ลูเบ็คเป็นหนึ่งในห้าเมืองที่ยิ่งใหญ่ของยุโรปอีกด้วย

ในระยะแรกนับแต่ศตวรรษที่	13-14	สันนิบาตฮันซาแบ่งโครงสร้างการจัดตั้งกลุ่ม

สมาชิกในพ้ืนที่ต่างๆ	ของเยอรมันเป็นสามกลุ่ม6	กลุ่มแรกคือบริวารเมืองแคว้นเว็นด์กับแคว้น

แซกซอน	(Wendish	and	Pomeranian	Circle)	ซ่ึงมีศูนย์กลางส�าคัญอยู่ที่เมืองลูเบ็ค	กลุ่มที่

สองคือบริวารเมืองแคว้นเวสฟาเลียกับแคว้นปรัสเซีย	(Westphalian	and	Prussian	Circle)	

ซึ่งมีศูนย์กลางส�าคัญอยู่ที่เมืองโคโลญจ์กับเมืองดอร์ทมุนด์	และกลุ่มที่สามคือบริวารเมืองแคว้น

ก็อทแลนด์	ลิโวเนีย	และสวีเดน	(Gotland	Livonian	and	Swedish	Circle)	ซึ่งมีศูนย์กลาง

ส�าคญัอยูท่ีเ่มอืงวสิบีก้บัเมอืงรกิา	โดยแต่ละกลุม่จะมกีารเลอืกเอลเดอร์แมน	(eldermen)	จ�านวน	

2	คนและสมาชิกปกครองร่วมอีก	6	คนเพื่อท�าหน้าที่ควบคุมสมาชิกในกลุ่มเมืองต่างๆ	ภายใน

แคว้นในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน	

	ทกุปีเอลเดอร์แมนและสมาชิกปกครองท้ังสามกลุม่จะต้องมาประชมุพร้อมกนัทีลู่เบค็

ซึง่เป็นเมอืงหลวงของสนันบิาตเพือ่รบัทราบนโยบายและวางแผนด้านเศรษฐกิจร่วมกนั	อย่างไร

ก็ดีเมื่อสันนิบาตขยายตัวมากข้ึนโดยมีสมาชิกเข้าร่วมท้ังในเยอรมันและต่างแดนท�าให้ที่ประชุม

ของสันนิบาตจ�าเป็นต้องปรับโครงสร้างเพื่อรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจ	กระทั่งใน	ค.ศ.	

1554	สันนิบาตได้ปรับโครงสร้างการบริหารใหม่อีกครั้งดังนี้	กลุ่มแรกคือกลุ่มเว็นด์ซ่ึงมีบริวาร

เมืองในแคว้นเว็นด์กับปอมเมอราเนีย	(Wendish	and	Pomeranian	Circle)	ศูนย์กลางส�าคัญ

อยู่ที่ลูเบ็ค	กลุ่มที่สองคือกลุ่มแซกซอน	เธอลิงเกียและบรันเดนบูร์ก	(Saxon	Thuringian	and	

Brandenburg	Circle)	ศูนย์กลางส�าคัญอยู่ที่บรันสวิคกับมักเดบูร์ก	กลุ่มที่สามคือกลุ่มบอลติก

มีบริวารเมืองในแคว้นปรัสเซีย	ลิโวเนีย	สวีเดน	รวมทั้งเมืองบริวารในฝั่งทะเลบอลติกตะวันออก

(Prussian	Livonian	Swedish	and	Baltic	Circle)	ศูนย์กลางส�าคัญอยู่ที่เมืองดานซิก	กลุ่มที่

สีค่อืกลุม่เวสฟาเลยีมบีรวิารเมอืงในแคว้นไรน์	เวสฟาเลยีและเนเธอร์แลนด์	(Rhine	Westphalian	

and	Netherland	Circle)	ศูนย์กลางส�าคัญอยู่ท่ีเมืองโคโลญจ์	และกลุ่มที่ห้าคือสถานีการค้า

ใหญ่ต่างแดนหรือคอนตอร์	(Kontors)	ที่พ่อค้าเยอรมันร่วมกันจัดตั้งข้ึน	อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมี

การปกครองที่เป็นเอกเทศแต่เมืองต่างๆ	เหล่าน้ียังคงมีสถานะเป็นวาสเซิลของจักรพรรดิโรมัน

6 Philipe	Dollinger,	(1964),	p.	47.	
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อันศักดิ์สิทธิ์	กล่าวได้ว่านับแต่ศตวรรษที่	15	เรื่อยมา	สันนิบาตฮันซาเป็นสถาบันองค์กรทาง

เศรษฐกจิทีเ่ตบิโตและเข้มแขง็อย่างมากอกีทัง้ยงัมส่ีวนผลกัดนัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ

ยุโรปตอนเหนืออย่างต่อเนื่อง

แผนที่แสดงต�าแหน่งคอนตอร์ทั่วภูมิภาคของสันนิบาตฮันซา

ที่มา:	www.bergenfjords.com

นอกจากนีส้นันบิาตฮันซายงัมตี�าแหน่งบรหิารทีเ่รยีกว่า	“เคาท์เตอร์”	(counters)	ซึง่

มีสถานะเป็นผู้อ�านวยการใหญ่การค้าสันนิบาตต่างแดน	ต�าแหน่งเคาท์เตอร์มีทั้งส้ินห้าคนโดย

ประจ�าอยู่ที่คอนตอร์ใหญ่ท้ังห้าได้แก่เคาท์เตอร์แห่งวิสบ้ี	นอฟโกรอด	เบอร์เก็น	บรูจส์	และ

ลอนดอน	เคาท์เตอร์เหล่านีท้�าหน้าทีป่ระสานงานให้ความช่วยเหลอืแก่พ่อค้าฮนัซาทีเ่ดนิทางมา

ค้าขายในท้องถิ่นตนรวมทั้งท�าหน้าที่ติดต่อกับพ่อค้าชาวพื้นเมือง	คอนตอร์เหล่านี้ถือเป็นเขต

พื้นที่พิเศษที่พ่อค้าเยอรมันได้รับอนุญาตจากเจ้าผู้ครองนครในดินแดนนั้น	แม้ว่าคอนตอร์จะมี

ลักษณะเป็นเมืองกึ่งเสรีซ่ึงได้รับสิทธิจากผู้ปกครองในดินแดนดังกล่าวแต่ยังคงต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายของเจ้าของดินแดนอย่างเคร่งครัด	
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นบัตัง้แต่การก่อตัง้คอนตอร์ตามภูมิภาคต่างๆ	ทางตอนเหนอืของยโุรปทัง้ทีน่อฟโกรอด	

เบอร์เก็น	ลอนดอน	บรูจส์	และลอนดอน	โดยมีลูเบ็คเป็นศูนย์กลางใหญ่ส�าคัญของสันนิบาต	

สถานีการค้าใหญ่ต่างแดนเหล่าน้ีจึงกลายเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่ส�าคัญแก่เยอรมัน

เป็นอย่างยิง่	คอนตอร์ยงัท�าหน้าทีร่วบรวมสนิค้าท้องถิน่พืน้เมอืงรวมทัง้เป็นคลงัสนิค้าขนาดใหญ่

และยังท�าหน้าที่ประสานงานให้ความช่วยเหลือทั้งการเงิน	สินเชื่อระหว่างพ่อค้าฮันซากับพ่อค้า

พื้นเมือง	ด้วยเหตุนี้คอนตอร์จึงกลายเป็นลักษณะพิเศษของสันนิบาตฮันซาเป็นอย่างมาก	คอน

ตอร์แต่ละแห่งยังมีสถานะเป็นศูนย์กลางส�าคัญกระจายสินค้าของพ่อค้าเยอรมันแก่พ่อค้าพื้น

เมืองเพื่อน�าสินค้าไปขายต่อยังท้องถิ่นห่างไกลรวมทั้งยังเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าท้องถิ่นด้วย

เช่นกัน	ดังเช่น	คอนตอร์แห่งเบอร์เก็นซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของสแกนดิเนเวียเป็นศูนย์กลางการ

ผลติปลาคอ็ดตากแห้งและน�า้มนัปลาซ่ึงรวบรวมมาจากดนิแดนรอบข้างสแกนดเินเวยี	คอนตอร์

แห่งลอนดอนเป็นศนูย์กลางผ้าขนสตัว์	เหลก็	ชดุเกราะ	หรอืคอนตอร์แห่งบรจูส์ซึง่เป็นศูนย์กลาง

การค้าเกลือที่มาจากฝรั่งเศสและคาบสมุทรไอบีเรีย	เป็นต้น

ความรุ่งเรืองของสันนิบาตฮันซากับการพัฒนาเศรษฐกิจยุโรปตอนเหนือ

ในศตวรรษที่	15	สันนิบาตฮันซารุ่งเรืองถึงขีดสุด	ในเวลานี้มีสมาชิกทั้งจากเยอรมัน

รวมทัง้ดนิแดนต่างๆ	ทางตอนเหนอืของยโุรปเข้าร่วมด�าเนนิการค้ากว่าสองร้อยเมอืง	เมอืงส�าคญั

ส่วนใหญ่ทีเ่ข้าร่วมมกัตัง้อยูบ่รเิวณทางออกของทะเลรวมทัง้บรเิวณรมิแม่น�า้ส�าคญัทีใ่ช้คมนาคม

ในยุโรปท�าให้สันนิบาตเป็นองค์กรท่ีมีอิทธิพลทางการค้าอย่างยิ่งเนื่องจากควบคุมบริเวณ

ภมูศิาสตร์ทีส่�าคญัไว้	อทิธพิลของกลุม่พ่อค้าฮนัซาครอบคลมุนบัตัง้แต่ฝ่ังตะวนัตกจนถงึฝ่ังตะวนั

ออกรวมทั้งตอนเหนือของยุโรปโดยแบ่งเขตเศรษฐกิจออกเป็นดังนี้

ในยุโรปตะวันตก	สันนิบาตฮันซาเริ่มต้นจัดตั้งสถานีการค้าแห่งแรกที่อังกฤษ	โดยราว

ศตวรรษที่	12	พ่อค้าฮันซาได้รับสิทธิการค้าจากพระเจ้าริชาร์ดที่	1	ทั้งนี้เพราะใน	ค.ศ.	1149	

ขณะทีพ่ระองค์ทรงร่วมท�าสงครามครเูสดซึง่เป็นสงครามศาสนาระหว่างชาวครสิต์กบัชาวมสุลิม	

พระองค์ทรงขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากกลุ่มพ่อค้าฮันซาที่เข้ามาค้าขายยังอังกฤษ	กลุ่ม

พ่อค้าฮนัซาเองนัน้ก็ให้ความช่วยเหลอืแก่พระองค์เป็นอย่างด	ีด้วยเหตนุีพ่้อค้าฮนัซาจึงได้รบัสทิธิ

ยกเว้นภาษีบางประการ	นอกจากน้ีพระเจ้าริชาร์ดยังทรงมอบสิทธิการจัดงานแสดงสินค้าที่

อังกฤษแก่พ่อค้าฮันซาด้วย	

ใน	ค.ศ.	1157	พ่อค้าฮันซาจากเมืองโคโลญจ์ได้รับพระราชานุญาตด�าเนินกิจการการ

ค้าในกรุงลอนดอน	ท�าให้ต่อมาพ่อค้าโคโลญจ์สามารถจัดต้ังสถานีการค้าย่อยที่เมืองลินน์	ฮัลล์	
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ยาร์เมาธ์	บอสตัน	ต่อมาใน	ค.ศ.	1266	พระเจ้าเฮนรี่ที่	2	ทรงพระราชทานกฎบัตรให้พ่อค้าฮัน

ซา7	โดยให้สามารถเดินทางซ้ือขายสินค้าอย่างเสรีท่ัวเกาะอังกฤษท�าให้มีพ่อค้าเยอรมันหลาย

เมืองต่างทยอยเดินทางเข้ามาประกอบกิจการการค้าตามเมืองส�าคัญของอังกฤษและยังควบคุม

เหมืองแร่ดีบุกซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่ส�าคัญของอังกฤษไว้อีกด้วย	ใน	ค.ศ.	1281	พ่อค้าเมืองด

อร์ทมนุด์ได้ยกสถานะลอนดอนเป็นคอนตอร์ซึง่เป็นสถานกีารค้าใหญ่ทีส่ดุบนเกาะองักฤษ8	เมือ่

องักฤษเจรญิเตบิโตทางการค้ามากขึน้สมาชิกพ่อค้าในเมอืงต่างๆ	กเ็ข้ามาค้าขายกบัพ่อค้าองักฤษ

เพ่ิมขึ้นเช่นกัน	เช่น	พ่อค้าโคโลญจ์ด�าเนินการค้าที่ลอนดอน	พ่อค้าฮัมบูร์กด�าเนินการค้าที่ยาร์

เมาธ์	พ่อค้าปรัสเซียด�าเนินการค้าที่ลินน์กับฮัลล์และพ่อค้าลูเบ็คด�าเนินการค้าที่บอสตันเป็นต้น	

การค้าของพ่อค้าฮนัซายงัมส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้องักฤษพฒันาเศรษฐกจิในปลายยคุกลางอย่างมาก	

หลงัประสบความส�าเรจ็ในการจดัตัง้สถานกีารค้าต่างๆ	ทัว่องักฤษแล้ว	พ่อค้าฮนัซายงั

บุกเบิกขยายเส้นทางการค้าในฝั่งตะวันตกอย่างต่อเนื่อง	ในต้นศตวรรษที่	13	พ่อค้าฮันซาได้ตั้ง

สถานีการค้าขึ้นที่เมือง	บรูจน์	(Bruges)	ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่แห่งหน่ึงในแคว้นแฟลนเดอร์	ทั้งน้ี

เนื่องจากสมัยก่อนช่วงยุคกลางบรูจส์เคยมีพ่อค้าเดินทางค้าขายสินค้าใกล้กับปราสาทขุนนาง	

พ่อค้าฮันซาจึงฟื้นฟูร่องรอยการค้าเก่าของเมืองนี้ท�าให้ต่อมาเมืองบรูจส์เริ่มขยายตัวทาง

เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะในศตวรรษที่	14-15	บรูจส์เป็นศูนย์กลางการค้าผ้าขนสัตว์	เสื้อผ้า

ส�าเร็จรูป	ศูนย์กลางน�าเข้าไวน์และเกลือทะเลจากฝรั่งเศสและไอบีเรีย	อีกทั้งยังกลายเป็นตลาด

นัดศูนย์กลางของพ่อค้าในกลุ่มดินแดนต�่าต่อมาด้วย9	บรูจส์ถูกยกสถานะเป็นคอนตอร์ของ

สันนิบาตท�าให้สินค้าของคอนตอร์บรูจส์จ�านวนมากแพร่ขยายไปไกลจนถึงบริเวณคาบสมุทรไอ

บเีรยีแม้กระทัง่พ่อค้าอติาลยีงัต้องเดนิทางท�าการค้าขายกบัพ่อค้าฮนัซาท่ีเมอืงแห่งนีเ้พือ่รบัสินค้า

ไปขายต่อยังบริเวณยุโรปตอนล่าง	ความส�าเร็จของการจัดตั้งสถานีการค้าย่อยรวมทั้งสถานีการ

ค้าใหญ่ต่างแดนหรือคอนตอร์ในยุโรปตะวันตกของสันนิบาตฮันซายังมีผลให้พ่อค้าเยอรมัน

สามารถควบคุมเส้นทางการค้าบริเวณทะเลเหนือไว้จนส้ิน	เนื่องจากทะเลดังกล่าวเป็นเส้นทาง

ล�าเลยีงสนิค้านานาชนดิทีน่�าเข้าและส่งออกจากยโุรปตะวนัตกมายงัลูเบค็ฐานะศูนย์กลางส�าคัญ

ของตลาดฮันซา

7 Elizabeth	Gee	Nash,	The	Hansa:	Its	History	and	Romance,	(California:	Univer-

sity	of	California,	1929),	p.	8.
8 Philipe	Dollinger,	(1964),	p.	5.	
9 Jean	H.	O.	L.	M.	Pirenne,	Economic	and	Social	History	of	Medieval	Europe,	

(London:	Routledge	&	Kegan	Paul,	1961),	p.	124.
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ในยโุรปตะวนัออก	แรกเริม่พ่อค้าฮนัซาจากแคว้นเวสฟาเลยีด�าเนนิการตดิต่อกบัพ่อค้า

รสัเซยีมาเป็นเวลานาน	ในระยะแรกพ่อค้าฮนัซาสร้างสถานกีารค้าขึน้ทีบ่รเิวณเซน็ท์ปีเตอร์ชอ็ฟ	

(St.	Petershof)	หรือเมืองนอฟโกร็อดซึ่งเป็นเมืองเก่าที่พ่อค้าเกาะก็อทแลนด์เคยตั้งเป็น

ศนูย์กลางท่าเรอืตดิต่อระหว่างกอ็ทแลนด์กบัรัสเซยี10	ต่อมาภายหลงัพ่อค้าเยอรมนัเริม่เข้ามาตัง้

ถิน่ฐานการค้ามากขึน้เร่ือยๆ	นอฟโกรอ็ดถูกยกสถานะเป็นสถานกีารค้าใหญ่ขึน้ในราว	ค.ศ.	1207	

โดยท�าหน้าที่ควบคุมจัดเก็บสินค้ารวมทั้งอ�านวยความสะดวกแก่พ่อค้าฮันซาที่เดินทางติดต่อ

ค้าขายกับชาวรัสเซีย11	ต่อมาพ่อค้าเยอรมันยังสร้างเมืองชเลสวิก	(Schleswig)	เป็นเมืองท่าอีก

แห่งต่อจากนอฟโกรอด	นอกจากนีพ่้อค้าฮันซายงัจดัตัง้สถานกีารค้าย่อยท่ีส�าคญัอกีแห่งคอืเมอืง

รกิาซึง่เป็นเมืองท่ีมชีือ่เสยีงทางด้านการท�าประมงปลาเฮอรงิ	ธรุกจิการซือ้ขายปลาเฮอรงิในเมอืง

นี้มีเพียงกลุ่มพ่อค้าฮันซาเท่านั้นที่สามารถท�าได้เนื่องจากกลุ่มพ่อค้าฮันซาได้ขอสัมปทานการ

ผูกขาดปลาชนิดนี้จากเจ้าผู้ครองนคร

ขณะที่ยุโรปตอนเหนือ	พ่อค้าฮันซาเร่ิมติดต่อการค้ากับพ่อค้าสแกนดิเนเวียภายหลัง

จากที่พระเจ้าคนุตที่	1	(Knut	I	ค.ศ.	1150-1197)	แห่งสวีเดนกับพระเจ้าเฮนรี่ราชสีห์ทรงท�า

สนธสิญัญาข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันเมือ่	ค.ศ.	1173	โดยอนญุาตให้พ่อค้าทัง้สองชาตดิ�าเนนิ

การค้าได้อย่างเสรี12	(Dollinger,	1964:	35)	ใน	ค.ศ.	1251	พ่อค้าเยอรมันสร้างเมืองสต็อคโฮม	

(Stockholm)	เป็นสถานีการค้าย่อย	เมืองแห่งนี้ใช้ติดต่อระหว่างพ่อค้าฮันซากับพ่อค้าสวีเดน

รวมทัง้พ่อค้าพืน้เมอืงในคาบสมทุรสแกนดเินเวยีทัง้นอร์เวย์และฟินแลนด์ด้วยเหตนุีจึ้งท�าให้การ

ค้าของสันนิบาตขยายตวัอย่างรวดเรว็13	ต่อมาพ่อค้าฮันซาได้สร้างเมืองเบอร์เกน็	(Bergen)	เพื่อ

เป็นสถานีการค้าใหญ่อีกแห่งติดต่อกับพ่อค้านอร์เวย์โดยตรง	ใน	ค.ศ.	1294	พระเจ้าอีริกที่	2	

แห่งนอร์เวย์ทรงประทานสทิธบิตัรแก่พ่อค้าฮนัซาเป็นกรณพีเิศษเนือ่งจากพ่อค้าฮนัซาสร้างความ

เจรญิทางเศรษฐกจิแก่นอร์เวย์	พ่อค้าเยอรมนัยงัได้รบัพระราชานญุาตจิากกษัตรย์ินอร์เวย์ในการ

ด�าเนินการซือ้ขายสินค้านานาชนดิ	ได้แก่	ซุง	ข้ีผึง้	อ�าพนั	องุน่ตากแห้ง	ขนสตัว์	เพือ่น�าไปจ�าหน่าย

ต่อยังสถานีการค้าต่างๆ	จนท�าให้ต่อมาพ่อค้าฮันซาควบคุมเส้นทางการค้าในทะเลบอลติกรวม

ทั้งรัสเซียตอนในได้ส�าเร็จ	ต่อมาเมืองเบอร์เก็นได้ถูกยกสถานะเป็นคอนตอร์เพื่อควบคุมเส้น

ทางการติดต่อและการค้าขายในสแกนดิเนเวียโดยเฉพาะ	

10	Elizabeth	Gee	Nash,	(1929),	p.	124.	
11	Johannes	Schildhauer,	(1985),	p.38.
12	Philipe	Dollinger,	(1964),	p.	35.	
13	Philipe	Dollinger,	(1964),	p.	36.	
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กล่าวได้ว่าพ่อค้าฮันซาท�าหน้าที่เป็นตัวกลางส�าคัญในการซ้ือขายสินค้าเพื่อน�าไป

จ�าหน่ายยงัยโุรปตะวนัตกกบัยโุรปตะวนัออก	สนิค้าทีส่�าคญัของยโุรปตะวนัออกซึง่ได้แก่	ขนสัตว์	

ผลไม้ตากแห้ง	เส้นใยป่าน	ข้าวสาลี	ซุง	ไม้แปรรูปมีสถานีการค้าใหญ่ที่นอฟโกรอด	ขณะที่สินค้า

ส�าคัญของยุโรปตอนเหนือหรือสแกนดิเนเวียได้แก่	ซุง	ขี้ผึ้ง	อ�าพัน	ขนสัตว์	น�้ามันดิน	น�้ามันปลา

มสีถานกีารค้าใหญ่ทีเ่บอร์เกน็	สนิค้าจ�านวนมากจากคอนตอร์เหล่านีจ้ะถกูล�าเลียงมายงัเมอืงท่า

ส�าคญัของสนันบิาตเพือ่ท�าหน้าทีส่่งไปจ�าหน่ายยงัยโุรปตะวนัตกทัง้ทีแ่ฟลนเดอร์กับองักฤษ	จาก

นั้นพ่อค้าฮันซาจะน�าสินค้าจากยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะเสื้อผ้าขนสัตว์ส�าเร็จรูป	เกลือรวมทั้ง

สนิค้าแปรรูปนานาชนดิกลบัมายงัสถานกีารค้าใหญ่ในลเูบค็ก่อนทีส่นิค้าเหล่านีจ้ะถกูส่งต่อหวนุ

เวยีนไปจ�าหน่ายตามสถานกีารค้าภมูภิาคต่างๆ	ทัง้ยโุรปตะวนัออกและยโุรปเหนอื	ด้วยเหตนุีพ่้อ

ค้าฮันซาจึงท�าหน้าที่เสมือนเป็นตัวกลางฟันเฟืองในการกระจายสินค้าท้องถิ่นไปตามภูมิภาค

ต่างๆ	โดยมีเมืองลูเบ็คเป็นศูนย์กลางส�าคัญ	ในราวศตวรรษที่	15	พ่อค้าฮันซาได้สร้างเมืองท่า

รองรับขบวนเรือสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เมืองเอลบิง(Elbing)	ธอร์น(Thorn)	ราวั

ล(Raval)	ดอร์พัท(Dorpat)	เพอนาว(Pernau)	และโคนิกส์เบอร์ก(Konigsberg)	ซ่ึงตัง้อยูใ่นแคว้น

ลิโวเนียเป็นเมืองท่าเพื่อใช้รองรับสินค้าที่มีเป็นจ�านวนมากจากคอนตอร์ทั่วภูมิภาค

ในช่วงศตวรรษที่	15-16	สินค้าส่งออกหลักส�าคัญมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	โดยสินค้าที่

สร้างก�าไรมหาศาลแก่พ่อค้าประกอบด้วย	ธัญพืช	ผ้าลินิน	เบียร์	ไวน์	เกลือ	ปลา	เหล็ก	ขี้ผึ้ง	ไม้

ซุง	ซึ่งเป็นสินคา้ที่น�ามาจากทัง้สามภูมิภาคใหญ่ทางตอนเหนือ	สินค้าเหล่านี้จะถกูล�าเลียงต่อมา

ยังลูเบ็คซึ่งเป็นศูนย์กลางตลาดใหญ่หรือเมืองท่าใกล้เคียงท้ังฮัมบูร์ก	เบรเมน	โคโลญจ์	จากนั้น

พ่อค้าเยอรมันจะล�าเลียงสินค้าเหล่านี้ส่งต่อไปยังเส้นทางคมนาคมต่างๆ	ทั้งถนน	แม่น�้าเพื่อ

จ�าหน่ายสินค้าให้กับพ่อค้าพื้นเมืองตอนในของยุโรป	จากนั้นพ่อค้าเหล่านี้จะน�าสินค้าไปขายต่อ

ยงัพืน้ทีที่ห่่างไกล14	ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้สนันบิาตฮนัซามอีทิธพิลควบคุมพืน้ทีท่ะเลเหนอืกบัทะเล

บอลตกิเนือ่งจากสนันบิาตมกีองเรือประจ�าการเป็นจ�านวนมาก	เรอืสนิค้าเหล่านีม้าจากการร่วม

มอืระหว่างเหล่าสมาชกิทีต้่องส่งกองเรอืประจ�าการแก่สนันบิาตตามข้อตกลงท�าให้กองเรือฮนัซา

ปรากฏอยู่ทั่วน่านน�้ากว่าหน่ึงพันล�า	เรือของพ่อค้าฮันซาถือเป็นแบบลักษณะเฉพาะในยุคกลาง

ตอนปลายทีเ่รยีกว่าเรอืคอ็ก	(cog	boat)	โดยดดัแปลงมาจากเรอืไวกิง้ของชาวสแกนดเินเวีย	เรอื

ค็อกของพ่อค้าฮันซาได้ไม้ซุงที่มาจากเมืองนอฟโกรอดจึงท�าให้มีการต่อเรือขึ้นอย่างกว้างขวาง

14 Helen	Zimmern,	(1969),	pp.	95-97.
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ขบวนเรือสินค้าที่ล�าเลียงโดยเรือค็อก

ที่มา:	www.cornerstonesworld.com

	ลูเบ็คและดานซิกเป็นศูนย์กลางส�าคัญของการท�าอุตสาหกรรมการต่อเรือยุโรปตอน

เหนอืเนือ่งจากช่างต่อเรอืเยอรมนัมคีวามรูแ้ละทกัษะเป็นอย่างมาก	สนันบิาตสามารถส่งออกเรอื

สินค้าจ�าหน่ายไปทั่วยุโรปแม้กระทั่งพ่อค้าอิตาลียังสั่งเรือค็อกเยอรมันจากทั้งสองเมืองใหญ่แห่ง

นี้	แม้ว่าพ่อค้าดัทช์พยายามจะยกสถานะอัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการต่อเรือทัดเทียมกับสัน

นิบาตฮันซาแต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จเน่ืองจากช่างต่อเรือดัทช์ยังไม่มีทักษะเทียบเท่ากับช่าง

เยอรมัน

นอกเหนอืจากความเข้มแข็งทางกองเรอืของฮันซาทีท่�าให้สนันบิาตควบคมุน่านน�า้ทะเล

ได้แล้ว	สันนิบาตฮันซายังมีอ�านาจควบคุมดินแดนตอนในของเยอรมันเช่นกันทั้งนี้สืบเนื่องจาก

ขบวนสินค้าพ่อค้าเยอรมันได้รับความคุ้มครองจากอัศวินทิวทัน	(Teutonic	Knights)	ส�านัก

อัศวินทิวทันเกิดขึ้นจากการที่พ่อค้าลูเบ็คให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่อัศวินเหล่านี้นับแต่

สมยัสงครามครเูสด	ท�าให้สนันบิาตฮนัซากบัส�านกัอศัวนิทวิทนัต่างมสีายสัมพนัธ์ทีแ่นบแน่นทาง
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ประวัติศาสตร์ร่วมกัน15	อีกท้ังต่อมาพ่อค้าฮันซายังให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่อัศวินโดย

เฉพาะอย่างยิง่การท�าสงครามขยายพรมแดนพชิติแคว้นปรสัเซยีในราวศตวรรษที	่13	รวมทัง้การ

จดัซือ้อาวธุและชดุเกราะให้กับอศัวนิ	ผลประโยชน์ทีเ่กือ้หนนุพึง่พาระหว่างกนันีเ้องท�าให้พ่อค้า

เยอรมนัได้รบัความคุม้ครองความปลอดภยัจากกลุม่อศัวนิขณะทีอ่ศัวนิได้รบัความช่วยเหลอืด้าน

การเงินเป็นการตอบแทน	ต่อมาอัศวินติวตันยังขยายเส้นทางพรมแดนสู่ฝั่งทะเลบอลติกซึ่งมี

ทรัพยากรจ�านวนมาก	ดินแดนเหล่านี้เป็นพื้นที่ของพวกนอกรีตศาสนาที่ไม่ประสงค์ติดต่อกับ

บุคคลภายนอก	เม่ืออัศวินทิวทันท�าการสู้รบขยายแนวพรมแดนส�าเร็จพ่อค้าฮันซาก็จะเข้าไป

บุกเบิกทรัพยากรรวมทั้งการจัดตั้งสถานีทางการค้าต่างแดนขึ้น

สันนิบาตฮันซากับสถานะความเป็นผู้น�าอ�านาจทางทะเล

ในยุครุ่งเรืองของสันนิบาตฮันซา	ลูเบ็คกลายเป็นสถานีการค้าใหญ่ของสันนิบาตทั้งยัง

ได้รับการยกย่องเป็นเมืองชั้นน�าของโลก	ณ	ขณะนั้น	ลูเบ็คควบคุมเส้นทางการค้านับจาก

ทะเลเหนือจนถึงทะเลบอลติกโดยมีคอนตอร์ตามพื้นท่ีต่างๆ	เชื่อมโยงเครือข่ายการค้าระหว่าง

ดนิแดนทางยโุรปเหนอืเข้าด้วยกนั	ในศตวรรษที	่15	สนันบิาตฮนัซาเป็นองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่สดุ	

สิง่ส�าคญัท่ีท�าให้สนันบิาตฮันซารุง่เรอืงทางการค้าเป็นผลมาจากการสร้างเรอืคอ็กซึง่เป็นเรอืนวตั

กรรมแบบใหม่ที่ใช้ขนส่งล�าเลียงสินค้าในทะเลทางตอนเหนือของยุโรป	เรือค็อกจ�านวนมากถูก

ใช้เป็นขบวนเรือคาราวาลขนส่งสินค้าโดยดัดแปลงปรับปรุงมาจากเรือไวกิงส์ของชาวสแกน

ดเินเวยีเพือ่ใช้บรรทกุสนิค้าโดยเฉพาะ	เรอืคอ็กมคีวามแขง็แรงและทนต่อคล่ืนทะเล	รปูแบบของ

เรอืมเีพยีงเสาบงัคบัทศิทางลมเพยีงล�าเดยีวและใบเรอืรปูสีเ่หลีย่ม	สณัฐานเรอืมลีกัษณะเรยีวบาง

ซึ่งเหมาะแก่การแล่นเรือในแหล่งน�้าที่ไม่ลึกโดยเฉพาะบริเวณทะเลบอลติกและทะเลเหนือ	ทว่า

เรือชนิดนี้ยังมีข้อจ�ากัดในการบรรทุกสินค้า	ด้วยเหตุนี้การเดินทางแต่ละครั้งของพ่อค้าฮันซาจึง

จ�าเป็นต้องใช้เรือค็อกจ�านวนหลายล�าเดินทางเกาะกลุ่มเป็นขบวนเรือสินค้าขนาดใหญ่	ลักษณะ

พเิศษของขบวนเรือคอ็กฮนัซานัน้จะมเีรอืคอ็กล�าหนึง่แล่นน�าขบวนเรอืโดยใช้ธงเรอืรปูสามเหลีย่ม

ที่มีแถบข้างบนสีขาวและข้างล่างนั้นสีแดงเป็นธงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ

สนันิบาต16	ต่อมาในปลายศตวรรษท่ี	14	เรอืชนดินีถ้กูดดัแปลงเพือ่ท�าเป็นเรอืรบตดิอาวธุคุม้ครอง

ขบวนสินค้าท�าให้กองเรือฮันซามีอิทธิพลอย่างมาก

ความยิง่ใหญ่ของกองเรอืสนันบิาตแขง็แกร่งยิง่ขึน้เมือ่มกีารจดัตัง้กองก�าลงัทหารเรอืรบ

โดยเฉพาะเพื่อคุ้มครองกองเรือสินค้าที่เดินทางค้าขายต่างแดน	นับแต่ทศวรรษที่	1360	เป็นต้น
15	Ibid.,	pp.158-159.	
16	Johannes	Schildhauer,	(1985),	pp.	152-153.
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มากองเรือรบสันนิบาตฮันซามีอิทธิพลควบคุมพื้นที่ทั่วทะเลเหนือรวมทั้งทะเลบอลติกและไกล

จนถึงทะเลนอร์วีเจียน	สิ่งส�าคัญท่ีเป็นแรงผลักดันให้กองเรือรบฮันซามีความเกรียงไกรในสมัย

นั้นเป็นผลมาจากการได้รับชัยชนะเหนือพระเจ้าวัลดิมาร์แห่งอาณาจักรเดนมาร์ก	ชัยชนะครั้งนี้

ท�าให้สันนิบาตสามารถยึดครองน่านน�า้อย่างเบ็ดเสร็จและสร้างความคร้ันคร้ามต่อดินแดนรอบ

ข้างเป็นอย่างยิ่ง	

การท�าสงครามระหว่างเดนมาร์กกบัสนันบิาตฮนัซาเริม่ต้นขึน้เมือ่พระเจ้าวลัดิมาร์	อตั

เทอร์แด็ก	(Waldemar	Atterdag	ค.ศ.1321-1375)	ทรงริษยาถึงความมั่งค่ังของสันนิบาตอีก

ทั้งไม่พอพระทัยที่พ่อค้าฮันซารุกล�้าเขตอ�านาจการท�าการประมงของชาวเดนมาร์ก	ดังนั้น

พระองค์จงึทรงน�ากองทพัเรอืรบเดนมาร์กยดึทะเลสกาเนยีและถอืสทิธคิรอบครองทะเลดงักล่าว17 

ต่อมาใน	ค.ศ.	1361	พระเจ้าวัลดิมาร์ยังทรงน�าทัพเรือเข้าโจมตีวิสบี้ซึ่งเป็นฐานที่มั่นทางการค้า

ใหญ่ของสันนิบาตบนเกาะก็อทแลนด์รวมทั้งยึดเกาะโอแลนด์	(Oland)	ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง

อกีด้วย	กล่าวกนัว่าสาเหตสุ�าคญัทีพ่ระองค์ทรงน�ากองทพัโจมตกีอ็ทแลนด์เนือ่งจากทรงเจบ็แค้น

พระทัยที่ชาวเมืองก็อทแลนด์ร้องเพลงพื้นเมืองอันมีท่วงท�านองเยาะเย้ยพระองค์	 เม่ือทรงท�า

สงครามชนะชาวก็อทแลนด์และยังประหารชีวิตชาวเมืองบนเกาะกว่า	1,	800	คน	พระเจ้าวัลดิ

มาร์ยงัมรีบัสัง่ให้รือ้ถอนท�าลายก�าแพงเมอืงทัง้หมดทีพ่่อค้าฮนัซาสร้างขึน้ทัง้ยงับงัคบัให้ชาวเมอืง

น�าทรัพย์สินจ�านวนมากจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามแก่พระองค์ในครั้งนี้	

ด้วยเหตุนี้เคาท์เตอร์แห่งวิสบี้จึงประกาศสงครามต่อพระองค์	ขณะเดียวกันเขายัง

ร้องขอความช่วยเหลือทางกองทหารจากสันนิบาตกลุ่มเว็นด์รวมท้ังสมาชิกสันนิบาตกลุ่มต่างๆ	

เพ่ือท�าสงครามกับเดนมาร์กครั้งน้ี	อย่างไรก็ดีมีเพียงสันนิบาตกลุ่มเว็นด์เท่านั้นที่ประกาศท�า

สงครามกับเดนมาร์ก	ขณะที่สมาชิกสันนิบาตทั้งกลุ่มเวสฟาเลียกับปรัสเซียต่างไม่อยากพัวพัน

สงครามเนื่องจากเกรงว่าพ่อค้าในเมืองต่างๆของตนอาจได้รับผลกระทบทางการค้า	ในที่สุดที่

ประชุมสภาฮันซามีมติเลือกโจฮันน	์วิตเต็นบอร์ก	(Johann	Wittenborg)	เป็นผู้น�าในการท�า

สงครามกับเดนมาร์กครั้งน้ี	กองทัพเรือสันนิบาตเข้าโจมตีกรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงเดนมาร์ก

และยังท�าลายป้อมปราการตามแนวชายฝั่งบริเวณทะเลสกาเนีย	แต่อย่างไรก็ดีต่อมาใน	ค.ศ.	

1362	วติเตน็บอร์กกลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อกองเรอืเดนมาร์กทีเ่มอืงเฮลซงิบอร์ก	(Helsingborg)	

ซึง่เป็นจดุยทุธศาสตร์ส�าคญัของการรบอกีทัง้สนันบิาตหมายมัน่ว่ากองเรอืรบของฮันซาน่าจะยดึ

ครองเมืองนี้ได้ส�าเร็จ	ท�าให้กองเรือรบสันนิบาตเสียหายอย่างมาก18	สาเหตุหลักความพ่ายแพ้
17 Helen	Zimmern,	(1969),	p.	53.	
18	Johannes	Schildhauer,	(1985),	pp.	46-48.
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ครั้งนี้เป็นผลมาจากการวางแผนท่ีผิดพลาดในการจัดก�าลังพลต่อสู้ทั้งทางบกและทางทะเลและ

ท�าให้สันนิบาตต้องสูญเสียเรือค็อกเป็นจ�านวนมาก	ในที่สุดสันนิบาตฮันซาจ�าต้องยินยอมท�า

สัญญาวอร์ดิงบอร์ก	(treaty	of	Vordingborg)	ในค.ศ.	1365	โดยยอมรับความพ่ายแพ้	สันนิ

บาตฮันซาหมดอ�านาจอย่างสิ้นเชิงในเมืองเฮลซิงบอร์กและยังต้องคืนเมืองโคเปนเฮเก็นรวมทั้ง

ทะเลสกาเนียให้กับเดนมาร์กตามเดิม	ผลของสนธิสัญญาฉบับนี้สร้างความอัปยศแก่กองทัพเรือ

สนันบิาตทีไ่ด้ชือ่ว่าเข้มแขง็ทีส่ดุในทะเลเหนือของยโุรป	ขณะเดียวกนัวติเตน็บอร์กซึง่เป็นผู้น�าศกึ

ของสันนิบาตยังถูกตัดสินประหารชีวิตอีกด้วย

อย่างไรก็ดีสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปเม่ือดยุกอัลเบร็ชท์แห่งเม็คเล็นบูร์ก	 (Duke	

Albrecht	of	Mecklenburg)	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งสวีเดนเมื่อ	ค.ศ.	1364	

เนื่องจากบรรพบุรุษมีสายสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับราชบัลลังก์สวีเดน	อีกทั้งก่อนหน้านี้ขุนนาง

จ�านวนมากในสวเีดนต่างไม่พอใจทีพ่ระเจ้าวลัดมิาร์แทรกแซงกจิการภายในของสวเีดน	เมือ่พระ

เจ้าอลัเบรช็ท์ทรงครองราชย์และยงัทรงเป็นชาวเยอรมนัมาก่อน	พระองค์ทรงประกาศท�าสงคราม

กับเดนมาร์กรวมทั้งยึดเส้นทางการค้าทางทะเลจนสิ้น	พระเจ้าอัลเบร็ชท์ทรงโน้มน้าวสันนิบาต

ฮันซาให้ความช่วยเหลือแก่พระองค์ในครั้งนี้	นอกจากนี้พระองค์ยังทรงขอความสนับสนุนจาก

นอร์เวย์ในการท�าสงครามกับเดนมาร์กด้วยเช่นกัน	สงครามอุบัติขึ้นอีกครั้งใน	ค.ศ.	1367	เม่ือ

สนันิบาตฮันซาซึง่น�าโดยกองเรอืรบสมาพนัธ์แห่งโคโลญจ์	(confederation	of	Cologne)	สวเีดน

และนอร์เวย์รวมตวัผนกึกนัท�าสงครามกบัเดนมาร์ก	กองเรอืรบฮันซาสามารถยดึเมอืงท่าชายฝ่ัง

รวมทัง้กรุงโคเปนเฮเกน็และสคาน	ี(Skane)	ได้อกีครัง้19	นอกจากนีข้นุนางในราชส�านกัเดนมาร์ก

ยงัก่อกบฏต่อพระองค์	ท�าให้ในท่ีสดุพระองค์ต้องทรงลีภั้ยออกนอกดนิแดนใน	ค.ศ.	1368	ความ

พ่ายแพ้ของพระองค์ในครัง้นีท้�าให้กองเรอืรบฮันซากลบัมาผงาดอย่างอย่างยิง่ใหญ่ในทะเลเหนอื

ได้อีกครั้ง

สองปีต่อมาพระเจ้าวัลดิมาร์ทรงยินยอมตกลงท�าสนธิสัญญาสตรัลซุนด์	(treaty	of	

Stralsund	ค.ศ.	1370)	โดยมีการเจรจาระหว่างเดนมาร์กกับสันนิบาตฮันซา	สนธิสัญญาระบุว่า

คอนตอร์วสิบ้ีต้องเป็นเมอืงอสิระจากการแทรกแซงของเดนมาร์ก	และเดนมาร์กจะต้องไม่คกุคาม

เส้นทางการค้าทางทะเลของฮันซาในทะเลบอลติกทั้งหมด	ข้อตกลงยังก�าหนดด้วยว่าสันนิบาต

ฮนัซามสีทิธคิวบคมุเมอืงชายฝ่ังส�าคญัของเดนมาร์กทัง้เมอืงสกานแีละเมอืงเฮลซงิบอร์กเป็นระยะ

เวลา	15	ปีรวมทั้งยังให้อ�านาจที่ประชุมสันนิบาตฮันซามีสิทธิเข้าแทรกแซงในการแต่งตั้ง

19	Philipe	Dollinger,	(1964),	p.	67.	
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รัชทายาทปกครองต่อจากพระเจ้าวัลดิมาร์ด้วย20	หลังสงครามระหว่างสันนิบาตฮันซากับ

เดนมาร์กสิ้นสุดลง	สันนิบาตฮันซากลายเป็นผู้มีอ�านาจทางทะเลสูงสุดโดยปริยาย

การล่มสลายของสันนิบาตฮันซา

ความเสือ่มของสนันบิาตมสีาเหตหุลกัมาจากความเข้มแขง็ของรฐัชาตใินดนิแดนต่างๆ	

นบัตัง้แต่สแกนดเินเวยี	เดนมาร์ก	สวีเดน	องักฤษ	รสัเซยีและฮอลแลนด์ตามล�าดบั	ดนิแดนเหล่า

นีล้้วนมคีวามเข้มแขง็ทางด้านกองเรอืเป็นอย่างมากอกีทัง้ต่อมายงัท้าทายอ�านาจสันนบิาตฮันซา

ด้วยเช่นกัน	นอกจากนี้สถานภาพของสันนิบาตเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม	โดยเฉพาะหลังจากที่สันนิ

บาตฮันซาได้รับชัยชนะเหนือเดนมาร์กท�าให้เวลานี้สันนิบาตกลายเป็นสถาบันองค์กรที่มีความ

เข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารความเข้มแข็งของสันนิบาตฮันซาสร้างความหวั่นวิตกแก่

บรรดาเจ้าผู้ปกครองดินแดนรอบข้างเป็นอย่างย่ิง	และเม่ือก้าวสู่ศตวรรษที่	16	สันนิบาตฮันซา

เผชิญกับปัญหาที่รุมเร้าอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะสถานีการค้าส�าคัญในภูมิภาคต่างๆ	ที่ได้รับผล 

กระทบจากการตืน่ตวัของเจ้าผูป้กครองดนิแดน	ความเสือ่มของสันนบิาตปรากฏข้ึนตามภูมภิาค	

ดังนี้

ในยุโรปตะวันตก	พ่อค้าฮันซาเผชิญหน้ากับพ่อค้าดัทช์ซึ่งพัฒนากองเรืออย่างเข้มแข็ง	

การเดินเรือของพ่อค้าดัทช์ยังบั่นทอนเสถียรภาพพ่อค้าเยอรมันอย่างยิ่ง	อีกทั้งต่อมาพ่อค้าดัทช์

ยงัได้รวมตวัจดัตัง้เป็นสมาพันธ์เพือ่แข่งขนัการค้ากบัพ่อค้าฮันซาโดยตรง	ในปลายศตวรรษที	่15	

บรรดาเจ้าผู้ครองนครในเยอรมันต่างปฏิเสธข้อเรียกร้องของพ่อค้าฮันซามากขึ้นเน่ืองจากเจ้าผู้

ครองนครเหล่านั้นต้องการท�าการค้าเอง	ดังเช่น	อิเล็กเตอร์เฟรเดอริกที่	2	พระทนต์เหล็ก	

(Frederick	II	the	iron	teeth	ค.ศ.	1413	-	1471)	แห่งบรันเดนบูร์กทรงขับไล่พ่อค้าฮันซาออก

จากเมืองเป็นจ�านวนมาก	ขณะเดียวกันอัศวินทวิทนัที่เคยมีบทบาทส�าคญัในการบกุเบิกดินแดน

ให้กบัสนันบิาตรวมทัง้คุม้ครองขบวนสนิค้าของพ่อค้าฮนัซากถ็กูกษตัรย์ิแห่งอาณาจักรโปลแลนด์

กวาดล้างใน	ค.ศ.	1466	ท�าให้สันนิบาตต้องสิ้นสุดอ�านาจลงในยุโรปตอนใน21	เจ้าผู้ครองนคร

หลายแห่งในยุโรปต่างหันมาติดต่อการค้ากับพ่อค้าดัทช์แทนพ่อค้าเยอรมันเนื่องจากได้ผล

ตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่า	

ความขัดแย้งระหว่างพ่อค้าดัทช์กับสันนิบาตน�าไปสู่สงครามดัทช์-ฮันซา	(Dutch-

Hanseatic	war	ค.ศ.	1438-1441)	ขึน้	เมือ่กองเรอืดทัช์จากอมัสเตอร์ดมัต้องการเดนิทางค้าขาย

20	Helen	Zimmern,	(1969),	pp.	65-67.
21	Elizabeth	Gee	Nash,	(1929),	pp.186-188.
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อย่างเสรีในทะเลเหนือ	อย่างไรก็ดีเส้นทางการค้าในทะเลเหนือถูกผูกขาดจากพ่อค้าฮันซาไว้	ดัง

นัน้การท�าสงครามระหว่างทัง้สองชาตจิงึเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้	สงครามครัง้นีด้ยคุฟิลปิแห่

งดัชชี่เบอร์กันดีซึ่งมีสายสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับดัทช์ให้ความช่วยเหลือแก่พ่อค้าดัทช์เนื่องจาก

ต้องการลดอ�านาจพ่อค้าฮันซาในบรเิวณทะเลเหนอื	ในทีส่ดุ	ค.ศ.	1441	กองเรอืดทัช์ได้รบัชยัชนะ

เหนือพ่อค้าเยอรมันท�าให้ท่ีประชุมสันนิบาตฮันซาจ�าต้องตกลงท�าสนธิสัญญาโคเปนเฮเก็น	

(Treaty	of	Copenhagen)	ในปีเดยีวกนั	พ่อค้าฮนัซาต้องสญูเสยีกรรมสทิธกิารค้าธญัพชืในยโุรป

ฝั่งตะวันตก	นอกจากนี้ยังต้องยกสัมปทานผูกขาดการค้าปลาเฮอริงและเกลือในฝร่ังเศสแก่พ่อ

ค้าดทัช์อกีด้วย	ในเงือ่นไขตามสนธสิญัญาสนันบิาตฮนัซายงัต้องให้กองเรอืสินค้าเอกชนของดทัช์

เดนิเรอือย่างเสรนีบัตัง้แต่เมอืงลเูบค็	ฮัมบร์ูก	สเตท็ติน	ลเูนบร์ูก	ชยัชนะของดทัช์ครัง้นีย้งับัน่ทอน

อ�านาจด้านเศรษฐกิจของพ่อค้าเยอรมันเป็นอย่างมาก	ขณะเดียวกันบรูจส์ซึ่งเป็นคอนตอร์ใหญ่

ส�าคญัอกีแห่งของฮนัซายงัได้รบัผลกระทบทางเศรษฐกจิเนือ่งจากพ่อค้าดทัช์ต่างหนัมาท�าธรุกจิ

ทีเ่มอืงแอนท์เวร์ิปกับอมัสเตอรดมัซึง่เป็นเมอืงการค้าแห่งใหม่ของดทัช์โดยตรงโดยทีมิ่ยอมค้าขาย

กับพ่อค้าคอนตอร์บรูจส์เหมือนเช่นเคย	บรูจส์สูญเสียความเป็นผู้น�าคอนตอร์ในแคว้นแฟรนเด

อร์ในเวลาต่อมา22 

นบัแต่ศตวรรษที	่16	กองเรอืดชัน์ก้าวขึน้สูม่หาอ�านาจทางทะเลแทนท่ีสันนบิาตฮนัซา

ที่ก�าลังล่มสลาย

 22	Helen	Zimmern,	(1969),	p.	311.	
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ที่มา:	aesthetic.gregcookland.com

นอกจากนีผ้ลส่วนหนึง่ทีท่�าให้สนันบิาตฮันซาไม่อาจสู้อิทธพิลการค้าของพ่อค้าดทัช์ได้

เนื่องจากระบบความล้าหลังทางการเงินของสันนิบาตทั้งนี้เพราะพ่อค้าดัทช์น้ันเริ่มน�าระบบสิน

เชื่อเข้ามาใช้ในการท�าธุรกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซึ่งสามารถลดความยุ่งยากในการติดต่อ

การค้ากับพ่อค้าท้องถิ่น	จนต่อมาอัมสเตอร์ดัมกลายเป็นศูนย์กลางธนาคารท่ียิ่งใหญ่ทางตอน

เหนอืของยโุรปแทนเมอืงลเูบค็	นอกจากทีแ่ฟลนเดอร์ทีไ่ด้รบัผลกระทบแล้ว	แม้กระทัง่ทีอ่งักฤษ

ใน	ค.ศ.	1597	รัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบ็ธก็ทรงประกาศโองการห้ามพ่อค้าเยอรมัน

เดนิทางท�าการค้าขายยงัองักฤษและยงัประกาศยกเลกิสถานกีารค้าใหญ่ทีค่อนตอร์ลอนดอนรวม

ทัง้สถานกีารค้าย่อยทีส่ตลียาร์ด	(Steelyard)	ด้วยท�าให้สนันบิาตฮนัซาได้รบัผลกระทบและต้อง

ปิดตัวลงในเวลาต่อมา23 

ในยุโรปตอนเหนือ	พ่อค้าฮันซาต้องเผชิญหน้ากับการคุกคามของพระเจ้ากุสตาฟที่	1	

(Gustav	I	ค.ศ.	1496-1560)	แห่งสวีเดนที่ทรงขยายอ�านาจรอบนอกคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย	

พระองค์ทรงน�ากองทัพเรือสวีเดนควบคุมบริเวณทะเลบอลติกทางตอนเหนือรวมทั้งทะเล

นอร์วีเจียน	ทรงท�าสงครามยึดเมืองส�าคัญของสันนิบาตฮันซานับตั้งแต่ริกา	รีเวล	นาร์วารวมทั้ง

23	Ibid.,	p.	336.	
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เมืองวีบอร์กในฟินแลนด์ทั้งยังทรงยึดเมืองท่าเรือส�าคัญของสันนิบาตในแคว้นลิโวเนีย	ด้วยเหตุ

นี้พ่อค้าสวีเดนจึงเริ่มแข่งขันการค้าทางทะเลกับพ่อค้าเยอรมันโดยมุ่งท�าการค้ากับพ่อค้ารัสเซีย

และโปลแลนด์ซึง่ท�าให้ธรุกิจการค้าไม้แปรรปูทีถู่กผูกขาดมายาวนานได้รบัผลกระทบเป็นอนัมาก	

ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าอีริกท่ี	14	(Eric	XIV	ค.ศ.	1604-1611)	แห่งสวีเดนทรงปิดล้อมทะเล

บอลติกซึ่งเป็นเส้นทางส�าคัญในการติดต่อระหว่างพ่อค้าฮันซากับพ่อค้าสแกนดิเนเวียและยุโรป

ตะวันออกจนน�าไปสู่การเกิดสงครามนอร์ดิก	(Nordic	war	ค.ศ.	1563-1569)	ขึ้นระหว่างสันนิ

บาตฮันซากับสวีเดน	ในท่ีสุดสันนิบาตฮันซาพ่ายแพ้และต้องยอมเจรจาสงบศึกท�าให้สันนิบาต

ต้องสิ้นอ�านาจลงอย่างสิ้นเชิงในทะเลบอลติก

กล่าวได้ว่าผลของสงครามครั้งใหญ่ระหว่างสันนิบาตฮันซากับดัทช์และสวีเดนส่งผลก

ระทบต่อสถานภาพของสันนิบาตอย่างย่ิง	ความพ่ายแพ้สงครามต่อดัทช์ท�าให้สันนิบาตต้องสูญ

เสียอ�านาจการควบคุมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณทะเลเหนือ	ขณะท่ีความพ่ายแพ้ต่อสวีเดนท�าให้

สันนิบาตต้องสูญเสียอ�านาจการควบคุมพื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณทะเลบอลติกตามล�าดับ	แม้แต่

ยุโรปทางฝั่งตะวันออกก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน	รัชสมัยพระเจ้าอีวานที่	3	(Evan	III	ค.ศ.	1440	

-	1505)	แห่งรัสเซียทรงยึดคอนตอร์แห่งนอฟโกรอดเมื่อ	ค.ศ.	1478	ทั้งยังปฏิเสธมิให้พ่อค้าฮัน

ซากลับมาค้าขายยังเมืองแห่งนี้	นอกจากนี้แล้วเมืองต่างๆ	ที่พ่อค้าเยอรมันได้ร่วมกันสร้างขึ้นใน

ต่างแดนล้วนถูกเจ้าผู้ครองนครกีดกันและจ�ากัดสิทธิมากขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อพ่อค้า

เยอรมันเป็นอย่างมาก	

ขณะเดียวกันคอนตอร์แห่งวิสบ้ีภายหลังจากการถูกรุกรานโดยพระเจ้าวัลดิมาร์แล้ว	

คอนตอร์แห่งวสิบีก้เ็สือ่มลงตามล�าดบัโดยเฉพาะเมือ่เกดิโรคระบาดกาฬโรคครัง้ใหญ่ในเมอืงเมือ่	

ค.ศ.	1350	ท�าให้ในทีส่ดุสถานกีารค้าแห่งนีจ้�าต้องปิดตวัลง	เช่นเดยีวกบัทีเ่มอืงลูเบค็ซึง่เป็นเมอืง

ศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของสันนิบาตต้องประสบสงครามกลางเมืองระหว่างเคาท์	(Count’s	feud)	

เพื่อแย่งชิงเมืองแห่งนี้นับตั้งแต่	ค.ศ.	1534-1536	ปัญหาเหล่านี้สั่นคลอนความเข้มแข็งของ

สันนิบาตเป็นมากอย่างไรก็ดีในปลายศตวรรษที่	16	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สันนิบาตฮันซาอ่อนแอลง

อย่างมาก	สภาที่ประชุมแห่งลูเบ็คจึงมีการประชุมเพื่อปรับโครงสร้างใหม่ของสันนิบาต	ณ	ช่วง

เวลานีเ้หลอืสมาชกิอยูเ่พยีง	63	เมอืงเท่านัน้โดยทีป่ระชมุมกีารแต่งตัง้ผูบ้รหิารแห่งสนันบิาตหรอื

ต�าแหน่งซินดิก	(Syndic)	เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ยังคงอยู่ร่วมกับสันนิบาต	ที่ประชุม

สภาฮันซามีมติเลือกไฮน์ริช	ซูเดอร์มานน์	(Heinrich	Sudermann)	เป็นผู้บริหารสันนิบาต24	ใน	

ค.ศ.	1576	ท�าให้เวลานีศ้นูย์กลางส�าคญัเหลอือยูเ่พยีงสีเ่มอืงหลกัเท่านัน้คอืลเูบค็	โคโลญจ์	บรนัส
24	Philipe	Dollinger,	(1964),	p.	335.	
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วิค	และดานซิก	อีกทั้งพ่อค้าฮันซาด�าเนินการค้าในดินแดนของตนเท่านั้นและแทบไม่ได้ด�าเนิน

การค้าต่างแดนเหมือนครั้งแต่ก่อน

สันนิบาตฮันซาต้องยุติบทบาทลงเมื่อเกิดสงครามสามสิบปี	(Thirty	Years’	War	ค.ศ.	

1618-1648)	ขึ้นในเยอรมันอันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวการปฏิรูปศาสนาของสาธุคุณมาร์

ติน	ลูเธอร์	(Martin	Luther	ค.ศ.	1483-1546))	นักบวชชาวเยอรมัน	ดินแดนเยอรมันกลายเป็น

สมรภูมิรบของสงครามความขัดแย้งในครั้งน้ี	สงครามท่ีด�าเนินยาวนานเกือบสามทศวรรษได้

ท�าลายเศรษฐกจิเยอรมนัอย่างย่อยยบัรวมทัง้พ่อค้าฮันซาในเมืองต่างของเยอรมันทีไ่ด้รบัผลกระ

ทบอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	จนในท่ีสดุสนันบิาตฮนัซาจ�าต้องยบุตวัลงอย่างส้ินเชงิ25	พร้อมๆ	กบัยโุรป

ได้เกิดเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ระหว่างทวีปยุโรปกับอเมริกาโดยย้ายศูนย์กลางไปอยู่ที่ลิสบอน

บริเวณคาบสมุทรไอบีเรียแทน

 

อย่างไรก็ดี	แนวคิดในการรื้อฟื้นสันนิบาตฮันซาบังเกิดขึ้นอีกคร้ังใน	ค.ศ.	1980	โดย

เมืองต่างๆ	ที่เคยเป็นสมาชิกของสันนิบาตฮันซามีความประสงค์ที่จะรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งโดยมเีมอืงซวอลเล	(Zwolle)	ซึง่อยูใ่นประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผูน้�าส�าคญัในการ

รวบรวมอดตีเมอืงสมาชกิสนันบิาตฮนัซา	โดยตดิต่อผ่านความร่วมมือกบัเมอืงในประเทศเยอรมนั

ทางตอนเหนือเพื่อรวมกลุ่มอีกครั้งด้วยการจัดงานเทศกาลฮันซา	(Hansa	festival)	เพื่อใช้เป็น

งานรวมตวัเหล่าสมาชกิสนันบิาตฮนัซาในอดตีรวมทัง้ยงัมกีารจดัตัง้สภาฮนัซาขึน้เพือ่ใช้เป็นเวที

ที่ประชุมของเหล่าสมาชิกในแต่ละเมืองโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	การให้ความร่วมมือ

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน	

 
25	Ibid.,	pp.	362-363.	
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 สรุป
	 สนันบิาตฮนัซาเป็นองค์กรส�าคญัทีส่ร้างความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิตอนเหนอืของ

ยโุรปในสมยัยคุกลาง	อทิธพิลของสนันิบาตฮันซาครอบคลมุตัง้แต่ทะเลเหนอืจนถงึทะเลบอลติก

ทั้งยังผูกขาดอ�านาจการค้าบริเวณน้ีเอาไว้	ความเข้มแข็งของสันนิบาตเกิดขึ้นจากการต้ังสถานี

การค้าใหญ่ต่างแดนหรอืคอนตอร์ตามภมูภิาคต่างๆ	ทางตอนเหนอืของทวปียโุรป	คอนตอร์เหล่า

นี้กลายเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจที่สร้างความเข้มแข็งต่อสันนิบาตเป็นอย่างมาก	ความเสื่อมของ

สนันบิาตฮนัซามปัีจจยัหลายด้านด้วยกนั	แต่ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้สนันบิาตอ่อนแอลงมาจากการ

ตื่นตัวทางการเมืองของเจ้าผู้ปกครองรวมทั้งความพ่ายแพ้ทางสงครามยุทธนาวีระหว่างดัทช์กับ

สวีเดนซึ่งท�าให้อ�านาจทางทะเลเหนือและทะเลบอลติกต้องสูญส้ินลงตามล�าดับ	สันนิบาตต้อง

ยุติบทบาทลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อเกิดสงครามสามสิบปีซึง่เป็นสงครามศาสนาทีย่ืดเยื้อยาวนานและ

สร้างความพินาศย่อยยบัแก่ดนิแดนเยอรมนัซึง่เป็นสมรภมูขิองสงครามรบครัง้นีร้วมทัง้เมอืงต่างๆ	

ทีเ่ป็นสมาชกิของสนันบิาตฮนัซาทีต้่องปิดตวัลง	ในเวลาเดยีวกนัความส�าคัญของระบบเศรษฐกจิ

ได้ย้ายศนูย์กลางจากทางเหนอืมาสูด่นิแดนคาบสมทุรไอบเีรยีกบัโลกใหม่หรอืทวปีอเมรกิาซึง่เป็น

ผลมาจากการค้นพบโลกใหม่ของโคลัมบัสซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ด้วย
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บทคัดย่อ

	 การประเมนินีม้วีตัถปุระสงค์	(1)	เพือ่ประเมนิบรบิทของโรงเรยีนขัน้พืน้ฐานตามแนว

ชายแดนไทย-กัมพูชา	อีสานใต้	(2)	เพื่อประเมินปัจจัยน�าเข้าของโรงเรียนขั้นพื้นฐานตามแนว

ชายแดนไทย-กมัพูชา	อสีานใต้	(3)	เพือ่ประเมนิกระบวนการ	การบรหิารของโรงเรยีนขัน้พืน้ฐาน

ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	อีสานใต้	(4)	เพื่อประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนของ

โรงเรยีนขัน้พืน้ฐานตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา	อสีานใต้	(5)	เพือ่ประเมนิผลผลิตของโรงเรยีน

ขั้นพื้นฐานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	อีสานใต้

	 วิธีการประเมินมี	2	วิธี	คือ	(1)	การประเมินรูปแบบ	CIPP	ประชากร	คือ	โรงเรียนที่

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	อีสานใต้	และจัดการศึกษาใน

ระดับช่วงชั้นที่	1	และช่วงชั้นที่	2	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	

133	โรงเรียน	กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	40	โรงเรียนท่ีเลือกแบบสุ่ม	เครื่องมือในการประเมินใช้

แบบสอบถาม	เก็บข้อมูลจาก	ผู้บริหารโรงเรียน	ครูสายผู้สอน	และผู้ปกครองนักเรียน	รวมผู้ให้

ข้อมูลทั้งสิ้น	1,	414	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้	ความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(2)	การประเมินโดยวิธีเชิงธรรมชาติ	จ�านวน	2	โรงเรียนที่เลือกแบบเจาะจง

เป็นกรณศีกึษา	ผูป้ระเมนิเกบ็ข้อมลูด้วยตนเองจากการสงัเกตและสมัภาษณ์จากผูบ้รหิารโรงเรยีน	

ครูสายผู้สอน	และผู้ปกครองนักเรียน	ได้ท�าการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสร้างข้อสรุป

 ผลการประเมินพบว่า

	 1.	 ด้านบริบท	ผู้ปกครองส่วนมากยากจน	ชุมชนใช้ภาษาถิ่นและภาษาไทยในการ

สือ่สาร	มขีนบธรรมเนยีมประเพณเีฉพาะกลุม่	มคีวามเชือ่ทางไสยศาสตร์	ในด้านความปลอดภยั

ของชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินระดับปานกลาง	ร้อยละ	56.30	มีแหล่งอบายมุขท่ี

เป็นการพนันอยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	38.30	มีผู้ติดยาเสพติด	ร้อยละ	34.60	ให้ความ

เคารพผู้อาวุโส	ระดับการศึกษาต�่า	ให้ความสนใจการศึกษาน้อย	ไม่ส่งเสริมให้บุตรธิดาได้ศึกษา

ต่อให้สูงขึ้น	แต่มีน�้าใจในการให้ความร่วมมือโรงเรียนเป็นอย่างดี	

	 2.	 ด้านปัจจัยน�าเข้า	ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนเป็นเพศชาย	ส่วนมากจบปริญญาโท	

งบประมาณในการบรหิารได้จากรฐัประมาณ	300,	000	บาทต่อปีได้รบัจากแหล่งอืน่ๆประมาณ	

100,	000	บาทต่อปี	ครูสายผู้สอนส่วนมากจบปริญญาตรี	สอนไม่ตรงวิชาเอก	สื่อการเรียนการ

สอนมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย	วัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนตามแนวชายแดน	ส่วนใหญ่เป็น
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วัฒนธรรมแบบครอบครัว	ร้อยละ	35

	 3.	 ด้านกระบวนการการบริหาร	ผู้บริหารส่วนใหญ่	ใช้กระบวนการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม	บางโรงเรียนมีการบริหารโดยใช้วงจร	เดมิ่ง	(PDCA)	และใช้การบริหารแบบโรงเรียน

เป็นฐาน	(SBM)	คุณภาพการบริหารงานของผู้อ�านวยการโรงเรียนด้านการบริหารทั่วไป	ด้านงบ

ประมาณ	ด้านวิชาการ	มีคุณภาพอยู่ในระดับดี	ส่วนด้านบุคคลมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง

	 4.	 ด้านหลกัสตูรและการเรยีนการสอน	หลักสตูรมคีวามสอดคล้องกบัความต้องการ

ของท้องถิ่นอยู่ในระดับมากร้อยละ	47.50	สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอยู่ในระดับ

มากร้อยละ	52.50	โรงเรียนร้อยละ	47.10	มีการพัฒนาหลักสูตรได้เหมาะสม	ครูร้อยละ	97.50	

มีแผนการสอน	ครูร้อยละ	81.10	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ	การใช้

สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	54.30	การวัดผล

ประเมินผลของครูสายผู้สอน	ร้อยละ	65.00	ใช้แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย	ร้อยละ	47.90	ใช้

การวดัผลประเมนิผลจากผลงานทีป่ฏบิตัจิรงิ	และครรู้อยละ	100	ได้แจ้งผลการสอบหรอืผลการ

วัดและประเมินต่อผู้เรียน	

	 5.	 ด้านผลผลิต	ผลการทดสอบ	O-NET	และ	NT	ส่วนใหญ่มีผลการทดสอบเฉล่ีย

ต�่ากว่าระดับชาติ

	 ผู้บริหารโรงเรียน	ร้อยละ	23	ไม่พอใจผลการทดสอบ	ครูสายผู้สอน	ร้อยละ	47.10	

ไม่พอใจผลการทดสอบ	ผลการประเมินภายนอกของ	สมศ.รอบท่ี	2	โรงเรียนร้อยละ	75	ผ่าน

เกณฑ์การประเมนิ	ผูบ้ริหาร	และครสูายผูส้อนพอใจต่อผลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก	ผูป้กครอง

มคีวามพึงพอใจต่อการบรหิารโรงเรยีนอยูใ่นระดบัมาก	ผลผลติทีเ่ป็นผลกระทบ	นกัเรยีนได้ศกึษา

ต่อในระดับที่สูงขึ้นเฉลี่ย	16	คนต่อปี	ผู้ปกครองส่วนมากส่งบุตรธิดา	จ�านวน	2	คนให้ได้ศึกษา

ต่อในระดบัสงู	บางครอบครวัแต่มส่ีวนน้อยทีส่่งลกู	จ�านวน	1	คน	และ	3	คน	ได้เรยีนต่อในระดบั

สงูขึน้	มสีมาชิกในบางครอบครัวตดิอบายมขุประเภทการพนนั	ร้อยละ	23.10	และตดิยาเสพตดิ	

ร้อยละ	36.30

	 ผลการประเมนิดงักล่าวนี	้เมือ่ท�าการประเมนิโดยวธิเีชิงธรรมชาต	ิจาการสังเกตและ

การสัมภาษณ์	ก็มีผลการประเมินสอดคล้องกับผลการประเมินด้วยรูปแบบ	CIPP	ทุกประการ	

ค�าส�าคัญ: การประเมิน,	การบริหาร,	โรงเรียนขั้นพื้นฐานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	อีสาน

ใต้
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Abstract

	 The	purposes	of	this	evaluation	were	1)	to	evaluate	the	context	of	

Basic	Educational	Schools	of	Southern	Isaan	along	the	Thai-Cambodian	border,	

2)	to	evaluate	the	input	of	Basic	Educational	Schools	of	Southern	Isaan	along	

the	Thai-Cambodian	border,	3)	to	evaluate	the	administrative	procedure	of	Basic	

Educational	Schools	of	Southern	Isaan	along	the	Thai-Cambodian	border,	4)	to	

evaluate	the	curriculum	and	teaching	of	Basic	Educational	Schools	of	Southern	

Isaan	along	the	Thai-Cambodian	border,	and	5)	to	evaluate	the	output	of	Basic	

Educational	Schools	of	Southern	Isaan	along	the	Thai-Cambodian	border.

	 The	Evaluation	procedure.	There	were	2	methods	of	evaluation.	(1)	

CIPP	Evaluation.The	population	consisted	of	133	Basic	Educational	Schools	in	

education	level	of	Grade	1	and	Grade	2	of	Southern	Isaan	along	the	Thai-

Cambodian	border	under	the	Basic	Education	Commission.The	sample	consisted	

of	randomly	selected	40	schools.	The	questionnaires	were	used	for	this	evaluation	

tool	distributed	to	administrators,	teachers,	and	parents	of	student,	totally	1,	414	

person.	The	statistics	used	to	analyze	the	data	were	frequency,	percentage,	mean	

and	standard	deviation.	(2)	Naturalistic	Evaluation.	Two	schools	were	selected	as	

a	case	study.	The	researcher	collected	the	data	by	observing	and	interviewing	

from	administrators,	teachers,	and	parents	of	student.	The	contents	were	analyzed	

to	make	conclusion.

 The evaluation findings were as follows: 

	 1)	In	the	aspect	of	“context”,	it	was	shown	that	most	of	the	parents	

were	poor.	The	local	dialects	and	Thai	language	were	used	in	communication.	

People	were	very	strict	to	the	customs,	and	believed	in	the	black	magic.	The	

community	was	safe	at	a	moderate	level	(56.30%)	.	There	were	the	gambling	

places	at	a	moderate	level	(38.30%)	.	There	were	drug-addicted	people	in	some	
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community	(34.60%)	.	Most	of	the	people	respected	in	the	elderly	people.	They	

had	low	educational	background,	and	were	not	interested	in	studying.	They	did	

not	encourage	their	children	to	continue	studying	in	the	higher	level;	however,	

they	were	really	willing	to	cooperate	with	the	school.

	 2)	In	the	aspect	of	“input”,	it	was	found	that	all	the	school	administrators	

were	male,	and	most	of	them	graduated	the	Master	degree.	The	administrative	

budget	was	gotten	from	the	government,	in	the	amount	of	300,	000	baht	per	

year,	and	from	the	other	sources	about	100,	000	baht	per	year.	Most	of	the	

instructors	graduated	the	Bachelor	degree,	but	they	did	not	teach	the	subjects	

that	related	to	their	majors.	The	teaching	materials	were	not	enough	and	up	to	

date.	The	cultural	organization	of	the	schools	along	the	border	was	the	family	

culture	(35%)	.

	 3)	In	the	aspect	of	“administrative	procedure”,	it	was	shown	that	most	

of	the	schools	administrators	used	the	participative	management.	Some	school	

administrators	used	the	Deming	Cycle	(PDCA)	,	and	school-based	management	

(SBM)	.	The	quality	of	management	of	the	school	administrators,	in	the	aspects	

of	general	management,	budgeting,	and	academic	were	at	a	high	level,	whereas,	

the	aspect	of	personnel	was	at	a	moderate	level.

	 4)	In	the	aspect	of	“curriculum	and	teaching”,	it	was	revealed	that	the	

curriculum	was	accordant	with	the	requirements	of	the	local	at	a	high	level	

(47.50%)	,	and	it	was	also	accordant	with	the	requirements	of	the	students	at	a	

high	level	(52.50%)	.	The	schools	(47.10%)	had	developed	the	curriculum	rightfully.	

The	teachers	(97.50%)	had	the	lesson	plans.	The	teachers	(81.10%)	used	the	

student-center	teaching	method.	Teachers	used	the	teaching	materials	at	a	

moderate	level	(54.30)	.	The	instructors	(65%)	used	the	multiple-choices	test	for	

the	measurement	and	evaluation,	whereas,	47.90	%	of	instructors	used	the	

authentic	practices	for	the	measurement	and	evaluation.	All	the	instructors	(100%)	

had	announced	the	test	results,	or	the	evaluation	results	to	the	students.
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	 5)	In	the	aspect	of	“output”,	it	was	shown	that	most	of	the	students	

got	the	O-NET,	and	NT	test	scores	under	the	average	score.	The	school	

administrators	(23%)	were	not	satisfied	with	the	test	scores.	The	instructors	

(47.10%)	were	not	satisfied	with	the	test	scores.	The	schools	(75%)	passed	the	

second	external	quality	assessment	by	the	Office	for	National	Education	Standards	

and	Quality	Assessment.	The	school	administrators	and	instructors	were	satisfied	

with	the	result	of	quality	assessment	at	a	high	level,	the	parents	satisfied	the	

school	administration	at	a	high	level,	The	students	continue	studying	at	a	higher	

level,	in	the	amount	of	16	students	per	year.	Most	of	the	parents	encouraged	

two	children	to	continue	studying	at	a	higher	level,	whereas,	a	few	parents	

encouraged	one	or	three	children	to	continue	studying	at	a	higher	level.	The	

family	members	in	some	families	addicted	to	the	gambling	(23.10%)	,	and	were	

drug-addicted	(36.30%)	.

	 When	the	researcher	used	the	Naturalistic	Evaluation	by	observing	and	

interviewing,	the	findings	were	shown	accordantly	with	the	CIPP	Evaluation,	in	

all	of	the	aspects.

Keyword: Administrative	Evaluation,	Basis	Education	Schools,	Southern	Isaan	

Along	The	Thai-Cambodia	Border
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บทน�า

	 บคุคลย่อมมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษา	และการสนบัสนนุจากรฐัเพือ่ให้ได้รบัการ

ศกึษาโดยทดัเทยีมกบับคุคลอืน่	(รฐัธรรมนญู,	2550)	และการจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันา

คนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ	การจดัการศกึษาให้เป็นการศกึษาตลอดชวีติ

ส�าหรับประชาชน	และยังก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่เก่ียวกับการส่ง

เสริม	ก�ากบัดแูลการศกึษาทกุระดบั	(ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษา,	2547)	แต่คุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทย	ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง	(ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2549:	Online)	

	 ในปี	พ.ศ.	2507	สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ีได้ทรงเล็งเหน็ปัญหาของราษฎร

ในถิน่ทุรกนัดาร	พระองค์ทรงเหน็สภาพของประชาชน	ทีแ่ร้นแค้นมีความขาดแคลน	พระราชด�าริ

ของพระองค์ทรงเหน็ว่าปัญหาต่างๆทีก่ล่าวมานัน้การศกึษาเท่านัน้ทีจ่ะแก้ไขได้	พระองค์จงึทรง

ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนขึ้น	(มูลนิธิ	พอ.สว,	2551:	Online)	

	 กล่าวเฉพาะการจัดการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	มีข้อจ�ากัดมากมายไม่ว่า	

จะเป็นผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน	ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ	(ลัลทริมา	วาปีทะ,	2549)	

นักเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	เป็นเด็กด้อยโอกาสกว่าเด็กในตัวเมือง	(จรัญ	พุ่มเพชร,	

2549)	นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของครูยังมีงานอื่นๆอีกมากมาย	ซ่ึงเป็นปัญหาในการ

จัดการเรียนการสอนต่อนักเรียน	(สันติ	นนท์ศิลา,	2549)	ซ่ึงสอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

คณุภาพการศกึษา	ภาระงานของครซ่ึูง	พบว่า	ครไูทยจ�านวนมากต้องท�าหน้าทีอ่ืน่นอกเหนอืจาก

การเป็นครูสายผู้สอน	(วิทยากร	เชียงกูล,	2552)	ท�าให้คุณภาพการศึกษาของนักเรียนตามแนว

ชายแดนไทย-กัมพูชา	มีคุณภาพต�่า	จากผลการ	ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	

(O-NET)	ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	(องค์กรมหาชน)	ได้ท�าการทดสอบนักเรียน	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2550	มีระดับต�่า	(สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	

(องค์กรมหาชน)	,	2551:	Online)	

	 ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์กรมหาชน)	ได้ประเมิน

คณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	รอบแรก	พ.ศ.2544	-	2548	จ�านวนโรงเรยีน

ทั้งหมด	30,	010	แห่ง	พบว่า	ผู้เรียนร้อยละ	65	ไม่ได้มาตรฐานหลายด้าน	เช่น	ด้านความรู้และ
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ทักษะที่จ�าเป็นตามหลักสูตร	ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	อีสานใต้	

(ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์กรมหาชน)	,	2548:	Online)	

ปัญหาคุณภาพการศึกษานั้น	ขึ้นอยู่กับการบริหารโรงเรียนเป็นส�าคัญ	(วิทยากร	เชียงกูล,	2552)	

ส�าหรับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย	กัมพูชาน้ัน	ส่วนมากมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต�่า	โรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	เป็นโรงเรียนขนาดเล็กกระจายตัวอยู่

ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	ท�าให้ประสบปัญหาด้านการบริหารโรงเรียน	(เสริมศักดิ์	วิศาลา

ภรณ์,	2552)	จากข้อจ�ากัดดังกล่าว	แสดงให้เห็นว่า	การบริหารโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-

กัมพูชา	นั้นมีปัญหาเป็นอย่างย่ิง	การท่ีจะแก้ปัญหาการบริหารโรงเรียนเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง	

จ�าเป็นต้องมีการประเมินการบริหารโรงเรียนตามแนวชายแดนอย่างเป็นระบบ	เพื่อจะได้ทราบ

ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงประเด็น	ด้วยเหตุนี้ผู้ประเมินจึงต้องการประเมินการบริหารโรงเรียนขั้น

พื้นฐานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	อีสานใต้	โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินดังนี้

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อประเมินบริบทของโรงเรียนขั้นพื้นฐานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	อีสานใต้

	 2.	 เพือ่ประเมนิปัจจยัน�าเข้าของโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา	อสีาน

ใต้

	 3.	 เพื่อประเมินกระบวนการการบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานตามแนวชายแดนไทย-

กัมพูชา	อีสานใต้

	 4.	 เพือ่ประเมินหลกัสตูรและการเรียนการสอนของโรงเรยีนข้ันพืน้ฐานตามแนวชายแดน

ไทย-กัมพูชา	อีสานใต้

	 5.	 เพือ่ประเมนิผลผลติของโรงเรยีนขัน้พืน้ฐานตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา	อสีานใต้

วิธีการศึกษา	ใช้วิธีการประเมิน	2	วิธี

	 	1)	การประเมนิโดยรปูแบบ	CIPP	ของสตฟัเฟิลบมี	(Stufflebeam,	1971)	ประกอบ

ด้วยการประเมิน	4	ด้าน	คือ	ด้านบริบท	ด้านปัจจัยน�าเข้า	ด้านกระบวนการ	และด้านผลผลิต	

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	คือ	โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน	ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทย-

กัมพูชา	อีสานใต้	และจัดการศึกษาในระดับช่วงช้ันท่ี	1	และช่วงชั้นที่	2	สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	133	โรงเรียน

	 กลุม่ตวัอย่าง	คอื	โรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ซึง่ตัง้อยูต่ามแนวชายแดนไทย-
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กัมพูชา	อีสานใต้	และจัดการศึกษาในระดับช่วงช้ันท่ี	1	และช่วงชั้นที่	2	สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	30	ของจ�านวนโรงเรียนทั้งหมด	ได้จ�านวน	40	โรงเรียน	

	 การเลอืกกลุม่ตวัอย่าง	เลอืกแบบสุม่อย่างง่ายโดยใช้ตารางเลขสุม่	(Sudman,	1976)	

เมื่อสุ่มได้โรงเรียนใดแล้วให้ถือว่า	ผู้บริหารโรงเรียน	ครูสายผู้สอน	และผู้ปกครองนักเรียน	ในโรง

เรียนนั้นๆเป็นผู้ให้ข้อมูล	รวมผู้ให้ข้อมูล	1,	414	คน

	 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	เป็นแบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช	้

ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2)	การประเมินโดยวิธีเชิงธรรมชาติ	(พิสณุ	ฟองศรี,	2551)	เป็นกรณีศึกษา	เป็นการ

ศกึษาข้อมูลด้วยการสงัเกตและการสมัภาษณ์อย่างมโีครงสร้าง	เป็นเฉพาะกรณ	ีศึกษา	2	โรงเรยีน	

ผูใ้ห้ข้อมลูเป็น	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	ครสูายผูส้อนและผูป้กครองนกัเรยีน	ได้ท�าการวเิคราะห์เนือ้หา

แล้วสร้างข้อสรุป

ผลการศึกษา
 1. การประเมินโดยรูปแบบ CIPP

1.1 ผลการประเมินบริบท 

จากข้อมูลของผู้บริหารโรงเรียน	ครูผู้สอนและผู้ปกครอง	ซ่ึงเป็นข้อมูลแบบสามเส้า	

สามารถพรรณนา	ได้ดังนี้

ผูป้กครองตัง้บ้านเรอืนหลงัเลก็ๆ	รวมกนัเป็นหมูบ้่าน	มอีาชพีเกษตรกรรม	และมอีาชพี

รับจ้างทั่วไป	ส่วนใหญ่พูดสองภาษา	เช่น	ภาษาเขมรและภาษาไทย	ภาษาลาวและภาษาไทย	

ภาษาส่วยและภาษาไทย	เป็นต้น	การคมนาคมในชุมชน	ส่วนใหญ่มีความสะดวกปานกลาง	ร้อย

ละ	60.50	มีความสะดวกมาก	ร้อยละ	23.30	มีความสะดวกมากที่สุด	ร้อยละ	9.80	มีความ

สะดวกน้อย	ร้อยละ	5.30	มีความสะดวกน้อยที่สุด	ร้อยละ	1.10	น�้าดื่มน�้าใช้มีพอใช้ปานกลาง	

ร้อยละ	51.40	มีพอใช้อย่างมาก	ร้อยละ	28.10	มีพอใช้อย่างมากที่สุด	ร้อยละ	14.40	มีพอใช้

น้อย	ร้อยละ	5.90	มีพอใช้น้อยที่สุด	ร้อยละ	0.30	ประชาชนส่วนมากมีไฟฟ้าใช้	ร้อยละ	90.80	

มีไฟฟ้าไม่พอใช้	ร้อยละ	7	ยังไม่มีไฟฟ้าใช้	ร้อยละ	2.20	

สภาพสังคมและชุมชนของผู้ปกครองเป็นสังคมชนบท	เคร่งครัดในขนบธรรมเนียม

ประเพณี	และนับถือ	แซนโดนตา	เรือมตรด	ร�าแม่มด	(ผีฟ้า)	หรือ	หมอธรรมผีฟ้า	หรือ	ล�าข่วง	

ภายในหมู่บ้านและหน่วยงานของทางราชการที่อยู่ในหมู่บ้าน	เช่น	โรงเรียน	สถานีอนามัย	จะมี
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การสร้างหลุมหลบภัยไว้ทุกแห่ง	เอาไว้หลบภัยในขณะเกิดการสู้รบตามแนวชายแดน	ในชุมชน

มกีารลกัขโมยสิง่ของ	เช่น	ขโมยสายไฟฟ้าในหมูบ้่าน	ขโมยแผ่นยางพารา	ขโมยข้าวในยุง้ฉางของ

ชาวบ้าน	อะไรพอที่จะขโมยได้พวกมิจฉาชีพจะขโมย	พวกขโมยเหล่านี้ถ้าเจ้าหน้าที่ต�ารวจจับได้

ก็แค่ปรับ	แล้วปล่อยตัวออกมา	เม่ือออกมาแล้วก็ลักขโมยอีก	ในบางชุมชนมียาเสพติดระบาด

หนัก	เพราะมีวัยรุ่นที่ไม่ได้เรียนหนังสือมาชักชวนเด็กนักเรียนตัวโตๆเสพยาเสพติด	ผู้ปกครอง

บางชุมชนมีความสามัคคีกันดี	สังคมส่วนมากจะเป็นครอบครัวเดี่ยว	บางครอบครัวขาดการ

ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพราะยุ่งอยู่กับการท�ามาหากิน

ผู้ปกครองตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา	ส่วนมากจะยากจน	อาชีพส่วนใหญ่ท�านา

ท�าการเกษตร	รับจ้างพอกินไปวันๆ	ไม่มีเงินเก็บ	เป็นหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	(ธกส.)	ส่วนหนึง่ไม่มทีีด่นิเป็นของตนเอง	แต่กม็บีางครอบครวัมฐีานะดเีพราะผลผลิต

ด้านการเกษตรมีราคาสูงขึ้น	ผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ย	6,	000	บาทต่อเดือนเป็นรายได้ที่ต�่ามาก	

ความยากจนของผู้ปกครองมีโอกาสเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ	เพราะว่าบุตรหลานที่เล้ียงมาจนโตส่วนหนึ่ง

จะท�าตามสังคมเมือง	เช่น	ผู้ปกครองต้องซื้อโทรศัพท์มือถือ	และซื้อจักรยานยนต์ให้	

ผูป้กครองและบุคคลในชมุชน	เป็นเพศชาย	ร้อยละ	27.30	เป็นเพศหญงิ	ร้อยละ	72.70	

มีการศึกษาต�่าส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา	บางคนไม่จบชั้นประถม	เพราะตอนเป็นเด็กต้อง

ติดตามผู้ปกครองที่ต้องเดินทางไปท�างานในต่างพื้นที่	ผู้ปกครองส่วนมากจบการศึกษาในระดับ

ประถมศกึษา	ร้อยละ	47.50	ระดบัมธัยมศกึษา	ร้อยละ	29.30	ไม่จบประถมศกึษา	ร้อยละ	11.50	

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป	ร้อยละ	7.30	ระดับอนุปริญญา	ร้อยละ	6.20

ผู้ปกครองส่วนมากให้เกียรติครูอาจารย์	เมื่อมีกิจกรรมจึงให้ความช่วยเหลือกับทาง

โรงเรียนเป็นอย่างดี	บางคนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีทั้งด้านแรงงานและแรง

ทรัพย์	ยกเว้นผู้ปกครองที่ไปท�างานที่ต่างจังหวัด	ผู้ปกครองบางคนไม่ให้ความร่วมมือกับทาง

โรงเรยีน	แม้กรรมการสถานศกึษายงัมาประชุมไม่ครบองค์ประชมุสกัครัง้	ในบางพืน้ทีท่ีผู่บ้รหิาร

โรงเรียนบริหารโรงเรียนไม่ประสบผลส�าเร็จ	โรงเรียนไม่มีชื่อเสียง	ชุมชนก็จะเบื่อหน่ายไม่อยาก

ให้ความร่วมมือ	

1.2 ผลการประเมินปัจจัยน�าเข้า 

	 ผู้บริหารโรงเรียนท่ีอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา	ทั้ง	40	โรงเรียน	เป็นเพศชาย	

ร้อยละ	100	จบการศึกษาปริญญาโท	ร้อยละ	80	จบการศึกษาปริญญาตรี	ร้อยละ	20	มี
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ประสบการณ์ในการบริหารโดย	เฉลี่ย	17	ปี	มีจ�านวนนักเรียนในโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย

กัมพูชา	เฉลี่ย	190	คน	งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเฉลี่ย	300,	000	บาทต่อปี	และ

ได้รับจากแหล่งอื่นๆเฉลี่ย	100,	000	บาทต่อปี

ครูสายผู้สอนที่อยู่โรงเรียนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา	เป็นเพศชาย	ร้อยละ	38.60	

เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	61.40	จบการศึกษาปริญญาตรี	ร้อยละ	80	จบการศึกษาปริญญาโท	ร้อย

ละ	15	จบการศึกษาอนุปริญญา	ร้อยละ	4.60	จบการศึกษาต�่ากว่าอนุปริญญาร้อยละ	0.40	มี

ประสบการณ์ในการสอนมาแล้วเฉลี่ย	18	ปี	ครูสายผู้สอน	ที่สอนตรงวิชาเอกที่เรียนมา	ร้อยละ	

42.50	สอนไม่ตรงวิชาเอกที่เรียนมา	ร้อยละ	57.50	สื่อหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน	มีจ�านวน

เพยีงพอ	อยูใ่นระดับปานกลาง	ร้อยละ	45	อยูใ่นระดับน้อย	ร้อยละ	43.20	อยูใ่นระดับน้อยทีส่ดุ	

ร้อยละ	8.20	อยู่ในระดับมาก	ร้อยละ	3.60	สื่อหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน	มีสภาพพร้อมใช้	

อยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	48.60	อยู่ในระดับน้อย	ร้อยละ	31.10	อยู่ในระดับมาก	ร้อยละ	

13.20	อยู่ในระดับน้อยที่สุด	ร้อยละ	7.10	สื่อหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน	มีความทันสมัยต่อ

การเรียนการสอน	อยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	46.10	อยู่ในระดับน้อย	ร้อยละ	35.70	อยู่ใน

ระดับมาก	ร้อยละ	11.80	อยู่ในระดับน้อยที่สุด	ร้อยละ	6.10	อยู่ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	0.40

วฒันธรรมองค์กรในโรงเรยีนตามแนวชายแดนไทย-กัมพชูา	อสีานใต้	นัน้ครมูคีวามเป็น

อยูอ่ย่างพอเพยีง	มวีฒันธรรมการอยูร่่วมกนัแบบพีแ่บบน้อง	ครผููน้้อยจะให้ความเคารพต่อครทูี่

มีอายุมากกว่าหรือมีต�าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงกว่า	คณะครูต้องการให้โรงเรียนท่ีตนท�าหน้าท่ี

อยู่มีความโดดเด่นในเชิงวิชาการ	

1.3 ผลการประเมินกระบวนการการบริหารของโรงเรียน

	 ผูอ้�านวยการโรงเรยีนมกีระบวนการบรหิารโรงเรยีนอยูบ่นพืน้ฐานความเชือ่ทีว่่าการ

เปลี่ยนแปลงท�าให้มีพลังผลักดันที่จะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น	บริหารยึดหลักธรรมาภิ

บาล	6	ประการ	ได้แก่	1)	หลักนิติธรรม	2)	หลักคุณธรรม	3)	หลักความโปร่งใส	4)	หลักการมี

ส่วนร่วม	5)	หลักความรับผิดชอบ	6)	หลักความคุ้มค่า	บางโรงเรียนมีการบริหารโดยใช้วงจร

คุณภาพคือวงจรเดมิ่ง	(Deming	Cycle)	4	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	ขั้นตอนการวางแผน	(Plan)	2)	ขั้น

ตอนการปฏิบัติตามแผน	(Do)	3)	ขั้นตอนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน	(Check)	4)	ขั้นตอน

การปรับปรุงแก้ไข	(Act)	โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
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 ระดับคุณภาพการบริหารของผู้อ�านวยการโรงเรียน

	 ผลการวเิคราะห์คณุภาพการบรหิารโรงเรยีน	ตามความคิดเหน็ของผู้บรหิารโรงเรยีน

และครูสายผู้สอน	พบว่า	ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้อ�านวยการโรงเรียน	ด้านวิชาการ	

อยู่ในระดับดี	( X =3.53,	S.D=.37)	ด้านบุคคล	อยู่ในระดับปานกลาง	( X =3.46,	S.D=.25)	

ด้านงบประมาณ	อยูใ่นระดบัด	ี(X =3.71,	S.D=.27)	ด้านบรหิารทัว่ไป	อยูใ่นระดบัด	ี(X =3.75,	

S.D=.24)	

1.4 ผลการประเมินหลักสูตร และการเรียนการสอน

	 หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น	เพราะก่อนท�า

หลกัสตูรมกีารประชมุร่วมกนัหลายฝ่าย	จงึท�าให้หลกัสตูรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่น	อยู่ในระดับมาก	ร้อยละ	47.50	โรงเรียนส่วนมากได้จัดท�าหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้อง

ถิ่นเป็นอย่างดี	หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	อยู่ในระดับมาก	ร้อยละ	

52.50	เมื่อโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปแล้วระยะหนึ่ง	ก็มีการประเมินหลักสูตร	

เมื่อทราบข้อดีข้อด้อยทางโรงเรียนจะมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ดีหรือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	

โรงเรียนร้อยละ	47.10	มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่ในระดับมาก	โรงเรียนร้อยละ	33.60	มีการใช้

สือ่ในกจิกรรมการเรยีนการสอน	ครผููส้อนใช้สือ่ประกอบการการเรยีนการสอน	อยูใ่นระดบัปาน

กลาง	ร้อยละ	54.30	การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลงานทีป่ฏบิตัจิรงิของนกัเรยีน	อยูใ่น

ระดับมาก	ร้อยละ	47.90

	 ในการสอนครูร้อยละ	97.50	มีแผนการสอน	ครูร้อยละ	2.50	ไม่มีแผนการสอน	ครู

สายผู้สอนร้อยละ100	ได้น�าผลการสอบหรือผลการวัดผลประเมินผลแจ้งต่อนักเรียนเพื่อน�าไป

ปรบัปรงุแก้ไข	ครใูช้แบบทดสอบปรนยั	ร้อยละ	65	ใช้โครงงานและวธิอีืน่ๆในการวดัผลประเมนิ

ผล	ร้อยละ	22.90	ใช้แบบทดสอบอัตนัย	การสังเกต	ตรวจผลงานตามสภาพจริง	ร้อยละ	9.30	

และการสอบถามนักเรียน	ร้อยละ	2.90	ส่วนการปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่สอบ

ไม่ผ่าน	ใช้การสอนซ่อมเสริม	สอบแก้ตัว	การท�ารายงานส่ง	ร้อยละ	94.60	

1.5 ผลการการประเมินผลผลิต

 1.5.1 ผลการสอบระดับชาติ 

	 	 1)	ผลการสอบ	O-NETป.6	ปีการศึกษา	2552	ในระดับชาติ	วิชาภาษาไทย	มีค่า

เฉลีย่	38.58	ส่วนผลการทดสอบของโรงเรยีนขัน้พ้ืนตามแนวชายแดนไทย-กัมพชูาทัง้	40	โรงเรยีน	
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พบว่า	วิชาภาษาไทย	นักเรียนมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ระดับชาติ	จ�านวน	3	โรงเรียน	คิดเป็น

ร้อยละ	7.50	และนักเรียนมีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ	จ�านวน	37	โรงเรียน	คิดเป็น

ร้อยละ	92.50	ผลการสอบ	O-NET	ป.6	ปีการศึกษา	2552	ในระดับชาติ	วิชาคณิตศาสตร์	มีค่า

เฉลีย่	35.88	ส่วนผลการทดสอบของโรงเรยีนขัน้พ้ืนตามแนวชายแดนไทย-กัมพชูาทัง้	40	โรงเรยีน	

พบว่า	วิชาคณิตศาสตร์	นักเรียนมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ระดับชาติ	จ�านวน	3	โรงเรียน	คิด

เป็นร้อยละ	7.50	และนักเรียนมีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ	จ�านวน	37	โรงเรียน	คิด

เป็นร้อยละ	92.50	การสอบ	O-NET	ป.6	ปีการศึกษา	2552	ในระดับชาติ	วิชาวิทยาศาสตร์	มี

ค่าเฉลี่ย	38.67	ส่วนผลการทดสอบของโรงเรียนขั้นพื้นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาทั้ง	40	

โรงเรียน	พบว่า	วิชาวิทยาศาสตร์	นักเรียนมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ระดับชาติ	จ�านวน	5	

โรงเรยีน	คดิเป็นร้อยละ	12.50	และนกัเรยีนมีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ระดบัชาต	ิจ�านวน	35	

โรงเรยีน	คดิเป็นร้อยละ	87.50	การสอบ	O-NET	ป.6	ปีการศกึษา	2552	ในระดบัชาต	ิวชิาภาษา

อังกฤษ	มีค่าเฉลี่ย	31.75	ส่วนผลการทดสอบของโรงเรียนขั้นพื้นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ทั้ง	40	โรงเรียน	พบว่า	วิชาภาษาอังกฤษ	นักเรียนมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ระดับชาติ	จ�านวน	

4	โรงเรียน	คิดเป็นเป็นร้อยละ	10	และนักเรียนมีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ	จ�านวน	

36	โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	90	

  2) ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2552 

	 	 ในปี	พ.ศ.	2552	ส�านกัทดสอบการศกึษาระดบัชาต	ิไม่ได้ประมวลผลค่าเฉลีย่ใน

ระดับชาตไิว้	ค�านวณแต่ในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเท่านัน้	ผูว้จิยัจงึได้น�าค่าเฉลีย่มาเปรียบเทยีบ

กบัผลการสอบ	NT	ป.3	ปีการศกึษา	2551	ค่าเฉลีย่ในระดบัชาต	ิวชิาภาษาไทย	มค่ีาเฉล่ีย	51.60	

ส่วนผลการทดสอบของโรงเรยีนข้ันพ้ืนตามแนวชายแดนไทย-กมัพูชาทัง้	40	โรงเรยีน	พบว่า	วชิา

ภาษาไทย	นักเรียนมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ระดับชาติ	จ�านวน	4	โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	10	

และนักเรียนมีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ	จ�านวน	36	โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	90	

ผลการสอบ	NT	ป.3	ปีการศึกษา	2551	ค่าเฉลี่ยในระดับชาติ	วิชาคณิตศาสตร์	มีค่าเฉลี่ย	48.39	

ส่วนผลการทดสอบของโรงเรยีนข้ันพ้ืนตามแนวชายแดนไทย-กมัพูชาทัง้	40	โรงเรยีน	พบว่า	วชิา

คณิตศาสตร์	นักเรียนมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ระดับชาติ	จ�านวน	6	โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	

15	และนักเรียนมีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ	จ�านวน	34	โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	

85	ผลการสอบ	NT	ป.3	ปีการศึกษา	2551	ค่าเฉลี่ยในระดับชาติ	วิชาวิทยาศาสตร์	มีค่าเฉลี่ย	

47.90	ส่วนผลการทดสอบของโรงเรยีนขัน้พืน้ตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูาทัง้	40	โรงเรยีน	พบ
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ว่า	วิชาวิทยาศาสตร์	นักเรียนมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ระดับชาติ	จ�านวน	1	โรงเรียน	คิดเป็น

ร้อยละ	2.50	และนักเรียนมีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ	จ�านวน	39	โรงเรียน	คิดเป็น

ร้อยละ	97.50	

  3) ผลการประเมนิภายนอกของ สมศ.รอบที ่2 พบว่า	โรงเรยีนมผีลการประเมนิ

ภายนอกของ	สมศ.รอบที	่2	ผ่านเกณฑ์การประเมิน	จ�านวน	30	โรงเรยีน	คดิเป็นร้อยละ	75	และ

โรงเรียนมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	จ�านวน	10	โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	25	

 1.5.2 ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูสายผู้สอน

	 	 1)	ความพงึพอใจในผลการสอบ	O-NET	ของนกัเรยีนช้ัน	ป.6	ปีการศกึษา	2552	

นั้นทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความเห็นใกล้เคียงกันมาก	ส่วนมากไม่พอใจ	รองลงไป

พอใจ	และมีจ�านวนน้อยพอใจมาก	

	 	 2)	ความพึงพอใจในผลการสอบ	NT	ของนักเรียนชั้น	ป.3	ปีการศึกษา	2552	นั้น

ทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเห็นแตกต่างกันมาก	ผู้บริหารร้อยละ47.50	พอใจผลการสอบ

มาก	ร้อยละ27.50	พอใจแต่ต้องปรับปรุง	และร้อยละ23	ไม่พอใจ	ส่วนครูผู้สอนร้อยละ41.40	

ไม่พอใจผลการสอบ	ร้อยละ35.40	พอใจมาก	ร้อยละ23.20	พอใจแต่ต้องปรับปรุง	

	 	 3)	ความพึงพอใจในผลการประเมินของ	สมศ.รอบที่	2	การประเมินจาก	สมศ.

นั้น	ผู้บริหารและครูผู้สอน	มีความเห็นไปในแนวทางเดียว	กล่าวคือ	ผู้บริหารร้อยละ95	พอใจ

มาก	ครูผู้สอนร้อยละ70	พอใจมาก

 1.5.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน

ตามแนวชายแดน อีสานใต้

	 เมื่อศึกษาผลกระทบ	พบว่า	ผู้ปกครองร้อยละ	42.90	มีบุตรธิดา	2	คน	การศึกษา

ต่อในรอบปีที่แล้วมาของนักเรียนที่จบชั้น	ป.6	ในปีการศึกษา	2552	มีจ�านวนนักเรียนได้ศึกษา

ต่อเฉลี่ย	จ�านวน	16	คนต่อปี	ทุกคนได้เข้าศึกษาต่อในการศึกษาภาคบังคับ	9	ปี	คือตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	1	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ได้เข้าศึกษาต่อเพราะว่ามีโรงเรียนขยายโอกาสใน

แต่ละกลุ่มโรงเรียนอยู่แล้ว	เมื่อบุตรธิดาที่จบการศึกษา	ป.6	แล้วสามารถช่วยเหลืองานภายใน

ครอบครัวได้ตามสมควร	ด้านบุตรธิดาท่ีจบการศึกษา	ป.6	ร้อยละ	88.90	สามารถช่วยเหลือ

ครอบครัวได้	บุตรธิดาที่จบการศึกษา	ป.6	ร้อยละ	11.10	ไม่ได้ช่วยเหลือครอบครัว	จ�านวนผู้ไม่
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ตดิอบายมขุในครอบครวัทีเ่ป็นการพนนั	ร้อยละ	76.90	และมจี�านวนผูต้ดิอบายมขุในครอบครวั

ที่เป็นการพนัน	ร้อยละ	23.10	ด้านจ�านวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชน	พบว่า	มีจ�านวนผู้ติดยาเสพ

ติดในชุมชน	ร้อยละ	36.30	และไม่มีจ�านวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชน	ร้อยละ	63.70

	 2.	การประเมินโดยวิธีเชิงธรรมชาติ		ผลประเมินโดยวิธีเชิงธรรมชาติจากการสังเกต

และการสัมภาษณ์	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	ครูสายผู้สอน	และผู้ปกครองนักเรียน	มีความคิดเห็น

สอดคล้องกับการประเมินโดยรูปแบบ	CIPP	ทุกประการ	เช่น	ผู้ปกครองส่วนมากยากจน	ส่วน

ใหญ่พดูสองภาษา	มภีาษาเขมรและภาษาไทย	ภาษาลาวและภาษาไทย	ครสูายผูส้อนสอนไม่ตรง

วิชาเอก	

อภิปรายผลการประเมิน
	 ผู้ประเมินได้อภิปรายผลการประเมิน	การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	อีสานใต้	ใน	5	ประเด็นดังต่อไปนี้

   (1) อภิปรายผลการประเมินบริบท

	 	 	 จากผลการประเมนิ	พบว่า	ผูป้กครองส่วนใหญ่ตัง้บ้านเรอืนอยูใ่นบรเิวณพืน้ที่

ราบสงู	ขาดแคลนน�า้ส�าหรบัการบรโิภคและอปุโภค	ไฟฟ้ามใีช้เกอืบทกุครวัเรอืน	ใช้ภาษาถิน่สอง

ภาษาในการสือ่สาร	เช่น	ภาษาเขมรและภาษาไทย	เป็นสังคมชนบท	เคร่งครัดในขนบธรรมเนยีม

ประเพณี	มีความเชื่อทางไสยศาสตร์	ชุมชนมีพื้นที่ติดกับชายแดนไทย-กัมพูชา	ถือว่าเป็นพื้นที่ที่

เสีย่งภยั	ความปลอดภยัในชวิีตและทรพัย์สนิมปีานกลาง	และมแีหล่งอบายมขุทีอ่ยูใ่นชมุชนปาน

กลาง	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์	(2552:	186)	ที่พบว่า	สภาพพื้นที่

ชายแดนของไทย-กัมพูชาเป็นพื้นท่ีชายแดนส่วนหน่ึงของประเทศที่มีลักษณะของคนชายขอบ	

มาจากหลายชาตพินัธุ	์ท�าให้เกดิความยากล�าบากในการประกอบอาชพี	ขาดแคลนน�า้และไฟฟ้า	

การคมนาคมก็ไม่สะดวก

	 	 	 ในชมุชนมกีารลกัขโมย	สาเหตมุาจากคนในชุมชนหลายคนตดิการพนนัและ

ติดสิ่งเสพติด	จึงต้องการทรัพย์สินเงินทองไปเล่นการพนันและไปซ้ือยามาเสพ	หน่วยงานทาง

ราชการไม่สามารถก�าจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้อย่างถาวร	ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึง

ที่ท�าให้คนพวกนี้มีฐานะยากจน	

	 	 	 ผูป้กครองมกีารศกึษาต�า่จบระดบัประถมศกึษา	และผูป้กครองไม่เหน็ความ

ส�าคัญของการศึกษา	จึงไม่สนับสนุนให้บุตรธิดาได้ศึกษาต่อ	
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	 	 	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอยู่ในระดับดี	จากการ

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง	ส่วนใหญ่ยินดีให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนา

สถานศึกษาให้มีความเจริญและให้มีคุณภาพทัดเทียมกับสถานศึกษาในตัวจังหวัด	ซึ่งสอดคล้อง

กับ	เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์	(2552:	210)	ที่วิจัยพบว่า	ปัจจัยที่เอื้อต่อความส�าเร็จของการศึกษา

คอื	ความเสยีสละของครแูละบคุลากรทางการศกึษา	ทัง้ภาครัฐและเอกชน	ความรูค้วามสามารถ

ของผู้บริหารโรงเรียน	ผู้ปกครองบางคนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน	ทั้งเสียสละด้านแรงงาน

และด้านก�าลงัทรัพย์	เพือ่ท�าให้บตุรธดิามคีวามรูค้วามสามารถ	จะได้น�าพาชมุชนไปสู่ความเจรญิ	

   (2) อภิปรายผลการประเมินปัจจัยน�าเข้า

	 	 	 จากผลการประเมิน	พบว่า	ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนเป็นเพศชาย	ส่วนใหญ่

จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท	มปีระสบการณ์ท�างานเฉลีย่	17	ปี	จ�านวนนกัเรยีนในโรงเรยีนโดย

เฉลี่ย	190	คน	โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเฉลี่ย	300,	000	บาทต่อปี	และ

ได้รับจากแหล่งอื่นเฉลี่ย	100,	000	บาทต่อปี	ครูสายผู้สอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	และจบการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี	ครูร้อยละ	57.50	สอนไม่ตรงวิชาเอก	มีประสบการณ์ในการสอนเฉลี่ย	

18	ปี	สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ	ไม่ทันสมัย	วัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียน	

ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว	ร้อยละ	35.00	บริเวณตามแนวชายแดนเป็นพื้นที่เสี่ยง

ภัย	เช่น	รายงานข่าวที่รายงานในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	(2554:	1)	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2554	

ระบุว่า	กลางดึกเสียงปืนดังที่ภูมะเขือกว่า	30	นาที	ชาวบ้านภูมิซรอล	อ�าเภอกันทรลักษ์	จังหวัด

ศรีสะเกษ	วิ่งเข้าหลุมหลบภัยกันวุ่น	วันที่	28	เมษายน	2554	โฆษกกองทัพบก	เปิดเผยว่า	เขมร

ยงิปืนใหญ่ปะทะทัง้คนื	พยายามจะรุกล�า้เข้ามาในเขตประเทศไทย	คนไทยอพยพกนัวุน่	วนัที	่29	

เมษายน	2554	แม่ทัพภาค	2	แถลงข่าวว่า	ปะทะกันตลอดคืน	ทหารไทยตาย	1	บาดเจ็บ	3	นาย	

วันที่	24	พฤษภาคม	2554	แม่ทัพภาค	2	รายงานว่า	สถานการณ์ดีขึ้น	มียิงกันประปรายและใน

วันเดียวกันนี้	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์สั่งปิดค่ายอพยพ	ให้กลับบ้านหลังเหตุปะทะชายแดน

ไทย-กัมพูชา	สงบลง”	ด้านการศึกษาผู้ชายจะมีโอกาสได้ศึกษาสูงกว่าเพราะสะดวกในการเดิน

ทางเข้าไปศึกษาต่อมากกว่า	จึงท�าให้มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า	ผู้บริหารบางคนมีประสบการณ์อยู่

ระหว่าง	3-4	ปี	มาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหารใหม่ๆ	เม่ือครบวาระก็รีบขอย้ายออกไป	จึงท�าให้

บางพื้นที่มีการเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยครั้งบางโรงเรียนต�าแหน่งผู้บริหารยังว่างอยู่	

	 	 	 จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารโรงเรยีน	ครสูายผูส้อนและผูป้กครอง	ท�าให้ทราบ

ว่า	เหตุที่โรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	มีครูสายผู้สอนที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย	เป็น
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เพราะว่า	ปัจจุบันการสอบบรรจุส่วนใหญ่มีจ�านวนผู้หญิงที่สอบขึ้นบัญชีได้มากกว่าผู้ชาย	

	 	 	 วัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	เป็นวัฒนธรรม

แบบครอบครวั	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะว่า	ผูบ้รหิารและครอูยูร่่วมกนัฉนัพีน้่อง	เมือ่ได้อาศยัเกือ้กลูกนั	

นานวันเข้า	ทุกคนจึงสามัคคีกัน	

   (3) อภิปรายผลการประเมินกระบวนการการบริหารโรงเรียน

	 	 	 จากผลการประเมนิ	พบว่า	ผูบ้รหิารโรงเรียนส่วนใหญ่	ใช้กระบวนการบรหิาร

แบบมส่ีวนร่วม	ยดึหลกัธรรมาภิบาล	บางโรงเรยีนมกีารบรหิารโดยใช้วงจรเดมิง่	(Deming	cycle)	

ใช้การบรหิารแบบโรงเรยีนเป็นฐาน	(SBM)	มคีวามยดืหยุน่	คณุภาพการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	

ด้านบรหิารทัว่ไปอยูใ่นระดบัดี	( X =3.75)	ด้านงบประมาณมคีณุภาพอยู่ในระดบัด	ี( X =3.71)	

ด้านวชิาการมคีณุภาพอยู่ในระดบัด	ี( X =3.53)	และด้านบคุคลมคุีณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง	

( X =3.46)	การบริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน	ใช้

กระบวนการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน	(SBM)	ได้แก่	1)	หลักการกระจายอ�านาจไปยังสถาน

ศึกษา	2)	หลักการมีส่วนร่วม	3)	หลักการ	คืนอ�านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน	4)	หลัก

การบรหิารตนเอง	และ	5)	หลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุ	ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ผลการประเมนิการ

บริหารมีคุณภาพอยู่ในระดับดี	ซึ่งตรงกับ	สุวิมล	ว่องวานิช	(2546:	45)	ที่ได้ท�าการประเมินผล

การปฏริปูการเรยีนรู	้ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.2542:	พหกุรณศึีกษา	และพบ

ว่า	คุณภาพและความสามารถของผู้บริหารในหลายโรงเรียน	เกิดจาก	การบริหารโรงเรียนแบบ

ใช้โรงเรียนเปน็ฐาน	(SBM)	และสอดคล้องผลการวิจัยของ	อรรถ	ปราบริปูตลุง	(2553:	40)	ที่พบ

ว่า	ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้อ�านวยการโรงเรียน	อยู่ในระดับดี	เพราะว่าผู้อ�านวยการ

โรงเรียนส่วนมากจบการศึกษาในระดับสูงและมีประสบการณ์ในการท�างานหลายปี	

   (4) อภิปรายผลการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 

	 	 	 ผลการประเมนิหลกัสตูรและการเรียนการสอน	พบว่า	หลกัสตูรสถานศกึษา

มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน	อยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้เรียน	อยู่ในระดับมาก	โรงเรียนร้อยละ	47.10	มีการพัฒนาหลักสูตรให้ดีและเหมาะสม	ครูร้อย

ละ	97.50	มีแผนการสอน	ครูสายผู้สอนร้อยละ	81.10	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้

เรียนเป็นส�าคัญ	การวัดผลประเมินผลของครูสายผู้สอนใช้แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยเป็นส่วน

มาก	และครสูายผูส้อน	ร้อยละ	100	ได้แจ้งผลการสอบหรอืผลการวัดและประเมนิต่อผูเ้รยีน	จาก

ผลการประเมนิทีพ่บว่า	หลกัสตูรมคีวามสอดคล้องกบัความต้องการกับท้องถิน่ถอืว่าท�าได้ดีมาก
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เพราะว่าเป็นความต้องการของหลักสูตรแกนกลางที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากใกล้ตัวก่อน

   (5) อภิปรายผลการประเมินผลผลิต

	 	 	 จากผลการประเมิน	พบว่า	ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	

ป.6	ปีการศึกษา	2552	มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าในระดับชาติ	เป็นสาเหตุให้โรงเรียนตามแนวชายแดน

ไทย-กมัพชูา	มผีลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในระดบัชาต	ิเป็นจ�านวนมาก	เนือ่งจากนกัเรยีนส่วน

ใหญ่ไม่ค่อยสนใจการเรียน	แล้วถูกชักจูงเพื่อไปเสพยาเสพย์ติดและเล่นการพนัน	ประกอบกับ

อุปกรณ์การเรียนการสอนและงบประมาณก็ขาดแคลน	แต่แม้กระนั้นครูก็ยังตั้งใจสอนโดยยึดผู้

เรียนเป็นส�าคัญ	ผู้บริหารและครูสายผู้สอน	ไม่พอใจต่อผลการสอบดังกล่าว	ส่วนผลการทดสอบ	

NT	ป.3	ปีการศกึษา	2552	(เปรยีบเทยีบกับค่าเฉลีย่ปีการศกึษา	2551)	มค่ีาเฉลีย่ต�า่กว่าในระดบั

ชาตเิช่นกนั	จงึเป็นสาเหตใุห้โรงเรยีนตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา	มผีลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์

ในระดบัชาต	ิเป็นจ�านวนมากเช่นเดยีวกนั	จากผลการทดสอบท�าให้ผู้บรหิาร	ร้อยละ	23	ไม่พอใจ

ผลการทดสอบ	และครูสายผู้สอน	ร้อยละ	47.10	ไม่พอใจผลการทดสอบ	ส่วนผลการประเมิน

ภายนอกของ	สมศ.	รอบ	2	มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	จ�านวน	30	โรงเรียน	คิดเป็นร้อย

ละ	75	จากกลุ่มตัวอย่าง	40	โรงเรียน	ผู้บริหารร้อยละ	95	มีความพอใจ	และครูสายผู้สอนร้อย

ละ	70	มีความพอใจผลการประเมินของ	สมศ.ดังกล่าว	ส่วนผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารอยู่ในระดับมาก	( X =3.88)	ต่อการบริหารโรงเรียน	ด้านผลผลิตที่เป็นผลกระทบ	พบว่า	

การศึกษาต่อของนักเรียนชั้น	ป.6	ปีการศึกษา	2552	มีจ�านวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้นเฉลี่ย	16	คนต่อปี	จ�านวนนักเรียนไม่ได้ศึกษาต่อและมีงานท�า	เฉลี่ย	0.35	คนต่อ

ปี	แสดงว่าจ�านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อมีมากกว่า	เพราะมีโรงเรียนขยายโอกาสที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน	

การส่งบุตรธิดาให้ศึกษาต่อสูงขึ้น	พบว่า	ผู้ปกครองส่วนมากส่งบุตรธิดา	จ�านวน	2	คน	ได้เรียน

ต่อในระดับที่สูงขึ้น	ส่วนบุตรธิดาที่จบการศึกษาในชั้น	ป.6	แล้วสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้	

มีร้อยละ	88.90	สมาชิกในครอบครัวที่ติดอบายมุขประเภทการพนัน	มีร้อยละ	23.1	และติดยา

เสพติด	มีร้อยละ	36.30

	 	 	 	ผลการทดสอบ	(O-NET)	และผลการทดสอบ	NT	โรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ใน

ระดับชาติ	เนื่องมาจาก	ครูไม่ครบ	ครูย้ายบ่อย	โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	งบ

ประมาณในการพัฒนามีน้อยหรือไม่มีเลย	ซึ่งสอดคล้องกับ	เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์	(2552:	211)	

วิจัยพบว่า	ปัจจัยท่ีไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	คือ	ครูขาดแคลน	ครูสอนไม่ครบชั้น	ครู

สายผูส้อนย้ายออกบ่อยๆ	งบประมาณไม่เพยีงพอ	ความพงึพอใจในผลการทดสอบ	ผู้บรหิารและ
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ครสูายผูส้อนไม่พอใจต่อผลการทดสอบดงักล่าว	เพราะว่า	เมือ่การทดสอบออกมาไม่เป็นไปตาม

ความคาดหวัง	

	 	 	 ผลการประเมินภายนอกของ	สมศ.	รอบ	2	มีโรงเรียน	30	โรงเรียน	คิดเป็น

ร้อยละ	75	จากกลุ่มตัวอย่าง	40	โรงเรียน	ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	โรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมนิ	เพราะว่าขาดแคลนคร	ูครสูอนไม่ครบชัน้	สอนไม่ตรงวชิาเอกทีเ่รยีนมา	ไม่มคีวามพร้อม

ด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน	

	 	 	 ผู้ปกครองส่วนมากมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก			

( X =3.88)	ทัง้นีก้เ็พราะโรงเรยีนเป็นส่วนหนึง่ของชุมชน	ผูป้กครองส่วนมากจะให้ความร่วมมอื

เป็นอย่างดีเมื่อโรงเรียนขอความร่วมมือ	

	 	 	 ด้านผลผลิตที่เป็นผลกระทบ	จ�านวนบุตรธิดาที่ได้ศึกษาต่อเฉลี่ย	16	คนต่อ

ปี	ถอืว่ามากขึน้เพราะมโีรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาซึง่ต้ังอยูใ่กล้ชมุชน	จากการสอบถาม

เรื่องการส่งบุตรธิดาให้ศึกษาต่อสูงขึ้นในแต่ละครอบครัว	พบว่า	ผู้ปกครองส่วนมากส่งบุตรธิดา	

จ�านวน	2	คน	ให้ได้เรียนต่อในระดับทีส่งูขึน้	ถอืว่ามากและเป็นปกตเิพราะว่าในครอบครวัปัจจบุนั

จะเป็นครอบครัวเล็ก	มีลูกประมาณ	2	คนต่อครอบครัว	จากข้อมูลเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งได้ช่วย

เหลอืครอบครวัในลกัษณะของการท�างานบ้าน	หรอืงานเลก็น้อยอืน่ๆท่ีอยูภ่ายในครอบครวั	ด้าน

อบายมุขที่เป็นการพนัน	พบว่า	มีมากถึงร้อยละ	23.1	การขโมยสิ่งของที่เกิดขึ้นในชุมชนก็มีมาก

คงเป็นพวกติดการพนันเหล่านี้เข้ามาขโมยสิ่งของ	ส่วนยาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชนตามแนว

ชายแดนน้ันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนส�าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาได้เพราะเกิดจากความเห็นแก่ตัว

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ซึ่งตรงกับ	เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ	์(2552:	214)	ได้กล่าวถึงข้อเสนอทาง

นโยบายว่า	คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา	ฉะนั้นการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาให้มีคุณภาพ	ต้องพัฒนา

ปัจจัยล้อมอื่นๆให้เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาด้วย	ภาคส่วนต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนจึงต้อง

ร่วมมือกัน	หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการ	ประสาน	ส่งเสริมหน่วยงาน

จากภาคส่วนอื่นๆ	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่อย่างแท้จริง
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Abstract

For	this	research,	a	purposive	qualitative	ethnopathogenecity	and	

ethnophysiology	of	a	long	experienced	Thai	traditional	healer	in	Phisanulok	province	

was	carried	out.	The	Ethnopathogenecity	which	explained	the	concepts	of	illness	

could	be	divided	into	two	groups	(1)	The	illness	caused	by	the	supernatural	power	

and	(2)	from	natural	power.	For	the	concept	of	Ethnophysiology	illness	caused	by	

imbalance	of	6	body	systems	which	could	not	be	separated	from	each	other,	and	

contain	stomach,	heart,	gastrointestinal	tract,	blood,	feet	and	blood	vessels.	

The	recipes	of	herbal	medicine	commonly	used	were	(1)	tonic	(2)	drug	for	

gastrointestinal	tract	(3)	drug	for	diseases	of	the	prostate	gland	(4)	drug	for	the	chronic	

illness	of	the	testes	(5)	drug	for	chest	discomfort	(6)	anti	cough,	antipyretic,	anti	sore	

throat	(7)	anti	malarial	drug	(8)	anti	herpes	zoster,	herpes	simplex	(9)	constipation	and	

(10)	immune	stimulant.	Medical	ingredients	which	were	used	for	these	recipes	could	

be	divided	into	three	groups	i.e.-	plants,	animal	and	minerals.	Herbs	were	found	in	

47	kinds	from	34	species.	

Herb	which	used	for	these	recipes	could	be	divided	into	3	groups	i.e.-	plants,	

animal	and	minerals.	The	most	common	used	were	GRAMINEAE	6,	ZINGIBERACEAE,	

PIPERACEAE	and	RUTACEAE	3,	all	the	rest	were	1-2	kinds	in	various	species.	Using	

animal	was	one	species,	and	mineral	were	two	kinds.

Keywords:	ethnopathogenecity,	ethnophysiology,	herbal	medicine,	Phitsanulok
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บทคดัย่อ

การศกึษาเชงิคุณภาพเกีย่วกบัสาเหตกุารเกดิโรคและแนวคิดกายวภิาคและสรรีะวทิยา

พื้นบ้านครั้งนี้เก็บข้อมูลจากหมอพื้นบ้านท่านหน่ึงท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการ

รักษาโรคมาอย่างยาวนาน	ส�าหรับแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคแบบพื้นบ้าน	พบว่า	ความ

เจ็บป่วยเกิดขึ้นใน	2	มิติใหญ่ๆ	คือ	(1)	การเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากอ�านาจเหนือธรรมชาติ	และ	

(2)	การเกดิโรคทีม่สีาเหตมุาจากอ�านาจตามธรรมชาต	ิส�าหรบัแนวคดิเก่ียวกบักายวภิาคและสรรีะ

วิทยาพื้นบ้าน	พบว่า	ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นจากการขาดความสมดุลของระบบอวัยวะที่ส�าคัญ	6	

ประการ	คือ	กระเพาะอาหาร	หัวใจ	ล�าไส้	เลือด	เท้า	และเส้นเลือด	ส่วนประกอบของร่างกาย

ทั้ง	6	มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน	ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

การรักษาด้วยยาสมุนไพรส่วนใหญ่นิยมจ่ายยาต�ารับ	ต�ารับยาที่สั่งจ่ายบ่อย	ประกอบ

ด้วยยาในกลุม่(1)	ยาบ�ารงุ	(ยาอายวุฒันะ)	(2)	ยาโรคกระเพาะ	(3)	ยารกัษาต่อมลกูหมาก	(4)	ยา

แก้กษัยลงอณัฑะ	(5)	ยารกัษาโรคสนันบิาตกระตกุในอก	(6)	ยาแก้ไอ	แก้ไขและกวาดคอเดก็	(7)	

ยารกัษาโรคไข้มาลาเรยี	(8)	ยาแก้งสูวดั	ไฟลามทุง่	เรมิ	(9)	ยาแก้ท้องผกู	(10)	ยาสร้างภูมต้ิานทาน	

สมุนไพรในภาพรวมที่ใช้ในปรุงยารักษาโรคสามารถแบ่งออกได้	3	กลุ่ม	ประกอบด้วย	

พืชวัตถุ	สัตว์วัตถุและธาตุวัตถุ	สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุพบทั้งสิ้น	47	ชนิด	จาก	34	วงศ์	สมุนไพร

ที่ใช้มากที่สุดจัดอยู่ในวงศ์	GRAMINEAE	พบท้ังสิ้น	6	ชนิด,	ZINGIBERACEAE,	PIPERACEAE	

และ	RUTACEAE	พบทั้งสิ้นอย่างละ	3	ชนิด	นอกนั้นเป็นวงศ์ปลีกย่อยต่างๆ	อย่างละ	1-2	ชนิด	

สมุนไพรที่เป็นสัตว์วัตถุพบ	1	ชนิด	และสมุนไพรที่เป็นเป็นธาตุวัตถุพบ	2	ชนิด

 

ค�าส�าคญั: แนวคดิเกีย่วกบัสาเหตกุารเกิดโรคแบบพืน้บ้าน, แนวคดิเกีย่วกบักายวภิาคและสรรีะ

วิทยาพื้นบ้าน, ยาสมุนไพร,	พิษณุโลก
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Introduction

Traditional	medicine	has	existed	since	ancient	times	in	Thailand,	played	

a	significant	role	in	the	health	care	system,	and	was	transformed	and	largely	

supplemented	after	the	introduction	of	Western	medicine	(Sangvichien,	1978;	Howe,	

Keiwkarnka	&	Khan,	2004;	Charulxananan	&	Chentanez,	2007).	However,	traditional	

medicine	was	not	absolutely	obliterated	from	the	Thai	cultural	context	and	is	still	

being	used	and	providing	considerable	care	in	rural	communities,	especially	among	

ethnic	minorities	and	elderly	groups.	Due	to	its	holistic	approach,	traditional	medicine	

has	become	popular	again.	The	reasons	have	to	do	with	the	limitations,	medical	side	

effects,	suffering	from	the	intrusive,	high	technology	of	the	Western	medical	system	

and	the	rising	costs	of	health	care	(Riewpaiboon,	Pansang,	&	Sooksriwong,	2005)	

During	the	past	two	decades,	several	studies	in	the	area	of	ethnomedicine,	

ethnobotany,	and	ethnopharmacology	had	been	carried	out	in	different	population	

groups	(Anderson,	1986;	Chiramongkolgarn	&	Paisooksantivatana,	2002;	Itharat	et	

al,	2002;	Upho,	Trisonthi	&	Chayamarit,	2004;	Simsek	et	al,	2004;	Tovaranonte	&	

Chukeatirote,	2005;	Tongdonae	&	Paisooksantivatana,	2006).	The	goals	were	to	explore	

local	medical	practices,	to	seek	ways	to	conserve	traditional	medicine,	to	identify	

problems	in	the	existing	situation,	and	to	provide	indigenous	information	and	recipes	

for	pharmaceutical	development.	These	studies	were	done	by	different	scholars	from	

a	wide	range	of	academic	disciplines	such	as:	medicine,	public	health,	pharmacology,	

botany,	agriculture,	anthropology,	and	folklore	studies.	The	research	methodologies	

were	designed	in	survey,	quantitative,	qualitative,	or	designed	as	a	combination	of	

research	methods	(Chuakul,	Saralump	&	Boonpleng	2001;	Chiramongkolgarn	&	

Paisooksantivatana,	2002).

Numerous	studies	documented	that	traditional	knowledge	of	medicinal	

compounds	from	materia	medica	is	still	one	of	the	most	important	resources	

for	the	discovery	of	hitherto	unknown	biotic	drug	sources	(Oldfield,	1989).	The	
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exploration	of	traditional	medicine	has	proved	a	valuable	tool	in	developing	the	

art	of	bioprospecting	for	pharmaceutical	compounds	(Gaston,	1996).	In	Thailand,	

for	example,	two	species	of	“Hua-Khao-Yen”	(Smilax corbularia and Dioscorea 

membranacea)	have	been	proved	and	developed	an	increase	of	the	quality	

of	life	of	HIV/	AIDS	patients	(Tewtrakul,	Itharat	&	Rattanasuwan,	2006).	For	this	

reason,	herbal	medicines	involving	traditional	remedies	and	practices	should	be	

among	the	highest	priorities	for	investigation	and	development.

The	objective	of	this	study	was	twofold.	One	was	to	understand	the	

medical	concepts	in	ethnophathogenicity	and	ethnophysiology	of	a	traditional	

healer.	The	other	was	to	study	herbal	medicine	and	recipes	which	normally	are	

used	and	applied	for	treatments.

Research Methodology

This	research	was	carried	out	in	Phitsanulok	province	in	the	form	of	

In-depth	interviews	with	an	experienced	Thai	traditional	medicinal	healer.	The	

key	informant	was	asked	about	his	way	of	life,	traditional	medical	theory,	use	of	

medicinal	plants,	places	of	collection,	which	parts	were	used,	and	the	method	of	

drug	preparation.	Herbal	specimens	were	also	collected,	identified,	and	displayed	

in	the	library	of	the	Department	of	Thai	Traditional	Medicine,	Faculty	of	Medicine,	

Thammasat	University.	Moreover,	the	practical	guidelines	on	the	product	quality	

standard,	especially	the	knowledge	of	Good	Agricultural	Practice	(GAP)	and	Good	

Harvesting	Practice	(GHP)	were	shared	with	the	traditional	healer	in	the	way	of	

knowledge	exchange.	
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Results

1. Life history of the healer

The	traditional	medicinal	healer	was	born	on	the	20th	of	June	1918	in	

Uthai	Thani	province.	He	used	to	be	a	novice,	monk	and	left	the	priesthood	at	

the	age	of	21	and	married	then.	After	his	wife	passed	away	in	1979,	he	moved	

and	settled	down	in	Phitsanulok	province	and	stays	till	now	with	his	son	and	

daughter-in-law.

He	received	traditional	medical	knowledge	from	his	ancestors	and	is	able	

to	read	and	write	fluently	in	the	ancient	alphabet	of	Pali	and	Sanskrit.	Traditional	

medical	ethics	play	a	significant	part	in	his	life.	Making	merit,	offering	food	to	

the	monks,	praying,	and	observing	religious	precepts,	are	strongly	practiced.	

Compassion	to	patients	and	not	using	his	medical	knowledge	for	wrong	purposes	

are	also	very	important	in	his	daily	life.	Additionally,	medical	taboos	such	as:	do	

not	walk	under	a	washing	line	or	bridge;	do	not	eat	the	food	which	has	been	

donated	to	the	ancestors;	do	not	eat	snakes	or	dogs;	do	not	have	sex	with	one’s	

wife	during	her	menstrual	cycle,	are	strongly	followed.	Otherwise,	the	spirit	and	

soul	of	his	masters	and	his	medical	efficiency	can	deteriorate	or	dissolve.

Treatment	can	be	performed	in	different	ways:	treatment	at	the	healer’s	

or	patient’s	house,	or	through	an	encounter	initiated	by	a	third	person.	For	the	

new	patient,	seven	steps	are	regularly	performed	including:	establishing	a	doctor-

patient	relationship,	setting	up	the	rice	bowl	(sacrifice),	paying	respect	to	the	

master,	pledging	to	the	master,	diagnosis,	treatment,	and	removing	the	rice	bowl.	

2. Traditional Medical Theory 
2.1 Ethnopathogenecity

In	the	study	of	any	medical	system,	the	concept	of	disease	causation	
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and	a	traditional	pathology-oriented	perspective	should	be	emphasized	for	

understanding	local	diagnosis	and	treatment.	In-depth	interviews	indicate	that	

there	are	two	levels	of	causation	for	illnesses	which	can	be	caused	by	supernatural	

and	natural	powers.	

(1)	Illness	or	sickness	caused	by	supernatural	powers	can	be	the	result	of	

negative	feelings	or	as	a	punishment	from	ghost	(Phee),	black	magic	(Khun Sai), 

spirit	(Khwan),	ancestors	(Bunpaburut),	destiny	(Chook Cha Taa),	violation	of	a	

taboo	(Ka lum),	and	physical	location	(Feng Shui or Huang Jui).	In	these	situations,	

healing	maybe	be	performed	through	praying,	begging,	or	from	treatment	of	a	

traditional	healer.	

(2)	Illness	caused	by	natural	powers	can	be	caused	by	the	interaction	

between	an	individual	and	the	physical	environment,	for	instance,	a	change	of	

climate	or	an	infectious	disease.	Eating	habits	and	types	of	food	also	play	an	

important	factor	in	health.	Weakness	can	occur	when	breaking	a	food	taboo	

or	consuming	unwholesome	food.	Physical	activities	and	accidents	were	also	

included	as	natural	causes	of	illness.	

2.2 Ethophysiology

	 From	an	anatomical	perspective,	the	human	body	has	six	significant	organ	

systems	including:	stomach,	heart,	intestine,	blood,	feet	and	blood	vessels.	The	

details	are	shown	below.	

 1) Stomach:	In	a	traditional	perspective,	the	stomach	is	the	first	main	

organ	to	receive	good	water,	food,	but	also	poisons	through	daily	consumption.	

For	the	good	condition	of	the	stomach,	it	only	should	get	food	and	water.	A	

basic	sign	of	an	unhealthy	stomach	can	be	identified	when	there	is	too	much	

gas	inside.

 2) Intestine:	This	organ	connects	with	stomach	and	can	be	divided	into	

two	parts,	duodenum	and	ileum.	The	duodenum	plays	a	significant	function	for	
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food	digestion,	while	the	ileum	functions	by	squeezing	and	dividing	valuable	

and	non	valuable	liquids	out	of	the	duodenum.	The	valuable	liquid	from	the	

digestive	process	becomes	bile	(Nam Dee),	whereas	the	non	valuable	liquid	will	

be	transmuted	into	urine	and	feces.	Parts	which	are	unable	to	be	discharged	

from	the	body	will	be	transformed	into	lymph	or	serum	(Num Lueng).	A	healthy	

intestine	should	not	have	much	gas	inside.	Too	much	farting	means	an	intestinal	

problem.

 3) Blood: Is	 the	combination	of	water,	bile,	and	lymph.	Drinking	

water	plays	an	important	factor	for	blood	quality.	In	the	traditional	healer’s	

interpretation,	insufficient	water	intake	results	in	thick	blood.	Too	much	water	

can	cause	anemia.	Thus,	an	appropriate	amount	of	drinking	water	is	important	for	

good	blood	quality.	Bile	is	a	valuable	liquid	which	controls	the	function	of	the	

lymph	and	the	body’s	immune’s	system.	If	the	lymph	is	not	being	discharged	

from	the	body	it	will	have	a	negative	effect	on	the	body.	Thus,	the	healer	feels	

that	to	have	good	blood	quality	the	body	should	have	an	equilibrium	between	

water,	bile,	and	low	or	no	lymph.

 4) Feet: The	healer	believes	that	the	feet	consist	of	108	tendons.	The	

most	important	tendon	is	the	hamstring	that	directly	connects	with	all	blood	

vessels	inside	the	body.	The	hamstring	plays	a	significant	role	in	motion	control	

and	is	a	blood	circulation	distributor.	Feet	can	also	be	used	as	an	indicator	to	

show	healthy	and	weak	conditions.	Healthy	feet	should	have	an	appropriate	

temperature	and	not	make	any	noise	when	walking	or	moving.

 5) Blood vessels:	there	are	also	108	blood	vessels	inside	the	body.	The	

function	of	these	vessels	is	to	carry	blood	throughout	the	body.	The	original	point	

of	blood	circulation	starts	from	the	center	point	of	the	feet	and	pumps	up	to	

the	heart	and	brain,	respectively.	Good	blood	vessels	control	the	efficiency	of	

blood	circulation.	For	instance,	varicose	veins	indicate	a	blood	vessel	problem.	

Moreover,	insomnia	or	frequent	fainting	also	indicates	a	blood	vessel	problem.
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 6) Heart:	This	important	organ	receives	blood	from	all	body	parts	through	

the	108	blood	vessels.	Symptoms	such	as	headaches,	dizziness,	fainting,	or	heart	

palpitations	are	basic	signs	of	heart	problems,	which	are	related	to	the	blood	

vessels,	and	the	feet.	

3. Herbal medicine for treatment 
Medicinal	herbs	can	be	produced	in	four	ways	including:	bolus	(Ya-Look-

Klon),	boil	(Ya-Tom),	mandl’s	paint	(Ya-Kwad-Kor),	and	poultice	(Ya-Pok).	In	this	

research,	the	recipes	for	herbal	medicines	commonly	used	were	tonics,	drugs	

for	gastrointestinal	tract,	drugs	for	diseases	of	the	prostate	gland,	drugs	for	the	

chronic	illness	of	the	testes,	drugs	for	chest	discomfort,	anti	cough,	antipyretic,	

anti	sore	throat,	anti	malarial	drug,	anti	herpes	zoster,	herpes	simplex,	constipation	

and	immune	stimulants.

	 The	herbs	which	were	used	for	these	recipes	can	be	divided	into	three	

groups	of	origin	from	plants,	animals	and	minerals.	There	were	47	kinds	of	herbs	

from	34	species.	The	most	commonly	used	were	GRAMINEAE,	ZINGIBERACEAE,	

PIPERACEAE	and	RUTACEAE.	Insect	use	was	one	species	(honey	bee),	minerals	

were	of	two	kinds	(Aluminium	alimini	sulfate	and	Sodium	Chloride).	Ten	recipes	

for	herbal	medicines	are	explained	in	table	1.	The	information	of	the	47	herbs	

(34	species)	is	explained	and	consists	of	the	scientific	name,	family,	preparation,	

and	dosage.
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Discussion

Even	though	Western	medicine	plays	an	important	part	in	health	care	

in	Thailand,	the	use	of	natural	plants	for	primary	care	still	remains	an	important	

area	of	study.	Ethnopathogenecity	was	found	to	be	the	same	as	those	found	

by	Chuakul	and	Queiroz	were	the	illness	can	be	caused	by	both	natural	and/	or	

supernatural	powers	(Queiroz,	1984;	Howe,	Keiwkarnka	&	Khan,	2004),	while	the	

ethnophysiology	and	anatomical	perspective	of	the	traditional	healer	has	not	

been	reported	or	mentioned	in	any	academic	research	(i.e.	the	human	body	has	

six	organ	systems).	This	traditional	perspective	may	be	one	that	only	the	healer	

and	his	ancestors	have	used	for	the	diagnosis	and	treatment	of	illnesses.	

The	herbal	medicines	found	in	this	study	have	been	proved	by	the	

experiences	of	the	healer	and	clients	that	they	can	cure	basic	symptoms	(fever,	

constipation,	coughing,	herpes,	etc.),	chronic	illness	(GI,	prostate	grand,	hernia,	

etc.),	and	infectious	diseases	(malaria).	There	are	many	examples	of	modern	

pharmaceutical	preparations	which	have	been	derived	from	plants	used	by	

traditional	practitioners	(Arseculeratne,	2002).	More	scientific	research	by	means	

of	drug	development	is	needed	to	prove	the	efficiency	of	herbal	medicine.	
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กลยุทธ์การเสริมสร้างเครือข่ายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กับ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

STRATEGIES FOR NETWORKING CREATION OF 

PRINTED MATTERS 

BETWEEN LOCAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATIONS

AND UBON RATCHATHANI UNIVERSITY PRESS
นรา พิมพ์พันธ์1

พิชญ์ สมพอง2 

 1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการปกครองท้องถิ ่น	

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

 2 รองศาสตราจารย์	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งน้ี	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	และเพื่อศึกษา

และเสนอแนะกลยุทธ์การเสริมสร้างเครือข่ายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

	 ผลการศึกษาพบว่า	ด้านการรับรู้ร่วมกัน	มีแนวคิดการรับรู้ที่ไม่เหมือนกัน	ควรมีการ

ก�าหนดกลยุทธ์	แนวคิด	วิธีการ	ให้ไปในทิศทางเดียวกัน	โดยจัดประชุม	ฝึกอบรมเครือข่าย	หรือ

การท�า	MOU	ร่วมกนั	ด้านการมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั	ยงัไม่มกีารก�าหนดวสิยัทศัน์ร่วมกนั	ควรมกีาร

ระดมแนวคดิ	เป้าหมายร่วมกนั	โดยการท�าแผนพฒันาองค์กร	ด้านการมผีลประโยชน์และความ

สนใจร่วมกนั	ยงัไม่มกีารด�าเนนิงานด้านการมผีลประโยชน์และความสนใจร่วมกนั	ควรเชญิองค์กร

และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีร่วมประชมุเก่ียวกบัการมผีลประโยชน์ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ	เพือ่

ให้สมาชิกได้รับรู้ร่วมกัน	ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง	สมาชิกยังไม่

เข้าใจบทบาทของด้านการมส่ีวนร่วมของสมาชกิเครอืข่าย	ควรจดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรู	้การ

ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกทุกระดับ	ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน	ยังไม่มีการ

วางแผนด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ	ควรก�าหนดกลยุทธ์การสร้าง

ความเข้มแข็งให้กันและกัน	มีการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน	ด้านการ

พึ่งอิงด้วยกัน	สมาชิกมีข้อจ�ากัดด้านเทคโนโลยี	ความรู้	งบประมาณ	และก�าลังคน	ควรก�าหนด

กลยทุธ์การสนับสนนุทางด้านเทคโนโลย	ีความรู	้งบประมาณ	และก�าลังคน	ระหว่างกนั	และด้าน

การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน	สมาชิกเครือข่ายยังไม่มีประสบการณ์และไม่มีความต่อเนื่องใน

การปฏสิมัพนัธ์เชงิแลกเปลีย่น	ควรมกีารจดักจิกรรมประชมุ	สมัมนา	แลกเปลีย่นความคิดเหน็ซึง่

กันและกัน	หรือจัดกิจกรรมกีฬาสันทนาการร่วมกัน

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์การเสริมสร้างเครือข่าย
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ABSTRACT

THIS RESEARCH HAD THE OBJECTIVE TO STUDY THE POTENTIAL FOR A 

NETWORKING STRATEGY FOR PRINT MATERIAL BETWEEN LOCAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATIONS	(LAO)	AND	THE	UBON	RATCHATHANI	UNIVERSITY	PRESS.

THIS	STUDY	FOUND	THAT	THERE	IS	UNEVEN	LEARNING.	THERE	SHOULD	

BE ALIGNMENT OF STRATEGIES, CONCEPTS AND METHODS SO THAT THEY GO IN 

THE	SAME	DIRECTION.	THIS	CAN	BE	DONE	THROUGH	MEETINGS	AND	TRAININGS	

IN	NETWORKING,	OR	THROUGH	AN	MOU	PROCESS.	THERE	IS	STILL	NO	JOINT	

VISION	AMONG	THE	STAKEHOLDERS.	THERE	SHOULD	BE	SOME	BRAINSTORMING	

TO	DEFINE	CONCEPTS	AND	TARGETS	COLLABORATIVELY.	THERE	NEEDS	TO	BE	

AN	ORGANIZATIONAL	DEVELOPMENT	PLAN.	THERE	IS	LIMITED	JOINT	BENEFIT	

OR	MUTUAL	INTEREST.	THE	STAKEHOLDERS	SHOULD	BE	INVITED	TO	A	MEETING	

TO	EXPLAIN	THE	POTENTIAL	FINANCIAL	AND	NON-FINANCIAL	BENEFITS	OF	

NETWORKING.	THE	MEMBERS	OF	THE	NETWORK	STILL	DO	NOT	UNDERSTAND	

THEIR	ROLES.	THERE	SHOULD	BE	ACTIVITIES	TO	EXCHANGE	EXPERIENCE	AND	

KNOWLEDGE	AND	LEARNING	TO	ACCEPT	THE	IDEAS	OF	OTHERS.	THERE	HAS	NOT	

YET	BEEN	PLANNING	FOR	THE	PROCESS	OF	MUTUAL	SUPPORT.	THERE	SHOULD	

BE	A	STRATEGY	TO	STRENGTHEN	NETWORK	MEMBERS	AND	TECHNICAL	EXCHANGE	

AMONG	AGENCIES.	THERE	ARE	LIMITATIONS	OF	TECHNOLOGY,	KNOWLEDGE,	

BUDGET	AND	PERSONNEL	FOR	MUTUAL	SUPPORT.	THERE	SHOULD	BE	A	STRATEGY	

TO	SUPPORT	THESE	AREAS.	THE	NETWORK	MEMBERS	ARE	NOT	EXPERIENCED	

OR	SKILLFUL	IN	EXCHANGE	RELATIONSHIPS.	THERE	SHOULD	BE	MEETINGS	AND	

SEMINARS	TO	IMPROVE	EXCHANGE	OF	IDEAS,	OR	JOINT	SPORTING	EVENTS.

KEYWORD : STRATEGIES FOR NETWORKING CREATION 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
	 การจัดตั้งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ได้มีมติเห็น

ชอบอนมุตัหิลกัการให้จดัท�าโครงการจดัตัง้โรงพมิพ์ในการประชมุผู้บรหิารมหาวทิยาลัย	ครัง้ที	่7/	

2542	โดยมจุีดมุง่หมายให้เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการให้บรกิารในการผลิตส่ือสิง่พมิพ์	เอกสาร	

ต�าราประกอบ	การเรยีนการสอนให้มคีณุภาพ	มวีตัถุประสงค์	เพือ่เป็นการลดต้นทนุค่าใช้จ่ายให้

กับมหาวิทยาลัย	โดยมอบหมายให้ส�านักวิทยบริการเป็นผู้จัดท�าโครงการในการจัดตั้งโรงพิมพ์	

พร้อมทัง้แผนการด�าเนนิงาน	อกีทัง้ให้ศกึษาความพร้อมและความเป็นไปได้ในการด�าเนนิการใน

การจดัตัง้โรงพิมพ์	โดยได้น�าเสนอร่างระเบยีบข้อบงัคบัต่อทีป่ระชมุผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย	เพือ่น�า

เสนอต่อสภามหาวทิยาลยั	ซึง่ได้อนมุตัใิห้ด�าเนนิการจัดตัง้โรงพิมพ์มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน	ีเมือ่

วันที่	29	กันยายน	2544	โดยได้ด�าเนินการในรูปแบบของหน่วยงานในก�ากับของมหาวิทยาลัย	

ภายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการอ�านวยการและคณะกรรมการบรหิารโรงพมิพ์	ต่อมาใน

ปี	พ.ศ.	2548	โรงพมิพ์มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน	ีได้ย้ายทีท่�างานมาปฏบิตังิานท่ีอาคารกจิกรรม

นักศึกษา	ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการและได้ท�าการต่อเติมอาคารด้านล่างของ

อาคารกิจกรรมเพื่อปรับปรุงเป็นส�านักงานโรงพิมพ์	โดยจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นห้องส�านักงาน	

ห้องกราฟิก	และต่อมาได้ขออนุมัติในการต่อเติมอาคารด้านข้างตึกกิจกรรมนักศึกษาเพื่อจัดท�า

เป็นห้องอดัส�าเนาด้วยระบบดจิติอล	และห้องพมิพ์ออฟเซท	โดยต่อเตมิเป็นอาคารชัน้เดยีว	พร้อม

ทัง้ได้ท�าการปรับปรงุเคร่ืองมอืเครือ่งจกัรทางการพมิพ์ให้มคีวามทนัสมยัต่อการเปลีย่นแปลงของ

เทคโนโลย	ีเพือ่ผลติสือ่สิง่พมิพ์ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	ทัง้การพมิพ์ด้วยระบบดจิิตอล

และการพิมพ์มาตรฐานด้วยระบบออฟเซท	4	สี	ภายใต้กรอบแนวคิดที่จะให้บริการในการผลิต

สื่อสิ่งพิมพ์ให้ครอบคลุม	มีศักยภาพ	และราคาประหยัด	เพื่อลดต้นทุนแก่ผู้ใช้บริการภายใน

มหาวิทยาลัย	และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและทางด้านการผลิตส่ือส่ิง

พิมพ์แก่บุคลากรและหน่วยงานภายนอก	

ในยคุปัจจบุนัสือ่สิง่พมิพ์ได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัในสงัคม	สือ่สิง่พมิพ์เป็นกระบวนการ

พมิพ์	ทีใ่ช้ในการโฆษณา	การเผยแพร่ความรู	้การประชาสมัพนัธ์	เพ่ือให้รบัรูถ้งึข้อมลูข่าวสารและ

ได้ศึกษาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ซ่ึงจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	พัฒนางานอาชีพให้

เป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมมคีวามเข้าใจขนบธรรมเนยีมประเพณวีฒันธรรม	ตลอดจนทกัษะความรู้

ในด้านต่างๆ	นอกจากนีส้ือ่สิง่พมิพ์ยงัเป็นตวับ่งช้ีถงึอตัราการรูห้นงัสือของประชากรและพืน้ฐาน

การศึกษาในสังคมอีกด้วย	
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	ผนวกกับภารกิจในด้านการจัดหารายได้ของโรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2544	แต่ยังไม่เคยมีการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดังนั้น	หากมีการขยายเครือข่ายกลุ่มลูกค้ากับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซ่ึงเป็นองค์กรขนาดใหญ่	ผู้ศึกษาเห็นว่าหากมีการสร้างเครือข่าย	

และการก�าหนดกลยุทธ์ท่ีดี	ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	การ

ศึกษากลยุทธ์การเสริมสร้างเครือข่ายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จะเป็นประโยชน์ต่อการน�าผลการศึกษาไปใช้ก�าหนดกลยุทธ์การ

เสริมสร้างเครือข่ายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	การพัฒนาคุณภาพ	และการวางแผนการด�าเนินงานให้

มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเกิดความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของโรง

พิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	1.	 เพื่อศึกษากลยุทธ์การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับโรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 2.	เพ่ือศึกษาและเสนอแนะกลยทุธ์	การเสรมิสร้างเครอืข่ายการผลิตส่ือสิง่พมิพ์ระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

ขอบเขตการศึกษา
	 1.	ขอบเขตด้านพื้นท่ี	การศึกษาครั้งน้ี	ท�าการศึกษาเฉพาะพื้นที่อ�าเภอวารินช�าราบ	

จังหวัดอุบลราชธานี

	 2.	ขอบเขตด้านเนื้อหา	เป็นการศึกษาจากประเด็นต่างๆ	ดังนี้

	 	 2.1	แนวคิดการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	

  2.2	แนวคิดการสร้างเครือข่าย

	 3.	ขอบเขตด้านระยะเวลา	ในการศึกษาครั้งนี้	มีระยะเวลาด�าเนินการ	4	เดือน	คือ	

ระหว่างเดือนเมษายน	-	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555	
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แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 1. แนวคิดการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
สือ่สิง่พมิพ์เป็นสือ่มวลชนทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานทีส่ดุในทกุสือ่มวลชน	กล่าว

เฉพาะสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ในไทยนั้นมีประวัติที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง	เพราะได้แสดงให้เห็น

ถึงความเป็นมาของการรับเทคโนโลยีการพิมพ์จากมิชชันนารีชาวตะวันตกที่เข้ามาเผยแผ่คริสต

ศาสนา	การต่อสูต่้ออ�านาจเผดจ็การทหารเพือ่สทิธกิารรบัรูข้องคนในสงัคมไทย	“การผลติสือ่สิง่

พมิพ์”	เล่มนีมุ้ง่น�าเสนอเนือ้หาความรู	้ความเข้าใจ	และให้เหน็ทักษะเกีย่วกบัการผลติส่ือสิง่พมิพ์	

เพื่อการประชาสัมพันธ์	การโฆษณา	จึงให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

  1.1 ความหมายของสิ่งพิมพ์

	 สิ่งพิมพ์	หมายถึง	วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ	ที่มีภาพ	ลวดลาย	สัญลักษณ์	ข้อความ

ตัวอักษร	หรือสีสันปรากฏอยู่บนพื้นผิวโดยผ่านกระบวนการพิมพ์ที่ต้องมีแม่พิมพ์เป็นตัวกลาง

ถ่ายทอดภาพ	ลวดลาย	ตวัอกัษร	หรอืสสีนัอนัเป็นต้นแบบ	ผ่านหมกึพมิพ์ต่อไปยงัวสัดซุึง่รองรบั

การพิมพ์	ไม่ว่าจะเป็นการอาศัยแรงกด	แรงดัน	ฉายแสงหรือท�าปฏิกิริยาใดๆท�าละลายให้หมึก

พมิพ์ไปเกาะตดิผวิวสัด	ุเกิดองค์ประกอบเหมอืนกับแบบทกุประการ	(ประชดิ	ทณิบตุร,	2539:	14)

	 สิ่งพิมพ์เป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นเพื่อการบันทึกการเผยแพร่ความคิดข่าวสาร	ความบันเทิง

หรือจุดมุ่งหมายเฉพาะอ่ืนๆ	สิ่งพิมพ์เป็นผลงานอันสืบเน่ืองมาจากความก้าวหน้าทางวิชาการ	

และการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง	จากการพิมพ์จ�านวนน้อยใช้เฉพาะกลุ่มเพ่ือบันทึกค�า

สอนทางศาสนา	ต�ารายา	หรือต�ารพิชัยสงคราม	กลายเป็นการพิมพ์ที่ขยายวงกว้างขึ้นเพื่อการ

เผยแพร่ข่าวสาร	ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการพิมพ์ก็เพื่อมุ่งหวังให้ผู้พบเห็นเกิดการรับรู้ด้วยการ

อ่านหรือรับรู้จากภาพที่เห็นแล้วเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสาร	

  1.2 รูปแบบการน�าเสนอผลงานสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

	 การน�าเสนอผลงานสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ	ต้องมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ว่าเป็นสื่อ

สิ่งพิมพ์ประเภทวิชาการ	สื่อสาร	เริงรมย์	สารคดี	ประชาสัมพันธ์	โฆษณา	หรือเอกสารเผยแพร่

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน	เช่น	เป็นสิ่งพิมพ์ส�าหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย	การศึกษาระดับใด

ส�าหรับบุคคลวัยใด	เป็นต้น	ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส�าคัญต่อการก�าหนดรูปแบบการน�าเสนอผลงาน

สิ่งพิมพ์เป็นอย่างมาก	สิ่งพิมพ์มีการน�าเสนอรูปแบบที่แตกต่างกันเป็น	2	ประเภท	คือ	สิ่งพิมพ์

โดยตรงและสิ่งพิมพ์โดยอ้อม	(โกสุม	สายใจ,	2537:	25-42)
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2. แนวคิดการสร้างเครือข่าย 
เกรียงศักดิ์			เจริญวงศ์ศักดิ์	(2543	:	36-43)	กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส�าคัญของเครือ

ข่าย	ว่ามีอยู่	7	ประการ	ประกอบด้วย	

1)	การรับรู้มุมมองร่วมกัน	2)	การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	3)	การมีผลประโยชน์และความ

สนใจร่วมกนั	4)	การมส่ีวนร่วมของสมาชกิเครอืข่ายอย่างกว้างขวาง	5)	มกีระบวนการเสรมิสร้าง

ซึ่งกันและกัน	6)	มีการพึ่งอิงร่วมกัน	7)	การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน	

นันทิยา	หุตานุวัตร	(2546	:73-81)	จ�าแนกประเภทของเครือข่ายได้	2	ประเภท	ดังนี้	

1.	ประเภทของเครือข่ายที่แบ่งตามลักษณะของงาน	สามารถแบ่งเครือข่ายออกเป็น	

2	ประเภทใหญ่ๆ	ดังนี้	

	1.1	เครอืข่ายกจิกรรม	เป็นเครอืข่ายท่ีมกิีจกรรมทีเ่หมอืนกัน	หรอืคล้ายกนั	เครอืข่าย

ประเภทนี้อาจจะครอบคลุมพื้นที่หลายหมู่บ้าน	หลายต�าบล	หลายอ�าเภอ	หรือ	หลายจังหวัด	

ตัวอย่างของเครือข่ายประเภทนี้	มีดังนี้	

	1.1.1	เครือข่ายประเภทที่สนับสนุนโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคอีสาน	มีอย่าง

น้อย	7	เครือข่าย	คือ	เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก	เครือข่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	เครือ

ข่ายหัตถกรรมสตรี	เครือข่ายเด็กและเยาวชน	เครือข่ายด้านเอดส์	เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน	

และเครือข่ายชุมชนแออัด	

	1.1.2	เครือข่ายประเภทที่สนับสนุนโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคเหนือ	เช่น	เครือ

ข่ายชาวเขา	เครือข่ายการรณรงค์ด้าน	อบต.	เครือข่ายการจัดการทรัพยากรลุ่มน�้า	เป็นต้น	

	1.1.3	เครอืข่ายประเภททีส่นบัสนนุโดยหน่วยงานรฐั	เช่น	สหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์

การประมง	กลุ่มเกษตรท�านาระดับต�าบล	เป็นต้น	

	1.2	เครอืข่ายพืน้ที	่เป็นเครอืข่ายทีม่กีจิกรรมแตกต่างกนัแต่อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั	เครอื

ข่ายประเภทนี้มักจะครอบคลุมพื้นที่ท่ีมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกัน	เช่น	อยู่ในหมู่บ้าน

เดียวกัน	อยู่ในต�าบลเดียวกัน	อยู่ในลุ่มน�้าเดียวกัน	ตัวอย่างของเครือข่ายประเภทนี้	มีดังนี้	

	1.2.1	เครือข่ายภมูปัิญญาท้องถิน่พมิายและชุมชนองค์กรพฒันาชมุชนขอนแก่น	1.2.2	

เครือข่ายใหญ่ไทสกล	จังหวัดสกลนคร	มีกิจกรรมออมทรัพย์เป็นกิจกรรมหลักร่วมกัน	และมีกิจ

กรรมย่อยๆแตกต่างกันไป	

	1.2.3	สหข่ายในอ�าเภอกันทรารมย์	จังหวัดศรีสะเกษ	ที่รวมเครือข่ายหลายเครือ

ข่ายในพื้นที่เข้าด้วยกัน	ซึ่งได้แก่	เครือข่ายชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เครือข่าย
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ชุมชนพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อม	เครือข่ายเครดิตยูเน่ียน	และเครือข่ายเยาวชนพัฒนาคนและ

สิ่งแวดล้อม	

2.	ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามความเป็นนิติบุคคล	อาจแบ่งเป็น	2	ประเภท	ดังนี้	

	2.1	เครือข่ายนิติบุคคล	เป็นเครือข่ายที่จดทะเบียนตามกฎหมายหรือตามระเบียบ

ของส่วนราชการ	เช่น	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	สมาคม	มูลนิธิ	เป็นต้น	

	2.2	เครือข่ายไม่เป็นนิติบุคคลเป็นเครือข่ายที่มีการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ	

เช่น	ชมรมต่างๆ	เป็นต้น	

พระมหาสุทิตย์	อาภากโร	(2547	:	18-50)	กล่าวว่า	องค์ประกอบของเครือข่าย	มีดังนี้	

1)	หน่วยชีวิตหรือสมาชิก	หน่วยชีวิตและสมาชิกเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของความ

เป็นเครือข่ายที่สร้างระบบปฏิสัมพันธ์	โดยหน่วยชีวิตและแต่ละปัจเจกบุคคล	จะด�าเนินการ

สานต่อเพื่อหาแนวร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ	เพื่อให้เกิดการด�ารงอยู่ร่วมกัน	ตามหลักของ

ธรรมชาตทิีท่กุสรรพสิง่จะต้องพึง่พาอาศยัและสร้างกระบวนการทีส่บืเนือ่ง	เพือ่รกัษาความเป็น

ไปของชีวิต	ดังนั้น	หน่วยชีวิต	หรือสมาชิกในองค์กรนั้น	จะเป็นองค์ประกอบหลักที่จะก่อให้เกิด

ความเป็นเครือข่าย	

2)	จุดมุ่งหมาย	เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งเพราะหากว่าบุคคล	กลุ่ม	

องค์กร	มารวมกนัเพยีงเพือ่ท�ากจิกรรมอย่างใดอย่างหนึง่	โดยไร้ความมุง่มัน่หรอืจุดมุง่หมายร่วม

กนั	ความสมัพันธ์ดงักล่าวมอิาจกล่าวได้ว่า	เป็นเครอืข่าย	เพราะความเป็นเครอืข่ายจะต้องมคีวาม

หมายถึง	“	การรวมกันอย่างมีจุดหมาย	”	เพื่อท�ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง	โดยมีวัตถุประสงค์

และกระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น	

3)	การท�าหน้าที่อย่างมีจิตส�านึก	การที่แต่ละหน่วยชีวิตหรือการที่แต่ละบุคคลมารวม

กนัสิง่ทีย่ดึโยงสิง่ต่างๆเข้าด้วยกนั	คอื	การท�าหน้าทีต่่อกนัและกระท�าอย่างมจีติส�านกึ	เพราะหาก

ขาดจิตส�านึกต่อส่วนรวมที่มาจากส่วนลึกภายในจิตใจของตนแล้ว	กระบวนการนั้นจะเป็นเพียง

การจัดตั้งและเรียกร้องหาผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั้น	

4)	การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน	โดยองค์ประกอบของความเป็นเครือข่าย	ส่ิง

หนึ่งที่ขาดมิได้	คือ	การมีส่วนร่วม	การพึ่งพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนความรู้	การมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมต่างๆของสมาชกิจะเป็นปัจจยัทีห่นนุเสรมิให้เครอืข่ายนัน้มพีลังมากขึน้	เพราะการมส่ีวน

ร่วมจะท�าให้สมาชกิมคีวามรูส้กึว่า	ตนเองเป็นส่วนหนึง่ของเครอืข่าย	ซึง่จะช่วยให้ทกุฝ่ายหนัหน้า

เข้าหากนัมากขึน้	นอกจากนีใ้นระบบความสมัพนัธ์ของเครอืข่าย	การแลกเปล่ียนเรยีนรูก้ม็คีวาม
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ส�าคญัเป็นอย่างยิง่เพราะจะน�าไปสูก่ารให้และการรบั	รวมถงึการระดมทรพัยากรเพือ่ให้ภารกจิที่

เครือข่ายด�าเนินการนั้นบรรลุเป้าหมาย	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นแนวคิด	กระบวนการ	และ

วิธีการของการจัดการเครือข่าย	

5)	ระบบความสมัพนัธ์และการสือ่สาร	ถ้ากล่าวถงึเครอืข่ายว่าเป็นความสมัพนัธ์ทีโ่ยงใย

กนัแล้ว	สิง่ทีม่คีวามส�าคญัต่อเครอืข่าย	คอื	ข้อมลูและการสือ่สารระหว่างกัน	นบัตัง้แต่การสือ่สาร

ระหว่างปัจเจกบคุคล	กลุ่มกับกลุม่	และระหว่างเครอืข่ายกับเครอืข่าย	รวมทัง้ระบบความสมัพนัธ์

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	โดยกระบวนการสื่อสารนั้นจะช่วยให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดการรับรู	้

เกิดการยอมรับในกระบวนการท�างานและช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	

 

กรอบแนวคิด 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง	สามารถสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยได้	

7	ประการดังนี้	1)	การรับรู้มุมมองร่วมกัน	2)	การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	3)	การมีผลประโยชน์และ

ความสนใจร่วมกนั	4)	การมส่ีวนร่วมของสมาชกิเครอืข่ายอย่างกว้างขวาง	5)	มกีระบวนการเสรมิ

สร้างซึ่งกันและกัน	6)	มีการพึ่งอิงร่วมกัน	7)	การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน	
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย
1. รูปแบบวิธีการวิจัย การศึกษาครั้งน้ี	เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ	(Qualitative	

Approch)	โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก	เป็นรายบุคคล

2. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ท่ีใช้ในการศึกษาปัญหาและแนวทางการก�าหนด

กลยุทธ์การเสริมสร้างเครือข่ายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	ได้แก่	ผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	Informants)	

จ�านวน	21	คน	ประกอบด้วย	ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในเขตอ�าเภอวารินช�าราบ	

จังหวัดอุบลราชธานี	17	คน	และผู้บริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	4	คน

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา

ครั้งนี้	คือ	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	(In	depth	Interview	schedule)	
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก	ด้วยตนเอง	

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In	

depth	Interview)	ผูศ้กึษาได้น�าค�าตอบมาจดัหมวดหมูเ่พือ่ศกึษาแบบแผนโครงสร้าง	และสาระ

ของเนือ้หาค�าตอบ	โดยจัดให้มคีวามสอดคล้องตรงตามวตัถุประสงค์ของการศกึษา	ซึง่ผู้ศกึษาจะ

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	(Descriptive)	ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี

ผลการศึกษา
1) ด้านการรับรู้ร่วมกัน พบว่า	ยังขาดความร่วมมือ	และการรับรู้ร่วมกัน	เนื่องจาก

ยังขาดความเข้าใจในด้านเครือข่ายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	และขณะที่องค์กรยังไม่รู้ว่ารายละเอียด

ข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะน�าเสนอในรูปแบบอย่างไร	เพื่อจะน�าไปสู่เครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้นและ

นึกคิดไปในทิศทางเดียวกัน	อีกท้ังจากภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วย

งาน	อาจจะมีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันตามบทบาทหน้าที่	

2) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า	ยังไม่ได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์

ร่วมกัน	แต่ละฝ่ายมีวิสัยทัศน์ของตนเอง	อีกทั้งในการด�าเนินงานของสมาชิกเครือข่ายยังมีวิสัย

ทศัน์และพนัธกจิทีแ่ตกต่างกนั	แนวทางแก้ไขการเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายจะสามารถร่วมกนัด�าเนนิ

การในด้านวิสัยทัศน์	และจุดมุ่งหมายในอนาคตท่ีจะรวมเป็นภาพเดียวกัน	ดังนั้น	ผู้บริหารของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ต้องมีการก�าหนดวิสัยทัศน์

ร่วมกัน	เช่น	การจัดท�าแผนพัฒนา	ระยะ	3	ปี	หรือ	5	ปี	เป็นต้น

3) ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า	ยังขาดความ

เข้าใจในด้านการบริหารจัดการด้านผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน	แนวทางแก้ไข	การ

เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายจะสามารถสนองตอบความต้องการหรือการมีประโยชน์ร่วมกัน

ของสมาชิกทั้งสองฝ่าย	และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน	อีกทั้งสมาชิกเครือข่ายร่วมมือกันใน

การพิจารณาถึงลักษณะและรูปแบบของผลประโยชน์ที่สมาชิกควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมและ

เพียงพอ

4) ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ายัง

ขาดการมส่ีวนร่วมเนือ่งจากขาดการประสานงานระหว่างสมาชิกเครอืข่ายอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้นีใ้น

ปัจจบุนัสมาชกิยงัไม่เข้าใจบทบาทของด้านการมส่ีวนร่วมของสมาชกิเครอืข่าย	แนวทางแก้ไข	ควร
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จดัให้มกีารประสานงานระหว่างสมาชกิเครอืข่ายและจดักระบวนการตดัสนิใจโดยให้สมาชกิทกุ

คนมีส่วนร่วม	พยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้มีการเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระ	ควรแบ่งกัน

เป็นผู้น�าตามความถนัด	ท�าการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทุกกลุ่มก่อนการตัดสินใจเพื่อให้เกิด

การยอมรับและเต็มใจที่จะน�าผลการตัดสินใจของสมาชิกเครือข่ายไปปฏิบัติ	

5) ด้านกระบวนการเสรมิสร้างซึง่กนัและกนั กลุม่ตวัอย่างเหน็ว่า	ยงัไม่มกีารวางแผน

อย่างเป็นระบบ	ยงัเป็นลกัษณะต่างคนต่างอยู	่แนวทางแก้ไข	สมาชกิของเครอืข่ายต่างต้องสร้าง

ความเข้มแขง็ให้กนัและกัน	ผลลพัธ์ทีไ่ด้จะท�าให้เกดิพลงัของเครอืข่าย	โดยการเน้นวเิคราะห์หาจดุ

อ่อน	จดุแข็ง	โอกาส	และอปุสรรค	เพือ่ลดจดุอ่อนและเสรมิจดุแขง็ในการเสรมิสร้างซึง่กนัและกนั

6) ด้านการพึ่งอิงด้วยกัน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า	สมาชิกเครือข่ายตกอยู่ในภาวะจ�ากัด

ทั้งด้านทรัพยากร	เทคโนโลยี	ความรู้	งบประมาณ	และก�าลังคน	เสมือนปัจจุบัน	อาจท�าให้ไม่

สามารถท�างานได้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง	โดยปราศจากเครือข่าย	แนวทาง

แก้ไข	สมาชิกเครือข่ายต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย	การท�าให้สมาชิกใน

เครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น	จะส่งผลให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูล

กัน	จนท�าให้งานประสบผลส�าเร็จได้อย่างดี

7) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า	สมาชิกเครือข่ายยัง

ไม่มีประสบการณ์	ท�าให้มีการด�าเนินงานด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนน้อย	แนวทางแก้ไข	

ขยายกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การจัดอบรม	ประชุม	สัมมนากับสมาชิกเครือข่าย	

ต้องเป็นไปอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	จดัให้มกีารพบปะพดูคยุ	และลกัษณะของการปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือผู้รับอย่างเดียว	

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้	ผู้ศึกษาได้สรุปและอภิปลายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การ

ศึกษา	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

1.	การศึกษากลยุทธ์การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับโรง

พิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	สรุปได้	7	ด้าน	คือ	1)	ด้านการรับรู้ร่วมกัน	พบว่า	มีปัญหาใน

การประสานงาน	ขาดความร่วมมอื	และการรบัรูร่้วมกนั	เนือ่งจากยงัขาดความเข้าใจในด้านเครอื

ข่าย	2)	ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	พบว่ามีปัญหาในการก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน	เน่ืองจากยัง

ไม่มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน	ยังเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของแต่ละฝ่าย	3)	ด้านการมีผล
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ประโยชน์และความสนใจร่วมกัน	พบว่ามีปัญหาในการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน

น้อย	เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการผลประโยชน์ร่วมกัน	4)	ด้านการมี

ส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง	พบว่ามีปัญหาเรื่องความเข้าใจบทบาทของการมี

ส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย	และขาดการประสานงานระหว่างสมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	ประกายทิพย์	วงศ์หอม	(2543)	พบว่า	ปัญหาและอุปสรรคใน

การสร้างเครือข่ายจัดการเรียนการสอน	คือ	ขาดการประสานความร่วมมือไปยังองค์กรเอกชน

ในวงกว้าง	และในระดับนโยบาย	อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมไม่มีเวลาในการประสานหรือการ

จัดสรรในการท�างานกับเครือข่าย	5)	ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน	พบว่ามีปัญหา

เนื่องจากยังไม่มีการวางแผนด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ	ยังเป็น

ลกัษณะต่างคนต่างอยู	่6)	ด้านการพึง่องิด้วยกัน	พบว่ายงัมปัีญหาในการช่วยเหลอืเกือ้กลูระหว่าง

กัน	เนื่องจากสมาชิกเครือข่ายยังมีข้อจ�ากัดทางด้านทรัพยากร	เทคโนโลยี	ความรู้	งบประมาณ	

และก�าหนดคน	7)	ด้านการมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน	พบว่ามีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ยังไม่

มากเท่าที่ควร	เนื่องจากสมาชิกเครือเครือข่ายยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน

การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน

2.	การศึกษาแนวทางด้านการก�าหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างเครือข่ายการผลิตสื่อสิ่ง

พมิพ์	ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีส่วนใหญ่	เหน็ว่า	1)	ด้าน

การรับรู้ร่วมกัน	พบว่า	ควรก�าหนดกลยุทธ์	แนวคิด	วิธีการ	ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	โดยเริ่ม

จากการพบปะ	พูดคุย	สอดคล้องกับการศึกษาของ	ปรีดา	ประพฤติชอบ	และคณะ	(2549)	ที่

พบว่าแนวทางการพฒันาเครอืข่ายกลุม่	องค์กรประชาชนในพ้ืนทีจ่งัหวดัขอนแก่น	ประสบความ

ส�าเร็จได้จากกระบวนการในการด�าเนินงานของเครือข่ายต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ

และความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กร	2)	ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	พบว่า	ควรให้สมาชิก

เครือข่ายได้แสดงความคิดเห็น	แนวทางปฏิบัติ	โดยระดมแนวคิดร่วมกัน	เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาพพืน้ทีข่องแต่ละองค์กร	3)	ด้านการมผีลประโยชน์และความสนใจร่วมกนั	พบว่า	ควรมกีาร

ก�าหนดกลยทุธ์ในการขบัเคลือ่นให้สมาชกิเครอืข่ายทีม่อียูเ่กดิความรูค้วามเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์

และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเครือข่าย	4)	ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้าง

ขวาง	พบว่า	ควรมีการก�าหนดกลยุทธ์การมีส่วนร่วม	การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกเครือ

ข่าย	5)	ด้านกระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน	พบว่า	ควรมีการก�าหนดกลยุทธ์ในการสร้าง

ความเข้มแข็งให้กันและกัน	โดยจัดกิจกรรมพบปะ	พูดคุย	เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้	ให้ความช่วย
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เหลือสมาชิกเครือข่าย	สร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อมโยงในเครือข่าย	6)	ด้านการพึ่งอิงด้วย

กัน	พบว่า	ควรก�าหนดกลยุทธ์ในการเกื้อหนุนพึ่งพากัน	การเห็นถึงความส�าคัญของสมาชิกเครือ

ข่าย	และการสนับสนุนให้สมาชิกเครือข่ายมีความสัมพันธ์กัน	โดยใช้หลัก	4	M	(Man	-	Money	

-	Method	-	Material/	Machine)	7)	ด้านการมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน	พบว่า	ควรก�าหนด

กลยุทธ์การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน	ควรให้สมาชิกได้พบปะ	แลก

เปลี่ยน	โดยการจัดประชุม	สัมมนา	ระหว่างเครือข่าย	เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความ

เข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	
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บทคัดย่อ
 การศึกษาน้ี	มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้และปัญหาในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน 

เพือ่ศกึษาชวนเชือ่ในแนวทางการปฏบัิติขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองกงุในการจดัท�าบญัชี

ครัวเรือน ของประชาชน เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการจัดท�าบัญชีครัวเรือนให้

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย (80 คน) และสนทนากลุ่มภาคีเครือ

ข่าย(5 ราย) จากการส�ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายุระหว่าง 41-	50 ปี	ท�าหน้าท่ีจดบันทึกบัญชีครัวเรือนของครอบครัว ขนาดของครอบครัว

ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีราย

ได้/	เดือน 6, 001 บาท ข้ึนไป ส่วนใหญ่มีภาระหนี้อยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	

และรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดท�าบัญชีครัวเรือน จากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน

ต�าบล ส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรม จนมีความเข้าใจในข้ันตอนการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน จน

สามารถน�าไปปฏบัิติได้อย่างถกูต้องและรบัการสนบัสนนุสมดุบนัทกึบญัชคีรวัเรอืน จาก อบต.	ใช้

ท่ีบ้านเป็นทีจ่ดบนัทกึบญัชใีนช่วงเวลาเยน็ มีการจดบนัทกึบญัชคีรวัเรอืนอย่างสม�า่เสมอ 1 ครัง้/	

สัปดาห์	ทัศนคติของประชาชนต่อการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับเห็น

ด้วยต่อการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

ใช้จ่ายในครัวเรือน แต่ก็ยังไม่ท�าให้มีเงินออมเพิ่มขึ้น ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการจด

บันทึกบัญชีครัวเรือน พบว่า ผู้บันทึกบัญชีครัวเรือนมีภารกิจมากอีกทั้งไม่มีรายรับเข้ามาทุกวัน 

ท�าให้ไม่สามารถจดบันทึกบัญชีครัวเรือนได้	

จากการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าท่ีและภาคีเครือข่าย พบว่าบทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานราชการมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนใน

ด้านประชาสัมพันธ์การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนและมีการแจกสมุดบันทึกบัญชีรายรับ	-รายจ่าย

ครัวเรือน พร้อมท้ังมีการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ในระดับ

หมู่บ้านเป็นประจ�าทุกเดือน ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนของ

ประชาชนน้ัน เกิดจากปัจจัยต่างๆ	ประกอบด้วย ครัวเรือนผู้ให้ข้อมูล ผู้เก็บข้อมูล รูปแบบของ

สมุดบันทึกบัญชีรายรับ	-	รายจ่ายครัวเรือน ซ่ึงอาจจะท�าให้	ผู้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนสับสนไม่

เข้าใจและยากแก่การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน

ด้านปริมาณ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านรายได้ของประชาชนโดยพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างรู้จัก

วิธีการบริหารการเงินการบัญชีของตนเอง
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Abstract
 The action research aimed to study the knowledge and problem of 

an accounting for people, to induce for the means of Nongkung Subdistrict 

Administrative Oranganization, to guide for the development to an accounting for 

people to another office Ask by Sampling group 80 persons and network group 5 

persons by the instance.	Almost of Sampling groups are women.	Their age about 

41	-	50 years.	They are write down for an accounting for people for their family.	

Most of their family about 4 persons.	Their graduated about junior high school 

and their earning more about 6, 001 baht per month.	Most of their dept in Bank 

for Agriculture and Agricultural co	-	operatives.	They have the knowledge of an 

accounting for people from Nongkung Subdistrict Administrative Oranganization.	

Most of them can do the correct an accounting because they are ever train the 

course They are receive the accounting notebook from Nongkung Subdistrict 

Administrative Oranganization.	They are always write down on the evening every 

week.	The attitude of most of people are agree with an accounting for people.	

Most of sampling groups are changing their behavior to pay.	Although they are 

account but they don’t have enough money.	The problem of an development 

an accounting for people is a writer is busy and can’t write down an accounting.

  The result of The network group and the competent’ talk.	A 

role of Sbpdistrict Administrative Organization and the government service are 

promote and develop an accounting for people give an accounting notebook, 

training and share an idea about an account for people every month.	The problem 

of an accounting are the family’s data, keeper data, form of an accounting for 

people is difficult.	The writers are not sure to write down.	So that an account 

is not correct.	A quantity successful of an accounting for people plan is show 

an earning of people.	Most of sampling groups can manage their money and 

accounting 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองกงุ	อ�าเภอตาลสมุ	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีเป็นหน่วยงาน

ราชการส่วนท้องถิน่ทีป่ฏบิติังานใกล้ชดิกบัประชาชนในท้องถิน่มากทีสุ่ด	มอี�านาจหน้าทีต้่องดแูล

ความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่างๆ	ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน	สังคม	และเศรษฐกิจ	โดย

เฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกจิของท้องถ่ิน	คอืปัญหารายรับของประชาชนในพืน้ทีไ่ม่พอกบัราย

จ่าย	จนต้องอพยพแรงงานย้ายถิ่นเข้าไปท�างานตามเมืองใหญ่ๆ	ของประเทศ	อันจะท�าให้เกิด

ปัญหาด้านอืน่ๆ	ตามมา	จงึได้ส่งเสรมิการจัดท�าบญัชีครวัเรอืน	ให้แก่ประชาชนเพือ่ให้ประชาชน

ให้รู้รายรับ	รายจ่าย	รู้ต้นทุน	และหาวิธีป้องกันจุดรั่วไหล	และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ

พฒันาของรฐับาลตามโครงการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเชงิพืน้ทีแ่ละการจัดท�าบญัชคีรวัเรอืน

ตามโครงการบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	แบบ	ABC	(Area	Based	Collaborative	Research)

เนื่องจากในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน	ประชาชนบางราย	บางหมู่บ้านยังไม่มีความรู้

หรือมีความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนเท่าที่ควร	อีกทั้งยังไม่มีการรับรู้และการปฏิบัติ	ใน

การจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนตามที	่องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองกงุ	ได้สนบัสนนุ	ด้วยเหตผุลและ

หลักของเศรษฐกิจพอเพียง	ดังกล่าว	ผู้ศึกษาจึงมีความคิด	ที่จะศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติใน

การจดัท�าบญัชคีรวัเรือนของประชาชนว่าประชาชนได้รบัรูเ้กีย่วกบัการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนและ	

ได้น�าไปปฏบัิต	ิได้อย่างถกูต้อง	ตามข้ันตอนหรือไม่	หากรบัรูแ้ละมกีารปฏิบตัแิล้ว	มกีารรบัรูแ้ละ

การปฏิบัติในระดับใด	และเพื่อเป็นการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการจัดท�าบัญชี

ครัวเรือนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง	

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1.	ศึกษาการรับรู้และปัญหา	ในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน

	 2.	เพือ่ศกึษาชวนเชือ่ในแนวทางการปฏบิตัขิององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองกงุ	ใน

การจัดท�าบัญชีครัวเรือน	ของประชาชน	

	 3.	เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการจัดท�าบัญชีครัวเรือนให้แก่หน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง 
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วิธีด�าเนินการศึกษา
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ	(Qualitative	research)	โดยใช้

การส�ารวจ	การสอบถาม	การสังเกตและการสัมภาษณ์	มีประชากรกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informant:	KI))	ครั้งนี้	จ�านวน	80	ครัวเรือน	และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง	(Casual	

Informant:	CI)	ได้แก่	เจ้าหน้าทีจ่ากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และภาคเีครอืข่ายระดบัต�าบล

ฝ่ายอ�านวยการ	จ�านวน	5	ราย	จากนัน้น�าข้อมลูมาวเิคราะห์โดยใช้สถติเิชงิพรรณนา	(Descriptive	

Statistics)	ได้แก่	การแจกแจงความถีค่่าร้อยละ	(Percentage)	มาอธบิายความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล

ผลการศึกษาและสรุปผลการวิจัย
พบว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	มอีายรุะหว่าง	41-	50	ปี	ท�าหน้าทีจ่ดบนัทกึ

บัญชีครัวเรือนของครอบครัว	ขนาดของครอบครัวส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน	4	คน	มีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	มีรายได้/	เดือน	6,	001	บาท	ขึ้นไป	ส่วนใหญ่มีภาระ

หนีอ้ยูก่บัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์	และรบัรูข้้อมลูเกีย่วกบัการส่งเสรมิการจดัท�าบญัชี

ครัวเรือน	จากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	ส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรม	จนมีความ

เข้าใจในขัน้ตอนการจดบนัทกึบัญชีครวัเรอืน	จนสามารถน�าไปปฎบิตัไิด้อย่างถกูต้องและรบัการ

สนับสนุนสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน	จาก	อบต.	ใช้ที่บ้านเป็นที่จดบันทึกบัญชีในช่วงเวลาเย็น	มี

การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนอย่างสม�่าเสมอ	1	ครั้ง/	สัปดาห์	ทัศนคติของประชาชนต่อการจด

บันทึกบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับเห็นด้วยต่อการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน	โดย

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือน	แต่ก็ยังไม่ท�าให้มีเงิน

ออมเพิม่ขึน้	ปัญหาและอปุสรรคในการส่งเสรมิการจดบนัทกึบญัชคีรวัเรอืน	พบว่า	ผูบ้นัทึกบัญชี

ครวัเรอืนมภีารกจิมากอกีทัง้ไม่มรีายรบัเข้ามาทกุวนั	ท�าให้ไม่สามารถจดบนัทกึบญัชีครวัเรอืนได้

	 จากการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย	พบว่า	บทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	และหน่วยงานราชการ	มกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดบนัทกึบญัชคีรวัเรอืน	ใน

ด้านประชาสมัพนัธ์การจดบนัทกึบญัชคีรวัเรอืนและ	มกีารแจกสมุดบนัทกึบญัชรีายรบั	-	รายจ่าย

ครวัเรอืน	พร้อมทัง้มกีารอบรมและแลกเปลีย่นเรยีนรูข้้อมลูการจดบนัทกึบญัชคีรวัเรอืน	ในระดบั

หมูบ้่านเป็นประจ�าทกุเดอืน	ส่วนปัญหาและอปุสรรคทีส่่งผลต่อการจดบนัทกึบญัชคีรวัเรอืนของ

ประชาชนนั้น	เกิดจากปัจจัยต่างๆ	ประกอบด้วย	ครัวเรือนผู้ให้ข้อมูล	ผู้เก็บข้อมูล	รูปแบบของ

สมุดบันทึกบัญชีรายรับ	-	รายจ่ายครัวเรือน	ซึ่งอาจจะท�าให้	ผู้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนสับสนไม่
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เข้าใจและยากแก่การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน	ผลสัมฤทธ์ิของโครงการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน

ด้านปริมาณ	สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านรายได้ของประชาชนโดยพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างรู้จัก

วิธีการบริหารการเงินการบัญชีของตนเอง	

อภิปรายผล
	 การศึกษาการรับรู้การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชน	องค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองกงุ	อ�าเภอตาลสมุจงัหวดัอุบลราชธาน	ีสามารถอภปิรายผลการศกึษาในด้านทศันะคติ

ของผูต้อบแบบสอบถาม	ส่วนใหญ่มทีศันคตใินระดบัเห็นด้วยต่อการท�าบญัชคีรวัเรอืน	คอื	มกีาร

จดบนัทกึรายรับ	-	รายจ่ายภายในครวัเรอืน	ลงในสมดุบญัชคีรวัเรอืนเป็นส่วนใหญ่	อนัเป็นผลมาก

จาการได้รับการอบรมหรอืค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที	่อบต.	จนสามารถจดบนัทกึรายรับ-รายจ่ายลง

ในสมดุบญัชคีรวัเรอืนได้	ท�าให้ทราบรายได้-รายจ่าย	ของตนเองในแต่ละเดอืน	และกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือน	มีการจ�าแนกรายจ่ายที่จ�าเป็น	ราย

จ่ายที่ไม่ค่อยจ�าเป็นและรายจ่ายที่	ท�าให้สามารถปฏิบัติตัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้	แต่

ในด้านการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนแล้วท�าให้มีเงินออมมากขึ้น	กลับพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

กลับไม่เห็นด้วย	ซึ่ง	กองติดตามและประเมินผล	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

(2548)	และกานต์รว	ี(2550)	ได้ท�าการศกึษาถงึทศันคตแิละพฤตกิรรมของเกษตรกรลูกค้า	ธ.ก.ส.	

ต่อการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืน	พบว่าการจดบนัทึกบญัชีครวัเรอืนท�าให้มเีงนิออมเพิม่มากขึน้	ซึง่ใน

ส่วนน้ีอาจสะท้อนให้เหน็ว่า	การเก็บข้อมลูจากการบนัทกึบัญชคีรวัเรอืนของ	องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหนองกงุ	อ�าเภอตาลสมุ	จงัหวดัอบุลราชธาน	ียงัไม่มกีารบรูณาการข้อมลูมาจดัท�าแผนเพือ่

แก้ไขปัญหาความยากจน	ตามวตัถปุระสงค์ของการจดัเกบ็ข้อมลูบญัชคีรวัเรอืน	ส่วนปัญหาและ

อุปสรรคในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน	พบว่า	ผู้บันทึกบัญชีครัวเรือนขาดประสบการณ์ในการ

จดบันทึกบัญชีครัวเรือน	และต้องมีภารกิจมาก	ท�าให้ไม่สามารถจดบันทึกบัญชีครัวเรือนได้	ซึ่ง

สอดคล้องกบั	กานต์รว	ี(2550)	ในเรือ่งของปัญหาและอปุสรรคในการบนัทกึบญัชคีรวัเรอืน	ครวั

เรือน	คือ	ไม่ค่อยมีเวลาจดบันทึกบัญชีครัวเรือน	เนื่องจากเกษตรกรลูกค้า	ธ.ก.ส.	ส่วนใหญ่	ต้อง

ท�างานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น	ท�าให้ไม่มีเวลาในการเขียนหนังสือหรือเกิดความเหน็ดเหนื่อย	จึงไม่

ค่อยสนใจที่จะบันทึกรายรับ-รายจ่าย	อีกท้ังรายรับของเกษตรกรไม่ได้มีรายรับทุกวันจึงท�าให้

เกษตรกรไม่สนใจที่จะจดบันทึกบัญชีครัวเรือน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อตัวผู้จดบันทึกบัญชีครัวเรือน

-	ผู้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนควรปฏิบัติการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนต่อเน่ืองให้เป็น

กิจวัตร	โดยจดบันทึกทุกครั้งที่มีการรับเงินและจ่ายเงิน	เพื่อป้องกันการลืมเมื่อมีการรับเงินและ

จ่ายเงิน	ผู้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนควรใช้สมุดพกเล่มเล็กเพื่อจดรายการรับจ่าย

	-	ผูจ้ดบนัทกึบญัชีครวัเรอืนควรมีการออมเงนิในรปูแบบต่างๆ	เช่น	ซือ้ประกนัสขุภาพ	

ท�าประกนัชีวติ	ฝากธนาคาร	หรอืกลุม่สัจจะออมทรพัย์ในชุมชน	เพือ่ไว้ใช้ยามจ�าเป็นหรอืฉุกเฉนิ

ในอนาคต	

-	ผู้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนควรต้องช่วยเหลือตนเองโดยการน�าข้อมูลที่ได้จากการจด

บันทึกบัญชีครัวเรือนมาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อให้เกิดการรู้รับ	รู้จ่าย	

และรู้จักประมาณตน	

ข้อเสนอแนะต่อ อบต. 

-	อบต.	ควรส่งเสริมองค์ความรู้อันเกิดจากการฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือน	ที่ได้จากการ

วิเคราะห์บัญชีครัวเรือนเพื่อน�าข้อมูลที่จดบันทึกไว้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดความ	ร่วมมือระหว่าง	

ชุมชน	อบต.	และภาคีความร่วมมือท้ังภาคราชการและเอกชน	จัดท�าแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน	

ระดับต�าบลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา	โดยใช้ฐานข้อมูลท่ีจัดเก็บมาประกอบการจัดท�าแผนงาน

และโครงการ	

 -	เจ้าหน้าที่	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาอบรมในเรื่องของการท�าบัญชีครัว

เรือนให้แก่ผู้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนอย่างสม�่าเสมอ	เพราะจะท�าให้ผู้จดบันทึกมีความรู้	ความ

เข้าใจในเรื่องของการท�าบัญชีครัวเรือนมากขึ้น

-	เจ้าหน้าที่	หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจะมีการประชาสัมพันธ์	และมีการรณรงค์

ในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนอย่างจริงจัง	เพื่อที่ประชาชนจะได้รับรู้	และมีความกระตือรือร้นใน

การจัดท�าบัญชีครัวเรือนกันมากขึ้นและยั่งยืน

-	อบต.	ควรมีโครงการจัดประกวดหมู่บ้านบันทึกบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืนทุกเดือน	โดยวัดผลจากจ�านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ	พร้อมทั้งมีรางวัลเชิดชูเกียรติ

ให้แก่หมู่บ้านที่ชนะการประกวด
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

-	การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาในส่วนของปัจจยัทีม่ผีลต่อการจดัท�าบญัชีครวัเรอืน

ของประชาชนที่เป็นเกษตรกร

เท่านั้น	ยังไม่ได้ศึกษาถึงประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับจากบัญชีครัวเรือน	ฉะนั้น	ถ้ามีการศึกษา

ค้นคว้าทีเ่กีย่วข้องกบัการท�าบญัชีครวัเรอืนในครัง้	ต่อไปควรมกีารศกึษาถงึประโยชน์ทีเ่กษตรกร

ได้รับจากการท�าบัญชีครัวเรือนด้วย

-	การศึกษาในครั้งน้ีมุ่งกลุ่มตัวอย่างไปท่ีกลุ่มอาชีพเกษตรกรเท่านั้น	ท�าให้ได้ผลการ

ศึกษาที่ยังไม่ครอบคลุมประชากรท่ีหลากหลายอาชีพฉะน้ัน	ถ้าจะมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับกับ

การท�าบัญชีครัวเรือนในครั้งต่อไปควรที่จะมีการศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างในอาชีพต่างๆ	เพื่อที่จะได้

ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาระดบัการพฒันาการบรหิาร	ประกอบ

ด้วย	3	ด้าน	คือ	ด้านวัฒนธรรมองค์การ	ด้านโครงสร้างองค์การ	ด้านกระบวนการ/	

ด้านเทคโนโลยี	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า	

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่

บรเิวณชายแดนไทย-พม่า	ทีต่ัง้อยูใ่น	10	จงัหวดั	คอื	จงัหวดัเชยีงราย	จงัหวดัเชยีงใหม่	

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จังหวัดตาก	จังหวัดกาญจ	นบุรี	จังหวัดราชบุรี	จังหวัดเพชรบุรี	

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	จงัหวดัชมุพร	และ	จงัหวัดระนอง	ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน	356	

คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้โดยผ่านการตรวจสอบ

ความแม่นตรงจากผูท้รงคณุวฒุ	ิมค่ีาเท่ากบั	1.00	และมีค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั	.9895	

(α	coefficient	=	.9895)	การวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา	ค่าร้อยละ	ค่า

เฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	อันดับค่าเฉลี่ย	สถิติสหสัมพันธ์	สถิติการถดถอยเชิง

พหุคูณ	ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการบริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบล	โดย

รวมมีระดับการพัฒนามาก	เมื่อพิจารณาการพัฒนาการบริหารเป็นรายด้าน	พบว่า	

ด้านวัฒนธรรมองค์การ	มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	รองลงมา	คอื	ด้านกระบวนการ/	เทคโนโลยี	

และด้านโครงสร้างองค์การ	ตามล�าดับ	

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาการบริหาร/ การบริหารจัดการที่ดี

Keywords:	Development	of	Administration/	Good	Governance	
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Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	examine	the	level	of	development	

of	administration,	including	organization	culture,	organization	structure	and	

process.	The	population	of	this	research	was	chairperson	of	the	sub-district	

administration	organizations	of	10	provinces	along	the	Thai-Myanmar	border,	

including	Chiang	Rai,	Chiang	Mai,	Mae	Hong	Son,	Tak,	Kanchanaburi,	Ratchaburi,	

Phetchaburi,	Prachuap	Khiri	Khan,	Chumphon	and	Ranong	provinces.	Data	were	

collected	by	using	questionnaires	for	targeted	groups	who	were	356	chairmen	

of	sub-district	administration	organizations.	The	instrument	used	for	this	research	

was	questionnaire	items	developed	to	test	the	validity	which	was	approved	by	

experts	with	Item-Objective	Congruence	index	at	1.00	and	a	confidence	level	

at	.9895	(α	Coefficient	=	0.9895).	The	statistical	analysis	used	was	descriptive	

statistics,	percentage,	mean,	standard	deviation,	mean	sequence,	correlation	

analysis	and	multiple	regression	analysis	(stepwise	selection).	The	result	of	the	

research	on	level	of	development	of	administration	of	sub-district	administration	

organizations	was	of	high	level.	When	considering	each	item,	the	highest	point	

was	organization	culture,	the	second	was	process/	technology,	and	the	least	

point	was	organization	structure.

Keywords:	Development	of	Administration/	Good	Governance	
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บทน�า

	 การบริหารการพัฒนาสมัยใหม่มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงมากกว่าองค์ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนาแบบด้ังเดิม	การบริหารการ

พัฒนาแบบด้ังเดิมอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่รวดเร็วนัก	มักจะมุ่ง

เน้นการบริหารการพัฒนาเฉพาะด้าน	ส่วนนกับรหิารการพฒันาสมยัใหม่จะต้องเผชญิ

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว	ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์	เทคโนโลยี	

วัฒนธรรม	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งมีผลกระทบท้ังต่อองค์การ	การ

ให้บริการของภาครัฐ	การก�าหนดนโยบายการพัฒนา	การพัฒนาธุรกิจ	การบริหาร

ชุมชน	และทรัพยากรองค์ความรู้	พัฒนบริหารศาสตร์สมัยใหม่จึงต้องบริหารเพื่อให้

มกีารปรบัตวัได้อย่างดี	มองการพฒันาในระยะยาวข้ึน	รวมทัง้เหน็ความเชือ่มโยงของ

ปัจจยัต่างๆ	ทีชั่ดเจนขึน้	การบรหิารการพฒันาสมยัใหม่จะมวีสิยัทัศน์และยทุธศาสตร์

ทีม่องภาพการพฒันาท่ีเป็นองค์รวม	มองภาพกว้างข้ึน	เช่น	นโยบายพฒันาเศรษฐกจิ	

เดมิมุง่เฉพาะการขยายตวัทางเศรษฐกจิ	การใช้กลไกตลาดและเปิดเสร	ีจงึเกดิกระแส

แนวคดิการพฒันาใหม่	เป็นการเจรญิเตบิโตท่ีมคีณุภาพ	ต้องเป็นการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกิจทีมี่ลกัษณะทีส่�าคญั	คอื	การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจทีส่ม�า่เสมอ	การเจรญิ

เตบิโตทีต้่องช่วยให้เกดิความกนิดอียูด่ขีองประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่กระจุก

ตวั	การเจรญิเตบิโตทีไ่ม่ท�าลายสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต	ิการมเีสถยีรภาพ

ทางเศรษฐกิจที่ดี	สามารถรับมือกับปัจจัยเสี่ยงจากโลกภายนอกที่เข้ามากระทบ

ได้	ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพน้ีจะต้องค�านึงถึงสถาบันต่างๆ	ในสังคมนอก

เหนือจากทางเศรษฐกิจด้วย	การบริหารการพัฒนาด้านอื่นๆ	ก็เช่นกัน	มีการขยาย

องค์ความรู้ให้ครอบคลุมมากขึ้น	การบริหารองค์การ	ความรู้เดิมมององค์การแบบ

กลไก	แต่ทฤษฎีการบริหารองค์การสมัยใหม่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของ

องค์การกับภาคส่วนต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอก	ในการบริหารการพัฒนาภาครัฐ

แนวใหม่	เป็นการน�าแนวคิดหรือตัวแบบการจัดการสมัยใหม่แนวธุรกิจมาประยุกต์
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มาใช้กบัภาครฐั	เพือ่ให้การบรหิารงานของภาครฐัเกดิประสิทธภิาพและประสิทธผิล	

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดการเสริม

พลัง	โดยเฉพาะแนวทางการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การ	และการมีส่วนร่วม

ของผู้รับบริการ	มีแนวทางหลักๆ	ได้แก่	การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	ณัฏฐพงศ	์

ทองภักดี	(2550	:1-2)

การบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีเกณฑ์การ

ประเมินกระบวนการท�างานและผลการปฏบัิตงิานโดยเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไป	ดงันัน้	

ส�านักงาน	ก.พ.ร.	โดยความร่วมมือของสถานบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	จึงได้ด�าเนิน

โครงการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาระบบราชการโดยมีเป้าหมายเพื่อ

ศกึษาและพฒันาคุณภาพระบบการบรหิารจดัการภาครฐัตามวธิกีารบรหิารบ้านเมอืง

ที่ดี	และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้แนวทางซึ่งสามารถเคียงกับ

การบรหิารจดัการในระดับสากล	เกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาตเิป็นแนวทางหนึง่ทีไ่ด้

รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นเกณฑ์ที่สามารถประเมินจุดแข็งและโอกาส

ในการปรับปรุงของกระบวนการท�างานและผลการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ	ได้

อย่างมีประสิทธิผล	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(2549	:21)

	 นอกจากน้ียังได้มีการก�าหนดหลักการส�าคัญของการบริหารจัดการที่ดีไว้

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้เพ่ือเป็นการก�าหนดนโยบายด้านการ

บริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ

ที่	8	(พ.ศ.	2540	-	2544)	กล่าวไว้ว่า	รัฐได้มีแนวทางการสร้างระบบการบริหาร

จัดการที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย	ได้ก�าหนดแนวทางเพื่อสร้างการบริหารจัดการที่ดี

ในยทุธศาสตร์การพฒันาประชารฐั	คอืการพฒันาให้รฐัและประชาชนมคีวามเข้าใจท่ี

ดี	มีความรับผิดชอบและความเอื้ออาทรต่อกัน	ทั้งนี้เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

และประชาชนด�าเนนิไปในเชงิสร้างสรรค์และเสรมิสร้างสมรรถนะซ่ึงกนัและกนั	การ

พัฒนาประชารัฐที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการที่ดี	เพื่อสร้างระบบการ

บริหารที่ท�าให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของคนในแต่ละชุมชน	และประโยชน์
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ของชาติ	ที่ท�าให้เกิดดุลยภาพขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่	9	(พ.ศ.	2545-2549)	มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ด้าน

การบริหารจัดการที่ดี	เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ	เป็น

พื้นฐานให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	มีความโปร่งใส	สามารถ

ตรวจสอบได้	เน้นการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริหารจัดการท่ีดี

ของภาคธุรกิจเอกชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา	และแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	10	(พ.ศ.	2550	-	2554)	ได้ก�าหนดพันธ

กิจด้านธรรมาภิบาล	ไว้ว่า	“พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาล

ภายใต้ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	มุง่สร้างกลไกและ

กฎระเบียบทีเ่อือ้ต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาสูท่กุภาค	ีควบคูกั่บการ

เสริมสร้างความโปร่งใส	สุจริต	ยุติธรรม	รับผิดชอบต่อสาธารณะ	มีการกระจายอ�า

นาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสู่ความเป็นธรรมทาง

เศรษฐกจิ	สงัคมและการใช้ทรพัยากร”	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ	(2552	:118)	นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช	2550	สาระของรัฐธรรมนูญด้านแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่น

ดนิด้านการพฒันาระบบงานภาครฐั	ได้มกีารก�าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีมุง่เน้นการ

พัฒนาคุณภาพ	คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ	ควบคู่ไปกับการปรับปรุง

รูปแบบวิธีการท�างานเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(2550	:22)	และแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบับท่ี	11	(พ.ศ.	2555	-	2559)	ได้กล่าวถงึวตัถปุระสงค์	

ข้อท่ี	2.1.2	“เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขและ

สงัคมมี	ธรรมาภิบาล	และได้กล่าวไว้ในเป้าหมายหลกัข้อที	่2.2.4	“สงัคมไทยมคีวาม

สงบสขุอย่างมีธรรมาภบิาล”	การวางแนวทางดงักล่าวไว้นี	้มเีจตนารมณ์เพือ่ก�าหนด

ให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญา
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เศรษฐกจิพอเพยีง	และค�านงึถงึผลประโยชน์ของชาตเิป็นส�าคญั	โดยท่ีรัฐต้องก�าหนด

ขอบเขตและความสัมพนัธ์ระหว่างอ�านาจหน้าทีร่าชการส่วนกลาง	ส่วนภูมภิาค	และ

ส่วนท้องถิน่ให้ชดัเจน	สนบัสนนุให้จงัหวดัจดัท�าแผนพฒันาโดยภาคประชาชนมส่ีวน

ร่วมสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด	มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน	สอดคล้อง

กับความต้องการและความจ�าเป็นของประชาชน	ให้ความส�าคัญแก่การกระจายอ�า

นาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนาทุก

ด้านตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	ไม่จ�ากัดเฉพาะเรื่องที่เป็นอ�านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น	ในด้านบุคลากร	ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐทั้งส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	ส่วนท้องถิ่น	และรัฐวิสาหกิจ	ให้มีความสามารถคู่

คุณธรรมและจริยธรรม	จัดระบบงานเพื่อบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	มี

ประสทิธภิาพ	โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	พฒันาวธิปีฏบิติัราชการโดยยดึหลักการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลในการบริหาราชการแผ่นดิน	แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	11	(2555-2559	:52)

การปฏิรูประบบราชการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	มีการออก

กฎหมายมารองรับ	อาทิ	 เช่น	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	

(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545	โดยเป้าหมายสุดท้าย	คือ	การบริการประชาชน	เพื่อให้ได้

รับประโยชน์สูงสุด	รัฐบาลได้ปรับองคาพยพทุกส่วน	ท้ังภาคราชการ	รัฐวิสาหกิจ	

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการใช้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่า	ด้วยการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	(good	governance)	พ.ศ.	2542	องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล	คือการกระจายอ�านาจในการสนองความเป็น

อยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น	มีการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ	และการให้บริการ

ประชาชนได้อย่างมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้	ดงันัน้รฐับาลจงึมแีนวนโยบายให้ส่วนราชการ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารบรหิารงานจดัการบ้านเมอืงทีดี่	ซ่ึงประกอบไป

ด้วย	หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	หลักความโปร่งใส	หลักความพร้อมรับผิด	หลัก

ความคุ้มค่า	หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้	หลักการ
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บริหารจัดการ	และหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยมุ่งสร้างองค์กรให้เป็นไป

ตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการ

ให้บรกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ทัง้นีก้ารกระจายอ�านาจของประเทศไทย

นั้นรัฐบาลในส่วนกลางจะกระจายอ�านาจบางส่วนให้แก่หน่วยการปกครองในท้อง

ถิ่น	เพื่อให้ประชาชนในแต่ละท้องถ่ินมีอ�านาจในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับ

กิจการสาธารณะต่างๆ	ด้วยตนเองตามอ�านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายมอบให้	ซ่ึงปัจจุบัน

หน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัการภารกจิด้านภารกจิ

การ	สาธารณะให้แก่ประชาชนในแต่ละท้องถ่ิน	ตามทีร่ฐับาลในส่วนกลางได้กระจาย

อ�านาจให้นั้นมีอยู่	2	ประเภทใหญ่ๆ	(สมคิด	เลิศไพฑูรย์,	2545	:15)	คือ

1.	การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป	ประกอบไปด้วยองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด	เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	ซึ่งตามพระราชบัญญัติก�าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.	2542	

ได้ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่

มีพื้นท่ีครอบคลุมเทศบาล	และองค์การบริหารส่วนต�าบลในแต่ละจังหวัด	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดประสานงาน	ให้

ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก	ตลอดจนการ

ด�าเนินกิจการที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กไม่สามารถกระท�าได้	ซึ่งอาจ

เน่ืองมาจากกจิการดงักล่าวเป็นกจิการทีค่รอบคลมุพืน้ทีก่ว้าง	เป็นกจิการทีต้่องการ

ความเป็นเอกภาพ	และเป็นเรื่องที่เกินขีดความสามารถของหน่วยการปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดเล็ก	และส�าหรับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลถูกก�าหนดให้

เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก	มีอ�านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ

ต่างๆ	ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

	 2.	การปกครองท้องถ่ินรูปแบบพเิศษ	ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานคร	และ

เมืองพัทยา	ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.	2542	ได้ก�าหนดให้กรงุเทพมหานครเป็นหน่วยการ
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ปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่	มีอ�านาจหน้าท่ีเทียบเท่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รวมกับเทศบาล	และเมืองพัทยาเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กมีพื้นที่อยู่

ในเขตองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	มอี�านาจหน้าทีเ่ทียบเท่ากบัเทศบาล	และองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	

จากการประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล	

พบว่า	องค์การบริหารส่วนต�าบลส่วนใหญ่จ�านวน	3,	425	แห่ง	(ร้อยละ	50.82)	มี

ประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่ในระดับต�่า	รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางจ�านวน	

3,	314	แห่ง	(ร้อยละ	49.18)	และไม่มีองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งใดเลยท่ีมี

ประสทิธภิาพการบรหิารงานอยูใ่นระดบัสูง	ตลอดจนเกดิปัญหาการทุจรติคอร์รปัช่ัน	

ความไม่โปร่งใสในการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลที่ไม่ได้ผ่านการร้อง

เรยีนหรอืไม่ได้รบัการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ	ก็ยงัมอีกีมาก	ซ่ึงล้วนเป็นปัญหา

ส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการแก้ไข	(ปิยะนุช	เงินคล้าย	และคณะ,	2547	:31)	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ซึ่งผลของการศึกษาที่ได้จะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

การก�าหนดนโยบายและแผนงานโครงการต่างๆ	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

อนาคตต่อไป

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
	 แนวคิด	ทฤษฎ	ีและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง	สามารถน�ามาสรปุเป็นกรอบแนวคดิ	

(conceptual	framework)	ได้ดังนี้	

 ตัวแปรอิสระ (independent variables)	ได้น�าแนวคิดหลักการบริหาร

จัดการที่ดีของถวิลวดี	บุรีกุล	และคณะ	(2549	:83-95)	มาเป็นกรอบแนวคิดในการ

วิจัยในด้านตัวแปรหลักการบริหารจัดการท่ีดี	10	หลัก	ประกอบด้วยหลักนิติธรรม	
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หลักคุณธรรม	หลักความโปร่งใส	หลักการมีส่วนร่วม	หลักความพร้อมรับผิด	หลัก

ความคุ้มค่า	หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้	หลักการ

บริหารจัดการ	และหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้น�าแนวคิดการบริหารการ

พัฒนาของเว็ดเนอร์(Weidner,	1962	:254)	ในด้านการพัฒนาการบริหาร	มีองค์

ประกอบหลกัๆ	อยู	่3	ด้าน	คอื	หนึง่ด้านวฒันธรรมองค์การ	แนวคดิของชาร์ล	แฮนด้ี	

(Charles	Handy,	1978	:23)	และติน	ปรัชญพฤทธิ์	(2552	:75)	สองด้านโครงสร้าง

องค์การ	แนวคิดของรอเบิร์ต	เพรสตัส	(Robert	Pesthus,	1962	:4)	และติน	ปรัชญ

พฤทธิ์	(2550	:101)	สามด้านกระบวนการ/	เทคโนโลยี	แนวคิดของเจมส์	ทอมสัน	

(James	Thompson,	1967	:15-17)	และติน	ปรัชญพฤทธิ์	(2550	:103)	

ขอบเขตการวิจัย 
	 1.	ด้านเนื้อหา	ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต�าบลในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนไทย-พม่า	

โดยมีการก�าหนดเป็นตัวแปรอิสระ	(independent	variables	:	IV)	และตัวแปร

ตาม	(dependent	variables	:	DV)	ดังนี้

	 ตวัแปรอสิระ	คอื	หลกัการบรหิารจดัการทีด่	ีประกอบด้วย	10	ด้าน	คอื	ด้าน

หลกันติธิรรม	ด้านหลกัคณุธรรม	ด้านหลกัความโปร่งใส	ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม	ด้าน

หลักความพร้อมรับผิด	ด้านหลักความคุ้มค่า	ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ด้าน

องค์กรแห่งการเรียนรู้	ด้านการบริหารจัดการ	และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

	 ตัวแปรตาม	คือ	ด้านการพัฒนาการบริหารประกอบด้วยด้านวัฒนธรรม

องค์การ	ด้านโครงสร้างองค์การ	และด้านกระบวนการ/	เทคโนโลยี

	 2.	ด้านประชากร	ได้ท�าการวิจัยผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า	ประกอบด้วย	10	จังหวัด	คือ	จังหวัดเชียงราย	
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เชยีงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ตาก	กาญจนบรุ	ีราชบรุ	ีเพชรบุรี	ประจวบครีีขนัธ์	ชมุพร	และ

ระนอง	(มีอ�าเภอรวมทั้งหมด	111	แห่ง	มีต�าบลรวมทั้งหมด	1,	013	แห่ง)	มีองค์การ

บริหารส่วนต�าบลทั้งหมด	648	แห่ง	มีจ�านวนประชากรทั้งหมด	3,	240	คน

ระเบียบวิธีวิจัย

	 ในการศกึษาระดบัการพฒันาการบรหิารตามหลกัการบรหิารจดัการทีด่ขีอง

องค์การบริหารส่วนต�าบลในพืน้ทีบ่รเิวณชายแดนไทย-พม่า	ซึง่ผูว้จิยัได้ก�าหนดวธิกีาร

ด�าเนนิการวิจัยเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ	(quantitative	research)	โดยผูว้จิยัได้ใช้วธิี

การเชงินรินยั	(deductive)	ในการน�าแนวคดิจากทฤษฎต่ีางๆ	ท่ีได้รับการพิสูจน์แล้ว	

มาสร้างสมมตฐิานเพือ่พสิจูน์สถติสิหสมัพนัธ์	(correlation)	และเพือ่พิสจูน์สถติกิาร

ถดถอยเชงิพหคุณู	(multiple	regression)	ระหว่างตวัแปรอสิระกบัตัวแปรตาม	โดย

มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการพัฒนาการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลที่ตั้ง

อยู่ใน	10	จังหวัด	คือ	จังหวัดเชียงราย	จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จังหวัด

ตาก	จังหวัดกาญจนบุรี	จังหวัดราชบุรี	จังหวัดเพชรบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

จังหวัดชุมพร	และจังหวัดระนอง	จ�านวนท้ังสิ้น	648	แห่ง	มีประชากรทั้งหมด	

จ�านวน	3,	240	คน	ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น	356	คน	โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้น

ภูมิ	(stratified	sampling)	โดยจะแบ่งประชากรออกเป็น	3	ชั้นภูมิ	คือ	อ�าเภอ	

ต�าบล	และต�าแหน่ง	แยกตามอ�าเภอ	ต�าบล	และต�าแหน่ง	แล้วได้ตัวอย่างที่เลือกมา

จากทกุๆ	อ�าเภอ	ต�าบล	และต�าแหน่ง	ซึง่เป็นตวัแทนของประชากรในแต่ละองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	หลังจากนั้นน�ามาก�าหนดสัดส่วนแต่ละองค์การบริหารส่วนต�าบล	

เพือ่ก�าหนดจ�านวนของกลุม่ตวัอย่าง	โดยการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย	(simple	random	
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sampling)	โดยใช้การจับฉลากแบบไม่สุ่มประชากรที่ถูกสุ่มแล้วขึ้นมาอีก	(simple	

random	sampling	without	replacement)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	(research	instruments)	คือ แบบสอบถาม	

(questionnaire)	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

 ตอนที่ 1	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	ระดับการ

ศึกษา	ต�าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต�าบล	และประสบการณ์ในการท�างาน

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีดีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า	ประกอบด้วย	10	ด้าน	คือ	ด้านหลัก

นิติธรรม	ด้านหลักคุณธรรม	ด้านหลักความโปร่งใส	ด้านหลักการมีส่วนร่วม	ด้าน

หลักความพร้อมรับผิด	ด้านหลักความคุ้มค่า	ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ด้าน

องค์กรแห่งการเรียนรู้	ด้านการบริหารจัดการ	และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

 ตอนที่ 3	แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในพืน้ทีบ่รเิวณชายแดนไทย-พม่า	ประกอบด้วย	3	ด้าน	คอื	ด้านวัฒนธรรม

องค์การ	ด้านโครงสร้างองค์การ	ด้านกระบวนการ/	ด้านเทคโนโลยี

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ด�าเนินการใน	2	ลักษณะคือ

	 1.	การเก็บรวบรวมข้อมูลทางทฤษฎีแนวความคิดจากผลงานวิจัย	ซึ่งเป็น

สิง่ทีมี่ความส�าคัญสงูสดุอนัแสดงให้เหน็ถงึตวัแนวความคดิ	ทฤษฎ	ีเพือ่การเลอืกสรร

ตัวแปรที่มีความส�าคัญต่อการบริหารจัดการที่ดีมาใช้เป็นเกณฑ์ในการชี้วัดได้อย่าง

ถูกต้อง	และหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการบริหาร	เพื่อศึกษาระดับการ

พัฒนาการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

พื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า	
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	 2.	การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม	โดยการใช้แบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้	ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของ

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	(descriptive	statistics)	ในการบรรยาย

ลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	ประกอบด้วยค่าความถี่	 (frequency)	ค่าร้อย

ละ	(percent)	การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี	และการบริหาร

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า	โดยใช้

สถติเิชงิพรรณนา	ในการบรรยายลกัษณะโดยทัว่ไปของระดับการพัฒนาการบริหาร

ตามหลกัการบรหิารจดัการทีด่ขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลในพืน้ทีบ่รเิวณชายแดน

ไทย-พม่า	ประกอบด้วย	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

การวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติสิหสมัพนัธ์เพือ่หาความสัมพันธ์ของตัวแปรอสิระ	และ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อหาชุดตัวแปรของสมการ

และอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีต่อตัวแปรตาม	จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผล

การวิเคราะห์ดังนี้

	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย	มีอายุระหว่าง	31-40	ปี	มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี	มีต�าแหน่งเป็น

นายก	อบต.	และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท�างาน	6-10	ปี	

	 2.	 การวเิคราะห์ข้อมูลการพฒันาการบรหิารขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลในพืน้ทีบ่ริเวณชายแดนไทย-พม่า	โดยรวมมรีะดับการปฏบิตัมิาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้านตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	อันดับแรก	คือ	ด้านวัฒนธรรม

องค์การ	รองลงมา	คือ	ด้านกระบวนการ/	เทคโนโลยี	ตามตาราง	ดังนี้

ตาราง 1	ระดับและอันดับการพัฒนาการบริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

ภาพรวม
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ด้านการพัฒนาการบริหาร X S.D. ระดบัการพฒันา อันดับ

1.	ด้านวัฒนธรรมองคก์าร 3.73 0.91 มาก 1
2.	ด้านโครงสร้างองค์การ 3.30 1.05 ค่อนข้างมาก 3

3.	ด้านกระบวนการ/	เทคโนโลยี 3.66 0.92 มาก 2

ค่าเฉลี่ยด้านการพัฒนาการบริหาร 3.56 0.96 มาก

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตาราง	1	พบว่า	การพัฒนาการบริหารของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลในภาพรวม	ด้านการพฒันาการบรหิาร	มรีะดบัการพฒันา

มาก	(X =	3.56,	S.D.	=	0.96)	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านตามล�าดบัค่าเฉลีย่จากมาก

ไปหาน้อย	อันดับแรก	คือ	ด้านวัฒนธรรมองค์การ	(X =	3.73,	S.D.	=	0.91)	รองลง

มา	คือ	ด้านกระบวนการ/	เทคโนโลยี	(X =	3.66,	S.D.	=	0.92)	และข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด	คือ	ด้านโครงสร้างองค์การ	(X =	3.30,	S.D.	=	1.05)

อภิปรายผล
	 จากการวจิยัเรือ่งระดบัการพฒันาการบรหิารตามหลักการบริหารจัดการที่

ดขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลในพืน้ทีบ่รเิวณชายแดนไทย-พม่า	มกีารอภปิรายผล	

ดังนี้

	 1.	การพัฒนาการบริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลในพ้ืนที่บริเวณ

ชายแดนไทย-พม่า	ในภาพรวม	มีระดับการพัฒนามาก	เนื่องจากองค์การบริหารส่วน

ต�าบลให้ความส�าคัญกับกฎเกณฑ์และกฎระเบียบ	ให้ความส�าคัญกับการท�างานใน

หน้าที่	ให้ความส�าคัญในการท�างานเป็นทีม	ให้ความส�าคัญกับความรวดเร็วของการ

ตดัสนิใจ	มีการอบรมแสวงหาความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งเทคโนโลยอียูเ่สมอ	มกีระบวนการ

ท�างานที่รัดกุมและประหยัดเวลา	มีการใช้ความรู้จากหลายศาสตร์มาใช้ในการ

ด�าเนินงาน	มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด�าเนินงานเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
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ประชาชนทีม่ารบับรกิาร	มกีารบรหิารงานเป็นไปตามขัน้ตอนไม่สามารถข้ามข้ันตอน

ได้	ในบางครั้งมีผู้บังคับบัญชาหลายคนมีอ�านาจในการส่ังการและควบคุม	มีการส่ัง

การจากระดับบนลงสูร่ะดบัล่าง	ผูบั้งคบับัญชาระดบัสงูท�าหน้าทีเ่ป็นผูร้บัใช้มากกว่า

ผู้บังคับบัญชา	มีการสั่งการหรือการใช้อ�านาจต้องผ่านคณะกรรมการผู้บริหาร	และ

มีการบริหารงานองค์การผสมผสานหลายรูปแบบ	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า

1.1	 ด้านวัฒนธรรมองค์การ	ผลการศึกษาพบว่า	โดยรวมมีระดับการพัฒนา

มาก	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต�าบลให้ความส�าคัญกับกฎเกณฑ์และ

กฎระเบียบ	ให้ความส�าคัญกับการท�างานในหน้าที่	 ให้ความส�าคัญในการท�างาน

เป็นทีม	ให้ความส�าคัญกับความรวดเร็วของการตัดสินใจ	มีการจ้างงานคนรุ่นใหม่

ที่มีความสามารถเข้ามาท�างาน	ให้ความส�าคัญกับความช�านาญของเจ้าหน้าที่	และ

เปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเป็นอิสระทางความคิด	สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของโมฮาน (Mohan,	1989)	ได้เสนอแบบจ�าลองเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ	เพื่อ

ประเมนิโครงสร้างวฒันธรรมทีม่ร่ีวมกนัภายในองค์การ	ผลการวจัิยพบว่า	วฒันธรรม

ขององค์การที่มีความมั่นคงมีความชัดเจนในเรื่องของวิสัยทัศน์และภาระงานของ

องค์การมคีวามตระหนกัในการพฒันา	และมแีนวโน้มทีจ่ะมองธรรมเนยีมปฏบิติัของ

องค์การอย่างเป็นกลาง	รวมถงึบคุคลทีจ่ะชีน้�าองค์การได้คอืบคุคลท่ีสนบัสนนุให้เกดิ

ความแข็งแกร่ง	การรวมกลุ่ม	และความเป็นเลิศขององค์การ	ในขณะที่วัฒนธรรม

ขององค์การที่ไม่มีความมั่นคงจะมีลักษณะของความกลัวการเปลี่ยนแปลง	ยึดติด

กบัธรรมเนยีมปฏบิตัขิององค์การ	เพิม่ระดบัของการท�ากจิกรรม	รับรู้ถงึความไม่เท่า

เทียมกันระหว่างกลุ่ม	และมีขวัญก�าลังใจต�่าในกลุ่มพนักงานที่อยู่ในชั้นหลักๆ	ของ

องค์การ	และสอดคล้องกับผลการศึกษาของไฮ-เชน	ฮัง	(Hai-Shen	Huang,	2007)	

ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	การศึกษาเชิงประจักษ์ของผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การ

และระบบสนบัสนนุกลุม่บนพืน้ฐานผลลพัธ์การตดัสนิใจแบบกลุม่	ผลการวจิยัพบว่า	

กลุม่ท่ีสนับสนุนโดยใช้ร่างกายและการท�างานแบบเผชญิหน้ามคีณุภาพการตดัสนิใจ

และความพึงพอใจในกระบวนการตัดสินใจในระดับท่ีสูงแต่ไม่มีความแตกต่างอย่าง
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มีนัยส�าคัญในพันธกิจร่วมกัน	ความพึงพอใจในการตัดสินใจ	บรรยากาศแห่งความ

ร่วมแรงร่วมใจ	และความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันถูกพบเมื่อน�ามาเปรียบเทียบใน

การเผชิญกับระบบสนับสนุนกลุ่ม	ในขณะที่เปรียบเทียบกับกลุ่มที่สนับสนุนโดยใช้

ร่างกายบนพื้นฐานของผลลัพธ์แบบกลุ่ม	ผลกระทบของระบบสนับสนุนกลุ่มบนพื้น

ฐานของผลลัพธ์แบบกลุ่มเกิดความอ่อนแอเม่ือกลุ่มท่ีสนับสนุนโดยใช้ร่างกายเลือก

ปฏิบัติงานที่ตนเองชอบ	วัฒนธรรมองค์การถูกพบว่ามีผลกระทบต่อผลลัพธ์แบบ

กลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อทั้งระบบสนับสนุนแบบเผชิญหน้าและแบบสนับสนุนโดย

ใช้ร่างกายถูกน�ามาพิจารณา	จากข้อสรุปข้างต้นจะเห็นได้ว่า	องค์การบริหารส่วน

ต�าบลให้ความส�าคัญกับกฎเกณฑ์และกฎระเบียบ	ให้ความส�าคัญกับการท�างานใน

หน้าที่	ให้ความส�าคัญในการท�างานเป็นทีม	ให้ความส�าคัญกับความรวดเร็วของการ

ตัดสินใจ	มีการจ้างงานคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาท�างาน	จึงส่งผลให้	ด้าน

วัฒนธรรมองค์การ	โดยรวมมีระดับการพัฒนามาก

	 	 1.2	ด้านโครงสร้างองค์การ	ผลการศึกษาพบว่า	โดยรวมมีระดับ

การพัฒนามาก	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	องค์การบริหารส่วนต�าบลในบางคร้ังมีผู้บังคับ

บัญชาหลายคนมีอ�านาจในการสั่งการและควบคุม	มีการสั่งการจากระดับบนลงสู่

ระดับล่าง	ผู้บังคับบัญชาระดับสูงท�าหน้าที่เป็นผู้รับใช้มากกว่าผู้บังคับบัญชา	มีการ

สั่งการหรือการใช้อ�านาจต้องผ่านคณะกรรมการผู้บริหาร	มีการบริหารงานองค์การ

ผสมผสานหลายรูปแบบ	เปิดโอกาสให้ผู้มีอ�านาจในการบังคับบัญชาและผู้มีความรู้

ความสามารถร่วมมือกันในการบริหารองค์การ	มีการบริหารงานเป็นแบบชั่วคราว

ในลักษณะโครงการ	สอดคล้องกับ	วรากร	สังข์วงษา	(2553	:197)	ได้ท�าการวิจัย

เรื่อง	ประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์การด้านงานผังเมือง	:	กรณีศึกษา	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา	ผลการวิจัยพบว่า	ผลการ

วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตกิารถดถอยเชิงพหุคณู	(Stepwise	Multiple	Regression)	

พบว่า	ปัจจัยส�าคัญท่ีสามารถอธิบายประสทิธผิลการบรหิารจดัการองค์การด้านงาน

ผงัเมอืงขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในพืน้ทีบ่รเิวณชายแดนไทย-กมัพูชา	ประกอบ
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ด้วย	ด้านวัฒนธรรมองค์การ	ด้านนโยบาย	กลยุทธ์	ยุทธวิธี	ด้านโครงสร้างองค์การ	

ด้านกระบวนการ/	 เทคโนโลยี	ด้านทรัพยากรการบริหาร	และด้านสมรรถนะ

ทางการบรหิาร	และผลการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้เทคนคิการวเิคราะห์เส้นโยง	(Path	

Analysis)	พบว่า	ประสทิธผิลการบรหิารจดัการองค์การด้านงานผงัเมอืงขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลในพืน้ท่ีบรเิวณชายแดนไทย-กมัพชูา	ได้รบัอทิธพิลทางตรงเชงิบวก

จากตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์การ	ด้านโครงสร้างองค์การ	และด้านทรัพยากรการ

บริหาร	จากข้อสรุปข้างต้นจะเห็นได้ว่า	องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในบางครั้งมีผู้

บงัคบับญัชาหลายคนมอี�านาจในการสัง่การและควบคุม	มกีารสัง่การจากระดับบนลง

สูร่ะดับล่าง	ผูบ้งัคับบญัชาระดบัสงูท�าหน้าทีเ่ป็นผูร้บัใช้มากกว่าผูบ้งัคบับญัชา	มกีาร

สัง่การหรอืการใช้อ�านาจต้องผ่านคณะกรรมการผูบ้รหิาร	มกีารบริหารงานองค์การมี

การผสมผสานหลายรูปแบบ	และเปิดโอกาสให้ผู้มีอ�านาจในการบังคับบัญชา	จึงส่ง

ผลให้ด้านโครงสร้างองค์การ	โดยรวมมีระดับการพัฒนามาก

	 	 1.3	ด้านกระบวนการ/	เทคโนโลยี	ผลการศึกษาพบว่า	โดยรวม

มีระดับการพัฒนามาก	ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ	องค์การบริหารส่วนต�าบล	มีการอบรม

แสวงหาความรู้เก่ียวกับเรื่องเทคโนโลยีอยู่เสมอ	มีกระบวนการท�างานที่รัดกุมและ

ประหยัดเวลา	มีการใช้ความรู้จากหลายศาสตร์มาใช้ในการด�าเนินงาน	มีการน�า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด�าเนินงานเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับประชาชนท่ีมา

รับบริการ	มีการบริหารงานเป็นไปตามข้ันตอนไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้	และมี

กระบวนการท�างานมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

สมพงษ์	หาญวจนวงศ์	(2544	:214)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	ผลกระทบจากปัจจัยของ

สถาบัน	ความสามารถขององค์กร	และความตระหนักถึงประโยชน์ที่มีต่อการน�า

เอาเทคโนโลยีมาใช้โดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย	ผลของการศึกษาได้ข้อสรุปว่า	

บรษิทัผูผ้ลติในประเทศไทยควรรบัเอาเทคโนโลยสีะอาดมาใช้เพือ่เพิม่ความสามารถ

ในการแข่งขัน	และการรับเอาเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ควรเป็นไปในลักษณะที่ก่อ

ให้เกิดปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่ององค์กรภาครัฐบาลควรเร่งกระจาย



305มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ใช้เทคโนโลยีสะอาดจะได้รับอย่างเต็มที่และทั่ว

ถึง	ท�าการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสามารถใน

การชีแ้นะให้บรษิทัผูผ้ลติรบัเอาเทคโนโลยสีะอาดไปใช้รวมท้ังปรับปรุงการตรวจตรา

โรงงานในด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าท่ีให้มีความถี่ท่ีสูงข้ึน	ทางด้านผู้เกี่ยวข้องกับ

บริษัทผู้ผลิต	ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า	พนักงาน	ผู้ถือหุ้นฯลฯ	ควรได้รับทราบแนวคิดด้าน

เทคโนโลยสีะอาดจากรัฐและองค์กรทีส่่งเสริมเทคโนโลยสีะอาดเพือ่ทีผู่เ้กีย่วข้องเหล่า

น้ีจะมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลในการเรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยรับ

เทคโนโลยีสะอาดไปใช้	จากข้อสรุปข้างต้นจะเห็นได้ว่า	องค์การบริหารส่วนต�าบล	

มีการอบรมแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอยู่เสมอ	มีกระบวนการท�างาน

ที่รัดกุมและประหยัดเวลา	มีการใช้ความรู้จากหลายศาสตร์มาใช้ในการด�าเนินงาน	

มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด�าเนินงานเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน

ที่มารับบริการ	และมีการบริหารงานเป็นไปตามข้ันตอนไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้	

จึงส่งผลให้	ด้านกระบวนการ/	เทคโนโลยี	โดยรวมมีระดับการพัฒนามาก

ข้อเสนอแนะ
	 1.	การวิจัยระดับการพัฒนาการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่านี้	ผู้วิจัยเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากประชากร	ซึ่งประกอบด้วย	10	จังหวัด	คือ	จังหวัดเชียงราย	จังหวัด

เชียงใหม่	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จังหวัดตาก	จังหวัดกาญจนบุรี	จังหวัดราชบุรี	จังหวัด

เพชรบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จังหวัดชุมพร	และ	จังหวัดระนองเท่านั้น	ควรน�า

กรอบแนวคดิระดบัการบรหิารการพฒันาตามหลกัการบรหิารจดัการทีด่ขีององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-พม่านี้ไปใช้กับจังหวัดอื่นๆ	องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลอืน่ๆ	หรอืองค์กรปกครองท้องถ่ินทีสู่งกว่านีอ้กี	เพ่ือเป็นการยนืยนั

ความเชือ่ถอืได้ของกรอบแนวคดิการบรหิารการพฒันาตามหลกัการบรหิารจัดการท่ี

ดีที่พัฒนาขึ้น
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	 2.	การวิจัยระดับการพัฒนาการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่านี้	ควรเน้นการวิจัยเชิง

คุณภาพให้มากกว่านี้ควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ	เพราะจะท�าให้ทราบประเด็นที่

ลกึซึง้มากยิง่ขึน้	ซึง่การวจิยัเชงิปรมิาณอาจไม่สามารถให้ค�าตอบได้อย่างชดัเจนครบ

ถ้วนเท่าที่ควร	และเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นผู้ได้รับ

ประโยชน์	รวมทั้งการสังเกตการณ์	เพื่อทราบสภาพที่เป็นจริงในพื้นที่นั้นๆ

	 3.	การวิจัยระดับการพัฒนาการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่านี้	มีข้อจ�ากัดในหลาย

ประเดน็	เช่น	ข้อจ�ากดัในด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูล	งบประมาณ	และการเข้าถงึ

แหล่งข้อมลู	ด้วยเหตน้ีุผูศึ้กษาจงึมข้ีอเสนอแนะส�าหรบัผูท้ีต้่องการท�าวจิยัในประเดน็

นี้	ควรท�าการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป	เพื่อจะได้มุมมองในภาพรวมถึง

การบริหารจัดการที่ดีและการบริหารการพัฒนา	และความคาดหวังของประชาชน

ในที่ตรงกับความต้องการในปัจจุบัน
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