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ประธานพิธีเปดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร ครั้งที่ 12 

"วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม" 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
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B 

สารจากรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ      

ราชมงคลสุรินทร ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม” ระหวางวันที่ 16-17 กันยายน 

2564 เพื่อเปนเวทีใหคณาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและนักประดิษฐ  รวมทั้งผูที่สนใจ ไดนำเสนอและ

เผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมสูสาธารณชน นอกจากนี้ยังเปนเวทีในการยก

ยอง ประกาศเกียรติคุณเจาของผลงานวิจัย การแลกเปลี ่ยนองคความรู  เทคโนโลยีที ่กาวหนา และ

ประสบการณ เพื ่อสรางเครือขายดานการวิจัยใหกวางขวางมากยิ ่งขึ ้น การจัดการประชุมวิชาการ 

ประกอบดวย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) จำนวน 247

เรื่อง ภาคโปสเตอร (Poster presentation) จำนวน 253 เรื่อง  รวมจำนวน 500 เรื่อง และการจัดทำ

เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณเจาภาพรวม ไดแก 

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  มหาวิทยาลัยแมโจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุร ินทร  คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร  วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี สุรินทร  สมาคมศิษยเกา มทร.อีสาน  สมาคมศิษยเกา มทร.อีสาน วข.สุรินทร  สมาคม

นักวิจัยแหงประเทศไทย  มทร.อีสาน นครราชสีมา  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร  มทร.อีสาน วิทยาเขต

ขอนแกน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดเสียสละเวลาพิจารณาบทความ รวมถึงนักวิจัยทุกทานที่ให

เกียรติสงผลงานมานำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ และหวังวาทานจะไดรับความรูและประสบการณไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป 
 

 

 

 

                                                                (รองศาสตราจารย ดร.สำเนาว เสาวกูล) 

     รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร 
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C 

กลุมบทความวจิัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 
 

ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร   ประกอบดวยกลุมการนำเสนอผลงาน ดังนี้ 

 กลุมที่ 1 เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 กลุมที่ 2 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

 กลุมที่ 3 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 กลุมที่ 4 บริหารธุรกิจ 

 กลุมที่ 5 วิจัยสถาบัน 

 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

1) เครื่องหยอดเมล็ดสปริงแมชชีน 

2) เครื่องถนอมอาหารความดันต่ำ 

3) ฝาเพดานจากใยกลวย 

4) ตูอุนอาหารพลังงานแสงอาทิตย 

5) เปลไกวพลังงานแสงอาทิตย 

6) โรงเพาะเห็ดระบบระเหยน้ำเพื่ออาหารกลางวัน 

7) นวัตกรรมอาหารปลาจากไขน้ำเพ่ือการเลี้ยงปลาคารฟ 

8) บอเลี้ยงจิ้งหรดีแบบควบคุมอุณหภูมิ 

9) แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการฟารมกระบือ 

10) รถตัดหญาอัตโนมัติ 

11) เครื่องสับสมุนไพรสำหรับวิสาหกิจชุมชน 

12) ตูอบตากแหงพลังงานแสงอาทิตย 

13) เครื่องลดมลพิษในอากาศ โดยใชตาขายสนามไฟฟาโคโรนาคลัสเตอร 

14) โรงอบแหงขนมนางเล็ดดวยพลังงานแสงอาทิตย 
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D 

คณะกรรมการฝายเลขานกุาร การจัดประชุมวชิาการ  

(Secretariat Committee) 
 

คณะที่ปรึกษา  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

คณบดีคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร 

คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผูอำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร 

ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

นายกสมาคมศิษยเกา มทร.อีสาน 

นายกสมาคมศิษยเกา มทร.อีสาน วข.สุรินทร 

นายกสมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 

ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 

ประธานกรรมการ  

รองศาสตราจารย ดร.สำเนาว เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร 
 

รองประธานกรรมการ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ คณบดีคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี 

อาจารย ดร.ภรณี หลาวทอง  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 

เลขานุการ  

นางสาวสำราญ ผาสุข   ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร 
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E 

กำหนดการประชุมวิชาการ (Program Overview) 
16 กันยายน 2564 เวลา กิจกรรม 

ภาคเชา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเขารวมงาน รูปแบบ Online Conference 

09.00-09.40 น. 1.เขาสูชวงพิธีการ พิธีกรทักทาย และนำเขาสูพิธีการ 

- กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารย ดร.สำเนาว  เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยา

เขตสุรินทร 

- ประธานในพิธี  ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  

                     นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กลาวเปดงาน 

2. มอบใบประกาศเกียรติคุณใหเจาภาพรวมและสนับสนุนการประชุมวิชาการระดับชาติ  
09.40 – 10.30 น. Keynote Speaker1   รองศาสตราจารย ดร.โฆษิต ศรีภูธร 
10.30 - 11.20 น. Keynote Speaker2   ศาสตราจารย ดร.เทิดชาย ชวยบำรุง 
11.20 - 12.10 น. Keynote Speaker3   ศาสตราจารย ดร.อลงกลด แทนออมทอง 

12.10-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน/ชมผลงานภาคโปสเตอร 

ภาคบาย 13.00-16.30 น. นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ 

        กลุมที่ 1 เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

        กลุมที่ 2 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

        กลุมที่ 3 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

        กลุมที่ 4 บริหารธุรกิจ 

        กลุมที่ 5 วิจัยสถาบัน 

13.00-17.00 น. ผูนำเสนอภาคโปสเตอร ผานระบบออนไลน (รูปแบบ Online Conference) 

17 กันยายน 2564 เวลา กิจกรรม 

ภาคเชา 08.00-12.00 น. นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ 

        กลุมที่ 1 เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

        กลุมที่ 2 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

        กลุมที่ 3 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

        กลุมที่ 4 บริหารธรุกิจ 

        กลุมที่ 5 วิจัยสถาบัน 

ภาคบาย 13.00-14.30 น. เสวนา เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม” 

14.30-15.30 น. ประกาศผลการตัดสินการนำเสนอผลงานวิชาการ มอบรางวัลพรอมเกียรติ

บัตร 

15.30-16.30 น. พิธีปด โดย รองอธิการบดี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสุรินทร 
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F 

วิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.โฆษิต ศรีภูธร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

บรรยายพิเศษ ในหัวขอ  

“การพัฒนากัญชาไทยสูพืชเศรษฐกิจของประเทศ” 

ศาสตราจารย ดร.เทิดชาย ชวยบำรุง 

ผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการจัดการการทองเที่ยว 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

บรรยายพิเศษ ในหัวขอ  

“ความอยากและอัดอั้นภายใน: ปจจัยจิตวิทยาของนักทองเที่ยว

สำหรับการทองเที่ยววิถีปกตใิหมแหงอนาคตของไทย” 

ศาสตราจารย ดร.อลงกลด แทนออมทอง 

อาจารยประจำสาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

บรรยายพิเศษ ในหัวขอ  

“การใชประโยชนจากพันธุศาสตรระดับเซลลเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน” 
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ผูทรงคุณวฒุิพิจารณาบทความทางวิชาการ (Peer Review) 

 
กลุมเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และ วิทยาศาสตรสุขภาพ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อจัฉรา จุฑาเกต ุ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

รองศาสตราจารย ดร.ปราณีต งามเสนห นักวิจัยอิสระ (เกษียณอายุราชการ) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจมาศ ไพบูลยกิจกุล มหาวิทยาลัยบรูพา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลี ไพบูลยกิจกุล  มหาวิทยาลัยบรูพา 

ผูชวยศาสตราจารยมาโนช ขำเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

รองศาสตราจารยเดชา นาวานุเคราะห มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา พษิณโุลก   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรเวทย อุทโธ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชัย สุวรรณลี มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

อาจารย ดร.สุทธิพงศ เปรื่องคา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

อาจารย ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

อาจารย ดร.รัชนี พุทธา มหาวิทยาลัยแมโจ  

อาจารย ดร.เทียมมะณีย วีระศักดิ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธิ์ ออนสอาด มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ผูชวยศาสตราจารยบษพร วิรุณพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารยจันทรเฉิดฉาย สังเกตุกิจ นักวิจัยอิสระ (เกษียณอายุราชการ) 

อาจารย ดร.รำไพ นามพิลา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาจารย ดร.ชอแกว อนิลบล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

อาจารย ดร.พัชราภรณ สุวอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวคนธ เหมวงษ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตติกาล เสนนอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

รองศาสตราจารยภัคพงศ ปวงสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญเดือน รัตนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชีวาพัฒน แซจึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคณา บุญยืด  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุพล  หงสภักดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพงษ ชายคง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย ดร.ปุญญิศา ชารีรักษ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

อาจารย ดร.ภัทราพร ศิริพิพัฒน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย ดร.เอื้อมพร  จันทรสองดวง มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

อาจารย ดร.โกวิท นอยโคตร มหาวิทยาลัยรามคำเเหง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี พวงบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศนูยสามพราว 
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อาจารย ดร.จักรพงษ กางโสภา มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ธิดารัตน แกวคำ มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.อรุณี พรมคำบุตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองศาสตราจารย ดร.บุญเสถียร บุญสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นงคลักษณ พยัคฆศิร ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล แกวจำปา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

ผูชวยศาสตราจารยเอราวัณ  เบาทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศนูยการศึกษาสามพราว 

อาจารย ดร.ชนาณัฐ แกวมณ ี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

อาจารย ดร.พนม สุทธิศักดิ์โสภณ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

อาจารย ดร.สมชาย บุตรนันท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อาจารย ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารยอิทธิพล ขึมภูเขียว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

อาจารย ดร.เจษฎานันท  เวียงนนท วิทยาลยัพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย หาระโคตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อาจารย ดร.วุฒิไกร ศิริผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทวัน จันทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อาจารย ดร.วิทยา อินทรสอน วิทยาลยัเทคนคิสุรินทร 

อาจารย ดร.นิกร แสงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

อาจารย ดร.สมภพ ถมโพธิ ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 

กลุมเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และ วิทยาศาสตรสุขภาพ 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

รองศาสตราจารย ดร.สำเนาว เสาวกูล มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

รองศาสตราจารย ดร.กฤติมา กษมาวุฒิ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา  ถนอมสิทธิ ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.สุริยา อุดดวง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ศุภลักษณ เกตุตากแดด มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาวรรณ จิตโสภากุล มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยสมชญา ศรีธรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ลัดดาวัลย คำมะปะนา มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.นิอร งามฮุย มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.กาญจนา แขโส มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.พวงเพชร  พิมพจันทร มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.อาทิตยา ดวงสุพรรณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
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ผูชวยศาสตราจารยสิรินาถ สุวินทรากร มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.วันเพ็ญ  ชลอเจริญย่ิง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยชูแสง แพงวังทอง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยภูวิพัฒน เกียรติ์สาคเรศ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ทิวากร อำพาพล มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยน.สพ.ดร.สุทธิดล ปยะเดชสุนทร มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.อุดมศักดิ์ นพพิบูลย มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ชยพล มีพรอม มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรลัดา  เจือจันทร   มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรุณรัตน สกุลนามรัตน  มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.นุจรี สอนสะอาด มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.นิตยา ภูงาม มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.อำนาจ เรืองชัยวัฒน มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.พงศภัทร เกียรติประเสริฐ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุณจะรา ทุยไธสง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.อุไรลักษณ พงษเกษ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.จีรภัทร จอดนอก  มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.สุภัทรา ขบวนฉลาด มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ปวีณา สาลีทอง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลพร อินสุวรรณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกฤตา บูรณเจริญ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.สุทธิชา นิลฤทธิ ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.เสาวลักษณ ศรีหงษทอง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.เรวัติ เติมกลา มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.เพ็ญภัค ศิริมาก มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขใจ  รัตนยุวกร มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย เถลิงเกียรติ สมนึก มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.อัจฉราวดี เครือภักดี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.เกรียงศักดิ์  มั่นเสถียรสิน มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร. ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ขัตติยา มูลไชยสุข มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.วาศินี ประดับศร ี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.อดิศักดิ์ หารจริง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.อรรถพล สีดำ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยประทีป ตุมทอง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยวิลาวัลย บุญศรี ประทัยเทพ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถศาสน นิมิตรพันธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

อาจารย ดร.วรรณวิภา  พินธะ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ระยัน มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย พรมโคตร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาลิตา ชาระ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

อาจารย ดร.พงศธร ทองกระสี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

อาจารย ดร.เดือนเพ็ญ วงคสอน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญญา แสนมหายักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.สุพิตรา  เศลวัฒนะกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุรินทร 

อาจารย ดร.คมวัฒน  รุงเรือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุรินทร 

อาจารย ดร.อุตมชญาน  อินทเรือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุรินทร 

อาจารย ดร.จุฬารัตน หาวหาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุรินทร 

อาจารย ดร.ศรินยา พลสิงหชาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุรินทร 

อาจารย ดร.วรนาถ พรหมศวร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุรินทร 

อาจารย ดร.ธิดารัตน คณึงเพียร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุรินทร 
 

กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา มุขดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

อาจารย ดร.วิทยา อินทรสอน วิทยาลยัเทคนคิสุรินทร 

อาจารย ดร.สุพัตรา บุไธสง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

อาจารย ดร.ณัฏฐ สุวรรณกูฏ วิทยาลยัเทคนคิอุบลราชธาน ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาต ิศรีชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

อาจารย ดร.อาคม ปาสีโล                                                               วิทยาลยัเทคนคิอุบลราชธาน ี

อาจารย ดร.เอกชัย แนนอุดร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย ดร.ไพชยนต คงไชย มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

อาจารย ดร.ศุภชานันท  วนภ ู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

อาจารย ดร.รุงกานต มูสโกภาส  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

อาจารย ดร.ธวัชพงษ พิทักษ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

อาจารย ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอฬาริก สุรินตะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผูชวยศาสตราจารยสุวิช ถิระโคตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย ดร.สถาพร  อยูสมบูรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

อาจารย ดร.สรชัย ชวรางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

อาจารย ดร.ภาสพิชญ  ชูใจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา สิงหทองชัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

อาจารย ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
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อาจารย ดร.นัฐธริยา เหลาประชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผูชวยศาสตราจารยวิชุณี สารสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. เกษม ตริตระการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศากร เถาสมบัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารยวรุตม พลอยสวยงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน ยาทองไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

อาจารย ดร.ชญานนท แสงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ผูชวยศาสตราจารยอดิศักดิ์ บุตรวงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา ทุมมุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ผูชวยศาสตราจารยเอราวัณ เบาทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ผูชวยศาสตราจารยดุษฎี เทิดบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

อาจารย ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

อาจารย ดร.ภาคภูมิ จันทรศร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

อาจารย ดร.ธณภณ ธำรงคุณานัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

อาจารย ดร.วุฒิพร เสือเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพีพันธ แกวออน มหาวิทยาลัยศลิปากร 

อาจารย ดร.เทียมมะณีย รัตนวีระพันธ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

อาจารย ดร.ภัทราพร ศิริพิพัฒน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย ดร.กิตติชัย ไชยสีดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคณา บุญยืด มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  

กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.อรรถพล สดีำ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.ทศพร แจมใส  มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.ณัฏฐธนัน กีรติญาดาธนภัทร มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรช ทัศนะ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.เรวัฒน  เตมิกลา มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.วิภาสิทธิ ์ หิรัญรัตน มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.ทองม ี ละครพล มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

ผูชวยศาสตราจารยประทีป ตุมทอง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.นิรัติศักดิ์ คงทน มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

ผูชวยศาสตราจารยสันติ สาแกว มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.ปฏิวัติ วรามิตร มทร.อีสาน นครราชสีมา 
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รองศาสตราจารย ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา มทร.อีสาน นคราชสีมา  
อาจารย ดร.เฉลิมชัย หลอวงศตระกูล มทร.อีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.เกตุกาญจน ไขยขันธุ มทร.อีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.ประชาสันต แวนไธสง มทร.อีสาน นครราชสีมา 

รองศาสตราจารย ดร.เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ มทร.อีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.นิรุต ออนสลุง มทร.อีสาน วข.สกลนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน มทร.อีสาน วข.สกลนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัณหวัจน ทองแดง มทร.อีสาน วข.สกลนคร 

อาจารย ดร.โกวิท บุญรอด มทร.อีสาน วข.สกลนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน ศุภโกศล   มทร.อีสาน วข.สกลนคร 

อาจารย  ดร.นัฐวุฒิ เหมะธุลิน มทร.อีสาน วข.สกลนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ  พัฒนานุโรจน มทร.อีสาน วข.สกลนคร 

อาจารย ดร.นรงค วิชาผา  มทร.อีสาน วข.ขอนแกน 

อาจารย ดร.มานะ วิชางาม มทร.อีสาน วข.ขอนแกน 

อาจารย ดร.กฤช ตราช ู มทร.อีสาน วข.ขอนแกน 

อาจารย ดร.ภูริพัส แสนพงษ   มทร.อีสาน วข.ขอนแกน 

อาจารย ดร.ณรงค บุญเสนอ  มทร.อีสาน วข.ขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย เหลาหา  มทร.อีสาน วข.ขอนแกน 

อาจารย ดร.รตินันท เหลือมพล  มทร.อีสาน วข.ขอนแกน 

อาจารย ดร.ศักดิ์สิทธิ์  สุมมาตย มทร.อีสาน วข.ขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิมพา วัฒนสังขโสภณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิงห อารยางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  หวังชอบ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาฤทธิ์ นวลนาง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

อาจารย ดร.วิจิตรา โพธิสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เจือจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขี่ยวชาญ แสงทอง    คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรพล รามฤทธิ ์ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ ประชาชิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

อาจารย ดร.มนษิรดา ทองเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

อาจารย ดร.อรรถพงศ ศรีตะลาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

อาจารย ดร.ญาดา ชอบทำดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

อาจารย ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
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อาจารย ดร.ภูมิพัฒน ทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

อาจารย ดร.ผกามาศ ชัยรัตน วิทยาลยัการจัดการ มหาวิทยาลยัพะเยา 

อาจารย ดร.สุธาสินี วิยาภรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย พัชรา พันธรักษพงษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

อาจารย ดร.จิตรดา ปนทอง คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  

อาจารย ดร.ประดิษฐ คำมุงคุณ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา 

รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย นิเทศศิลป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม 

ดร.กันตภพ บัวทอง วิทยาลยัการทองเที่ยวและอตุสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

อาจารย ดร.จตุพล ภูละกอ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

อาจารย ดร.สินทรัพย ยืนยาว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

อาจารย ดร.ดวงพร ศรีบุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิธิสาร ไชยสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผูชวยศาสตราจารย สุติมา ฮามคำไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

อาจารย ดร.สมชาย วัชรปญญาวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อาจารย ดร.สาลินี ทิพยเพ็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

อาจารย ดร.เฉลิมพล คงจันทร นักวิจัยอิสระ (เกษียณอายุราชการ) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลลดา ไชยกุลวัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อาจารย ดร.อมรเทพ วันดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

อาจารย ดร.ภูมิพัฒน  ทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

อาจารย ดร.วัชรพล ศิริสุวิไล มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาจารย ดร.กัลยาณี กฤตโตปการกิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาจารย ดร.สำราญ ธุระตา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

อาจารย ดร.อาภรณ ถิรกันต มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

อาจารย ดร.กฤต โสดาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ผูชวยศาตราจารย ดร.วณิชชา ณรงคชัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาจารย ดร.กฤติน พันธุเสนา โรงเรียนบานขศีรีสงาโนนเสียว 

อาจารย ดร.พิชัย บุญมาหนองคู โรงเรียนบานน้ำใสมวงวิทยา 

อาจารย ดร.ภาคภูมิ จันทรศร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

อาจารย ดร.วุฒิพร เสือเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

อาจารย ดร.ธณภณ ธำรงคุณานัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา สิงหทองชัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน ยาทองไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

อาจารย ดร.ณัฎฐกานต พฤกษสรนันทน     มหาวิทยาลัยบรูพา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอฬาริก สุรินตะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
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อาจารย ดร.ภาสพิชญ  ชูใจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

อาจารย ดร.รุงกานต มูสโกภาส  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

อาจารย ดร.สถาพร  อยูสมบูรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

อาจารย ดร.สรชัย ชวรางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศากร เถาสมบัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

  

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

อาจารย ดร.ศิวธิดา ภูมิวรมุน ี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.ศุภรัตน วัลกานนท มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.สรพันธ นันตะภูม ิ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.พิสุทธิ์พงศ เอ็นดู มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

ผูชวยศาสตราจารย พรรณี แพงวังทอง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

ผูชวยศาสตราจารย นุชสรา บุญแสน มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ ครองยุทธ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.สุภาวดี ชอบเสร็จ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารยา อึงไพบูลยกิจ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.กมลทิพย ใหมชุม มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.วิภาสิทธิ์  หิรัญรัตน มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.ทองมี  ละครพล มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.ยานุมาศ แสงใส มทร.อีสาน วข.ขอนแกน 

อาจารย ดร.ธนาวัฒน ปทมฤทธิกุล มทร.อีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.มนัสสิริ คงรัศมี มทร.อีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.เฉลิมชัย หลอวงศตระกูล มทร.อีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.วิโรจน ทองปลิว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

อาจารย ดร.เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพล ทองนำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาฤทธิ์ นวลนาง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

อาจารย ดร.วิจิตรา โพธิสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  หวังชอบ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เจือจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ ประชาชิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรพล รามฤทธิ ์ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

  

กลุมบริหารธุรกิจ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล พันธุพานิช มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารย ดร.มณี เตชะวิริยะ บริษัท MT Business Consultant Co. Ltd. 

อาจารย ดร.พรพล พอนอวม โรงเรียนกวดวิชาชญตว 

อาจารย ดร.วรดิศ ธนภัทร บริษัท อีเทอรนติี้ พาวเวอร จำกัด (มหาชน) 

อาจารย ดร.คุณกร เกื้อโกศล บริษัท รลีเทค (ไทยแลนด) จำกดั 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทรียา เห็นกลาง คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดถนอม ตันเจริญ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

อาจารย ดร.อนัตพร พุทธัสสะ คณะบรหิารศาสตร มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ 

อาจารย ดร.เอกวินิต พรหมรักษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

อาจารย ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

อาจารย ดร.วรรณพรรณ รักษชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม คณะบรหิารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาจารย ดร.พิมพพิศา สังขสุวรรณ คณะอตุสาหกรรมการบริการ วิทยาลัยดสุิตธานี พัทยา 

อาจารย ดร.พิไลวรรณ พูพัฒนศิลป มหาวิทยาลัยแมโจ - ชมุพร 

รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารย ดร.พิทยา ผอนกลาง มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มหาวิทยาลยัวงษชวลิตกุล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทิราพร ศิรินนท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยารัตน ธีระธนชัยกุล คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยลัศรปีทุม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวพร รัตนบุร ี คณะบรหิารธุรกิจ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุร ี

อาจารย ดร.ปฐมพงศ กุกแกว คณะบรหิารธุรกิจ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรเพ็ญ วรรณารักษ คณะบรหิารธุรกิจ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุร ี

อาจารย ดร.วัชรี เพ็ชรวงศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย สำราญ คณะบริหารธุรกิจ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุร ี

อาจารย ดร.กชพร สดเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

รองศาสตราจารย ดร.ณัฐวงศ พูนพล คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย ดร.อมฤต สมพงษ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย ดร.มงคล เอกพันธ คณะบรหิารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

อาจารย ดร.สุภัทรา สงครามศร ี นักวิจัยอิสระ 
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กลุมบริหารธุรกิจ 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

อาจารย ดร.ภรณี หลาวทอง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.เสกสรรค นิสัยกลา มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารยา อึงไพบูลยกิจ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.สุภาวดี ชอบเสร็จ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

ผูชวยศาสตราจารย รุงทิพย เกษตรสิงห มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.กมลทิพย ใหมชุม มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.สุรเกียรติ ปริชาตินนท มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

อาจารย ดร.โชติกา ฉิมงามเสริฐ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

ผูชวยศาสตราจารยรวิฐา  ทวีพรอม มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

ผูชวยศาสตราจารยแกวตา  บุญรวม มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรไพรริน อุปปง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกาญจน วิชาศิลป มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ ปนรัตนานนท มทร.อีสาน นครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระบิล พนภัย มทร.อีสาน นครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย รอดพน มทร.อีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารย ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง มทร.อีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ มทร.อีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.จันทรเพ็ญ ธงไชย มทร.อีสาน นครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารย พิมพนิภา รัตนจันทร มทร.อีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์ มทร.อีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.จิราภา ชาลาธราวัฒน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

อาจารย ดร.วนิตา บุญโฉม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

อาจารย ดร.จิรัฐติกาล วุฒิพันธุ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

อาจารย ดร.มุจรินทร แกวหยอง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

อาจารย ดร.ปนัดดา จันทะกล มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

อาจารย ดร.อชิตพล พลเขต มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

อาจารย ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธ ี มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

อาจารย ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉลอง สุขทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนมรัฐชา กังวานศุภพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
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กลุมวิจัยสถาบัน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ จันทนีอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิกร ยาสมร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประวีณ ปานศภุวัชร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศนูยการศึกษาบงึกาฬ 

รองศาสตราจารย ดร.ยุวนุช กุลาต ี มหาวิทยาลัยนครพนม 

อาจารย ดร.พันคม ศรีบญุลือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย ดร.จุฬารัตน ขนัแกว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย ดร.รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย ดร.รัตนภรณ แซลี ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อาจารย ดร.จารวุรรณ พนมจีระสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

อาจารย ดร.ศุภนารี พิรส มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

อาจารย ดร.กรกนก ดลโสภณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

อาจารย ดร.เฉวียง วงคจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

อาจารย ดร.อัจฉรา ชนากลาง นักวิจัยอิสระ 

อาจารย ดร.แคทลียา ชาปะวัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีรัตน ปานศุภวัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย ดร.โชฒกามาศ พลศร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

  

กลุมวิจัยสถาบัน 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
อาจารย ดร.ชุตกิร ปรุงเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
อาจารย ดร.พรหมจิรา เจาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
อาจารย ดร.นภาพร วงษวิชิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
อาจารย ดร.สุรเกียรติ ปริชาตินนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทิมา พรหมเกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

อาจารย ดร.โสภดิา สมัปตติกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

อาจารย ดร.จิรัฐติกาล วฒุิพันธุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
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สมมติฐานของการวิจัย 

1.  ครูที่มีประสบการณในการทำงานตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนำเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในการ

ดำเนินการตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศ ึกษา

มัธยมศึกษาสุรินทรแตกตางกัน 

2.  ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนำเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในการ

ดำเนินการตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา

มัธยมศึกษาสุรินทรแตกตางกัน 

  

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ปการศึกษา 2564 

จำนวน 85 โรง รวมทั้งสิ้น 3,637 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร. 2564 : 15)  

2. กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ปการศึกษา 2564 โดย

กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan.  1970 : 608 - 610 ; อางถึงใน 

ประสิทธิ ์  สุวรรณรักษ.  2555 : 148 - 149) ไดกลุ มตัวอยางจำนวน 348 คน  แลวทำการสุ มแบบชั ้นภูมิอยางมีสัดสวน 

(Proportional Stratified  Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน มีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 จำแนกประชากรและกลุมตัวอยางตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ 

ซ่ึงเปนกลุมยอยในลักษณะชั้นภูมิ (Stratified)   

2.2 ทำการสุมกลุมตัวอยางใหกระจายไปตามขนาดของโรงเรียนตามสัดสวนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) โดยการวิธีการจับฉลากรายละเอียด เก่ียวกับประชากรกลุมตัวอยาง ดังแสดงไวในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยางของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ปการศึกษา 2564 

 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนโรงเรียน จำนวนครู 

เล็ก 

กลาง 

ใหญ 

ใหญพิเศษ 

56 1,203 28 115 

19 984 10 94 

7 826 4 79 

3 624 2 60 

รวม 85 3,637 44 348 
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แนวทางการดำเนินงานภายใตสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ 19 

ของหมูบานชางบานตากลาง  ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 

Guidelines for Operating under the Circumstances Spreading 

the Coronavirus COVID-19 of Ban Ta Klang Elephant Village, 

Krapho Subdistrict, Tha Tum District, Surin Province 

 

กิตติกร  ฮวดศร1ี* และ รวิฐา  ทวีพรอม1 
Kittikorn  Huadsri1* and Rawita  Taweeprom1 

 

บทคัดยอ   
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานภายใตสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ 

19 ของหมูบานชางบานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ประกอบดวยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยสนาม (Field Research) ทฤษฏีที ่ใชใน

การศึกษาไดแกแนวคิด SWOT และ PDCA กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัย ไดแก ผูนำชุมชน คณะกรรมการหมูบาน พัฒนาชมุชน ตัวแทน

ผู จำหนายผลิตภัณฑชุมชน ควาญชาง ประชาชนที ่มีสวนไดสวนเสียในพื ้นที ่ จำนวน 30 คนโดยใชวิธีการสุ มแบบเจาะจง  

( Purposive sampling )เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ แบบมีโครงสราง การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการตีความและ

พรรณนาเน้ือหา  ผลการวิจัยพบวาแนวทางการดำเนินงานภายใตสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ 19 ของหมูบาน

ชางบานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ไดแก  ผลการวิเคราะห SWOT ไดผลการวิจัยดังน้ี จุดแข็ง มีวัฒนธรรม

ประเพณีที่เก่ียวของกับชีวิตชางมาตั้งแตสมัยกอนหลายรอยป ชุมชนมีทรัพยากร ปราชญชาวบานที่มีวัฒนธรรมความเชื่อที่เก่ียวกับ

ชางซึ่งเปนเอกลักษณของชุมชน จุดออน การขาดความตอเนื่องในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยว และการขาดกำลังใจ 

โอกาส มีเวลาปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว หรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการตอนรับนักทองเที่ยว และอุปสรรค การเกิดการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำใหสงผลตอการงดกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน ไมมีนักทองเที่ยวตางถิ่นเขามาเที่ยวในชุมชนหมูบาน

ชางบานตากลาง ทำใหขาดรายได สภาพเศรษฐกิจไมดี  ผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด โดยนำแนวคิด PDCA พบวา ชุมชนมีการ

สรางการรับรูและการตระหนักตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนาสพันธ 19 นำไปสู

การพัฒนาสภาพพื้นที่ และปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ สงเสริมผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถจำหนายไดในรูปแบบอ่ืนๆและปจจัย

หนุนเสริมจากสวนราชการจากการเขียนแผนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับทุกสภาพการณ 

 

     
1 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย   
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 
*Corresponding author e-mail: Kittikron_2204@hotmail.com 
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คำสำคัญ: ชุมชนทองเท่ียว บานตากลาง หมูบานชาง 
 

Abstract  

This research aims to study the operating guidelines under the circumstances The spread of the 

coronavirus COVID-19 of Ban Ta Klang Elephant Village Krapho Subdistrict, Tha Tum District, Surin Province. This 

research is qualitative research. It consists of research papers. and field research the theory used in the study 

was the SWOT concept. and PDCA The samples used in the research were: Leading the community, village 

committees, community development, representatives of community product distributors, mahouts 30 people 

with stakeholders in the area using a specific randomization method. The research tool was an interview. 

Structured Data analysis uses methods to interpret and describe content. The results showed that Guidelines 

for operations under the epidemic situation of the coronavirus, COVID-19 of Ban Ta Klang Elephant Village, 

Krapho Subdistrict, Tha Tum District, Surin Province Including the results of the SWOT analysis, the results of 

the research are as follows: Strengths There is a cultural tradition associated with the life of elephants since 

hundreds of years ago. Community has resources A local philosopher with a culture of beliefs about elephants, 

which is the identity of the community. Weaknesses Lack of continuity in community development as a tourist 

attraction and lack of morale, opportunity, and have time to improve tourist attractions or improve processes 

Steps to welcome tourists and obstacles The outbreak of the COVID-19 virus has resulted in the suspension of 

activities within the community. There are no foreign tourists visiting the Ban Ta Klang Elephant Village 

community. cause a lack of income bad economic condition The results of the study according to the 

conceptual framework by applying the PDCA concept found that The community has created awareness and 

awareness towards the development of tourist attractions. Due to the epidemic situation of the coronavirus 

COVID-19 leading to the development of the area and improve management methods Promote community 

products so that they can be sold in other ways. and additional supporting factors from government agencies 

from writing a plan to requesting support for the development budget to be consistent with every situation. 

 

Keywords:  Tourism Community, Ban Ta Klang, Elephant Village 

 

บทนำ   
 ปญหาของประเทศไทยตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ยังคงเปนเรื่องปญหาปากทองปญหารายไดไมเพียงพอตอการดำเนิน

ชีวิตซ่ึงเกิดขึ้นและเปนมาอยูโดยตลอดโดยภาครัฐก็ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของปญหาน้ีในทุกรัฐบาลจึงมีนโยบายการลดรายจาย 

สรางรายไดสรางอาชีพเพิ่มเม็ดเงินใหกับประชาชนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางสม่ำเสมอตลอดมาของการดำเนินนโยบายแตก็
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พบวาการดำเนินการตางๆยังไมประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนจึงทำใหประชากรในประเทศยังประสบปญหาดังกลาว

อยูกระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน (2561, หนา 2-3) ไดกลาวถึง ยุทธศาสตรชาติ 20 ป(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมีกรอบ

แนวคิดดานการสรางความสามารถในการแขงขันที่มุงเนนการพัฒนาภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันไดเกิดความยั่งยืน 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายไดที ่ด ีขึ ้นรวมทั ้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่ 12(พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน มีแนวทางเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขัน ใน

เชิงธุรกิจของภาคบริการและพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ขอ 4. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากโดยการมี

สวนรวมของทุกภาคสวนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจอำนาจหนาที่ของกรมการพัฒนาชุมชนในการ

สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความม่ันคงและมี

เสถียรภาพรวมทั้งเสริมสรางความสามารถและความเขมแข็งของชุมชน 

 การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบใหรายไดจากการทองเที่ยวและการสงออกซ่ึงเปนรายไดสําคัญของ

ประเทศหายไปอยางฉับพลัน ผูประกอบการรายยอยขาดกําลังทุนและประชาชนขาดกําลังซ้ือซ่ึงเม่ือปจจัยภายนอกเหลาน้ีไมอาจ

เปนที่พึ่งไดดังที่เคยเปนมาการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยจึงตองหันกลับมาสรางความเขมแข็งภายในประเทศอันเปนไปตาม 

ยุทธศาสตรชาติ หรือก็คือการสรางฐานรากใหม่ันคง ดวยการเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด-19 ใหเปนโอกาสในการสรางเศรษฐกิจฐาน

รากในระดับทองถิ่นและชุมชนควบคูไปกับการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหมทั้ง 4 แหงเพื่อใหเติบโต

อยางยั่งยืนผานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรหรือปรับเขาสูเกษตรแปลงใหญและเกษตรสมัยใหมการแปรรูปเพื่อสราง

มูลคาอุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ BCG รวมทั้งการพัฒนาการทองเที ่ยวและบริการเชิงสรางสรรค ท ี่ มี

คุณภาพสูงโดยมีการยกระดับโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตที่เก่ียวของ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต:ิ2563) 

 กระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน (2561, หนา 2-3) ไดกลาวถึงที่มาและความสำคัญของ ชุมชนทองเที่ยว 

OTOP นวัตวิถีขึ้นเพื่อเปนการสรางรายไดใหคนในชุมชนโดยนำเอาอัตลักษณศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเปนสิ่งดึงดูด

นักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวมีการใชจายและสรางรายได โดยที่คนในชุมชนไมตองละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในเมืองหลวง

ไมตองเขาไปเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมแตสามารถสรางงานสรางอาชีพ และตามนโยบายการสนับสนุนการทองเที่ยวนครชัย

บุรินทรโดยเริ่มตนตั้งแตจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ซ่ึงจังหวัดสุรินทรจะมีความโดดเดนดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ที่นาสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของคนกับชาง และจากขอมูลยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร (พ.ศ. 2561-2565) รอบป 2563 ไดกลาวถึง

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชนเพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยว

โดยการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวและการบริการ และการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

สินคา ผลิตภัณฑ และการบริการที่ไดมาตรฐาน  ในบริบทของหมูบานชางบานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 

ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวกูยและชางเปนจำนวนมากกวา 100 เชือก ซ่ึงถือวาเปนแหลงทองเที่ยวชางที่ใหญที่สุดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลังจากเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหกิจกรรมการแสดงชาง การจำหนาย

สินคาของที่ระลึกของหมูบานชางบานตากลางแหงนี้ขาดรายไดเพราะไมมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในหมูบานเลย อยางไรก็ตาม

หลักการบริหารจัดการนั้นถือไดวาการเกิดอุปสรรคนั้นจะทำใหเกิดโอกาสเสมอและเพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชนที ่เปนแหลง

ทองเที่ยวอันทรงคุณคาผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญและเกิดความสนใจทำการวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานภายใต

สถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ 19 ของหมูบานชางบานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทรเพื่อ

จะไดนำคำถามวาโครงการดังกลาวสามารถแกไขปญหารายไดที่ลดลงของชุมขนหมูบานชางแหงน้ี เพื่อใหไดแนวทางการแกปญหา
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C-724 

นำไปสูการดำเนินงานอยางแทจริง ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ความตองการคนหาปญหาอุปสรรคในการ

ดำเนินการ เพื่อนำขอมูลเหลาน้ีมาใชเปนแนวทางในการการกำหนดนโยบายสาธารณะและการจัดทำโครงการเพื่อแกไขปญหาให

ประชาชนในพื้นที่ชุมชนหมูบานชางแหงน้ีในอนาคตตอไป   

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ 19 ชุมชนทองเที่ยว

หมูบานชางบานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 

 

ทบทวนวรรณกรรม  
 จากการศึกษาการดำเนินงานของชุมชนทองเที่ยวหมูบานชางบานตากลาง ตำบลกระโพ อำทาตูม จังหวัดสุรินทรใน

สภาวะการณปจจุบัน จากการศึกษางานวิจัยของ (ปยังกูล  พวงแกว.2562:1) นำไปสูทฤษฏีที่นำมาใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก การ

วิเคราะห SWOT ซึ่งนักวิชาการทางการจัดการ (Albert Humphreyไดกลาววาการที่จะพัฒนาองคกรหรือธุรกิจใดๆ จะตองใช

หลักการวิเคราะหสภาพองคกร หรือเรียกวา SWOT Analysis ซึ่งจะเปนการวิเคราะหปจจัยที่ผลกระทบตอการดำเนินการมีทั้ง

ปจจัยภายนอก(External Factor)และปจจัยภายใน(Internal Factor)โดยที่ปจจัยภายนอกถือวาเปนปจจัยที่ควบคุมไดยากหรือไม

สามารถควบคุมไดเชน การเมืองการปกครอง,สภาพเศรษฐกิจ,กฎหมาย,เทคโนโลยี เปนตน  สวนปจจัยภายในเปนปจจัยที่องคการ

สามารถควบคุมไดเชน บุคคลการ,งบประมาณ เปนตน องคประกอบของ SWOT ไดแก S แทนคำวา Strengths ซ่ึงหมายถึงจุด

แข็งหร ือจุดเด นที ่ เป นป จจัยภายในที ่จะช วยสง เสร ิมให การดำเนินการขององค กรประสบผลสำเร ็จ    W แทนคำ

วา Weaknesses ซ่ึงหมายถึงจุดออนหรือขอดอยที่เปนปจจัยภายใน ซ่ึง ผูนำขององคกรหรือนักบริหารที่ดีจะตองวิเคราะหขอดอย

ขององคกรและทำการลบขอดอยเหลาน้ันกอนที่จะทำใหเกิดปญหากับการดำเนินการ   O แทนคำวา Opportunities ซ่ึงหมายถึง

โอกาสที่เปนปจจัยภายนอก ซ่ึงเปนประโยชนและชวยสงเสริมใหการดำเนินการมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไดดียิ่งขึ้น ผูนำของ

องคกรหรือนักบริหารที่ดีจะตองเห็นถึงโอกาสเหลานั้นและใชเพื่อสรางความไดเปรียบในการดำเนินการ T แทนคำวา Treats ซ่ึง

หมายถึงอุปสรรคที่เปนปจจัยภายนอกที่อาจจะเปนตัวขัดขวางไมใหการดำเนินการประสบผลสำเร็จ  ผูนำขององคกรหรือนักบริหาร

ที่ดีจะตองวิเคราะหถึงอุปสรรคที่จะเปนตัวขัดขวางการดำเนินการ และทำทุกวิถีทางในการปองกันหรือลดผลกระทบจากอุปสรรค

เหลานั้น และไดนำแนวการบริหารแบบ PDCA  (Plan, Do, Check และ Action )ซึ่งไดกลาววาการดำเนินงานเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาจะตองประกอบดวยการวางแผน และกำหนดวิธีการ การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง ซึ่งผลจากการ

ดำเนินงานจะสงผลตอชุมชน 3 ดานไดแก ดานรายไดชุมชน ดานจำนวนนักทองเที่ยว และดานผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ 1)ดานรายไดชุมชน หมายถึง เปนการศึกษารายไดของชุมชนกอนและหลังเกิดสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 2) 

ดานนักทองเที่ยว หมายถึง จำนวนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในชุมชนในวันปกติ วันหยุด กอนและหลังเกิดสถานการณการ

แพรระบาดของโควิด และ 3) ดานผลิตภัณฑชุมชน หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอยูในชุมชนใหเปนที่ตองการของนักทองเที่ยว

ที่สามารถเปนของฝากของที่ระลึกได สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนหรือกอนและหลังเกิดสถานการณการแพรระบาดของโควิด 

 การวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสำคัญการทองเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก ประวัต ิศาสตร 

โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เชิงเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอม การมีสวน
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C-725 

รวมของชุมชน การคมนาคมและการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ความรวมมือระหวางภาครัฐกับประชาชน ของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 

(2557) มาเปนแนวทางการกำหนดตัวแปรตน และตัวแปรตามดังน้ี   

1) การสรางการรับรูและการตระหนักตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  หมายถึงระดับของสมาชิกในชุมชนหมูบานชางที่ 

ใหความสำคัญตอการอนุรักษ การสงเสริมและพัฒนาชุมชนใหมีคุณสมบัติเปแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดความสนใจ

และดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวในชมุชน 

2) การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  หมายถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เอ้ืออำนวยตอการทองเที่ยว 

ของนักทองเที่ยว ไดแกความสะดวกสบายของที่จอดรถ บริเวณที่น่ังชมการแสดงชาง สถานที่จอดรถ หองน้ำ รวมทั้งฐานที่แสดง

ความรูวัฒนธรรมของชุมชนความผูกพันของคนและชาง 

3) การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน หมายถึง ระดับการเพิ่มประเภทและชนิดของผลิตภัณฑของชุมชนที่เชื่อมโยงความ 

เปนอัตลักษณเฉพาะของชุมชน การพัฒนาหีบหอของผลิตภัณฑ  

4) และปจจัยหนุนเสริมจากสวนราชการ หมายถึงระดับความรวมมือของสมาชิกในชุมชนและการมีสวนรวมของ 

หนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตางๆ ของชุมชนหมูบานชางบานตากลาง 

 ซ่ึงจากการกำหนดตัวแปรตน ก็จะสงผลตอตัวแปรตามประกอบดวย รายไดในชุมชน หมายถึง ระดับรายรับของสมาชิกใน

ชุมชนที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับรู การตระหนักและการใหความสำคัญ การเห็นประโยชนที่จะ

เกิดขึ้นจากชุมชนที่ถือวาเปนพื้นที่ที่มีคุณคาทางดานวัฒนธรรม สวน จำนวนนักทองเที่ยว หมายถึง ระดับและแนวโนมจำนวน

นักทองเที่ยว และการใหความสนใจเขามาเที่ยวชมชุมชนหมูบานชางบานตากลางของนักทองเที่ยว และสุดทาย ผลิตภัณฑชุมชน 

หมายถึง ระดับความพึงพอใจผลิตภัณฑชุมชนหมูบานชางบานตากลางที่นักทองเที่ยวใหความสนใจซ้ือกลับไปเปนของฝากและเปน

ของที่ระลึก 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดนำทฤษฏีและแนวคิดของ ศตปพร มีสุขศรี และศุภลักษณ สุวรรณะชฎ (2557:6) มากำหนดเปนตัว

แปรแทรก หรือเรียกวาผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดทั้งดานบวกและดานลบ ระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ในการวิจัยน้ีได

นิยามผลกระทบ คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําเรื่องใดเรื่องหน่ึงอาจเปนเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันในอนาคตเปนไปไดทั้งทางบวก 

ทางลบและอาจเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายและมิใชกลุมเปาหมายหรือผลกระทบตอสถานการณตางๆทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงแบง

ออกเปน 2 ดานไดแก 1)ผลกระทบทางสังคม หมายถึง ผลกระทบที่เกี่ยวของกับวิธีดําเนินชีวิตของราษฎรในแงระบบคุณคาและ

พฤติกรรมทางสังคม  2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตและกระบวนการกระจายการ

ผลิตหรือสินคาและบริการ เชนผลกระทบของนโยบายที่มีตอรายไดตอหัวตอคน   จากการทบทวนวรรณกรรม จึงนำมาสูกรอบ

แนวคิดในการศึกษาดัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร คร้ังที ่12” 

“วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

 
 

C-726 

รูปภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

รูปภาพท่ี 1 กรอบความคิดการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีรายละเอียดในการดำเนินการวิจัยดังน้ี 

ประชากรและผูใหขอมูล  

1. ประชากร ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ ชุมชนทองเที่ยวหมูบานชาง บานตากลาง ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร 

จำนวน 903 คน 216 ครัเรือน (องคการบริหารสวนตำบลกระโพ,2564) 

2. ผูใหขอมูล ไดแก ประชาชนในพื้นที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับการดำเนินการโครงการจำนวน 30 คน ประกอบดวย ผูนำ

ชุมชน คณะกรรมการหมูบาน พัฒนาชุมชน ตัวแทนผูจำหนายผลิตภัณฑชุมชน ควาญชาง  

โดยใชวิธีสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) (นงลักษณ วิรัชชัย.2555:3) จากผูนำชุมชนและประชาชนที่มี

สวนไดสวนเสียในพื้นที ่

เครื่องมือการวิจัย    

การวิจัยน้ีไดมีการทบทวนกรอบแนวคิดจากนักวิชาการโดยใชวิธีการศึกษา 2 วิธีดังตอไปน้ี 

1. วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาขอมูลโครงการฯ จากคูมือการดำเนินงานโครงการเอกสาร

ประกอบการดำเนินโครงการ วารสารเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล  

2. วิธีการวิจัยสนาม (Field Research) โดยการลงพื้นที่ชุมชนหมูบานชางบานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม 

จังหวัดสุรินทรเพื่อสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกกับผูนำชุมชนคณะกรรมการหมูบาน ประชาชนที่มี

สวนไดสวนเสียในพื้นที่   

แนวทางการดำเนินงาน 

1. การสรางการรับรูและการตระหนักตอการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว 

2. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

3. การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 

4. ปจจัยหนุนเสริมจากสวนราชการ 

ผลกระทบ 

1. ผลกระทบดานทางสงัคม 

2. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

                ผลลัพธ 

1. ดานรายไดในชุมชน 

2. ดานจำนวนนักทองเทีย่ว 

3. ดานผลิตภัณฑชุมชน 
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ซ่ึงไดพัฒนาเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชเครื่องมือ ไดแก แบบสัมภาษณ แบบมี

โครงสรางมีคำถามและขอกำหนดที่แนนอนโดยจะสัมภาษณโดยใชคำถามเดียวกับผูใหขอมูลทุกราย  และกอนการเก็บรวบรวม

ขอมูลผูวิจัยไดเครื่องมือในการวิจัยเสนอตอผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวและดานบริหารธุรกิจจำนวน 3 ทาน 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และผูวิจัยไดนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยประกอบดวย 

1. ศึกษาขอมูลโครงการฯ จากคูมือการดำเนินงานโครงการ เอกสารประกอบการดำเนินโครงการวารสารเพื่อเก็บรวบรวม

ขอมูล  

2. ลงพื้นที่ชุมชนหมูบานชางบานตากลาง ตำบลกระโพ อำทาตูม จังหวัดสุรินทรเพื่อสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยใช

เทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกกับผูนำชุมชนประชาชนที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที ่

การวิเคราะหขอมูล  

จัดกลุมขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลแยกเปนหัวขอเปนประเด็นๆในการพิจารณาผลจากการเก็บขอมูลแนวทางการ

ดำเนินงานหมูบานทองเที่ยวชาง บานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ

วิเคราะหขอมูลการตีความและเขียนความเชิงพรรณา 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

โดยผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห SWOT เพื่อทราบถึงจดุแข็ง 

จุดออน โอกาสและอุปสรรคของหมูบานชางบานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร และไดแนวทางในการดำเนิน

ภายใตสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ 19 ของหมูบานทองเที่ยวชาง บานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม 

จังหวัดสุรินทร ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห SWOT ไดผลการวิจัยดังน้ี 

จุดแข็ง ชุมชนหมูบานชางบานตากลาง เปนชุมชนชาวกุยที่มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงชาง  มีวัฒนธรรมประเพณีที่

เก่ียวของกับชีวิตชางมาตั้งแตสมัยกอนหลายรอยป  ชุมชนมีทรัพยากร ปราชญชาวบานที่มีวัฒนธรรมความเชื่อที่เก่ียวกับชางซ่ึงเปน

เอกลักษณของชุมชน 

จุดออน การขาดความตอเน่ืองในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยว และ การขาดกำลังใจ แรงจูงใจที่จะกระตุนให

สมาชิกในชุมชนรับรูและตระหนักตอการใหความสำคัญของแหลงทองเที่ยวในชุมชนในภาพรวม 

โอกาส  ภาครัฐในระดับชาติ ระดับภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยวนวัตวิถีและการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ทำใหมีโอกาสในการปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว หรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการตอนรับนักทองเท่ียว 

อุปสรรค การเกิดการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำใหสงผลตอการงดกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน ไมมีนักทองเที่ยว

ตางถิ่นเขามาเที่ยวในชุมชนหมูบานชางบานตากลาง ทำใหขาดรายได สภาพเศรษฐกิจไมดี   

ผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด โดยนำแนวคิด PDCA มาใชในกระบวนการวิจัย ผลการวิจัยพบวา  

ประเด็นที่ 1 การดำเนินงานของหมูบานทองเที่ยวชาง 
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1. การสรางการรับรูและการตระหนักตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนาส

พันธ 19 ทำใหนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวหมูบานทองเที่ยวชาง บานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ไมสามารถ

เขามาเที่ยวชุมชนแหงน้ีได ซ่ึงมีสาเหตุหลายประการ ไดแกการแถลงประกาศใชพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ 19 สายพันธุใหม 2019 หรือ 

Covid-19 ซ่ึงใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 26 มีนาคม 2563 เปนตนไป ทำใหนักทองเที่ยวไมสามารถเขามาทองเที่ยวได ดังน้ันจึงมี

ความจำเปนตองสรางการรับรู และการตระหนักตอการพัฒนาแหลงทองเที ่ยวใหมีความสะอาด นาสนใจเพื ่อที ่จะรองรับ

นักทองเที่ยวภายหลังจากการมีนโยบายและการปองกันการแพรระบาดระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ 19 ได 

2. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การกำหนดนโยบายใหมีการพัฒนาความสะอาด การดูแลชาง การฝกชาง

เพื่อใหมีความสามารถในการแสดง การพัฒนาบุคลากรในหมูบานชางใหมีทักษะความรูความสามารถในการแสดงชาง การปรับปรุง

สถานที่แสดงชางใหมีความสมบูรณพรอมที่จะตอนรับนักทองเที่ยว ไดแก การปรับปรุงเกาอ้ี การปรับปรุงซอมแซมหองน้ำ และการ

ปรับปรุงอุปกรณในการแสดงชาง 

3. การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน การกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเปนของที่ระลึกโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคา

และของที่ระลึกที่มีความเปนเอกลักษณของชุมชนหมูบานทองเที่ยวชาง และเปนผลิตภัณฑของที่ระลึกที่ไมสื่อถึงการทำลายชีวิต

ของชาง เชน แหวนจากขนของชาง ภาพวาดฝมือชางและเสื้อที่แสดงสัญลักษณชางประจำทองถิ่นเปนตน  

4. ปจจัยหนุนเสริมจากสวนราชการ ทางราชการควรมีงบประมาณในการตอยอดใหการชวยเหลือชุมชนใหมีรายได

ภายใตสถานการณโควิด-19 เน่ืองจากชางไมมีอาหาร คนเลี้ยงอดได แตชางตองอ่ิมเพราะเปรียบเสมือนคนใน  

 ประเด็นที่ 2 การวิจัยครั้งนี้ไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของหมูบานหมูบานทองเที่ยวชาง บานตากลาง 

ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 

1. ผลกระทบดานสังคม พบวาภายใตสถานการณ การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ 19 สายพันธุใหม 2019 

มีผลกระทบตอชาวบานในชุมชนเปนอยางมากตอการเปนหมูบานชุมชนทองเที่ยวเน่ืองจากบริเวณที่ดำเนินการไมมีนักทองเที่ยวเขา

มาและคนในชุมชนไมกลาไปมาหาสูกันเหมือนเคยทำใหชีวิตความเปนอยูไมเหมือนกอนมีการหวาดระแวงกันและบางครั้งมีปญหา

การทะเลาะเบาะแวงบางเรื่องของการเขาชุมชน      

 2.  ผลกระทบดานสภาพเศรษฐกิจ ในปจจุบันสถานการณยังไมดีขึ้นทำใหประชาชนลดการใชจายมีการใชจายอยาง

ประหยัดทำใหการกระจายรายไดสูชุมชนยังไมเต็มที่เทาที่จะควรเปน  

ประเด็นท่ี 3 ขอเสนอแนะจากการดำเนินงานของโครงการ พบวาขอเสนอแนะมีดังน้ี  

 1. ทางราชการควรมีงบประมาณในการตอยอดใหการชวยเหลือชุมชนใหมีรายไดภายใตสถานการณโควิด-19 เน่ืองจาก

ชางไมมีอาหาร คนเลี้ยงอดได แตชางตองอ่ิมเพราะเปรียบเสมือนคนในครอบครัว         

2. ควรสงเสริมความรวมมือทั้งหนวยงานราชการทองถิ่นทองที่และชาวบานในพื้นทีใ่หรวมมือกันทำงานดวยกันทุกฝาย 

อภิปรายผล   

 แนวทางการดำเนินงานภายใตสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ 19 ของหมูบานทองเที่ยวชาง บานตา

กลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ไดแก การสรางการรับรูและการตระหนักตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยว การพัฒนา
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แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน และปจจัยหนุนเสริมจากสวนราชการ และการศึกษาน้ีพบสภาพปญหาที่

เกิดขึ้นในชุมชนทั้งหมด 3 ดาน ไดแก  

1. ผลที่เกิดขึ้นจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19  พบวา โดยไมวาจะเปนดานรายไดที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 

ดานจำนวนนักทองเที่ยวภายในชุมชนดานการจำหนายผลิตภัณฑชุมชน พบวา ทำใหไมมีนักทองเที่ยวและชุมชนไมสามารถจำหนาย

ผลิตภัณฑในชุมชนไดและไมมีรายได       

2. ผลกระทบและปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการชุมชนทองเที่ยวหมูบานชางบานตากลาง ต.กระโพ 

อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร พบวาผลกระทบทางสังคมในดานผลกระทบตอวิถีชีวิตคนในชุมชนนั้น มีผลกระทบตอชาวบานใน

ชุมชนเปนอยางมากตอการเปนหมูบานชุมชนทองเที่ยวเน่ืองจากบริเวณที่ดำเนินการไมมีนักทองเที่ยวเขามาและคนในชุมชนไมกลา

ไปมาหาสูกันเหมือนเคยทำใหชีวิตความเปนอยูไมเหมือนกอน และบางครั้งมีปญหาการทะเลาะเบาะแวงบางเรื่องของการเขาชุมชน

สวนผลกระทบดานสภาพเศรษฐกิจ ในปจจุบันยังไมดีทำใหประชาชนลดการใชจายมีการใชจายอยางประหยัดทำใหการกระจาย

รายไดสูชุมชนยังไมเต็มที่เทาที่จะควรเปน ปญหาและอุปสรรค พบวาขาดการใหความชวยเหลือจากผูนำองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และหนวยงานของรัฐทำใหการแกไขปญหายังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควรจะเปนและปญหาความรวมมือของคนภายใน

ชุมชนชาวบานยังไมใหความรวมมือในการพรอมใจเสียสละอยางเต็มที่ทำใหการแกไขปญหาภายใตสถานการณการแพรระบาดของ

โควิด-19 ทำงานยังไมสำเร็จอยางที่ควรจะเปนซึ่งสอดคลองกับตัวแบบการประเมินแบบระบบเปดของ (วรเดช จันทรศร และ

ไพโรจน ภัทรนรากุลอางถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ, 2562, หนา 115-116) ที่กลาววาในการเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะเปด

กวางเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมใหขอมูลและรวมประเมินผลโดยตรงจากน้ันนำขอมูลมาวิเคราะหและประเมินผลขอมูล

ที่ไดเก็บรวบรวมมา และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปยังกูล  พวงแกว(2562:1)ไดศึกษาการดำเนินงานของโครงการหมูบาน/ชุมชน

ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีกรณีศึกษาบานทายดง หมูที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พบวา สภาพเศรษฐกิจ

ในปจจุบันยังไมดีทำใหประชาชนลดการใชจายมีการใชจายอยางประหยัด ทำใหการจับจายใชสอยการกระจายรายไดสูชุมชนยังไม

เต็มที่เทาที่จะควรเปนปญหาสภาพโครงสรางตลาดชุมชนที่มีโครงสรางไมแข็งแรงม่ันคงปญหาการขาดการใหความชวยเหลือจาก

ผูนำองคกรปกครองสวนทองถิ่นปญหาความรวมมือของคนภายในชุมชนและปญหาการขาดการประชาสัมพันธหมูบานทองเที่ยวให

เปนที่รูจักอยางทั่วถึงในวงกวาง 

3. ขอเสนอแนะจากการดำเนินงานของโครงการ พบวาทางราชการควรมีงบประมาณในการตอยอดใหการชวยเหลือ

ชุมชนใหมีรายไดภายใตสถานการณโควิด-19 เนื่องจากชางไมมีอาหาร คนเลี้ยงอดได แตชางตองอิ่มเพราะเปรียบเสมือนคนใน

ครอบครัวและควรสงเสริมความรวมมือทั้งหนวยงานราชการทองถิ่นทองทีแ่ละชาวบานในพื้นที่ใหรวมมือกันทำงานดวยกันทุกฝาย

ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการประเมินผลนโยบายสาธารณะของ Dunn (อางถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ, 2562, หนา 106)ที่

กลาวถึงการประเมินผลเชิงตัดสินใจ (Decision-Theoretic Evaluation)ซึ่งตองอาศัยความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในเรื่องคุณคา

ของนโยบายเพราะถือวาทุกฝายมีสวนเก่ียวของในการ กำหนดและการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงระหวาง

ผลของนโยบายกับคุณคาที่ไดรับอีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (อรัญยา ปฐมสกุล และคณะ.2560:108) ไดศึกษาเรื่องการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน กรณีศึกษา ตำลบลทาชนะ อำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยศึกษาบร ิบทชุมชน

ปญหาดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศความตองการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของ

ชุมชน ต.ทาชนะ อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี ซ่ึงพบวาการจะพัฒนาใหหมูบานทองเที่ยวของชุมชนใหประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นควร

จะตองมีการสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือและประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เพื่อหนุนเสรมิหมูบานทองเที่ยว

ใหพัฒนามากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามงานวิจัยน้ีแนวคิด SWOT และ PDCA อธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 จากผลการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี   

 ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช  

 1) ควรจัดใหมีเวทีประชาคมรับฟงความคิดเห็นชาวบานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรับทราบความรูสึกและความพึงพอใจ

สภาพปญหาที่มีความแตกตางกันในแตละพื้นที่เพื่อนำมาใชเปนแนวทางในการกำหนด ปรับปรุงแกไขและพัฒนานโยบายตอไปใน

อนาคต  

 2) ควรมีการเขียนแผนการพัฒนาชุมชนแหลงทองเที่ยวใหเห็นเปนรูปธรรม เพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพื่อตอยอด

พัฒนาหมูบานทองเที่ยวเพื่อเปนแผนพัฒนาในระดับตำบล ภายใตสถานการณตางๆที่เกิดขึ้น เพื่อเปนขวัญกำลังใจใหกับประชาชน

ในพื้นที่ใหเกิดการรวมมือรวมใจ  

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป  

 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการของหมูบานทองเที่ยวในหลายพื้นที่เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยเพื่อใชเปนตนแบบในการ

แกไขปญหา 
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