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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง แนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยั
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งานวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพ และปัญหาของคณะละครชาตรี อ าเภอ

วิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 2) เพ่ือน าเสนอแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยั
ชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพ่ือสงัคม  กลุม่ตวัอย่าง คือ สมาชิกในชมุชน จ านวน 968 คน เจ้าของ
คณะละคร 6 คน และผู้น าชมุชน 4 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสมัภาษณ์ 
และแบบประเมินร่างแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ชุมชนละครชาตรี  อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั
อ่างทอง ตามลกัษณะกิจการเพ่ือสงัคม วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าข้อมลูที่ได้จากแบบสมัภาษณ์ มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) เพ่ือน าเสนอ
แนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ชมุชน ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิด
กิจการเพ่ือสงัคม ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของสมาชิกในชมุชนเก่ียวกบัความคิดเห็นของสมาชิกใน
ชมุชนท่ีมีต่อละครชาตรีในชมุชน และการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ในชมุชนทัง้หมด มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (Mean = 3.84, S.D. = 0.87) 2) ผลจากการวิเคราะห์เนือ้หา พบว่า แนวทางการด าเนินงานศนูย์
การเรียนรู้ชมุชน ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพ่ือสงัคม ควรมี
องค์ประกอบทัง้หมด 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านอาคารสถานท่ี ควรอยู่ในท่ีท่ีคนในชมุชนไปมาสะดวก (2) ด้าน
คณะกรรมการ    มีความรู้และสนใจละครชาตรีหรือศิลปะวฒันธรรมของไทย (3) ด้านครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ มี
ความรู้และสนใจละครชาตรีหรือศิลปะวฒันธรรมของไทย (4) ด้านสื่อและอปุกรณ์ ควรเป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีมี
ความหลากหลาย เหมาะสมกบัทกุช่วงวยัของการเรียนรู้ (5) ข้อมลูทัว่ไป ควรมีข้อมลูความเป็นมาของศนูย์การ
เรียนรู้ชมุชนฯ (6) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ละครชาตรี ควรมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย และสามารถสง่เสริม 
สนบัสนนุในการท ากิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้ (7) ด้านการบริหารจดัการ คนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการบริหาร
จดัการด้านต่าง ๆ (8) งบประมาณ คนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการจดัหางบประมาณ และควรได้รับการ
สนบัสนนุงบประมาณจากภาครัฐ 
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The purposes of this study were (1) to study the environment and problems of Lakorn 

Cha-Tree in the Wiset-Chai-Chan district of Angthong province; (2) to present guidelines for the 
Learning Center of Lakorn Cha-Tree, in Wiset-Chai-Chan districts of Angthong province according to 
the concept of social enterprise. A sample of nine hundred and sixty eight members, according to 
the Krejcie and Morgan table with a 95% confidence level for questionnaires, six Lakorn Cha-Tree 
theatre owners and four community leaders for interviews. The instruments included a questionnaire 
and structured interview that constructed by the researcher. The data was analyzed using 
percentage, mean, standard deviation and a content analyzed interview form from Lakorn Cha-Tree 
theatre troupe owner and community leaders for presenting the guidelines for learning center of 
Lakorn Cha-Tree, according to the concept of social enterprise. The results of the research were as 
follows: (1) The opinions of the members were at a high level overall (Mean = 3.84, S.D. = 0.87); (2) 
the results of analyzed content found that the Guidelines for Learning Center at Lakorn Cha-Tree in 
Wiset-Chai-Chan districts’s Angthong province through social enterprise concept should be consist 
of eight elements, as follows (1) the location of the building should be convenient for transport; (2) 
the committee should have knowledge of Lakorn Cha-Tree or interested in the art and culture of 
Thailand; (3) teachers should have knowledge of Lakorn Cha-Tree or interested in the art and culture 
of Thailand; (4) the instructional media should consist of various materials and appropriate for all 
ages; (5) general information should be history of learning center of Lakorn Cha-Tree; (6) learning 
activities should be various activities about Lakorn Cha-Tree and support to earn revenue; (7) 
members of the community should be involved in the management of the center; (8) members of the 
community should be involved in raising the budget and supported by the government. 
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วิเศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง ตามแนวคิดกิจการเพ่ือสงัคม จงึขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนีด้้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
มรดกทางวัฒนธรรมของไทยล้วนเป็นสิ่ ง ท่ีควรอนุ รักษ์สืบสานให้คงอยู่ต่อไป 

ขณะเดียวกันก็ควรเผยแพร่ให้สงัคมได้รับรู้และเห็นความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรม อนัจะ
เป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของประชาชนในชาติ  การสร้างสรรค์สั่งสมมรดก
วฒันธรรมของชาติแต่ละประเภทย่อมมีภูมิหลงัมาจากลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ รวมทัง้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจยัในการสร้างความคิด และจินตนาการในการสร้างสรรค์ ท าให้เกิด
มรดกวัฒนธรรมหลายประเภทในประเทศไทย มรดกทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ มรดกทาง
โบราณคดี แหลง่โบราณคดี โบราณสถานตา่งๆ ซึง่แสดงถึงลกัษณะของความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรมของชมุชนเป็นแหลง่เรียนรู้ มรดกด้านศิลปกรรมซึง่เป็นสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้และสืบตอ่กนั
มาจนเป็นวฒันธรรม มรดกทางด้านศิลปะการแสดงเป็นมรดกทางวฒันธรรมส าคญัของชาติอีก
แขนงหนึ่ง ซึ่งมีส่วนท่ีเป็นการแสดงตามขนบเดิมและพฒันาการไปตามสงัคมรวมทั ง้ความนิยม
เฉพาะท้องถ่ินทัว่ทกุภมูิภาค รวมถึงนาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงประจ าชาติอย่างหนึ่งท่ีมีใน
ระดบัประชาชนและราชส านกั แสดงให้เห็นถึงความมีอารยะทางภมูิปัญญาด้านวฒันธรรมของคน
ไทย เอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของการแสดง คือ การใช้ท่าร าประกอบเพลงบรรเลง เพลงขบัร้อง การละคร 
คือการแสดงท่ีผกูเป็นเร่ืองราว มีล าดบัเหตกุารณ์สมัพนัธ์กนัตัง้แต่ต้นจนจบ ละครไทยส่วนใหญ่มี
การร่ายร าประกอบ แสดงความงดงามอ่อนช้อยตามลักษณะไทย ศิลปะการแสดงประเภทนี ้
สืบเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 3 ศตวรรษ มีการพฒันาตามยคุสมยั แตย่งัคงรักษารูปแบบบทละคร เพลง
ดนตรี เพลงร้อง กระบวนการแสดง ตลอดจนเคร่ืองแตง่กายไว้ ซึง่ละครชาตรีถือเป็นต้นก าเนิดของ
การแสดงละครร าประเภทตา่งๆ (กรมศิลปากร, 2559)  

ประวตัิความเป็นมาของละครชาตรี มีก าเนิดขึน้ตัง้แต่สมยักรุงศรีอยธุยา มีผู้สนันิษฐาน
ว่า คงจะเกิดจากการน าเอาการขบัร้องและระบ าฟ้อนร าประกอบดนตรี ซึง่ไทยเรามีอยู่ตัง้แต่สมยั
สโุขทยั มาผสมกบัการแสดงละคร เป็นเร่ืองแบบอินเดีย ดงัท่ี นายธนิต อยู่โพธ์ิ (สมุนมาลย์ นิ่มเนติ
พนัธ์, 2532) ได้กลา่วไว้ว่า วิธีการบางอย่างของละครชาตรีท่ีมีผู้แสดงเป็นหลกั 3 คน คือ ตวันาย
โรง ตวันาง และตวัตลกดงักล่าวแล้ว แสดงให้เห็นว่าเป็นละครประเภทเร่ร่อนไปตามหวัเมืองต่างๆ 
จึงจ ากัดตัวผู้ แสดงเพื่อความสะดวกในการเดินทาง แม้แต่เคร่ืองดนตรีก็ต้องมีน้อยชิน้ และ
คล้ายคลงึกบัละครอินเดีย เคร่ืองดนตรีท่ีเลน่มีเพียงป่ีเลา 1 คู ่กลอ่งเลก็ 1 คู ่และฆ้อง 2 ชดุ 
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เม่ือพ.ศ. 2375 สมยัรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยรู
วงศ์ (ดิศ บนุนาค) สมยัท่ียงัเป็นเจ้าพระยาพระคลงั ได้ลงไปปราบและระงับเหตกุารณ์รายทางหวั
เมืองภาคใต้พวกชาวใต้จงึอพยพตามมา รวมทัง้พวกท่ีมีความสามารถในการแสดงละครชาตรีด้วย 
พวกนีต้ัง้บ้านเรือนอยู่ท่ีต าบลสนามควาย และรวมทัง้คณะละครท่ีรับเหมาแสดงงานต่างๆ จน
แพร่หลายและฝึกหดักนัสืบต่อมา ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ได้มีผู้คิดน าเอาละครชาตรีกบัละคนนอกมา
ผสมกนั เรียกวา่ “ละครชาตรีเข้าเคร่ือง” หรือ “ละครชาตรีเคร่ืองใหญ่” การแสดงแบบนีบ้างครัง้ก็มี
ฉากแบบละครนอก แต่บางครัง้ก็ไม่มีฉากอย่างละครชาตรี ดนตรีประกอบก็ใช้แบบผสม คือใช้
เคร่ืองดนตรีของละครชาตรีผสมกบัวงป่ีพาทย์ของละครนอก การแสดงเร่ิมด้วยร าซดัชาตรี แล้วลา
โรง จบัเร่ืองด้วยเพลง “วา” แบบละครนอก สว่นเพลงและวิธีการแสดงก็ใช้ทัง้ละครชาตรีและละคร
นอกปนกนั การแสดงแบบนีย้งัเป็นท่ีนิยมมาจนถึงปัจจบุนันี ้

ปัจจบุนัการแสดงละครชาตรียงัคงอยู ่และเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในการจดัให้มีละครชาตรี
แก้บน เช่น ท่ีศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง กรุงเทพฯ ท่ีโบสถ์หลวงพ่อโสธร  หรือแสดงตามบ้านของผู้ ท่ี
ประสงค์จะแก้บน อย่างไรก็ดี การแสดงละครชาตรีปัจจุบนัได้กลายรูปไปมาก แต่มกัจะจดัแสดง
เป็นชดุๆ ซึง่เกือบไม่มีรูปแบบละครชาตรีเหลืออยู่ ในบางจงัหวดัละครชาตรีเลน่ในโอกาสตา่งๆ สดุ
แท้แต่เจ้าของงานต้องการ ในจังหวัดอ่างทอง จันทบุรี และตราด ส่วนมากจะเป็นงานเก่ียวกับ
ศาสนา เช่น งานชกัพระ งานประจ าปี ฯลฯ (สมุนมาลย์ นิ่มเนติพนัธ์, 2532) ซึง่มีความสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ (เบ็ญจมาศ ค าอุ่น, 2549) ท าการวิจยัเร่ืองละครชาตรีในอ าเภอวิเศษชยัชาญ 
จงัหวดัอ่างทอง พบวา่ ผู้แสดงละครชาตรีเดิมเป็น ผู้ชายล้วน ตวัแสดงมี 3 ตวั คือตวัพระหรือตวัยืน
เคร่ือง ตวันาง และจ าอวดหรือตวัเบ็ดเตล็ด ต่อมาการแสดงได้มีการพฒันาขึน้ ตวัละครมีมากขึน้ 
และผู้แสดงก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงเป็นส่วนมาก การแต่งกายก็คล้ายมาทางละครนอก เร่ืองท่ีเล่นมกั
ใช้เ ร่ืองประเภทเดียวกับละครนอก ขณะแสดงบางตอนอาจมีการแทรกการแสดงอ่ืนๆได้
เช่นเดียวกบัละครนอก แต่ปัจจบุนัละครชาตรีเปลี่ยนไปมาก ผู้ชมก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นกั คงเล่น
กนัเพื่อแก้บนเท่านัน้  

ถึงแม้ว่ารูปแบบการแสดงละครชาตรี จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่ภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมด้านการแสดงละครชาตรี  ยงัคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนัเห็นได้จากงานวิจยั
ของ (กนก คล้ายมขุ & คณะ, 2550) ท าการวิจยัเร่ืองละครชาตรี ในจงัหวดัอ่างทอง พบว่า ละคร
ชาตรีในอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ปัจจบุนัมีจ านวน 16 คณะ เหตท่ีุคณะละครชาตรี ใน
พืน้ท่ีนีมี้จ านวนมาก เน่ืองจากมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ท่ีแสดงถึงพัฒนาการของชุมชน
โบราณในพืน้ท่ีลุม่น า้เจ้าพระยา มาตัง้แตส่มยัท่ีช่ืออ่างทองยงัไมป่รากฏ มีหลกัฐานแสดงชดัเจนว่า 
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ดินแดนแถบนี ้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของผู้ คน มาตัง้แต่สมัยทวารดี เป็นพืน้ท่ีท่ีมีมรดกทาง
วฒันธรรม ด้านโบราณวตัถ ุโบราณสถาน งานศิลปกรรม งานปราณีตศิลป์ ท่ีสะท้อนร่องรอยอดีต
อนัเคยรุ่งเรือง ได้สัง่สมและหลอมรวมเป็นประชาคมอ่างทองอย่างแนบแน่น นอกจากนี ้ยงัรวมถึง
วัฒนธรรมพืน้บ้านอีกมากมาย อาทิ วรรณกรรมพืน้บ้าน การแพทย์แผนไทยพืน้บ้าน อาหาร
พืน้บ้านและการละเล่นพืน้บ้านท่ีส าคญั ได้แก่ เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงทรงเคร่ือง เพลงเก่ียวข้าว 
เพลงร าโทน รวมทัง้การแสดงพืน้บ้านด้านละครชาตรี ท่ีกระจดักระจายอยู่ตามพืน้ท่ีตา่งๆ จึงได้รับ
การสืบทอดวฒันธรรม ด้านละครชาตรีจากบรรพบรุุษมาอยา่งตอ่เน่ือง 

การแสดงละครชาตรียงัคงปรากฎอยู่ในหลายจงัหวดัของทางภาคกลาง แต่ละครชาตรี 
ในอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ยงัคงไว้ซึง่ความเป็นเอกลกัษณ์ของละครไทยได้เป็นอย่าง
ดี ทัง้ภูมิปัญญาด้านการท าเคร่ืองแต่งกาย บทละครมีทัง้บทร้องและบทพูด และกระบวนท่าร าท่ี
การสืบทอดจากรุ่นสูรุ่่น แตค่วามรู้เหลา่นัน้ไมไ่ด้รับการเก็บรักษาท่ีดี ไม่ได้ถกูรวบรวม และเผยแผ่สู่
สงัคม ผู้วิจยัจึงเห็นความส าคญัของความรู้ภมูิปัญญาทางด้านละครชาตรี ในอ าเภอวิเศษชยัชาญ 
จงัหวดัอ่างทอง ในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้คนในชมุชน และสงัคมได้มีโอกาส เรียนรู้ พฒันา
ตนเองใน ทกุช่วงชีวิตอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่สอดคล้องกบั หลกัการการศกึษาตลอดชีวิต  

การจดัการศึกษาตลอดชีวิตควรจดัอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เม่ือประชาชนมีความพร้อม
หรือมีความต้องการเรียนรู้เม่ือใดก็สามารถเรียนรู้ได้สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ควรจดัการศกึษาให้
ผสมกลมกลืนไปกบัการด าเนินชีวิตของประชาชน ให้ประชาชนเกิดความรู้สกึวา่การศึกษาเป็นสว่น
หนึ่งของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชุมชนจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคัญ การเรียนรู้มิได้
เกิดขึน้เฉพาะภายในโรงเรียนหรือสถานศกึษาเท่านัน้ แตส่ามารถเกิดขึน้ได้จากแหล่งตา่งๆภายใน
ชุมชน เช่น ท่ีบ้าน ท่ีท างาน สถาบนัศาสนา หน่วยงานต่างๆ องค์กรท้องถ่ิน  ห้องสมุด ศูนย์การ
เรียนชุมชน แหล่งความรู้เหล่านีมี้ส่วนเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของบุคคลอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 
เพราะฉะนัน้ จึงเป็นแหล่งท่ีจะให้ความรู้ ให้การศึกษาตลอดชีวิตได้ (สุมาลี สงัข์ศรี, 2544) 
หลกัการการศึกษาตลอดชีวิตส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและมีแหล่งเรียนรู้
ให้กบัคนในชมุชน  ทัง้นีเ้น่ืองจากศนูย์การเรียนรู้เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีจะสง่เสริมการจดักิจกรรม
ในชมุชน 

ศูนย์การเรียนรู้ คือ ศูนย์กลางการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชนในชุมชน และเป็นสถานท่ีสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจนภมูิปัญญาของชมุชน รวมทัง้ยงัเป็นแหลง่บริการชมุชนในการจดั
กิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน โดยเน้นการเรียนรู้บนวิถีชีวิตกับการ
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เปลี่ยนแปลงในยคุโลกาภิวฒัน์ และก่อให้เกิดสงัคมแห่งการเรียนรู้มุ่งพึง่พาตนเอง (กรมการศกึษา
นอกโรงเรียน, 2545) 

อย่างไรก็ตามการสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิปัญญาด้านละครชาตรีคงอยู่อย่างยั่งยืน
ให้กบัตนเอง ชุมชน และสงัคมได้นัน้ต้องอาศยัการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัโลกในยคุปัจจุบนั 
ซึง่จากงานวิจยัของกนก คล้ายมขุและคณะ (กนก คล้ายมขุ & คณะ, 2550) ท าการวิจยัเร่ืองละคร
ชาตรี ในจงัหวดัอ่างทอง ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาของละครชาตรี ในอ าเภอวิ เศษชยัชาญ จงัหวดั
อ่างทอง พบว่า  1.ผู้ แสดงละครชาตรีส่วนใหญ่มีอายุมากขึน้ หลายคนจึงเลิกแสดงไปประกอบ
อาชีพอ่ืน ท าให้ละครบางคณะมีจ านวนผู้แสดงไม่เพียงพอ  2.คณะละครบางคณะ ก่อตัง้คณะขึน้
เพื่อหารายได้ ในลกัษณะการสร้างเคร่ืองละครแต่ไม่ได้ค านึงถึงการสร้างนักแสดงละคร ท าให้
ละครบางคณะมีผู้แสดง 1-2 คนเท่านัน้ 3.จ านวนคณะละครท่ีเพิ่มขึน้ เกิดจากการแยกคณะจาก
คณะละครท่ีมีอยู่เดิมมากกว่าการสร้างผู้ แสดงขึน้ใหม่ 4.เยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่เรียนละครอย่าง
จริงจงั เน่ืองจากต้องเข้าสู่ระบบการศกึษาภาคบงัคบั ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กบัการศกึษาในระบบ
มากกวา่ 5.การวา่จ้างละครชาตรีในปัจจบุนัลดน้อยลง ด้วยปัจจบุนัระบบเศรษฐกิจฝืดเคือง สงัคม
ต้องประหยดั การใช้ละครยก (ละครพลาสติก) หรือการแก้บนโดยร าเป็นยก ใช้ส าหรับแก้บนมี
แนวโน้มท่ีจะปฏิบัติในลักษณะนีม้ากขึน้ 6.ค่าตอบแทน ท่ีเป็นรายได้โต้โผละครได้รับน้อยลง 
เน่ืองจากต้องก าหนดราคาให้ต ่าลงแข่งขนัเพื่อความอยูไ่ด้ โดยรับเป็นคา่ตอบแทนจาก เคร่ืองละคร 
เคร่ืองดนตรี เคร่ืองขยายเสียง และคา่เช่ารถ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีต้้องลงทนุในราคาสงูด้วยเช่นกัน 

จากการท่ีคณะละครชาตรี ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประสบกับสภาพ
ปัญหาตา่งๆท่ีสง่ผลกระทบตอ่การด ารงไว้ซึง่ภมูิปัญญาด้านละครชาตรีและปัญหาทางด้านรายได้ 
ผู้วิจยัเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะท าให้คณะละครชาตรีสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม กิจการเพื่อสงัคม  เป็นกิจการท่ีมีเป้าหมายหลกัเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พฒันาสงัคม และสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกการค้าหรือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการน า
นวัตกรรมใหม่ๆอันหลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการตอบสนองความท้าทายท่ีมีอยู่หรือก าลงัจะ
เกิดขึน้ของสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยหวงัให้เกิดการส่งผ่านการเปลี่ยนแปลงท่ียัง่ยืน แม้กิจการ
เพื่อสงัคมจะใช้รูปแบบของการด าเนินการแบบธุรกิจท่ีสามารถสร้างผลก าไรได้เพื่อท าให้กิจการ
สามารถสร้างผลกระทบทางสงัคมได้อย่างต่อเน่ืองและไม่ต้องพึ่งพากลไกสนบัสนนุจากภายนอก  
แต่กิจการเพื่อสังคมจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดของการด าเนินการอยู่ท่ีการแก้ปัญหาสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อมไม่ใช่ผลก าไร (Profitable but not-for-profit) (ส านกังานสร้างเสริมกิจการเพื่อสงัคม
แห่งชาติ, 2554)  
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ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าองค์ประกอบด้านศูนย์การเรียนรู้ ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มี
องค์ประกอบทัง้หมด 8 ด้านได้แก่ 1. สถานท่ี 2. คณะกรรมการ 3. ครูประจ าศนูย์การเรียนรู้  4. สื่อ
อปุกรณ์ 5. ข้อมลูทัว่ไป 6. กิจกรรมการเรียนรู้ 7. การบริหารจดัการ  8. งบประมาณ ซึง่ศนูย์การ
เรียนรู้มีความส าคญัในการเก็บรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาต่างๆในชุมชนอย่างเป็นระบบ รวมถึง
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้คนในชมุชนได้ศกึษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา  และน าแนวคิดกิจการ
เพื่อสงัคม ท่ีมีจดุมุง่หมาย เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพฒันาสงัคม และสิง่แวดล้อมอยา่งสร้างสรรค์ โดย
สามารถด าเนินกิจการแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน น ามาบูรณาการกันจะท าให้ละครชาตรี  
อ าเภอวิเศษ  ชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง มีการจดัการเรียนรู้ในด้านละครชาตรีอย่างเป็นระบบ เป็น
การสง่เสริมความรู้ภมูิปัญญา ให้อยู่คูก่บัชมุชน และสามารถสร้างรายได้จากการแสดงละครชาตรี 
ให้กบัคนในชมุชนอยา่งยัง่ยืน 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่ อศึกษาสภาพ และปัญหา ของคณะละครชาตรี  อ า เภอวิ เศษชัยชาญ             

จงัหวดัอ่างทอง 
2. เพื่อน าเสนอแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ  
จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม  

ความส าคัญของวิจัย 
จากการศึกษาค้นคว้าสภาพ และปัญหา คณะละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั

อ่างทอง อนัจะเป็นแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ ท่ีสามารถส่งเสริม อนุรักษ์ความรู้ทาง
ศิลปวฒัธรรมด้านละครชาตรี ควบคู่ไปกบัแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม ให้คนในชมุชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นสมาชิกในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนท่ีมีคณะละคร
ชาตรีได้แก่ ต าบลท่าช้าง ต าบลม่วงเตีย้ ต าบลตลาดใหม่ และต าบลห้วยคนัแหลน อ าเภอวิเศษชยั
ชาญ จงัหวดัอา่งทอง จ านวนทัง้สิน้ 3,138 คน  
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กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มที่ 1 

กลุ่มตวัอย่างการวิจัยในครัง้นี ้เก็บข้อมลูจากบุคคลท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนท่ีมี
คณะละครชาตรี ใน 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลท่าช้าง หมู่ท่ี 5 จ านวน 286 คน  ต าบลม่วงเตีย้ หมู่ท่ี 6 
จ านวน 162 คน ต าบลตลาดใหม ่หมูท่ี่ 4 จ านวน 234 คน และต าบลห้วยคนัแหลน หมูท่ี่ 3 จ านวน 
286 คน ในอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง รวมทัง้สิน้ 968 คน   

กลุ่มที่ 2 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยการเลือกคณะละครชาตรีท่ีมีจ านวนผู้แสดงอยู่ในคณะละครชาตรีมากท่ีสดุ ได้แก่ 
ต าบลท่าช้าง จ านวน 3 คณะ ต าบลมว่งเตีย้ จ านวน 1 คณะ ต าบลตลาดใหม ่จ านวน 1 คณะ และ
ต าบลห้วยคนัแหลน จ านวน 1 คณะ 

กลุ่มที่ 3  
ผู้น าชมุชน ในอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ได้แก่ ปลดัเทศบาลต าบล

ท่าช้าง ปลดัเทศบาลต าบลมว่งเตีย้ รองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลตลาดใหม ่ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ และปลดัเทศบาลต าบล
ห้วยคนัแหลน 

กลุ่มที่ 4 
กลุม่ผู้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทางการด าเนิน

ศูนย์การเรียนรู้ ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม 
จ านวน 13 ท่าน ได้แก่ (1) นกัวิชาการด้านกิจการเพื่อสงัคม 1 ท่าน (2) นกัวิชาการด้านการบริหาร
การศกึษา 1 ท่าน (3) ครูศนูย์การเรียนรู้  1 ท่าน (4) เจ้าของ/ผู้สืบทอดคณะละครชาตรี 6 ท่าน (5) 
ผู้น าชมุชน 4 ท่าน 

ขอบเขตเนือ้หา 
ผู้วิจยัศึกษาแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ 

จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม โดยศกึษา 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรต้น     คือสภาพ และปัญหาของคณะละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั
อา่งทององค์ประกอบศนูย์การเรียนรู้ แนวคิดกิจการเพื่อสงัคม  

ตวัแปรตาม   คือแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยั
ชาญจงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม  
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นิยามศัพท์ 
1. ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ หมายถึง คณะละครชาตรีท่ีอยู่ในอ าเภอ            

วิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ประกอบไปด้วย 4 ต าบลคือ 1. ต าบลท่าช้าง 2. ต าบลม่วงเตีย้      
3. ต าบลตลาดใหม ่4. ต าบลห้วยคนัแหลน 

2. แนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ หมายถึง วิธีการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ท่ี
สนบัสนนุความรู้ ทกัษะ การจดักิจกรรม และให้บริการแก่ผู้ ท่ีมารับบริการ ชุมชน และสงัคม ตาม
องค์ประกอบหลกัของศนูย์การเรียนรู้ได้แก่ 

2.1 สถานท่ี เป็นสถานท่ีท่ีมีอยู่ในชุมชน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ทักษะได้อย่างหลากหลาย เป็นได้ทัง้ในอาคาร นอกอาคาร และมีคุรุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

2.2 คณะกรรมการ เป็นบคุคลท่ีอยู่ในชมุชนท่ีมาจากการคดัเลือกของคนในชมุชน มี
ความเสียสละ สนใจ ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานพฒันาศนูย์การเรียนรู้สามารถด าเนินการ
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ    

2.3 ครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ เป็นบคุคลท่ีปฏิบตัิงานประจ าศนูย์การเรียนรู้ ท าหน้าท่ี
สง่เสริมและสนบัสนนุ จดักระบวนการศกึษา หาองค์ความรู้วิทยากร ภมูิปัญญาท้องถ่ินไว้บริการ    

2.4 สื่ออุปกรณ์ เป็นรูปแบบการให้บริการความรู้ท่ีหลากหลาย ทัง้เอกสาร สื่อ 
สิง่พิมพ์ โสตทศันศกึษา รวมไปถึงครุุภณัฑ์ตา่งๆ    

2.5 ข้อมูลความรู้ เป็นข้อมูลความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ฯ ข้อมูลของ
คณะกรรมการ และครูประจ าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ข้อมลูประวตัิความเป็นมาของแต่ละคณะ 
ประวตัิเจ้าของคณะ  

2.6 กิจกรรมการเรียนรู้ การจดัการความรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับคนในชุมชน 
ผู้ใช้บริการภายนอก และสามารถสง่เสริม สนบัสนนุในการท ากิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้  

2.7 การบริหารจดัการ ระเบียบข้อบงัคบั เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการศนูย์
ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

2.8 งบประมาณงบประมาณท่ีได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ และชมุชน ใช้ส าหรับ
การจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์ เพื่อพฒันาศนูย์การเรียนรู้ฯ  

3. แนวคดิกิจการเพื่อสงัคม หมายถึง กิจการท่ีมีจดุมุง่หมาย เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพฒันา
สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถด าเนินกิจการแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน
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โดยอยูใ่นรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรีฯ 
ลกัษณะของกิจการเพื่อสงัคมมีดงันี ้

3.1 การด าเนินการและกระบวนการผลิต ไมส่ง่ผลเสียตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม  
กิจการเพื่อสงัคมมี พนัธกิจหลกัในการสร้างโอกาส ให้มีการด าเนินกิจการ โดยท่ีกระบวนการผลิต 
และผลิตภณัฑ์ ไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่สขุภาวะ สงัคม และสิง่แวดล้อมในระยะยาว 

3.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ มีการก ากับดแูลกิจการท่ีดี อาศยัความ
ร่วมมืออย่างกว้างขวางจากสมาชิก ในการบริหารงาน จัดท าข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด าเนินการ
อยา่งโปร่งใส และเปิดเผยตอ่สาธารณะ 

3.3 การสร้างรายได้หลกัมาจากการขายสินค้าและบริการ มีรูปแบบการด าเนินการท่ี
มีความยัง่ยืนทางการเงิน ด าเนินการในรูปแบบธุรกิจ มีรายได้จากการขายและการผลิตสินค้า และ
การให้บริการเป็นสว่นส าคญั 

3.4 กิจการมีเป้าหมายหลกัเพื่อประโยชน์ด้านสงัคม และสิ่งแวดล้อม กิจการเพื่อ
สงัคมมีวตัถปุระสงค์เพื่อประโยชน์ทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ผลก าไรสงูสดุ 

3.5 การสร้างนวตักรรมเพื่อการแก้ปัญหาทางสงัคม และสิ่งแวดล้อม กิจการเพื่อ
สงัคมเน้นการใช้นวตักรรม วิธีการใหม่ๆ  เพื่อแก้ไขปัญหา และการประสานประโยชน์ของทกุฝ่าย 

3.6 กิจการท่ีมีความเป็นอิสระและน่าเช่ือถือ 
4. ผู้น าชมุชน หมายถึง ผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งปลดัเทศบาลต าบล หรือ รองปลดัปลดัองค์การ

บริหารสว่นต าบลตลาดใหม่ ได้แก่ 1. ต าบลท่าช้าง 2. ต าบลม่วงเตีย้ 3. ต าบลตลาดใหม่ 4. ต าบล
ห้วยคนัแหลน 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

สภาพ และปัญหาของคณะละครชาตรี  
อ าเภอวเิศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

 

องค์ประกอบศูนย์การเรียนรู้ 8 ด้าน 
1. สถานท่ี 
2. คณะกรรมการ/ผู้น าชมุชน 
3. ครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ 
4. สื่ออปุกรณ์ 
5. ข้อมลูความรู้ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
7. การบริหารจดัการ 
8. งบประมาณ 
 

แนวคดิกจิการเพื่อสังคม  
กิจการท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือพัฒนา
สงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถ
ด าเนินกิจการแบบพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยืน ลกัษณะ
ของกิจการเพื่อสงัคมมีดงันี ้ 
1.การด าเนินการและกระบวนการผลิต ไม่สง่ผลเสียต่อ
สงัคม และสิง่แวดล้อม  
2.การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ มีการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี อาศยัความร่วมมือจากสมาชิก  
3.การสร้างรายได้หลกัมาจากการขายสนิค้าและบริการ 
มีรูปแบบการด าเนินการท่ีมีความยัง่ยืนทางการเงิน 
4.กิจการมีเป้าหมายหลกัเพ่ือประโยชน์ด้านสงัคม และ
สิ่งแวดล้อม   
5.การสร้างนวตักรรมเพ่ือการแก้ปัญหาทางสงัคม และ
สิ่งแวดล้อม กิจการเพ่ือสงัคมเน้นการใช้นวตักรรม               
6.กิจการท่ีมีความเป็นอิสระและน่าเช่ือถือ 

- สภาพ และปัญหาของคณะ
ละครชาตรี  อ าเภอวเิศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง 
- แนวทางการด าเนินงานศูนย์
การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอ
วเิศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
ตามแนวคดิกจิการเพื่อสังคม 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเร่ือง แนวทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม  ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัมาเป็น
แนวทางในการศกึษา ดงันี ้

1.สาระท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาตลอดชีวิต 
1.1 ความหมาย 
1.2 หลกัการการศกึษาตลอดชีวิต 
1.3 ความหมายของศนูย์การเรียนรู้ 
1.4 องค์ประกอบของศนูย์การเรียนรู้ 
1.5 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 

2.กิจการเพื่อสงัคม  
2.1 ความหมายของกิจการเพื่อสงัคม 
2.2 ประเภทของกิจการเพื่อสงัคม 
2.3 ลกัษณะส าคญัของกิจการเพื่อสงัคม 

3.ละครชาตรี 
3.1 ประวตัิความเป็นมาของละครชาตรี 
3.2 ลกัษณะการแสดงละครชาตรี 
3.3 สถานการณ์ละครชาตรี ในจงัหวดัอ่างทอง 

4.งานวิจยัในประเทศ 
5.งานวิจยัในตา่งประเทศ 
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1. การศึกษาตลอดชีวิต 
1.1 ความหมาย 

(สมุาลี สงัข์ศรี, 2544) ได้กลา่วว่า การศกึษาตลอดชีวิต หมายถึง เป็นการศกึษาใน
ภาพรวมทัง้หมด ซึ่งครอบคลุมทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยัเป็นการศกึษาท่ีจดัให้แก่บุคคลทกุช่วงอายตุัง้แต่เกิดจนตาย โดยในแต่ละช่วงชีวิตบคุคล
อาจได้รับการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบผสมผสานกัน เป็นการศึกษาท่ี
สมัพนัธ์กบัวิถีการด าเนินชีวิตของบคุคล สมัพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินชีวิตทัง้
ด้านสงัคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง ทัง้นี ้เพื่อมุ่งพฒันาบคุคลอย่างเต็มศกัยภาพ 
ให้มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์อย่างพียงพอต่อการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพและการ
ปรับตวัเข้ากบัสภาพสงัคมสิง่แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อยา่งเหมาะสมใน ทกุช่วงชีวิต 

(อุดม เชยกีวงศ์, 2551) ได้กล่าวว่า ความหมายทัว่ไปของ การศึกษาตลอดชีวิต
หมายถึง แนวความคดิและแนวทางที่สง่เสริมให้เกิดการระดมเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในสงัคมมาใช้ใน
การพฒันาความรู้ ความคิด และความสามารถของมนุษย์ท าให้มนุษย์สามารถแก้ปัญหา และ
พฒันาคณุภาพชีวิตได้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตเ่กิดจนตาย ยงัผลให้สงัคมนัน้ๆ กลายเป็นสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ความหมายเชิงปฏิบัติการ การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง กระบวนการประสาน 
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้คนในสงัคมได้ร่วมกันน าเอาทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ องค์ความรู้
แหล่งความรู้และเทคโนโลยีทัง้มวลท่ีมีอยู่ในสงัคมนัน้มาใช้ในการด าเนินงานในลกัษณะต่างๆ 
อยา่งน้อย 5 ประการคือ 

1. ขยายการให้บริการทางการศกึษาออกจากระบบโรงเรียนให้กว้างขึน้ สู่ประชาชน 
ทกุเพศทกุวยั และทกุอาชีพ 

2. เสริมสร้างความส าคญัของการศึกษา ในฐานะเป็นเคร่ืองมือเพื่อการพฒันา
คณุภาพชีวิตของมนษุย์ 

3. ปรับปรุงรูปแบบ และเนือ้หาของการการจดัการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของคนในชมุชนตา่งๆ 

4. ส่งเสริมให้คนในสงัคมและภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้มีสว่นร่วมในการจดั
การศกึษาอยา่งกว้างขวาง 

5. ปรับปรุงจดุมุง่หมาย และขอบข่ายของการบริการด้านการศกึษาให้ครอบคลมุและ
กว้างขวางมากขึน้ 
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(จินตนา สจุจานนัท์, 2554) ได้กลา่วว่า การศกึษาตลอดชีวิต หมายถึง การศกึษาท่ี
เกิดขึน้กับบุคคลตัง้แต่เกิดจนตายตลอดช่วงชีวิต การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นต่อทุกช่วงชีวิตมนุษย์ 
เน่ืองจากสภาพสังคมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อย่างมากและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของมนษุย์การศกึษาจึงมีบทบาทเพิ่มมากขึน้ เพราะเป็นกระบวนการเตรียมคนให้ก้าวสู่
สงัคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ตลอดเวลาตลอดช่วงชีวิต 

จากค านิยามการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีนักวิชาการได้อธิบายไว้ข้างต้น พอจะสรุป
สาระส าคญัของ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ว่า การจดัการศึกษาท่ีจดัให้แก่บุคคลทุกช่วงวยั เพื่อให้
บุคคลสามารถพฒันา ความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ตัง้แต่เกิดจน
ตาย โดยอาจได้รับการศกึษารูปแบบใดรูปแบบหนึง่หรือหลายรูปแบบผสมผสานกนั 
 

1.2 หลักการการศึกษาตลอดชีวิต 
(สมุาลี สงัข์ศรี, 2544) ได้กล่าวว่า การศกึษาตลอดชีวิตของสงัคมไทยมีหลกัการ

ดงัตอ่ไปนี ้
1.หลกัความจ าเป็น การศึกษาตลอดชีวิตเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน ทุกช่วงอาย ุ

ต้องท าให้ทกุคนตระหนกัในความจ าเป็นของการศกึษาท่ีมีตอ่ชีวิตของเขา 
2.หลักความเช่ือมั่น การศึกษาตลอดชีวิตต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเช่ือมั่นท่ีว่า

บคุคลมีความสามารถจะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไม่วา่จะอยูใ่นวยัใดก็ตาม ถึงแม้เม่ือบคุคลยา่งเข้าสูว่ยั
สูงอายุสุขภาพร่างกายอาจจะไม่อ านวย แต่ถ้าจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมให้ บุคคลก็
สามารถจะเรียนรู้ได้ 

3.หลกัความครอบคลมุ การศกึษาตลอดชีวิตครอบคลมุการศกึษาทกุรูปแบบและทกุ
ระดบั กลา่วคือ ครอบคลมุทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 
ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาพืน้ฐาน การศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาและการศกึษาตอ่เน่ือง 

4.หลกัความเสมอภาค ประชาชนทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ถึง
และเสมอภาคกนัทกุรูปแบบ ทุกระดบัชัน้ โดยปราศจากข้อจ ากดัในเร่ืองเพศ อาย ุอาชีพ พืน้ฐาน
การศกึษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้ความบกพร่องทางร่างกายหรือสติปัญญา 

5.หลกัการผสมผสาน บคุคลควรได้รับการศกึษาทกุช่วงอายอุย่างต่อเน่ือง ตัง้แตเ่กิด
จนตาย ไม่ควรจะได้รับการศึกษาเพียงช่วงวยัใดช่วงวยัหนึ่งเท่านัน้ และในแต่ละช่วงอายุบุคคล 
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ควรได้รับการศึกษาหลายรูปแบบผสมผสานกัน เพื่อการศึกษาจะได้ช่วยพัฒนาบุคคลได้อย่าง
เต็มท่ี 

6.หลกัความเช่ือมโยง การศกึษาทกุรูปแบบควรเช่ือมโยง เทียบโอนผลการเรียนได้ ทัง้
ในระหว่างรูปแบบเดียวกันและต่างรูปแบบได้ เพื่อให้บุคคลมีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ได้ต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต เมื่อประชาชนพร้อมจะเรียนด้วยการศกึษารูปแบบใดก็สามารถเรียนได้ และเม่ือมีความ
จ าเป็นต้องหยุดเรียนออกไปประกอบอาชีพก็สมารถโอนผลการเรียนไปศึกษาต่อโดยการศึกษา
รูปแบบอ่ืนได้ และควรน าเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการท างานหรือได้จากการด าเนิน
ชีวิตมาเทียบเป็นผลการเรียนได้ 

7.หลกัความหลากหลายและเป็นประชาธิปไตย ควรมีการจัดบริการการศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีวิธีเรียนหลากหลายวิธี (เช่น เรียนแบบชัน้เรียน 
เรียนผ่านสื่อต่างๆ เรียนจากการฝึกปฏิบัติงาน ฯลฯ) ให้ผู้ เรียนเลือกได้อย่างอิสระตามความ
ต้องการ ตามความสนใจตามความถนดั 

8.หลักความยืดหยุ่น ควรจัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นจากกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอปุสรรคต่อผู้ เรียน (โดยเฉพาะผู้ ท่ีพ้นจากวยัการศึกษาไปนาน) ในการเข้าถึง
การศกึษา ควรมีความยืดหยุน่ในแง่ของวิธีเรียน เวลาเรียน และสถานท่ีเรียน 

9.หลกัความตอ่เน่ือง การจดัการศกึษาตลอดชีวิตควรจดัอย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ เม่ือ
ประชาชนมีความพร้อมหรือมีความต้องการเรียนรู้เม่ือใดก็สามารถเรียนรู้ได้ เม่ือประชาชนสนใจท่ี
จะเรียนรู้ต่อไป หลงัจากเรียนจบเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแล้ว ก็มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีจะให้บริการได้ การ
เรียนรู้ควรเกิดขึน้ได้ทกุเวลา ทกุสถานท่ี 

10.หลักความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย การท่ีจะให้บุคคลได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต กิจกรรมการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ต้องเป็นสิ่งประชาชนทัว่ไปเข้าถึงได้
สะดวก มีความรู้สึกว่าแห่งเปิดกว้างส าหรับประชาชนทุกคน ไม่จ ากัดเฉพาะบุคคลในวัยเรียน
เท่านัน้ 

11.หลกัความผสมกลมกลืน ควรจดัการศกึษาให้ผสมกลมกลืนไปกบัการด าเนินชีวิต
ของประชาชน ให้ประชาชนเกิดความรู้สกึว่าการศกึษาเป็นสว่นหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นสิ่งท่ีท าได้ง่าย 
ไม่เคร่งเครียด ให้เขามีความสขุในการเรียนรู้มากกว่าจะเป็นการบงัคบัให้เรียน ปลกูฝังนิสยั ใฝ่รู่ใฝ่
เรียน ให้มีความต้องการเรียนรู้อยูเ่ป็นนิจ 

12.หลักความสัมพันธ์กับชีวิต สิ่งท่ีจัดให้ประชาชนได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเรียนรู้โดย
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยก็ตาม ควรเป็นเร่ืองท่ีมี
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ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิต เช่น เร่ืองเ ก่ียวกับตนเอง สงัคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
ทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต ทกัษะการประกอบอาชีพ คณุธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ปัญหาท่ีจะต้องเผชิญในชีวิตจริง สิ่งท่ีเรียนรู้ควรน าไปประยกุต์ใช้ในสภาพความเป็นจริงของสงัคม
ได้ในทนัทีทนัใด 

13.หลกัการให้เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ กระบวนการเรียนรู้มุ่งให้ความส าคญั
ต่อตวัผู้ เรียนหรือประชาชนเป็นศนูย์กลาง ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพด้วย
วิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเขา เปลี่ยนจากการเน้นท่ีการถ่ายทอดเนือ้หามาเป็นการให้เรียนรู้วิธี
เรียน รู้วิธีแสวงหาความรู้ ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองในช่วงชีวิตตอ่ไป 

14.หลกัความส าคญัของชุมชน ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญั การเรียนรู้มิได้
เกิดขึน้เฉพาะภายในโรงเรียนหรือสถานศกึษาเท่านัน้ แตส่ามารถเกิดขึน้ได้จากแหล่งตา่งๆภายใน
ชุมชน เช่น ท่ีบ้าน ท่ีท างาน สถาบนัศาสนา หน่วยงานต่างๆ องค์กรท้องถ่ิน ห้องสมุด ศูนย์การ
เรียนชุมชน แหล่งความรู้เหล่านีมี้ส่วนเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของบุคคลอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 
เพราะฉะนัน้ จงึเป็นแหลง่ท่ีจะให้ความรู้ ให้การศกึษาตลอดชีวิตได้อยา่งมีคณุคา่ 

15.หลักการมีส่วนร่วม การศึกษาตลอดชีวิตมิอาจประสบผลส าเร็จได้ โดยการ
ด าเนินงานของเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ต้องอาศยัความร่วมมือของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้
ความร่วมมือของสถาบนัการศึกษา แหล่งความรู้ ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ในลกัษณะต่างๆ เช่น ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินตลอดจนกระทัง่องค์กรในชมุชนและตวัประชาชนเอง ให้ทกุฝ่ายมีสว่นรับผิดชอบใน
การจดัและสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวิต 

จากค านิยามหลกัการการศึกษาตลอดชีวิต ท่ีนกัวิชาการได้อธิบายไว้ข้างต้น พอจะ
สรุปสาระส าคญัของหลกัการการศกึษาตลอดชีวิตได้ว่า เป็นหลกัการศกึษาท่ีทกุคนควรได้รับ และ
ทกุภาคสว่นควรมีสว่นในการรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย
ตามแตต่นเองต้องการ 

 
1.3 ความหมายของศูนย์การเรียนรู้ 

จากแนวคิดเก่ียวกบัศนูย์การเรียนมีนกัวิชาการ หน่วยงาน และองค์กรตา่งๆ ได้ให้ค า
จ ากดัความของกิจการเพื่อสงัคม ซึง่อาจจะสรุปโดยสงัเขปดงันี ้

(กรมการศกึษานอกโรงเรียน, 2545) ได้กล่าวว่า ศนูย์การเรียนรู้ คือ ศนูย์กลางการ
จดัการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนในชุมชน และเป็นสถานท่ีสร้างโอกาสใน
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การเรียนรู้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจน ภูมิปัญญาของชุมชน 
รวมทัง้ยังเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน โดยเน้นการเรียนรู้บนวิถีชีวิตกบัการเปลี่ยนแปลงในยคุโลกาภิวฒัน์ และก่อให้เกิดสงัคม
แห่งการเรียนรู้มุง่พึง่พาตนเอง  

UNESCO (2537, อ้างถึงใน การศกึษาตลอดชีวิต: การศกึษาของคนไทยในยคุโลกา
ภิวตัน์) (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538a) ได้กล่าวว่าศนูย์การเรียนรู้ คือ สถานท่ีใดๆ ท่ีจดั
อย่างง่ายๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปศกึษาหาความรู้ด้วยตวัเอง ฉะนัน้โรงเรียน วิทยาลยั 
ห้องสมดุ สถานประกอบการ ศนูย์วฒันธรรม สโมสร ฯลฯ ตา่งใช้เป็นศนูย์การเรียนรู้ได้  

(บญุส่ง บญุทศ, 2543) ได้กล่าวว่า ศนูย์การเรียนรู้  คือ สถานท่ีท่ีมีบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ มีบริการสื่อการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้ เรียน มีการจดักระบวนการเรียน
การสอนและมีบุคคลากรอ านวยความสะดวก มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ท าให้ประชาชน
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อกระจายโอกาสทางการศกึษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางทัว่ถึงและ
ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีโดยกิจกรรมตา่งๆ จะสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน กลมกลืนกบัวิถี
ชีวิตของชมุชนและทนัตอ่ความเปลี่ยนแปลงในยคุโลกาภิวฒัน์เพื่อให้เกิดสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

จากความหมายของศนูย์การเรียนรู้ ท่ีนกัวิชาการ/หน่วยงานตา่งๆได้อธิบายไว้ข้างต้น 
พอจะสรุปสาระส าคญัของศนูย์การเรียน ได้วา่ สถานท่ีใดๆก็ตาม ท่ีมีการจดัการเรียนรู้ให้แก่บคุคล
ทัว่ไปท่ีสนใจได้มีโอกาสเข้าไปศกึษาหาความรู้ตามความต้องการของตนเอง  
 

1.4 องค์ประกอบหลักของศูนย์การเรียนชุมชน 
(ธวชั ชลารักษ์, 2552) ได้กลา่วถึง องค์ประกอบหลกัของศนูย์การเรียนรู้ชมุชน ไว้ใน

บทความเร่ือง “ศนูย์การเรียนรู้ชมุชน ศนูย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน” องค์ประกอบ
ท่ีส าคญัของศนูย์การเรียนรู้ชมุชนต้องประกอบด้วย 

1. ต้องมีสถานท่ีท่ีสามารถใช้จดักระบวนการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย สะดวกใน
การมาใช้บริการ ยดึหลกัใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชมุชน 

2. มีคณะกรรมการเป็นบคุคลท่ีอยูใ่นชมุชนมีจิตส านกึสาธารณะ 
3. มีบคุลากร ท าหน้าท่ีจดักระบวนการศกึษา หาองค์ความรู้ไว้บริการและเช่ือมโยง

แหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ 
4. มีสื่ออปุกรณ์ท่ีหลากหลายครบถ้วนให้บริการความรู้ได้ในทกุรูปแบบทนัสมยั 
5. มีข้อมลูส าหรับการให้บริการแนะแนวตา่ง ๆ อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ 
6. มีเจ้าภาพส าหรับจดักิจกรรมให้เกิดการเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา 
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7. ใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน อาสาสมคัรประชาชนเข้ามามีส่วนเช่ือมโยงองค์ความรู้ตา่ง 
ๆอยา่งสมดลุ 

(อดุม เชยกีวงศ์, 2551) ได้กลา่วถึง องค์ประกอบหลกัของศนูย์การเรียนรู้ชมุชนไว้ใน
หนงัสือการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ว่า องค์ประกอบหลกัท่ีจะ
เอือ้อ านวยให้การด าเนินงานของศนูย์การเรียนรู้ชมุชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันี ้

1. สถานท่ีเป็นแหลง่ท่ีสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างอยากหลาย สะดวกใน
การมาใช้บริการโดยยดึหลกัการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชมุชน 

2. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชน นกัเรียน นกัศึกษา ทัง้ในระบบและนอก
ระบบได้ใช้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. ครูการศกึษานอกโรงเรียนเป็นผู้ปฏิบตัิงานในลกัษณะประจ าท่ีศนูย์การเรียนชมุชน
ท าหน้าท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุ 

4. คณะกรรมการศนูย์การเรียนรู้ชมุชนเป็นบคุคลท่ีอยูใ่นชมุชนมีความเสียสละ สนใจ 
ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานพฒันาศนูย์การเรียนรู้ 

5. องค์กร หน่วยงานบริหารจดัการ 
6. ข้อมลู ได้แก่ ข้อมลูทัว่ไปของชุมชน แหล่งวิทยากร ภมูิปัญญาชาวบ้าน ข้อมลู

ศกัยภาพของชมุชน ข้อมลูทรัพยากรของชมุชน 
7. สื่ออปุกรณ์ ประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้ทุกประเภทอย่างหลากหลาย ได้แก่ สื่อ

เอกสารต ารา วารสาร หนงัสือพิมพ์ แผน่พบั สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
(กรมพฒันาชมุชน, 2556) ได้กลา่วถึง องค์ประกอบศนูย์การเรียนรู้ชมุชน ไว้ในคูมื่อ

การด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ชมุชน (ฉบบันกัพฒันา) วา่ 
1. วิธีการก่อเกิด ศนูย์เรียนรู้ชมุชน จะเกิดขึน้ได้ต้องเป็นความต้องการของประชาชน

ในชุมชน เพราะจะเป็นสมบัติของชุมชน จึงควรน าแนวคิดเข้าร่วม เวทีประชุมประชาคมของ
หมูบ้่านเผยแพร่ความคดิ โน้มน้าวสร้างการยอมรับ และชีใ้ห้เห็นความส าคญัของการมีแหลง่เรียนรู้
ของชมุชน เช่น การให้ชมุชน จดัเก็บองค์ความรู้ ประวตัิชมุชน และภมูิปัญญาของชมุชนอย่างเป็น
ระบบ การแสดงข้อมูลข่าวสารของชุมชนให้ได้เรียนรู้กันอย่างทัว่ถึง รวมทัง้การจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ให้สม ่าเสมอ โดยเร่ิมจากการจดัระเบียบแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน ให้เป็นไปตามก าลงัท่ี
ชมุชนจะสามารถด าเนินการได้ อีกทัง้ให้มีขอบเขต และลกัษณะตามความเห็นของชมุชน 
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2. โครงสร้าง ของศนูย์เรียนรู้ชมุชน ประกอบด้วย 
2.1 คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ แทนจากผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรเครือข่าย

องค์กรชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัคร ฯลฯ โดยมาจากการคัดเลือกของชาวบ้านเองและ
ชาวบ้านให้ก าหนดเพื่อระดมพลงัให้เกิดการเรียนรู้ และบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้ให้สามารถ
ด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 ท่ีปรึกษา เป็นภาคีการพัฒนาภาครัฐ เช่น พัฒนาชุมชน การศึกษานอก
โรงเรียนเกษตรสาธารณสขุ และองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 

2.3 ระเบียบข้อบังคบั ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดท าขึน้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษร 
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารศนูย์ 

2.4 สถานท่ี เล็กใหญ่ไม่ส าคัญ อาจจะอยู่ในห้องของอาคาร อบต. บ้าน
ผู้ ใหญ่บ้าน บ้านผู้น า บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ศาลาวดั ใต้ต้นไม้ ศาลากลางบ้าน ซึ่งเป็นสถานท่ีให้
พบปะ ประชมุ ท างานกันได้ ตลอดเวลาให้เป็นสถานท่ีท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของการรวมตวักนั เพื่อ
การเรียนรู้ ไมจ่ าเป็นต้องหางบประมาณมาก่อสร้างศนูย์ใหม่ 

2.5 การบริหารจดัการศนูย์ฯ คณะกรรมการฯ ท่ีได้รับการคดัเลือก มีการบริหาร
จดัการเพื่อให้ศนูย์ฯ สามารถบริหารจดัการได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

2.6 งบประมาณ เพื่อพัฒนาคณะกรรมการของศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้สามารถ
ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นในการพฒันาศนูย์เรียนรู้ชมุชน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ แบง่เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้
3.1 สถานท่ีจัดกิจกรรมเรียนรู้ อาจด าเนินการได้ทัง้ในอาคารศูนย์ฯ และ นอก

อาคารศนูย์ฯโดยมีการจดักิจกรรมการเยนในชมุชน เช่น บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ในไร่นา เพื่อสาธิต
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การปลกูผกั การเลีย้งสตัว์ ฯลฯ 

3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียน/การสอน การจัดการความรู้เก่ียวกับ 
ประวตัิความเป็นมาของชาติพนัธุ์ ขนบประเพณี วฒันธรรม การรับความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านการ
จดัเวทีประชาคม เพื่อการเรียนรู้และการตดัสินใจร่วมกนั การเรียนรู้ผ่าน E-Learning การสาธิต 
การจดันิทรรศการ การจดัสมัมนา อภิปราย ฯลฯ 

4. เนือ้หาสาระข่าวสารความรู้ ประกอบด้วย 
4.1 ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค ทะเบียนผู้น า/องค์กร ข้อมูลผลิตภณัฑ์

ชมุชนท้องถ่ิน อตัลกัษณ์ของชมุชน แผนชมุชน โครงการกิจกรรม ฯลฯ 
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4.2 ข่าวสาร (สารสนเทศ) ได้แก่ สารสนเทศชุมชน 13 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ประวตัิหมู่บ้าน แผนท่ีตัง้ลกัษณะภมูิประเทศ (ภมูิอากาศ/ ฤดกูาล) ลกัษณะของประชากร (อตัรา
ความหนาแน่น/โครงสร้างประชากร) ลกัษณะการประกอบอาชีพของชมุชน (เกษตร/อตุสาหกรรม/
รับจ้าง)ผลิตภณัฑ์มวลรวมของหมู่บ้านผลิตภณัฑ์ท่ีน่าสนใจของหมู่บ้าน ศิลปะ/วัฒนธรรม/ภูมิ
ปัญญาของหมู่บ้าน สถานท่ีท่องเท่ียว/สถานท่ีบริการการคมนาคม (การเดินทางไปยงัหมู่บ้าน) 
ประเพณี/เทศกาลประจ าปี ทกัษะ/ฝีมือ/แรงงานของหมู่บ้านอ่ืน ๆ ข่าวสารเพื่อชีวิต ข่าวสารเพื่อ
การพฒันาหมูบ้่าน 

4.3 ความรู้ ได้แก่ 
- ความรู้ด้านวฒันธรรม 
- การประกอบอาชีพ/ผลติภณัฑ์ชมุชน 
- องค์ความรู้ท่ีชมุชนต้องการ เพื่อค้นหาอตัลกัษณ์ชมุชน 
- ความรู้ท่ีมีอยูใ่นหมูบ้่าน 
- ความรู้ข่าวสารจากภายนอก 

 
(กรมการศกึษานอกโรงเรียน, 2538b) ได้แบง่องค์ประกอบของศนูย์การเรียนรู้ชมุชน

ไว้ทัง้ทางด้านปริมาณและคณุภาพ ดงันี ้ 
องค์ประกอบทางด้านปริมาณ ได้แก่ 
1. สถานท่ีจดัในชุมชนท่ีประชาชนสามารถไปมาได้สะดวก ภายในจดัห้องสมดุไว้

บริการข่าวสารข้อมลู มีบริเวณท่ีพบกลุม่ และจดักิจกรรมการศกึษาสายอาชีพ 
2. วสัดปุระกอบด้วยสื่อตา่ง ๆ ทัง้เอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทศันศกึษา ตลอดจน

หลกัสตูรตา่ง ๆ คูมื่อครู 
3. ครุภณัฑ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน และบริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้โดยจดัไว้อย่าง

เพียงพอ 
4. ผู้ ให้บริการ ได้แก่ ครูผู้สอน หรือครูประจ าศนูย์การเรียน วิทยากร ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินตามความเหมาะสม 
องค์ประกอบทางด้านคณุภาพ ได้แก่ 
1. ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ มีงบประมาณเพื่อใช้จ่ายอย่างพอเพียง ถกูต้อง

ตามระเบียบ มีบุคลากรส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความรู้ ความช านาญอย่างต่อเน่ือง และ
ผู้ รับบริการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความพงึพอใจจากผู้ให้บริการ 
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2. คณุภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ตามเกณฑ์
การประเมินคณุภาพของกรมการศกึษานอกโรงเรียน 

จากองค์ประกอบของศูนย์การเรียนรู้ ท่ีผู้ เช่ียวชาญ/หน่วยงานต่างๆได้อธิบายไว้
ข้างต้น ท่ีผู้วิจยัได้รวบรวม พอจะสรุปสาระส าคญัขององค์ประกอบศนูย์การเรียน ได้ดงันี ้ 

 
สรุปองค์ประกอบหลักของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

1. สถานที่ เป็นสถานท่ีท่ีมีอยู่ในชุมชน สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ทักษะได้อย่างหลากหลาย เป็นได้ทัง้ในอาคาร นอกอาคาร และมีคุรุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

2. คณะกรรมการ/ผู้น าชุมชน เป็นบคุคลท่ีอยูใ่นชมุชนท่ีมาจากการคดัเลือกของคน
ในชมุชน มีความเสียสละ สนใจ ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานพฒันาศนูย์การเรียนรู้สามารถ
ด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ครูประจ าศูนย์การเรียนรู้ เป็นบุคคลท่ีปฏิบตัิงานประจ าศนูย์การเรียนรู้ ท า
หน้าท่ีส่งเสริมและสนบัสนุน จดักระบวนการศึกษา หาองค์ความรู้วิทยากร ภมูิปัญญาท้องถ่ินไว้
บริการ 

4. ส่ืออุปกรณ์ เป็นรูปแบบการให้บริการความรู้ท่ีหลากหลาย ทัง้เอกสาร สื่อ 
สิง่พิมพ์ โสตทศันศกึษา รวมไปถึงครุุภณัฑ์ตา่งๆ 

5. ข้อมูลความรู้ เป็นข้อมลูทัว่ไปของชุมชน ทรัพยากรของชุมชน ภมูิปัญญา
ชาวบ้านความรู้ด้าน ศลิปะวฒันธรรม แหลง่วิทยากร และลกัษณะการประกอบอาชีพ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ การจดัการความรู้ท่ีหลากหลาย การรับความรู้จากปราชญ์
ชาวบ้าน การจดัเวทีประชาคมเพื่อการเรียนรู้และการตดัสินใจร่วมกนั การเรียนรู้ผ่าน การสาธิต 
การจดันิทรรศการ การจดัสมัมนา อภิปราย 

7. การบริหารจัดการ ระเบียบข้อบงัคบั เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการศนูย์
ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

8. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ และชมุชน ใช้ส าหรับ
การจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์ เพื่อพฒันาศนูย์การเรียนรู้ชมุชน 
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1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
1.5.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 43 บคุคลและชมุชนยอ่มมีสทิธิ 
(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ

จารีตประเพณีอนัดีงามทัง้ของท้องถ่ินและของชาติ 
(2) จดัการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดลุและยัง่ยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
(3) เข้าช่ือกนัเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอนัจะเป็นประโยชน์

ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอนัจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสขุ
ของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทัง้นี ้หน่วยงานของรัฐต้อง
พิจารณาข้อเสนอแนะนัน้โดยให้ประชาชนท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการท่ี
กฎหมายบญัญตัิ 

 
มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตัง้แต่

ก่อนวยัเรียนจนจบการศกึษาภาคบงัคบัอย่างมีคณุภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดแูลและพฒันาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  เพื่อพฒันาร่างกาย จิตใจ 
วินยั อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาให้สมกบัวยั โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทัง้ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจดัให้มี
การร่วมมือกนัระหวา่งรัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และภาคเอกชนในการจดัการศกึษาทกุระดบั 
โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากบัสง่เสริม และสนบัสนนุให้การจดัการศกึษาดงักลา่วมีคณุภาพและ
ได้มาตรฐานสากล ทัง้นี ้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบญัญัติ
เก่ียวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทัง้ปวงต้องมุ่งพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีวินยั 
ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเลก็ได้รับการดแูลและพฒันาตามวรรคสอง 
หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ
การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการศกึษาตามความถนดัของตน ให้จดัตัง้กองทนุเพื่อใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล า้ในการศกึษา และเพื่อเสริมสร้างและพฒันาคณุภาพ
และประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน  หรือใช้มาตรการหรือกลไกทาง
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ภาษีรวมทัง้การให้ผู้บริจาคทรัพยสินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทัง้นี ้
ตามท่ีกฎหมายบญัญัติ ซึ่งกฎหมายดงักล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจดัการกองทุน 

เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทนุเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 
 
มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีและอ านาจดแูลและจัดท าบริการ

สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลกัการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืนรวมทัง้ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ทัง้นี ้ตามท่ี
กฎหมายบญัญตัิการจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีและ
อ านาจโดยเฉพาะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลกั ในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญตัิซึง่ต้องสอดคล้อง
กบัรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามวรรคสี่ และกฎหมายดงักล่าวอย่างน้อยต้องมี
บทบญัญตัิเก่ียวกบักลไกและขัน้ตอนในการกระจายหน้าท่ี และอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและ
บคุลากรท่ีเก่ียวกบัหน้าท่ีและอ านาจดงักล่าวของส่วนราชการให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด้วย ในการจดัท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเป็นหน้าท่ีและอ านาจขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ถ้าการร่วมด าเนินการกบัเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้
เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ินมากกว่าการท่ี
องค์กรปกครอง สว่นท้องถ่ินจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะร่วมหรือมอบหมายให้
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการนัน้ก็ได้ 

รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีรายได้ของตนเองโดยจดัระบบภาษี
หรือการจดัสรรภาษี ท่ีเหมาะสม รวมทัง้สง่เสริมและพฒันาการหารายได้ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ทัง้นี ้เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างท่ียังไม่อาจ
ด าเนินการได้ ให้รัฐจดัสรรงบประมาณ เพื่อสนบัสนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไปพลางก่อน 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ต้อง
ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระในการบริหาร การจดัท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและ
สนบัสนนุการจดัการศกึษา การเงินและการคลงั และการก ากบัดแูลองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินซึง่
ต้องท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกนัการทจุริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ และต้องมี
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บทบญัญตัิเก่ียวกบัการป้องกนัการขดักนัแห่งผลประโยชน์ และการป้องกนั การก้าวก่ายการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของข้าราชการสว่นท้องถ่ินด้วย 

 
มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล 

ดงัตอ่ไปนี ้
จ. ด้านการศกึษา 
(1) ให้สามารถเร่ิมด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ

การศึกษา ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพฒันาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ 
สงัคม และสตปัิญญาให้สมกบัวยัโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย 

(2) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจดัตัง้กองทนุตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ ให้ได้ผู้ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทัง้มีกลไกสร้างระบบ
คณุธรรมในการบริหารงานบคุคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดบัเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดงักล่าว โดย
สอดคล้องกนัทัง้ในระดบัชาต ิและระดบัพืน้ท่ี 

 
1.5.2 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
มาตรา 4   
"การศึกษา" หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล

และสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม สงัคม
การเรียนรู้และปัจจยัเกือ้หนนุให้บคุคลเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

"การศึกษาตลอดชีวิต" หมายความว่า การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนา
คณุภาพชีวิตได้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 
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มาตรา 6 การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถ
อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 

 
มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลกูฝังจิตส านกัท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ รู้จักรักษาและส่งเสริม
สิทธิ หน้าท่ีเสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภมูิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็น
สากล ตลอดจนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รู้จกัพึง่ตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

 
มาตรา 8  การจดัการศกึษาให้ยดึหลกัดงันี ้
(1) เป็นการศกึษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
(2) ให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
(3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 
 
มาตรา 9  การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศกึษา ให้ยดึหลกัดงันี ้
(1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบตัิ 
(2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพืน้ท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน 
(3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก

ระดบัและประเภทการศกึษา 
(4) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

และการพฒันาครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 
(5) ระดมทรัพยากรจากแหลง่ตา่ง ๆ มาใช้ในการจดัการศกึษา 
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคม
อ่ืน 
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มาตรา 15  การจดัการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

(1) การศกึษาในระบบ เป็นการศกึษาท่ีก าหนดจดุมุ่งหมาย วิธีการศกึษา หลกัสตูร
ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและประเมินผล ซึง่เป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศกึษาท่ีแน่นอน 

(2) การศกึษานอกระบบ เป็นการศกึษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจดุมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจดัการศกึษา ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและประเมินผล ซึง่เป็นเง่ือนไขส าคญั
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเนือ้หาและหลกัสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของบคุคลแตล่ะกลุม่ 

(3) การศกึษาตามอธัยาศยั เป็นการศกึษาท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อมสื่อหรือแหลง่ความรู้อ่ืน ๆ 

 
มาตรา 23  การจัดการศึกษา ทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอธัยาศยั ต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบัการศกึษาในเร่ืองตอ่ไปนี ้

(1) ความรู้เร่ืองเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
สงัคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ 

(2) ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เร่ืองการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอยา่งสมดลุยัง่ยืน 

(3) ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยกุต์ใช้ภมูิปัญญา 

(4) ความรู้ และทกัษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถกูต้อง 

(5) ความรู้ และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยา่งมีความสขุ 
(6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา

มารดา ผู้ปกครอง และบคุคลในชมุชนทกุฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ 
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มาตรา 25  รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศนูย์การกีฬาและนนัทนาการ แหลง่ข้อมลู และ
แหลง่การเรียนรู้อ่ืนอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

2. กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
2.1 ความหมายของกิจการเพื่อสังคม 

(วีรณฐั โรจนประภา, 2556) ได้กลา่วว่า กิจการเพื่อสงัคม (Social Enterprise) คือ 
เป็นเคร่ืองมือในการท างานเพื่อสงัคม และเปลี่ยนแปลงโลก 

("รู้จกักิจการเพื่อสงัคม," 2557) ได้กล่าวว่า กิจการเพื่อสงัคม (Social Enterprise) 
คือ กิจการท่ีมีรายได้จากการผลิตหรือจดัจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายของกิจการท่ี
ชดัเจนในการแก้ไขปัญหาและพฒันาชุมชน สงัคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลกั ไม่ได้ มีเป้าหมายใน
การสร้างก าไรสงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นและเจ้าของเท่านัน้ 

(Wronka, 2013) ได้กลา่ววา่ กิจการเพื่อสงัคม (Social Enterprise) คือ เป็นองค์กรท่ี
ต้องการเช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ากับจุดประสงค์ทางสังคม เป็นองค์กรท่ีท าธุรกิจท่ี
ผู้ ประกอบการทั่วไปไม่ท าเพราะผลก าไรไม่คุ้ มกับต้นทุน หรือธุรกิจท่ีองค์กรทั่วไปท าได้ไม่มี
ประสิทธิภาพพอ 

(Social Enterprise Alliance, 2014) ได้กล่าวว่า กิจการเพื่อสงัคม (Social 
Enterprise) คือ ธุรกิจท่ีมีจดุมุ่งหมายเพื่อสร้างผลกระทบทางสงัคม แบบไม่หวงัถึงประโยชน์หรือ
ผลก าไร โดยใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเป็นตวัผลกัดนัให้องค์กรพฒันาเพื่อเช่ือมโยงไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของสงัคมได้ 

(ส านกังานสร้างเสริมกิจการเพื่อสงัคมแห่งชาติ, 2554) ได้กลา่วว่า กิจการเพื่อสงัคม 
(Social Enterprise) คือ กิจการท่ีมีเป้าหมายหลกัเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือพฒันาสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมผ่านกลไกการค้าหรือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมีการน านวตักรรมใหม่ๆอนั
หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการตอบสนองความท้าทายท่ีมีอยู่หรือก าลงัจะเกิดขึน้ของสงัคมและ
สิง่แวดล้อม โดยหวงัให้เกิดการสง่ผลการเปลี่ยนแปลงท่ียัง่ยืน 

จากแนวคิดเก่ียวกับกิจการเพื่อสังคมมีนักวิชาการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ 
พยายามให้ค าจ ากดัความของกิจการเพื่อสงัคม ซึง่สามารถสรุปโดยสงัเขปได้ว่า กิจการเพื่อสงัคม 
(Social Enterprise) หมายถึง กิจการท่ีมีจดุมุ่งหมาย เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพฒันาสงัคม และ
สิง่แวดล้อมอยา่งสร้างสรรค์ โดยสามารถด าเนินกิจการแบบพึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 
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2.2 ประเภทของกิจการเพื่อสังคม 
Mal Warwick (2006 อ้างถึงใน โกศล ดีศีลธรรม) โกศล ดีศีลธรรม (2554) ได้สรุป

ประเภท Social Enterprise ในบทความเร่ือง Who are you calling a “social enterprise?” ไว้ 4 
ประเภท ดงันี ้ 

1. องค์กรภาคสงัคมท่ีก่อตัง้ขึน้เพื่อแสวงหาก าไร คือ องค์กรไม่แสวงหาก าไร
อยา่งกรณี โรงพยาบาลน ารายได้จากการเก็บคา่จอดรถมาช่วยสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายบริหาร 

2. องค์กรภาคธุรกิจท่ีก่อตัง้ขึน้เพื่อแสวงหาก าไร แตน่ าผลก าไรท่ีได้รับกลบัไปคืน
ให้กับสังคม ชุมชนในรูปแบบการบริจาคหรือช่วยเหลือธุรกิจท่ีท าประโยชน์เพื่อสังคม เช่น 
Newman’s Own เป็นธุรกิจเก่ียวกบัอาหารท่ีแสวงหาผลก าไร แตเ่ม่ือธุรกิจท าก าไรจะสง่มอบก าไร
ทัง้หมดให้แก่หน่วยงานทางด้านการศกึษา หรือหน่วยงานท่ีรับบริจาคเพื่อนน าไปช่วยเหลือสงัคม
ตอ่ไป 

3. องค์กรภาคสงัคมท่ีก่อตัง้ขึน้เพื่อแก้ปัญหาสงัคม คือ องค์กรท่ีไม่แสวงหาผล
ก าไร ก่อตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยจดัหางาน และสร้างรายได้ให้คนท่ียงัไมมี่งานท า 

4. องค์กรภาคธุรกิจท่ีก่อตัง้ขึน้เพื่อแก้ไขปัญหาสงัคม แตเ่ป็นองค์กรท่ีแสวงหาผล
ก าไร ธุรกิจประเภทนีจ้ะให้ความสนใจไปท่ีภารกิจ อาทิ การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาสงัคม
มากกว่าภารกิจด้านอ่ืน เช่น ShoreBank ด าเนินกิจการคล้ายกบัธนาคารทัว่ไป แต่จะมุ่งสร้าง
ความเท่าเทียมกนัทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมให้กบัชมุชน 

 
(European Social Enterprise Law Association, 2015) ได้สรุปประเภท Social 

Enterprise ไว้ในบทความเร่ือง “Social Enterprise in Europe Developing Legal Systems 
which Support Social Enterprise Growth” ไว้ 3 ประเภทดงันี ้ 

1. กิจการเพื่อสงัคมท่ีไม่แสวงหาก าไร (Non-Profit Organisations) คือ องค์กรท่ี
ไม่มีการแบง่ผลก าไรให้แก่เจ้าของหรือผู้ ถือหุ้น ผลก าไรท่ีได้จะน ากลบัคืนสูส่งัคมทัง้หมด 

2. กิจการเพื่อสงัคมในรูปแบบสหกรณ์ (Co-operatives) คือ องค์กรท่ีจดัขึน้เพื่อ
วตัถปุระสงค์ทางสงัคมเป็นส าคญัมากกวา่ผลประโยชน์ของสมาชิก  

3. กิจการเพื่อสงัคมท่ีตัง้ขึน้โดยภาคเอกชน (Share Companies) คือ กิจการเพื่อ
สังคมประเภทนีเ้ป็นองค์กรธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร และมีการน าเอาก าไร
กลบัคืนสูผู่้ ถือหุ้นหรือเจ้าของ แตใ่นขณะเดียวกนัก็ได้ให้ความส าคญักบัพนัธกิจทางสงัคมควบคูไ่ป
กบัพนัธกิจทางธุรกิจด้วย 
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(แผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสงัคม, 2553) ได้แบ่งกิจการเพื่อสงัคมเป็น 6 
ประเภท เพื่อประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยทุธ์ในการสร้างเสริมกิจการเพื่อ
สงัคมในประเทศไทย ตามกลุม่บคุคล/องค์กรท่ีก่อตัง้ ดงันี ้

1. กิจการเพื่อสงัคมท่ีตัง้ขึน้โดยเครือข่ายและองค์กรชมุชน (Community-Based 
Social Enterprise) ประเทศไทยมีองค์กร/หน่วยงาน ท่ีสามารถจดัได้ว่าเป็นกิจการเพื่อสงัคมใน
ระดบัชมุชนอยู่เป็นจ านวนมาก ซึง่เป็นผลมาจากหลายปัจจยั ได้แก่ การพฒันาของระบบสหกรณ์
ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา การประชาสมัพนัธ์เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจงัในประเทศ 
นโยบายรัฐบาลท่ีสง่เสริมให้มีการจดัตัง้วิสาหกิจชมุชน จนถึงการเกิดขึน้ของกลุม่การเงินชมุชนใน
รูปแบบต่างๆ ทัง้ในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสจัจะออมทรัพย์ รวมถึงธนาคาร
ประชาชน กิจการเพื่อสังคมในระดับชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาสังคม สุขภาวะ และ/หรือ
สิ่งแวดล้อมในชมุชนได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีการจดัตัง้ บริหารจดัการ และด าเนินกิจการโดยคน
ในชุมชนซึ่งเข้าใจสภาวะและปัญหาในชุมชนอย่างถ่องแท้ นอกจากนีแ้ล้ว กิจการเหล่านีย้ัง
ก่อให้เกิดการสร้างงาน และการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนนัน้ๆ กิจการเพื่อสงัคมใน
ระดบัชุมชน จึงมีผลต่อการพฒันาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เงินทุนส าหรับการจัดตัง้กิจการเพื่อ
สงัคมในระดบัชมุชนนัน้ มาจากสองแหลง่หลกั ได้แก่ (1) เงินอดุหนนุจากรัฐบาลกลาง และองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน เพื่อสนบัสนุนนโยบายตา่งๆ ในระดบัชมุชน เช่น งบประมาณกองทนุหมู่บ้าน 
OTOP และวิสาหกิจชมุชน และ (2) จากการรวมเงินทนุของชาวบ้านในชมุชนนัน้ๆ เพื่อก่อตัง้เป็น
กิจการร่วมกนั ซึง่เป็นไปได้ในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การรวมตวักนัอย่างถกูต้องตามกฎหมายใน
รูปแบบของสหกรณ์ ไปจนถึงการรวมตวักันอย่างไม่เป็นทางการ ในลกัษณะของกลุ่มออมทรัพย์
ต่างๆ โดยกิจการเพื่อสงัคมในกลุ่มนี ้มกัจะไม่มุ่งเน้นขยายกิจการ แต่ให้ความส าคญักบัการถอด
บทเรียนความส าเร็จจากชมุชนหนึ่ง เพื่อน าไปเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ให้กบัชมุชนอ่ืน (Replicate) 
จึงมกัจะไม่ค่อยมีความต้องการในการหาเงินทนุเพื่อขยายกิจการ อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ กรณี 
กิจการเพื่อสงัคมต้องการตวักลาง หรือการเข้าถึงภาคธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ เพื่อบริหารจดัการ
กิจการท่ีถกูพฒันาจนมีขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ท่ีมีเงินฝากอยู่ในกลุม่สงูมาก แต่ไม่รู้วิธีใน
การเคลื่อนย้ายเงินทนุส่วนเกินดงักลา่วเพื่อสร้างรายได้ และ/หรือแก้ปัญหาสภาพคลอ่งให้กบักลุ่ม
ออมทรัพย์ลกัษณะเดียวกนัท่ีขาดสภาพคลอ่ง 

2. กิจการเพื่อสงัคมท่ีตัง้ขึน้โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ (Non-Governmental 
Organization) ปัจจบุนัองค์กรสาธารณประโยชน์ทัง้ในประเทศไทย และทัว่โลก เร่ิมให้ความสนใจ
กับการจัดตัง้หน่วยธุรกิจ ท่ีสร้างรายได้มาเป็นเงินทุนในการด าเนินงานขององค์กร เพื่อลดการ
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พึ่งพาเงินทุนจากเงินบริจาค และเงินให้เปล่าจากองค์กรภายนอก ดงันัน้ การจดัตัง้กิจการธุรกิจ
แยก หรือการพฒันาสายงานธุรกิจขึน้ภายในองค์กร จึงเป็นทางเลือกท่ีดีทางหนึ่งในการบริหาร
จดัการองค์กรสาธารณประโยชน์ให้เติบโตได้อย่างยัง่ยืน องค์กรสาธารณประโยชน์หลายแห่ง ริเร่ิม
กิจการเพื่อสงัคมด้วยเงินทนุท่ีได้มาจากเงินบริจาค และเงินให้เปล่า ซึง่เป็นแหล่งเงินทนุหลกัของ
องค์กรลกัษณะนีใ้นปัจจุบนั และน ามาพฒันาเป็นกิจกรรม และ/หรือ กิจการท่ีสร้างรายได้ให้กับ
องค์กร จึงไม่ ไ ด้ประสบปัญหาในการหาเงินทุนเ ร่ิมต้นมากนัก อย่างไรก็ตาม องค์กร
สาธารณประโยชน์มกัจะประสบปัญหาในการหาเงินทุน เม่ือต้องการจะต่อยอด และ/หรือขยาย
กิจการท่ีสร้างรายได้ดงักล่าว เน่ืองจากแหล่งเงินทนุส าหรับภาคธุรกิจทัว่ไป เช่น ธนาคารพาณิชย์ 
และบริษัทหลักทรัพย์ ยังไม่มีความเช่ือมั่นในกิจการท่ีจัดตัง้ และ/หรือด าเนินการโดยองค์กร
สาธารณประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาสงัคม ว่าจะสามารถท าผลก าไรทางธุรกิจอย่างยัง่ยืนได้ (Not 
Financially Viable) 

นอกจากนีแ้ล้ว กิจการเพื่อสงัคมในกลุ่มนีป้ระสบปัญหามากกว่ากลุม่อ่ืนในเร่ือง
ของการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจดัการเชิงธุรกิจ เน่ืองจากกลุ่มคนท่ี
เลือกท างานในองค์กรสาธารณประโยชน์มกัจะมีความเช่ียวชาญ ความเข้าใจ และ/หรือความสนใจ
ในการด าเนินงานทางธุรกิจท่ีจ ากดั จงึท าให้ประสบปัญหาในการบริหารจดัการ และต้องการความ
ช่วยเหลือในการพฒันาศกัยภาพในด้านนีอ้ยา่งจริงจงั 

3. กิจการเพื่อสงัคมท่ีตัง้ขึน้โดยหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ  กิจการเพื่อสงัคม
เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับนโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ิน ท่ีไม่ใช่เพียงแค่การกระจาย
อ านาจการตดัสินใจและการให้บริการสาธารณะไปอยู่ท่ีรัฐบาลท้องถ่ินหรือการแปรรูปบริการของ
รัฐไปสู่รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนแต่อย่างเดียว แต่เป็นการกระจายการให้บริการสาธารณะส าคญั
ต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐบาลไปสู่กิจการเพื่อสงัคม ปัจจุบนัมีเพียงหน่วยงานราชการบางแห่ง
เท่านัน้ท่ีเล็งเห็นถึงความส าคญัของการให้บริการท่ีเข้าถึงประชนในระดบัชุมชนได้อย่างแท้จริง 
และให้อ านาจในการบริหารงานของชุมชนเพิ่มมากขึน้ โดยริเร่ิมกิจการเพื่อสังคมด้วยเงินทุน
สนับสนุนในการเร่ิมต้นกิจการ เพื่อพัฒนาศกัยภาพและความสามารถของหน่วยราชการ และ
รัฐวิสาหกิจในการให้บริการระดบัชมุชนท่ีมากขึน้ และยงัเป็นการสร้างการมีสว่นร่วม ความใกล้ชิด
กบัชุมชนอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม กิจการเพื่อสงัคมในกลุ่มนีป้ระสบปัญหาในเร่ืองของการบริหาร
จัดการเชิงธุรกิจ เน่ืองจากกลุ่มคนท่ีด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากภาครัฐ ซึ่งบางส่วนขาด
ประสบการณ์ในเชิงธุรกิจ รวมทัง้ขาดศกัยภาพท่ีจะท าให้กิจการเจริญเติบโตทางการเงินได้อย่าง
ยัง่ยืน 
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4. กิจการเพื่อสงัคมท่ีตัง้ขึน้โดยผู้ประกอบการใหม่ ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงั
ตื่นตวักับกระแสการสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อพฒันาเศรษฐกิจไทย โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ
ใหมบ่างกลุม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คนรุ่นใหมท่ี่สนใจจดัตัง้ธุรกิจท่ีนอกจากจะสร้างผลก าไรแล้ว ยงัมี
ส่วนช่วยในการแก้ปัญหาและพฒันาสงัคม สขุภาวะ และ/หรือสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ดงักล่าว เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัในการพฒันากิจการเพื่อสงัคมในประเทศไทย กิจการเพื่อ
สงัคมท่ีตัง้ขึน้โดยผู้ประกอบการใหมม่กัจะประสบปัญหาทางด้านเงินทนุอย่างมาก ทัง้ในการระดม
เงินทนุเร่ิมต้นกิจการ และเงินทนุในการขยายกิจการ เน่ืองจากการปลอ่ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์
ในปัจจบุนัส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) นัน้ มีอยู่อย่างจ ากดั มีหลกัเกณฑ์และ
ขัน้ตอนในการขอกู้ ท่ีค่อนข้างจะซบัซ้อน ในขณะท่ีการเข้าถึงเงินทนุเชิงพาณิชย์จากแหล่งอ่ืน เช่น 
ตลาดทุน และบริษัทหลกัทรัพย์ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ปัญหาเร่ืองเงินทุนจึงเป็นปัญหาส าคญั
มากท่ีต้องด าเนินการเพื่อพฒันากิจการเพื่อสงัคมในกลุ่มนี ้นอกจากนีแ้ล้ว การพฒันาศกัยภาพ
และขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายส าคัญ เ น่ืองจาก
ผู้ประกอบการสว่นใหญ่ไม่ได้มีพืน้ฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจโดยตรง หรือถ้า
มีก็ขาดประสบการณ์ในการด าเนินกิจการธุรกิจ 

5. กิจการเพื่อสงัคมท่ีตัง้ขึน้โดยธุรกิจเอกชน กิจการเพื่อสงัคมในกลุม่นี ้เป็นธุรกิจ
ท่ีตัง้ขึน้โดยภาคเอกชน ซึ่งบางส่วน เป็นการต่อยอดมาจากกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ขององค์กร ท่ีถกูพฒันาให้เป็นธุรกิจเพื่อสงัคมท่ี
มีความตอ่เน่ืองและยัง่ยืน นอกจากนีแ้ล้ว ในหลายๆ กรณี กิจการเพื่อสงัคมในกลุม่ธุรกิจเอกชนได้
ถูกตัง้ขึน้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจโดยตรง เช่น ธุรกิจก าจัดกากของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม หรือการตัง้สถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรส าหรับท างานในกิจการ 
เป็นต้น ให้สามารถแก้ไขปัญหา และ/หรือพฒันาสงัคมได้ในเวลาเดียวกัน เน่ืองจากกิจการเพื่อ
สงัคมในกลุ่มนีจ้ดัตัง้โดยธุรกิจเอกชน จึงมกัจะไม่ประสบปัญหาทางด้านเงินทุนในการจดัตัง้และ
การขยายกิจการ รวมทัง้ยงัมีความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี เพราะมีการบริหาร
จดัการโดยภาคเอกชน นอกจากนีแ้ล้ว กิจการเพื่อสงัคมในกลุ่มนีมี้แนวโน้มท่ีจะเติบโตได้ดี และมี
ความยัง่ยืนทัง้ในด้านการเงิน และการแก้ปัญหาและพฒันาสงัคม รวมทัง้มีขนาดท่ีใหญ่และขยาย
ผลได้ จึงสามารถเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคม สุขภาวะ และ/หรือ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยงัมีกิจการเพื่อสงัคมในกลุ่มนีอ้ยู่
น้อย เน่ืองจากภาคเอกชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองกิจการเพื่อสงัคม และยังไม่เห็น
ศกัยภาพในการท าก าไร และการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสงัคม และสิ่งแวดล้อมจากกิจการใน
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ลกัษณะนีรู้ปแบบของกิจการเพื่อสงัคมในกลุ่มนี ้อยู่ในรูปแบบธุรกิจ เช่น บริษัท สงัคมสุขภาพ 
จ ากดั ท่ีทางกลุ่มบางจากจดัตัง้ขึน้ เพื่อบริหารจดัการร้านเลมอนฟาร์ม ซึง่เป็นร้านค้าในป๊ัมน า้มนั
บางจากท่ีน าผลติภณัฑ์จากชมุชนมาขาย เป็นการสร้างตลาดให้กบัวิสาหกิจชมุชน 

6. กิจการเพื่อสงัคมประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากกิจการเพื่อสงัคมท่ีกล่าวมา
ข้างต้น ยงัมีกิจการเพื่อสงัคมท่ีไม่สามารถจดัเข้ากลุ่มทัว่ไปได้ ทัง้กิจการเพื่อสงัคมท่ีจดัตัง้ขึน้โดย
สถาบนัทางศาสนา วดั สถาบนัการศกึษาตา่งๆ เช่น สถาบนัการศกึษาระดบัท้องถ่ิน องค์กรพฒันา
ชุมชนท้องถ่ิน องค์กรศาสนาท้องถ่ินท่ีเป็นศูนย์รวมและเช่ือมโยงคนในท้องถ่ิน กิจการเหล่านีมี้
แนวโน้มท่ีจะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคนในท้องท่ีนัน้ๆ 
เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งการให้บริการเสริมหรือทดแทนบริการของ
หน่วยงานรัฐโดยตรง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กิจการเพื่อสงัคมท่ีถูกตัง้ขึน้โดยองค์กรท่ีกล่าวมา
ข้างต้นจะสามารถด าเนินการได้จากการสนบัสนนุจากองค์กรตา่งๆ ซึง่เป็นแหลง่เงินทนุขนาดใหญ่ 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือวัด ดงันัน้ เงินทุนส าหรับกิจการเพื่อสงัคมในกลุ่มนีจ้ึงถือได้ว่ามีความ
จ าเป็น โดยเฉพาะในการเร่ิมต้นกิจการ 

จากนิยามเก่ียวกบัประเภทของกิจการเพื่อสงัคมท่ีนกัวิชาการ หน่วยงาน และองค์กร
ตา่งๆ ได้อธิบายไว้ข้างต้น ท่ีผู้วิจยัรวบรวม พอจะสรุปสาระส าคญัประเภทของกิจการเพื่อสงัคมได้
ดงันี ้

1. กิจการเพื่อสงัคมท่ีไม่แสวงหาผลก าไร เช่น องค์กรการกศุล องค์กรท่ีท างาน
โดยไม่แสวงหาผลก าไร 

2. กิจการเพื่อสงัคมท่ีตัง้ขึน้โดยเอกชนหรือผู้ประกอบการ เช่น ธุรกิจกลางและ
ขนาดเลก็ กลุม่ผู้ประกอบการใหม ่

3. กิจการเพื่อสงัคมประเภทอ่ืนๆ เช่น สถาบนัการศกึษา กิจเพื่อสงัคมท่ีจดัตัง้ขึน้
โดยสถาบนัศาสนา องค์กรพฒันาชมุชนท้องถ่ิน 

2.3 ลักษณะส าคัญของกิจการเพื่อสังคม 
(อภิรักษ์ โกษะโยธิน, 2553) ได้อธิบาย “กิจการเพื่อสงัคม” ไว้ว่าให้ดลูกัษณะพิเศษ

ดงัตอ่ไปนี ้
1. กระบวนการผลิต ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเน่ืองในระยะยาวต่อสงัคม สขุภาวะ 

และสิ่งแวดล้อม 
2. ผลิตภณัฑ์และบริการไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเน่ืองในระยะยาวต่อสงัคม สขุ

ภาวะและสิง่แวดล้อม 
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3. มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4. มีความยัง่ยืนทางการเงิน ได้ด้วยตนเอง 

 
(สฤนี อาชวานนัทกลุ, 2553) ได้อธิบายลกัษณะของธุรกิจเพื่อสงัคมในประเทศไทยไว้

วา่ 
1. กิจการเพื่อสงัคมมีพนัธกิจหลกัในการช่วยเหลือคนท่ีขาดโอกาสในเข้าถึง สิ่ง

อ านวยความสะดวกของปัจจยัพืน้ฐาน 
2. กิจการเพื่อสงัคมมีการค านงึถึง สงัคม สิ่งแวดล้อม สร้างโอกาส เป็นหลกัและมี

ความยัง่ยืนทางการเงิน 
3. กิจการเพื่อสงัคมมีความหลากหลายแนวทางในการท าธุรกิจแต่จดุประสงค์ 

เพื่อเอือ้ประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจระดบัเลก็ และกิจกรรมในพืน้ท่ีไร้ตลาดไปจนถึงตลาดโตเร็ว 
4. กิจการเพื่อสงัคมสร้างผลตอบแทนเป็นหลกัด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ประโยชน์สงูสดุไม่ใช่ก าไรสงูสดุ 
5. กิจการเพื่อสงัคมต้องใช้กลไกทางการตลาด การสร้างนวตักรรม และการ

ประสานประโยชน์ของทุกฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนเพื่อสร้างคานงัด
ส าคญั ในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 

 
("SE (Social Enterprise) แนวคดิโลกธุรกิจศตวรรษนี,้" 2554) ได้ระบลุกัษณะส าคญั

ของกิจการเพื่อสงัคมดงัตอ่ไปนี ้คือ 
1. มีแนวทางการหารายได้ด้วยตนเองเพื่อหล่อเลีย้งการด าเนินงานอย่างยัง่ยืน 

เช่น รูปแบบการขายผลิตภณัฑ์และ/ หรือบริการระดมทนุโดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทนุ จนถึงการ
ขอรับบริจาคหรือการสนบัสนนุทางการเงินแบบให้เปลา่เหมือน NGO 

2. เน้นการใช้นวตักรรมเพื่อแก้ไขปัญหา นัน่คือการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ท่ีสามารถ
แก้ปัญหาท่ีเป็นเป้าหมายของการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผล ยั่งยืน และสามารถต่อ
ยอดผลลพัธ์ได้ 

3. ด าเนินงานแบบอาศยัความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากเครือข่าย เพื่อใช้
ศกัยภาพเฉพาะทางของหน่วยงานนัน้ๆ ในการร่วมแก้ไขปัญหาท่ีซบัซ้อน 
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(Social Enterprise UK, 2017) ได้ระบลุกัษณะท่ีส าคญัของกิจการเพื่อสงัคมใน
ประเทศองักฤษไว้ 6 ประการได้แก่  

1. มีจดุประสงค์เพื่อสงัคมเป็นเป้าหมายหลกัขององค์กรท่ีชดัเจน  
2. รายได้หลกัมาจากการขายสนิค้าและบริการ  
3. ผลก าไรสว่นใหญ่ต้องน าไปลงทนุตามวตัถปุระสงค์มิใช่น าไปปันผลให้ผู้ ถือหุ้น

หรือเจ้าของ  
4. มีความเป็นอิสระ  
5. ให้สมาชิกมีสว่นร่วมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของสงัคม  
6. เป็นองค์กรอิสระท่ีมีความน่าเช่ือถือ  

 
(ส านกังานสร้างเสริมกิจการเพื่อสงัคมแห่งชาติ, 2554) ได้สรุปลกัษณะท่ีส าคญัของ

กิจการเพื่อสงัคมได้ดงันี ้
1. มีเป้าหมายทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ผลก าไรสูงสดุ มีการก าหนด 

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายทางสงัคม และสิง่แวดล้อมท่ีชดัเจนตัง้แตเ่ร่ิมต้น 
2. มีรูปแบบการด าเนินการท่ีมีความยัง่ยืนทางการเงิน ด าเนินการในรูปแบบ

ธุรกิจ มีรายได้จากการขายและการผลิตสนิค้า และ/หรือการให้บริการคดิเป็นสดัสว่นส าคญั (ควรท่ี
จะมากกว่าส่วนท่ีได้รับจากการบริจาค ระดมทุน หรือการรับทุนสนบัสนุน) เพื่อสะท้อนถึงโอกาส 
ในการเกิดความยัง่ยืนทางการเงินของกิจการ  

3. เป็นมิตรตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการผลิตและการด าเนินกิจการท่ี 
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สขุภาวะสงัคม และสิง่แวดล้อมในระยะยาว  

4. ผลก าไรกลบัคืนสู่สงัคมและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ผลก าไรส่วนใหญ่จากการ 
ด าเนินงานถูกน ามาขยายผลเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ 1 หรือคืนผล 
ประโยชน์นัน้ให้แก่สงัคมและชุมชน โดยควรมีสดัส่วนท่ีมากกว่าส่วนท่ีน ามาปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 
ยกเว้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่เป็นกลุม่เป้าหมายของวตัถปุระสงค์ของกิจการ  

5. ด าเนินการอยา่งโปร่งใสจดัท าข้อมลูอยา่งเป็นระบบ และเปิดเผยตอ่สาธารณะ  
 
จากลกัษณะของกิจการเพื่อสงัคม (Social Enterprise) ท่ีมีผู้ เช่ียวชาญ/หน่วยงานได้

อธิบาย ไว้ข้างต้น ผู้วิจยัได้วิเคราะห์และสรุปคณุลกัษณะกิจการเพื่อสงัคม ไว้ดงันี ้
ลกัษณะของกิจการเพื่อสงัคม (Social Enterprise) 
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1. การด าเนินการและกระบวนการผลิต ไมส่ง่ผลเสียตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม 
กิจการเพื่อสงัคมมีพนัธกิจหลกัในการสร้างโอกาส ให้มีการด าเนินกิจการ โดยท่ี

กระบวนการผลิต และผลิตภณัฑ์ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสขุภาวะ สงัคม และสิ่งแวดล้อมใน
ระยะยาว 

2. การมีสว่นร่วมในการบริหารกิจการ 
มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อาศยัความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากสมาชิก ใน

การบริหารงาน จดัท าข้อมลูอยา่งเป็นระบบ ด าเนินการอย่างโปร่งใส และเปิดเผยตอ่สาธารณะ 
3. การสร้างรายได้หลกัมาจากการขายสนิค้าและบริการ 
มีรูปแบบการด าเนินการท่ีมีความยัง่ยืนทางการเงิน ด าเนินการในรูปแบบธุรกิจ มี

รายได้จากการขายและการผลิตสนิค้า และการให้บริการเป็นสว่นส าคญั 
4. กิจการมีเป้าหมายหลกัเพื่อประโยชน์ด้านสงัคม และสิ่งแวดล้อม 
กิจการเพื่อสงัคมมีวตัถปุระสงค์เพื่อประโยชน์ทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ผล

ก าไรสงูสดุ 
5. การสร้างนวตักรรมเพื่อการแก้ปัญหาทางสงัคม และสิง่แวดล้อม 
กิจการเพื่อสงัคมเน้นการใช้นวัตกรรม วิธีการใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา และการ

ประสานประโยชน์ของทกุฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
6. กิจการท่ีมีความเป็นอิสระและน่าเช่ือถือ 

3. ละครชาตรี 
3.1 ประวัตคิวามเป็นมาของละครชาตรี 

(สมุนมาลย์ นิ่มเนติพนัธ์, 2532) ได้ศึกษาเก่ียวกับประวตัิความเป็นมาของละคร
ชาตรีไว้ว่า ละครชาตรีมีก าเนิดขึน้ตัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยา มีผู้สนันิษฐานว่า คงจะเกิดจากการ
น าเอาการขบัร้องและระบ าฟ้อนร าประกอบดนตรี ซึง่ไทยเรามีอยู่ตัง้แตส่มยัสโุขทยั มาผสมกบัการ
แสดงละคร เป็นเร่ืองแบบอินเดีย นายธนิต อยูโ่พธ์ิ ได้กลา่วไว้ว่า วิธีการบางอย่างของละครชาตรีท่ี
มีผู้แสดงเป็นหลกั 3 คน คือ ตวันายโรง ตวันาง และตวัตลกดงักลา่วแล้ว แสดงให้เห็นว่าเป็นละคร
ประเภทเร่ร่อนไปตามหัวเมืองต่างๆ จึงจ ากัดตวัผู้ แสดงเพื่อความสะดวกในการเดินทาง แม้แต่
เคร่ืองดนตรีก็ต้องมีน้อยชิน้ และคล้ายคลึงกบัละครอินเดีย เคร่ืองดนตรีท่ีเล่นมีเพียงป่ีเลา 1 คู ่
กลอ่งเลก็ 1 คู ่และฆ้อง 2 ชดุ 

ในสมยัโบราณ ละครชาตรีเป็นท่ีนิยมแพร่หลายทางภาคใต้ของไทย เร่ืองท่ีแสดงจะ
นิยมแสดงเร่ือง พระสธุนและนางมโนห์รา จงึเรียกการแสดงประเภทนีว้่า “โนห์ราชาตรี” เพราะชาว
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ใต้มกัจะชอบพดูตดัพยางค์หน้า ตอ่มาละครชาตรีได้เข้ามาแสดงในเมืองหลวงสมยัสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบรีุ เม่ือพ.ศ. 2312 ตอ่มา พ.ศ. 2323 คณะละครของเจ้านครฯ ได้เข้ามาร่วมการแสดงใน
งานฉลองพระแก้วมรกต และได้แสดงประชนักบัละครผู้หญิงของหลวงด้วย เม่ือพ.ศ. 2375 สมยั
รัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาประยรูวงศ์ (ดศิ บนุนาค) สมยัท่ียงัเป็ย
เจ้าพระยาพระคลงั ได้ลงไปปราบและระงบัเหตกุารณ์รายทางหวัเมืองภาคใต้ พวกชาวใต้จึงอพยพ
ตามมา รวมทัง้พวกท่ีมีความสามารถในการแสดงละครชาตรีด้วย พวกนีต้ัง้บ้านเรือนอยู่ท่ีต าบล
สนามควาย และรวมทัง้คณะละครท่ีรับเหมาแสดงงานตา่งๆ จนแพร่หลายและฝึกหดักนัสืบตอ่มา 

ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ได้มีผู้คิดน าเอาละครชาตรีกับละคนนอกมาผสมกัน เรียกว่า 
“ละครชาตรีเข้าเคร่ือง” หรือ “ละครชาตรีเคร่ืองใหญ่” การแสดงแบบนีบ้างครัง้ก็มีฉากแบบละคร
นอก แต่บางครัง้ก็ไม่มีฉากอย่างละครชาตรี ดนตรีประกอบก็ใช้แบบผสม คือใช้เคร่ืองดนตรีของ
ละครชาตรีผสมกบัวงป่ีพาทย์ของละครนอก การแสดงเร่ิมด้วยร าซดัชาตรี แล้วลาโรง จบัเร่ืองด้วย
เพลง “วา” แบบละครนอก สว่นเพลงและวิธีการแสดงก็ใช้ทัง้ละครชาตรีและละครนอกปนกนั การ
แสดงแบบนีย้งัเป็นท่ีนิยมมาจนถึงปัจจบุนันี ้เม่ือ 70 ปีท่ีแล้วมา ละครชาตรีจะแสดงในโอกาสท่ีมี
การแก้บน ดงัท่ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรงกลา่วไว้วา่ “เดิมเห็นจะ
เป็นเพราะคนเห็นเป็นของแปลก จะหาไปเล่นด้วยเงินถกูๆ จึงชอบหาละครชาตรีไปเล่นแก้สินบน 
จนเลยเป็นธรรมเนียม หม่อมฉันยังเคยจ าได้เม่ือเป็นเด็กเคยป่วยมาครัง้หนึ่ง พอหายป่วย
ผู้ปกครองมีละครชาตรีแก้สินบนท่ีเฉลียงพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เวลานัน้ตวัละคร
เอกช่ือหับ ใช้เคร่ืองแต่งตวัอย่างละครกรุงเทพฯ ผิดกันแต่เพียงตวัเปล่าไม่มีเสือ้ใส่ เช่น วดับวร
นิเวศวิหาร และท่ีศาลเจ้าหอกลาง เป็นต้น แต่ภายหลงัเห็นจะเป็นเพราะถูกห้ามมิให้เล่นตาม
สถานท่ีนัน้ๆ จงึเปลี่ยนประเพณีมาเลน่ท่ีบ้าน และตอ่มาภายหลงัเลยเกิดวิธีรับเหมาแก้สบิบนดงัได้
ทอดพระเนตร เม่ือแรกหม่อมฉันมาอยู่วงัวรดิศ ก็ประหลาดใจท่ีได้ยินเสียงละครชาตรีท่ีหน้าบ้าน
บ่อยๆ จึงสืบถามดไูด้ความว่า ท่ีถนนหลานหลวงมีบ้านละครชาตรีสกัหกเจ็ดบ้าน แต่ท่ีจริงบ้าน
หนึ่งมีละครเพียงคนหนึ่งหรือสองคนเท่านัน้ บ้านไหนรับเหมาแก้บนก็เรียกตัวละครบ้านอ่ืนไป
ประสมโรงเล่นเอาค่าจ้างแบง่กนั พวกละครแต่งตวัและร าอย่างละครกรุงเทพฯถนดัเล่นละครนอก
ด้วยในการแก้สินบน เช่นเป็นละครชาตรีแตต่อนเบิกโรง เม่ือเบิกโรงเสร็จแล้ว ก็เลน่แบบละครนอก
ไปจนตลอด” ปัจจบุนัการแสดงละครชาตรียงัคงอยู่ และเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในการจัดให้มีละคร
ชาตรีแก้บน เช่น ท่ีศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง กรุงเทพฯ ท่ีโบถส์หลวงพ่อโสธร แปดริว้ หรือแสดงตาม
บ้านของผู้ ท่ีประสงค์จะแก้บน 
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อย่างไรก็ดี การแสดงละครชาตรีปัจจุบนัได้กลายรูปไปมาก โอกาสในการแสดงก็มี
มากขึน้ เช่น แสดงในงานศพ หรืองานฉลองตา่งๆ ตามวดั แตม่กัจะจดัแสดงเป็นชดุๆ ซึง่เกือบไม่มี
รูปแบบละครชาตรีเหลืออยู่ ในบางจงัหวดั ละครชาตรีเล่นในโอกาสต่างๆ สดุแท้แต่เจ้าของงาน
ต้องการ ในจงัหวดัอ่างทอง จนัทบุรี และตราด ส่วนมากจะเป็นงานเก่ียวกบัศาสนา เช่น งานชกั
พระ งานในวนัวิสาขบชูา งานประจ าปี ของวดั ฯลฯ  

3.2 ลักษณะการแสดงละครชาตรี 
(สมุนมาลย์ นิ่มเนติพนัธ์, 2532) ได้อธิบายลกัษณะการแสดงละครชาตรี ไว้ว่า การ

แสดงละครชาตรี เป็นการแสดงท่ีด าเนินเร่ืองแบบรวบรัด และไม่สู้จะพิถีพิถนัในการแสดงมากนกั 
ซึง่ผิดกบัการแสดงละครใน ท่ีมุ่งถึงศิลปะความวิจิตรพิสดารในท่าร า เร่ืองท่ีนิยมน ามาแสดงละคร
ชาตรีคือ เร่ืองมโนห์รา และรถเสน ซึ่งเป็นเร่ืองชาดกทัง้ 2 เร่ือง ตวัละครท่ีส าคญัมีเพียง 3 ตวั เช่น 
เร่ืองมโนห์รา มีพระสธุนเป็นตวัพระ นางมโนห์ราเป็นตวันาง พรานบญุเป็นตวัตลก สว่นเร่ืองรถเสน 
ก็มีพระรถเสนเป็นตวัพระ นางเมรีเป็นตวันาง และม้าเป็นตวัตลก ส าหรับตวัตลกในละครชาตรี 
แสดงเป็นตวัเบด็เตล็ดอ่ืนๆ อีกด้วย เป็นยกัษ์ ฤๅษี ยาย ตา สตัว์ตา่งๆ 

ก่อนเร่ิมแสดงละครชาตรี จะต้องมีการโหมโรงก่อนเพื่อเรียกผู้ชม ป่ีพาทย์จะบรรเลง
เพลงโหมโรงหลายเพลง ใช้กลองตุ๊กเป็นสญัญาณให้ทราบว่าท่ีน่ีจะมีละคร ในขณะท่ีโหมโรง ผู้
แสดงจะแต่งตวัอยู่ข้างวงป่ีพาทย์ ในสมัยก่อนการโหมโรงละครชาตรี มีม้าล่อตีเพื่อเรียกคน ป่ี
พาทย์สมยันีใ้ช้รัวแบบละครนอก เช่น รัวสามลา ฯลฯ พอลงวา ตวัพระ หรือตวัพระ -นางคู่หนึ่ง จะ
สวมชฎาขึน้นัง่เตียง เร่ิมซดัไหว้ครู ก่อนการแสดงละครชาตรีทกุครัง้ต้องไหว้ครู 

การร าซดัไวห้ครู ผู้แสดงร้องเอง เม่ือร้องน า 1 วรรคแล้วลกูคู่ก็รับวรรคท่ีสองซ า้กนั
สามครัง้ แล้วตัวละครจึงร้องวรรคท่ีสามต่อไป เวียนล าดับจนครบตอน การร าก็ซัดแบบชาตรี 
ขณะท่ีร้องมีการตีกรับให้จงัหวะมีทบัและฉ่ิงประกอบ  

3.3 สถานการณ์ของละครชาตรี ในจังหวัดอ่างทอง 
(กนก คล้ายมขุ & คณะ, 2550) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับละครชาตรีในจงัหวดั

อ่างทอง ผลของการศึกษาเป็นดงันี  ้ละครชาตรี ท่ีพบในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวดัอ่างทอง มี
คณะละครชาตรีจ านวน 16 คณะ ดงันี ้

1. คณะ จ.จินตนา เจียมจิตศิษย์นารายณ์ 2. คณะ ส.รัตนา เครือวลัย์ 3. คณะ ศ.สม
พิศ เรืองงาม 4. คณะ อนนัต์ รุ่งสว่างศิลป์ 5. คณะ ศรีนวล ยอดรัก 6. คณะ ส.รุ่งสริุยา น าศิลป์7.
คณะส.ชะองศิลป์ 8. คณะศิษย์จนัทร์ฉาย 9. คณะ ส.เพ็ญศรี 10. คณะ ส.นิภา น าศิลป์ 11. คณะ 
ส.พยง น าศิลป์ 12. คณะ จ าลอง เจริญศิลป์ 13. คณะ ศิริกานต์ ยอดรัก 14. คณะวิชาญ ส ารวย
ศิลป์ 15. คณะ นนัทยา วยัรุ่น 16. คณะ เทพวิจิตร ศิษย์โสธร 
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ในอดีตการแสดงละครชาตรีสามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพหลักได้ มีรายได้มาก
ประชาชนในพืน้ท่ีจึงนิยมฝึกหัด แต่ในปัจจุบัน ผู้ แสดงละครชาตรี มีจ านวนน้อยลง เน่ืองจาก
สาเหต ุดงันี ้

1. ผู้แสดงละครชาตรีสว่นใหญ่มีอายมุากขึน้ หลายคนจึงเลิกแสดงไปประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ ตามความถนดั เช่น ค้าขาย รับจ้างทัว่ไป เป็นต้น ท าให้ละครบางคณะมีจ านวนผู้แสดงไม่
เพียงพอ 

2. คณะละครบางคณะ ก่อตัง้คณะขึน้เพื่อหารายได้ ในลกัษณะการสร้างเคร่ืองละคร 
แตไ่ม่ได้ค านงึถึงการสร้างนกัแสดงละคร ท าให้ละครบางคณะมีผู้แสดงเพียง 1-2 คน เท่านัน้  

3. เยาวชนในปัจจบุนั ไม่นิยมฝึกหดัละคร มองวา่เป็นเร่ืองล้าหลงั ไม่ทนัสมยั น่าอาย 
4. งานแสดงละคร ไม่สามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพหลักได้ งานแสดงจะมีมาก

ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม เม่ือถึงช่วงเวลาเข้าพรรษา ไม่นิยมแก้บนจึงไม่มีงานแสดง ดงั
ค ากล่าวของผู้แสดงว่า สิน้เสียงกลองก็หมดเงิน ผู้แสดงท่ียงัยึดเป็นอาชีพล้วนเป็นผู้ ท่ีมีอายมุาก 
คนรุ่นใหม ่เลือกท่ีจะประกอบอาชีพด้านอ่ืนๆ 

5. จ านวนคณะละครท่ีเพิ่มขึน้ เกิดจากการแยกคณะจากคณะละครท่ีมีอยู่เดิม 
มากกวา่การสร้างผู้แสดงขึน้ใหม่ 

6. เยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่เรียนละครอย่างจริงจงั เน่ืองจากต้องเข้าสู่ระบบการศกึษา
ภาคบงัคบั ต้องใช้เวลาสว่นใหญ่กบัการศกึษาในระบบมากกวา่ 

ลกัษณะการสืบทอดของละครชาตรี ปัจจบุนัมี 2 ลกัษณะคือ สืบทอดละครชาตรีมา
จากครอบครัวละครในอดีต ซึง่สอดคล้องตามทฤษฎี Structural Functionalism ว่า ระบบสงัคม
ต่างๆ ประกอบไปด้วย โครงสร้างและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งโครงสร้างคือแบบแผนท่ีอยู่ได้นาน คนใน
สมยับรรพบรุุษมีวฒันธรรมอยา่งไร ยอ่มกระท ากิจกรรม เพื่อถ่ายทอดวฒันธรรมสูค่นรุ่นตอ่มาด้วย 
และยงัคงรักษาสืบต่อไป แม้ต้องปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้เหมาะสมกบัช่วงเวลานัน้ๆ ละคร
ชาตรีในจงัหวดัอ่างทอง มีลกัษณะการสืบทอดตามทฤษฎีดงักลา่วนีด้้วย สว่นการสืบทอดในฐานะ
ศิษย์จากครูละครนัน้ สอดคล้องตามทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม ท่ีว่านวตักรรมต่างๆ ของ
สงัคมย่อมแพร่กระจายสู่สังคมต่างๆ ได้ ทัง้นีผู้้ แสดงละครชาตรี ในจังหวัดอ่างทอง ล้วนได้รับ
วฒันธรรมการแสดงละคร จากครูละครในพืน้ท่ี 

การประกอบอาชีพด้านละครชาตรี โต้โผละครและนักแสดงส่วนใหญ่ ไม่สามารถ
ประกอบเป็นอาชีพหลกัได้ เน่ืองจาก  
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1. การว่าจ้างละครชาตรีในปัจจุบนัลดน้อยลง ด้วยปัจจุบนัระบบเศรษฐกิจฝืดเคือง 
สงัคมต้องประหยดั การใช้ละครยก (ละครพลาสติก) หรือการแก้บนโดยร าเป็นยก ใช้ส าหรับแก้บน
มีแนวโน้มท่ีจะปฏิบตัิในลกัษณะนีม้ากขึน้ 

2. ละครในพืน้ท่ี จังหวดัอ่างทองมีจ านวนมาก จ านวนงานเฉลี่ยต่อคณะจึงลดลง 
สง่ผลตอ่รายได้ของโต้โผ และนกัแสดงละคร จงึลดลงด้วย 

3. ค่าตอบแทน ท่ีเป็นรายได้โต้โผละครได้รับน้อยลง เน่ืองจากต้องก าหนดราคาให้
ต ่าลงแข่งขนัเพื่อความอยู่ได้ โดยรับเป็นค่าตอบแทนจาก เคร่ืองละคร เคร่ืองดนตรี เคร่ืองขยาย
เสียง และคา่เช่ารถ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีต้้องลงทนุในราคาสงูด้วยเช่นกนั 

4. การแก้บน นิยมจัดในวันหยุดราชการ ท าให้งานแสดงตรงกัน นักแสดงละคร
รับจ้าง จงึรับงานแสดงได้น้อยลง  
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4. งานวิจัยในประเทศ 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 

ปรากฎดงันี ้
(เบ็ญจมาศ ค าอุ่น, 2549) ท าการวิจยัเร่ือง ละครชาตรีในอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั

อ่างทอง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า  ละครชาตรีเป็นมหสพพืน้บ้านท่ีผกูพนักบั
พิธีกรรมและความเช่ือในเร่ืองการบนบานศาลกล่าวแต่จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์ละครชาตรีใน
อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง พบว่า วิทยากรสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิการสืบทอด
ได้เพียงสองชั่วอายุคน สาเหตุเพราะละครชาตรีเป็นละครชาวบ้าน ไม่มีการบนัท าข้อมูลไว้เป็น
หลกัฐานอย่างชดัเจน ปัจจบุนัคณะละครชาตรีในอ าเภอวิเศษชยัชาญมีจ านวน 16 คณะ แสดงให้
เห็นว่าผู้แสดงยงัยึดอาชีพแสดงละครชาตรีเป็นหลกั การสืบทอดคณะละครมี 2 ลกัษณะ คือ การ
สืบทอดคณะจากบรรพบุรุษหรือหัวหน้าคณะไปสู่ลูกหลาน และการสืบทอดจากการท่ีผู้ แสดง
แยกตวัไปตัง้คณะเป็นของตนเอง การฝึกหดัละครจะท าตัง้แตย่งัเด็กโดยหวัหน้าคณะหรือผู้อาวโุส
ในคณะจะท าหน้าท่ีฝึกหดัการร้องการร า และเม่ือมีการแสดงให้โอกาสต่างๆ เด็กๆเหล่านี  ้จะต้อง
ไปร่วมแสดงเพื่อเป็นการฝึกฝนและท าให้จดจ าบทร้องและบทเจราจาได้ เม่ือถึงเวลาแสดงจึงไม่
ต้องมีผู้บอกบท ส่วนบทละครท่ีน ามาแสดงน าเค้าเร่ืองมาจากหนังสือวรรณกรรมประเภทจักรๆ 
วงศ์ๆ ของส านกัพิมพ์ราษฎร์เจริญหรือหนงัสือวดัเกาะ ท าให้อาจคะเนได้ว่าคณะละครในอ าเภอ
วิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างท่องน่าจะมีมานานอย่างน้อยตัง้แต่สมยัต้นรัตนโกสินทร์ ผู้แสดงน าบท
ละครมาดดัแปลงโดยเพิ่มปริบททางสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยั การแสดงละครชาตรีใน
ปัจจบุนัมีลกัษณะผสมผสานระหว่างละครชาตรี ละครนอก และลิเก นอกจากนีย้งัมีการ ร้องเพลง 
ลูกทุ่ง การแหล่ เพลงร้องเล่น แทรกอยู่ในเนือ้เร่ืองท่ีแสดง ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ ชม
ได้มากยิ่งขึน้ปัจจบุนัการแสดงละครชาตรียงัเป็นท่ีนิยมในแถบจงัหวดัภาคกลาง นอกจากนี ้ละคร
ชาตรียงัมีบทบาทในการเป็นเคร่ืองมือปลกูฝังคณุธรรม โดยคณะละครได้แทรกคณุธรรมเหลา่นีไ้ว้
ในเนือ้เร่ืองและปลกูฝังให้กบัผู้ชมโดยผู้ชมอาจไม่รู้ตวั บทบาทประการสดุท้ายของละครชาตรี คือ 
บทบาทในการอนรัุกษ์และสืบทอด ถึงแม้อาชีพแสดงละครชาตรีจะเป็นอาชีพท่ีมีรายได้คอ่นข้างต ่า 
แต่เป็นอาชีพท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวอ าเภอวิเศษชยัชาญ ผู้แสดงละครชาตรีทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพนีเ้พราะนอกจากมีรายได้เพื่อการเลีย้งชีพแล้ว ยงัได้ท าหน้าท่ีอนุรักษ์และสืบ
ทอดละครชาตรีไว้มิให้สญูหายไปจากสงัคมไทย การสืบทอดละครชาตรีสว่นใหญ่จะถ่ายทอดจาก
บรรพบรุุษสูรุ่่นลกูหลานเพราะการแสดงละครชาตรีต้องใช้คาถาอาคมสว่นใหญ่หวัหน้าคณะมกัจะ
ถ่ายทอดคาถาอาคมให้ลกูหลานของตน แต่บางคณะก็สืบทอดการแสดงละครชาตรีในฐานะลกู
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ศิษย์เพราะผู้แสดงสว่นหนึ่งแสดงละครจนเกิดความช านาญและเม่ือมีลกูหลานของตนเองจ านวน
หนึง่ซึง่พอจะตัง้คณะเองได้ก็จะขอแยกตวัจากคณะเดมิมาตัง้คณะใหม่ของตน เพื่อให้เกิดความมัง่
คัง่ในอาชีพและยงัมีรายได้เพิ่มขึน้จากการเป็นหวัหน้าคณะและรับงานเอง 

(สภุาศิริ สิงห์กระโจม, 2555) ท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาละครชาตรีต าบลบางปลา
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ผลการวิจยัพบวา่ อปุสรรคและการปรับตวั ในการแสดงละคร
ชาตรีท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัถือวา่เป็นการพฒันาการการประยกุต์รูปแบบการแสดงมานาแล้วตัง้แตอ่ดีต
เป็นผลอันเน่ืองมาจากการปรับตัวให้ตรงกับความต้องการของผู้ ชม การแข่งขันกับการแสดง
ประเภทอ่ืน มีการร้องเพลงลกูทุ่งคัน่ระหว่างการแสดงละคร เพราะต้องการเอาใจเจ้าภาพ หาก
เจ้าภาพไม่พอใจในการแสดง ในโอกาสตอ่ไปคณะละครก็จะไม่ได้รับการว่าจ้างมาแสดงอีก อีกทัง้
คณะไปจ้างนกัแสดงลิเกมาแสดงละครชาตรี นกัแสดงลิเกจึงน ารูปแบบการร้องลิเกเข้ามาร้องใน
ละครชาตรีด้วย จนกระทัง่การแสดงละครชาตรีกลายเป็นการแสดงท่ีผสมการร้องหลายรูปแบบเข้า
ด้วยกนั การร้องร่ายชาตรีซึง่เป็นการร้องแบบเดิมของละครชาตรีไม่มีผู้สืบทอดและน ามาร้องเพราะ
ร้องยาก สิ่งท่ีเป็นปรากฏการณ์ของละครชาตรีต าบลบางปลาในปัจจบุนัจึงไม่ใช่ละครชาตรีท่ีแบบ
ดัง้เดิม แต่เป็นละครชาตรีแบบประยุกต์แสดงให้เห็นถึงการปรับตวัเพื่อให้ละครชาตรีท่ีมีมานัน้
สามารถแสดงต่อไปได้ตามยุคสมัย ซึ่งไม่เหลือวิธีการแสดงละครชาตรีอยู่เลย  ผลการศึกษา
บทบาทของการแสดงละครชาตรีท่ีมีต่อชมุชนและสงัคมทัว่ไป มี 2 ด้านดงันี ้1. บทบาทด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ ละครชาตรีในต าบลบางปลา ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงเพื่อเป็น
อาชีพเท่านัน้  แต่มีบทบาทส าคัญคือการเป็นผู้ อนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติในสาขา
ศิลปะการแสดงไม่ให้สญูหายไป สิ่งหนึ่งท่ีท าให้คณะบุคคลในคณะละครชาตรีในต าบลบางปลา
เห็นคุณค่าของศิลปะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมของชาติ ได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐและองค์กรต่างๆ ในชุมชนในการยกย่อง
และส่งเสริมให้ละครชาตรีต าบลบางปลาเป็นศิลปวัฒนธรรมประจ าจังหวัดสมุทรปราการ 2. 
บทบาทด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ละครชาตรีได้เข้ามามีบทบาทส าคญั ด้วยความ
ร่วมมือของสถานศกึษาในชมุชนท่ีเห็นคณุคา่ของศลิปะการแสดงโดยนโยบายของผู้บริหารโรงเรียน
วดัราษฎร์บูรณะ ในการท่ีโรงเรียนน าภมูิปัญญาท้องถ่ินเข้าสู่สถานศึกษา ได้จดังบประมาณเพื่อ
จ้างครูละครชาตรีมาถ่ายทอดความรู้ให้นกัเรียนท่ีมีความสนใจในศิลปะการแสดง นกัเรียนมีทกัษะ
ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์เม่ือเข้าแข่งขนัในการจดัการแขง่ขนัวชิาการนกัเรียนได้รับรางวลัซึง่
เป็นความภาคภมูิใจของนกัเรียนและสถานศึกษา ส าหรับบุคคลทัว่ไปในชุมชนก็สามารถฝากตวั
เป็นศิษย์ในคณะละครเพื่อเรียนรู้ฝึกประสบการณ์และยึดเป็นอาชีพ ถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอด
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ความรู้ท่ีสร้างประโยชน์ตอ่คนในชมุชนเป็นอยา่งยิ่ง สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กบัผู้ ท่ีมีความ
รักในอาชีพการแสดงละครชาตรีได้ 

(วาสนา พุ่มทอง, 2550) ท าการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อธุรกิจละคร
ชาตรี จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่า 1. ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อธุรกิจละครชาตรีจงัหวดั
เพชรบรีุ ด้านคณุลกัษณะของละครโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก ดงันีท้างคณะละครชาตรี
จงัหวดัเพชรบุรี ควรมีลกัษณะเด่นคือ ผู้แสดงต้องมีรูปร่างดีสมส่วนหลายวยัปนกนั เสียงไพเราะ
และร้องเพลงเข้ากบัจงัหวะดนตรี แสดงได้สมบทบาท ท่องบทได้คลอ่งในเวลาเจรจา มีการบอกบท
ก่อนผู้ แสดงจะร้องเพลงเสมอ ร่ายร าอ่อนช้อยสวยงาม ตัวร้ายสร้างความสนใจและความ
สนุกสนานให้กบัผู้ชมผู้แสดงท่ีรับบทเป็นคนชนบทหรือชาวบ้านมกัจะพดูส าเนียงเพชรบรีุ ควรน า
เร่ืองเก่ียวกบัวรรณคดีจกัรๆ วงศ์ๆ โดยเลือกตอนท่ีสนกุสนานไม่ช้าหรือเร็วเกินไปเนือ้หาสอดแทรก
เหตกุารณ์ปัจจุบนั บทตลกอย่างสร้างสรรค์ คณะท่ีเก่าแก่จะถ่ายทอดการแสดงได้ตามแบบแผน 
งานแก้บนจะต้องแสดงก่อนเท่ียงเพื่อให้การแก้บนนัน้ส าเร็จ และคณะละครชาตรีจะต้องมาร า
ถวายมือให้ทนัเวลาฤกษ์ท่ีผู้วา่จ้างก าหนด การแตง่การควรแตง่การแบบดัง้เดิมด้วยเคร่ืองแตง่ตวัท่ี
ใหม่หรือแต่งปนลิเกบ้าง แต่ เน้นรูปแบบเดิมให้มากท่ีสุด ส่วนดนตรีควรบรรเลงด้วยความ
สนกุสนานเพราะจะท าให้การแสดงด าเนินเร่ืองเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน ช่วยส่งให้ตวัละครแสดง
ได้ดี ร้องเพลงร าเข้าจงัหวะน่าชมและน่าติดตาม เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยูแ่ละ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้มีผลต่อการแสดงละครชาตรีอย่างมาก ท าให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ไม่
สนใจละครชาตรี จงึต้องมีการสนบัสนนุจากทกุๆหน่วยงาน ในเร่ืองการประกวดยกยอ่งเชิดชเูกียรติ
คณะละครชาตรีต้นแบบ จดัท าโครงการฟืน้ฟู โดยจดัตัง้เป็นชมรมในสถานศึกษาและคณะละคร
ชาตรีทุกคณะควรมีบทบาทส าคญัในการปรับปรุง ถ่ายทอดการแสดงและอาชีพละครชาตรีให้
ลกูหลานต่อไป 2. ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อธุรกิจละครชาตรีจงัหวดัเพชรบรีุ ด้านราคาโดยรวม
และรายข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีท้างคณะละครชาตรีจงัหวดัเพชรบรีุ ด้านราคา
โดยรวมและรายข้อว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีท้างคณะละครชาตรีจงัหวดัเพชรบุรี
ควรจะให้ผู้บริโภคตอ่รองราคาได้ ก าหนดราคาให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ควรอยู่ในราคา 3,500 – 
4,000 บาท และราคาถกูหรือแพงควรขึน้อยู่กบัข้อตกลงระหว่างเจ้าภาพกบัเจ้าของคณะละคร
เก่ียวกบัสถานท่ี ระยะทาง การเลีย้งด ูจ านวนแสดง ขนาดของคณะละครและดนตรท่ีใช้บรรเลง
ประกอบการแสดงละครชาตรี 3. ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อธุรกิจละครชาตรีจงัหวดัเพชรบรีุ ด้าน
ประชาสมัพนัธ์โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีท้างคณะละครชาตรีจงัหวดัเพชรบรีุ ควรจะ
ติดป้ายช่ือคณะละครชาตรีไว้ในชมุชนท่ีสงัเกตง่ายและชดัเจน แจกนามบตัรอยา่งสม ่าเสมอทกุงาน 
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เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสงัคม ประชาสมัพนัธขา่วสารของคณะละครชาตรีทางวิทยกุระจายเสียง
ประจ าจงัหวดัเพชรบรีุ (ส.ส.ว.ท.) หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินทกุเดือน สร้างความคุ้นเคยกบัผู้บริโภคและ
คณะดนตรีป่ีพาทย์เพื่อเป็นแนวทางในการรับงานแสดงให้คณะละครชาตรี และพัฒนาการ
ประชาสมัพนัธ์ให้กว้างขวางครอบคลมุเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคมากขึน้ เป็นการเพิ่มคณุคา่ความ
เช่ือมั่น และควรส ารวจความต้องการของผู้ บริโภคตลอด เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ประชาสมัพนัธ์ให้ทนัสมยั 

(กนก คล้ายมขุ & คณะ, 2550) ท าการวิจัยเร่ือง  ละครชาตรี ในจงัหวดัอ่างทอง 
ผลการวิจยัในหัวข้อสภาพละครชาตรีในจังหวดัอ่างทองพบว่า ช่วงเวลา 3 -4 ทศวรรษท่ีผ่านมา 
อาชีพละครชาตรี ยงัเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ดี จึงมีผู้สนใจเรียนละครกนัมาก เม่ือมีความสามารถ
จึงไปตัง้คณะละครขึน้ใหม่กอปรกบัละครชาตรี ยงัเป็นศิลปะการแสดงท่ีมีความสมัพันธ์กบัวิถีของ
คนอ่างทอง และบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงกันมาอย่างต่อเน่ือง ความส าคญัของละครชาตรีท่ีคนใน
สงัคม น าไปใช้เป็นเคร่ืองแลกเปล่ียนกบัสิ่งศกัด์สิทธ์ิ หรือเทพเจ้าในลกัษณะการบนบาลศาลกลา่ว 
อย่างเหนียวแน่น จึงเป็นปัจจยัส าคญัท าให้ผู้แสดงละคร ตัง้คณะละครของตนมากขึน้ จากจ านวน
คณะละครท่ีมีมากดงักล่าว จึงส่งผลให้ปัจจบุนัมีผู้แสดงไม่เพียงพอ เพราะคณะละครแต่ละคณะ
ต้องใช้ผู้ แสดงจ านวน 8-10 คน ปัจจุบนัเฉลี่ยแต่ละคณะ มีนักแสดงเพียง 4-5 คนเท่านัน้ และ
นกัแสดงละครปัจจุบนั ยงัเป็นนกัแสดงในวยัผู้ ใหญ่เป็นจ านวนมาก นกัแสดงวยัเด็กท่ีจะสืบทอด
ตอ่ไป มีแนวโน้มลดลง จงึสง่ผลตอ่อนาคตของละครชาตรี อยา่งเลี่ยงไมไ่ด้ 

(วิเชียร โยมา, 2553) ซึ่งได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง รูปแบบศนูย์การเรียนชมุชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ด้านการบริหารจดัการ 
ควรมีการอบรมครูศนูย์การเรียนชมุชนได้เรียนรู้และท าความ เข้าใจเก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัิในการ
จดัท าแผน/โครงการด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ควรให้มีการด าเนินการจัดการศึกษาสายสามญัทัง้
ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มัธยมศกึษาตอนปลาย และการสอนวิชาชีพ หลกัสตูร
ระยะสัน้ ด้านอาคารสถานท่ี ศนูย์การเรียนชมุชนควรอยู่ในแหล่งชมุชน และภายในศนูย์การเรียน
ชมุชน มีพืน้ท่ีส าหรับการติดตอ่และบริการ ด้านการ  มีสว่นร่วมของชมุชน ควรให้ชมุชนมีสว่นร่วม
ในการวางแผน และจดัล าดบัความต้องการและปัญหาของชมุชน  

(ปราโมทย์ น้อยวนั, 2554) ซึง่ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง แนวทางการจดัศนูย์การเรียนรู้
ชมุชน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี ผลการวิจยัพบว่า ด้านบคุลากร ควรจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ความรู้เก่ียวกับ ท้องถ่ิน  มีการพฒันาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ ด้านงบประมาณ ควรได้รับการ  

จัดสรรจากรัฐและภาคชุมชนอย่างเหมาะสม ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานท่ี ควรจัดให้
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เพียงพอต่อความต้องการ ด้านบริหารจดัการ ควรเป็นในรูปแบบคณะกรรมการท่ีได้รับเลือกจาก
ชมุชน และมีการแบง่โครงสร้างการท างานอยา่งเป็นระบบ 

5. งานวิจัยต่างประเทศ 
จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจการเพื่อสงัคม ปรากฎดงันี ้
(Kee & Clara, 2011) ซึง่ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง Hong Kong Social Enterprises - 

Profitable or Valuable? ผลการวิจยัพบว่า กิจการเพื่อสงัคมควรท่ีจะค านึงถึงการสร้างประโยชน์
ทางสังคมมากกว่าการสร้างก าไรให้แก่องค์กร กิจการเพื่อสังคมควรท่ีจะช่วยเหลือกลุ่มคน
ผู้ ด้อยโอกาสในสังคม กิจการเพื่อสังคมควรมีบทบัญญัติเพื่อช่วยเหลือการลดค่าใช้จ่ายให้แก่
รัฐบาลด้วยการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและประชาชนท่ีเข้าไม่ถึงระบบ
สวสัดิการสงัคมท่ีภาครัฐมอบให้ประชาชนทัว่ไป (Social Safety Net)  กิจการเพื่อสงัคมมีสว่นช่วย
ให้ต้นทุนทางสงัคมของประเทศฮ่องกงเพิ่มขึน้ กิจการเพื่อสงัคมเป็นกิจการท่ีเน้นผลระยะยาว
มากกวา่ระยะสัน้จงึต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์จดุคุ้มทนุมากกวา่การท าธุรกิจโดยทัว่ไป 

(Doherty, 2008) ซึง่ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง SOCIAL ENTERPRISES IN CONTEXT– 
THE STORY SO FAR ผลการวิจยัพบว่า ในการเร่ิมกิจการเพื่อสงัคมต้องมีองค์ประกอบดงันี ้1) มี
การพฒันาสิ่งแวดล้อม 2) มีคณุภาพในสินค้าและบริการท่ีดี 3) พฒันาทกัษะและสร้างงานให้แก่
ผู้คน 4) มีความช านาญในการจดัการ 5) มีแหลง่เงินทนุ 6) มีการสร้างเครือข่าย 7) มีการก าหนด
กลไกในการบริหาร 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัศนูย์การเรียนรู้ ปรากฎดงันี ้
(Chang & Yoo, 2012) ซึง่ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง Popular education for people's 

empowerment in the Community Learning Center (CLC) project in Bangladeshผลการวิจยั
พบว่า ศนูย์การเรียนรู้ชุมชนโดยทัว่ไป ตัง้อยู่ในสถานศึกษาของท้องถ่ินนัน้ๆ และศนูย์การเรียนรู้
โดยส่วนใหญ่ถูกตัง้ขึน้และจดัการโดยชุมชนท้องถ่ินเอง จากการสนบัสนุนแหล่งเงินทุนและการ
สนบัสนนุด้านเทคนิคจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนัน้ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนต้องเปิดโอกาสให้มี
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เช่น 
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะด้านวิชาชีพ เช่น การดแูลเด็กเล็ก การท าเกษตรกรรม เป็นต้น 
กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงวัฒนธรรม เช่น สิทธิมนุษยชน กิจกรรมเพื่อให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของสิง่แวดล้อม 
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จากการศกึษาเอกสารงานวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศ พบว่า งานวิจยัสว่นใหญ่เป็นงานท่ี
เก่ียวข้องกบัละครชาตรีโดยเฉพาะ ศนูย์การเรียนรู้โดยเฉพาะ และกิจการเพื่อสงัคมโดยเฉพาะ แต่
ยงัไมพ่บงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกบัศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรีโดยตรง ผู้วิจยัมีความเห็นวา่ในการจดัตัง้
ศนูย์การเรียนรู้ต่างๆ ควรมีแนวทางในการจดัตัง้ เพื่อให้การด าเนินงานสามารถบรรลเุป้าหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้น าความรู้ท่ีได้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมา
เป็นแนวทางในการวิจัย รวมไปถึงการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยครัง้นี ้เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆท่ี
จ าเป็นต่อการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี เพื่อน ามาใช้สรุปเป็นแนวทางการด าเนินงานศนูย์
การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  44 

บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาแนวทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี
อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม  ผู้วิจยัจึงได้ด าเนินตามขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

1.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
3.การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4.การวิเคราะห์ข้อมลู 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นสมาชิกในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนท่ีมีคณะละคร
ชาตรีได้แก่ ต าบล  ท่าช้าง ต าบลม่วงเตีย้ ต าบลตลาดใหม่ และต าบลห้วยคนัแหลน อ าเภอวิเศษ
ชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง จ านวนทัง้สิน้ 3,138 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุม่ท่ี 1 ใช้แบบสอบถาม 

ผู้วิจยัด าเนินการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ในอ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มตวัอย่างการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลจากบุคคลท่ี
อาศยัอยูใ่นชมุชนท่ีมีคณะละครชาตรีใน 4 ต าบล โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970 อ้างถึงใน วรรณี แกมเกต)ุ (วรรณี แกมเกต,ุ 2551) ตามสดัสว่นประชากร โดยท่ี
ต าบลท่าช้าง ได้กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 286 คน ต าบลม่วงเตีย้ หมู่ท่ี 6 ได้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 162 
คน ต าบลตลาดใหม่ หมู่ท่ี 4 ได้กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 234 คน และต าบลห้วยคนัแหลน หมู่ท่ี 3 ได้
กลุม่ตวัอย่างจ านวน 286 คน รวมจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 4 ต าบลทัง้สิน้จะได้ 968 คน ดงัท่ีแสดงใน
ตารางท่ี 1 
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ตาราง 1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีคณะละครชาตรีใน 4 ต าบล อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั
อา่งทอง 

ต าบล ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

คน คน 

ท่าช้าง 1,146 286 

มว่งเตีย้ 279 162 

ตลาดใหม ่ 586 234 

ห้วยคนัแหลน 1,127 286 

รวมทัง้สิน้ 3,138 968 

 
กลุม่ท่ี 2 ใช้แบบสมัภาษณ์ (เจ้าของคณะละคร) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เก็บข้อมลูโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดย การเลือกคณะละครชาตรีท่ีมีจ านวนผู้แสดงอยู่ในคณะละครชาตรีมากท่ีสดุในแต่
ละต าบล 

เจ้าของ/ผู้สืบทอด คณะละครชาตรี ในอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
ต าบลท่าช้าง 

คณะส.รัตนา  เครือวลัย์  หมูท่ี่ 5 
คณะอนนัต์  รุ่งสวา่งศลิป์  หมูท่ี่ 5 
คณะส.รุ่งสริยา   น าศลิป์  หมูท่ี่ 5 

ต าบลมว่งเตีย้ 
คณะวิชาญ   ส ารวยศลิป์  หมูท่ี่ 6 

ต าบลตลาดใหม ่
คณะนนัทยา   วยัรุ่น  หมูท่ี่ 4 

ต าบลห้วยคนัแหลน 
คณะจ าลอง   เจริญศิลป์  หมูท่ี่ 3 

กลุม่ท่ี 3 ใช้แบบสมัภาษณ์ (ผู้น าชมุชน) 
ผู้น าชุมชน ในอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 5 คน ได้แก่ 

ปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง ปลัดต าบลเทศบาลม่วงเตีย้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     
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ตลาดใหม่ ผู้อ านวยการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล      
ตลาดใหม ่และปลดัเทศบาลต าบลห้วยคนัแหลน 

กลุ่มท่ี 4 ใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่าง (นกัวิชาการ 
และผู้ เก่ียวข้อง) 

กลุ่มผู้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทางการด าเนิน
ศนูย์การเรียนรู้ชุมชน ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อ
สงัคม จ านวน 13 ท่านได้แก่ (1) นกัวิชาการด้านกิจการเพื่อสงัคม 1 ท่าน (2) นกัวิชาการด้านการ
บริหารการศกึษา 1 ท่าน (3) ครูศนูย์การเรียนรู้  1 ท่าน (4) เจ้าของ/ผู้สืบทอดคณะละครชาตรี 6 
ท่าน (5) ผู้น าชมุชน 4 ท่าน 

2.เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
2.1 แบบสอบถาม 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องโดยศึกษาต ารา เอกสาร  และงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ 
ละครชาตรี  ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง และศูนย์การเรียนรู้ โดยขอค าแนะน าจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม และ

สภาพปัญหาละครชาตรีในชมุชน จ านวน 8 ข้อ 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินงานศนูย์การ

เรียนรู้ละครชาตรี จ านวน 23 ข้อ 
ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 จัดท าเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั        

(Rating Scale) และในแตล่ะระดบัคะแนนมีความหมายดงันี ้ 
5  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
4  คะแนน  หมายถึง  มีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
3  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัน้อย 
1  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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น าร่างข้อค าถามในแบบสอบถามเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) น าข้อมลูท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญมาค านวณหาคา่ดชันีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
จากนัน้น ามาพิจารณาหา IOC โดยมีเกณฑ์การแปลงคะแนน ดงันี ้

มีความเห็นสอดคล้อง          ก าหนดคะแนนเป็น       +1 
มีความเห็นไมแ่น่ใจ             ก าหนดคะแนนเป็น         0 
มีความเห็นไมส่อดคล้อง      ก าหนดคะแนนเป็น        -1 

น าคา่คะแนนของผู้ เช่ียวชาญมาค านวณหาคา่ดชันีความสอดคล้อง เกณฑ์การตดัสิน
คา่ IOC ถ้ามีคา่ 0.50 ขึน้ไปแสดงว่า ข้อค าถามนัน้วัดได้ตรงตามจดุประสงค์ หรือเนือ้หา  ซึง่ข้อ
ค าถามมีค่า IOC เฉลี่ยอยู่ท่ี 0.96  ดชันีความสอดคล้องท่ีได้ต้องมากกว่า หรือ เท่ากับ 0.5 
(อรพินทร์ ชชูม, 2529) ดงันัน้ แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้จึงมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา เหมาะสม 
สามารถน าไปใช้ได้ 

น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กบัคนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนท่ีมีคณะละคร
ชาตรี แตไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือต าบลท่าช้าง หมู่ท่ี 6 จ านวน 30 คน แล้วน าผลท่ีได้
หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (alph-
coefficient) วิธีการของครอนบาค ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเฉลี่ยอยูท่ี่ 0.98 

2.2 แบบสัมภาษณ์ 
ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องโดยศึกษาต ารา เอกสาร  และงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ

ละครชาตรี  ในอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง และศนูย์การเรียนรู้น ามาร่างข้อค าถาม  โดย
ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ฉบบั คือ ฉบบัเจ้าของคณะละครชาตรี และฉบบั  
ผู้น าชมุชน 

แบบสมัภาษณ์แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกับความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการ

ด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
น าร่างข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เนือ้หา (Content Validity) ได้คา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวตัถุประสงค์(Index 
of item Objective Congruence : IOC) แบง่แบบสมัภาษณ์เป็น 2 ฉบบั  แบบสมัภาษณ์เจ้าของ
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คณะละคร ซึง่ข้อค าถามมีคา่ IOC เฉลี่ยอยู่ท่ี 1.00 แบบสมัภาษณ์ผู้น าชมุชน ซึง่ข้อค าถามมีค่า 
IOC เฉลี่ยอยูท่ี่ 0.95 

2.3 แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
น าร่างแนวทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม มาจัดท าแบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของร่างแนวทาง 

น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องของภาษาและ
ความถูกต้องของข้อค าถาม แล้วแก้ไขปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

น าร่างแนวทาง เสนอต่อนักวิชาการและผู้ เก่ียวข้อง จ านวน 13 ท่านได้แก่               
1.นกัวิชาการ ด้านกิจการเพื่อสงัคม 1 ท่าน 2. นกัวิชาการด้านการบริหารการศกึษา 1 ท่าน 3. ครู
ศนูย์การเรียนรู้ 1 ท่าน 4. เจ้าของ/ผู้สืบทอดคณะละครชาตรี 6 ท่าน 5. ผู้น าชมุชน 4 ท่าน เพื่อ
ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ โดยมีเกณฑ์ระดบัคะแนนดงันี ้

5 หมายถึง ร่างแนวทางนีมี้ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ร่างแนวทางนีมี้ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในระดบัมาก 
3 หมายถึง ร่างแนวทางนีมี้ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ร่างแนวทางนีมี้ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในระดบัน้อย 
1 หมายถึง ร่างแนวทางนีมี้ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

1. การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเป็นแบบสอบถาม 
1.1 ผู้วิจยัน าหนงัสือจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือใน

การท าวิจยัจากผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนท่ีมีคณะละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง เป็น
ผู้ให้ข้อมลูตอบแบบสอบถามการวิจยัครัง้นี ้โดยการน าแบบสอบถามให้กบัผู้น าชมุชนเพื่อแจกจ่าย
ให้กบัผู้ ท่ีอาศยัในชมุชน 

1.2 ผู้วิจยันดัหมายวนั และเวลา เพื่อรับแบบสอบถามกลบัคืน และได้รับกลบัคืน
มา 968 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100  
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2. การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเป็นแบบสมัภาษณ์ 
2.1 ผู้วิจยัน าหนงัสือจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือใน

การท าวิจยัจากเจ้าของคณะละครชาตรี และผู้น าชมุชน ในการตอบแบบสมัภาษณ์ 
2.2 ผู้วิจยัเดินทางไปสมัภาษณ์เจ้าของคณะละครชาตรี และผู้น าชมุชน เพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง  
3. การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเป็นแบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 

3.1 ผู้วิจยัน าหนงัสือจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือใน
การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของร่างแนวทางฯ จากนักวิชาการ และผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง  

3.2 ผู้วิจยันดัหมายวนั และเวลา เพื่อรับแบบประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นได้กลบัคืน  

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูได้ด าเนินการดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 
1.1 น าผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดงันี ้
-     วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่เฉลี่ย ( ̅) โดยมีวิธีการค านวณ ดงันี ้
 

สูตร      =     



 

เมื่อ             แทน        คะแนนเฉลี่ย 
               แทน        ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                  แทน       จ านวนข้อมูล 

 
-         คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและรายข้อ โดยมีวิธีการ

ค านวณ ดังนี ้ 

                                สตูร S.D.    =   
   

)(

2
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            แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
2           แทน  ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนทัง้หมด 

               แทน  จ านวนข้อมลู 
 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย แบง่เป็น 
5 ระดบั (บญุชม ศรีสะอาด, 2545) โดยมีวิธีการค านวณ ดงันี ้

เกณฑ์การแบง่ระดบั = (คะแนนสงูสดุ - คะแนนต ่าสดุ)  
                                                 จ านวนท่ีแบง่ 
                                               =  5 – 1 
                                                     5 
                                                =  0.8 

 
จากเกณฑ์ดงักลา่ว สามารถแบง่และแปลคะแนนได้ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความคดิเห็นมีอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความคดิเห็นมีอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความคดิเห็นมีอยูใ่นระดบัเหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความคดิเห็นมีอยูใ่นระดบัเหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความคดิเห็นมีอยูใ่นระดบัเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
วิเคราะห์คะแนนความพงึพอใจด้วยคา่เฉลี่ย และร้อยละ ตามเกณฑ์ประเมินของ 
บญุชม ศรีสะอาด (2545) 
 
1.3 น าผลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) เพื่อหาการ

ด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อ
สงัคม 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ 
น าผลจากการสมัภาษณ์ มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) เพื่อหาการ

ด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อ
สงัคม 
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3. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ 
น าผลท่ีได้จากแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ มาวิเคราะห์เนือ้หา    (Content 

Analysis) เพื่อร่างแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั
อา่งทอง ตามแนวคดิกิจการเพื่อสงัคม 

4. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
4.1 น าผลและข้อคิดเห็นจากร่างแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้       ละครชาตรี 

อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม ท่ีนกัวิชาการและผู้ เก่ียวข้อง 
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทาง มาหาคา่ฐานนิยม (Mode) และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขในร่างแนวทาง 
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บทที่ 4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเร่ือง แนวทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี  อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จงัหวดัอ่างทอง ตามลกัษณะกิจการเพื่อสงัคม  

ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบง่เป็น 4 ตอน ดงันี ้ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เพื่อน าเสนอ

ร่างแนวทางทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อา่งทอง ตามลกัษณะกิจการเพื่อสงัคม 

ตอนท่ี 4 ผลการประเมินร่างแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ชมุชนละครชาตรี 
อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามลกัษณะกิจการเพื่อสงัคม  

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

X       แทน       คา่เฉลี่ย  
S.D.    แทน      คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n         แทน      จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ในการวิจยัครัง้นีก้ลุ่มตวัอย่างได้แก่ สมาชิกในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนท่ีมีคณะละคร

ชาตรีได้แก่ ต าบลท่าช้าง ต าบลม่วงเตีย้ ต าบลตลาดใหม่ และต าบลห้วยคนัแหลน อ าเภอวิเศษชยั
ชาญ จงัหวดัอ่างทอง จ านวนทัง้สิน้ 3,138 คน กลุ่มตวัอย่าง คือ สมาชิกในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ใน
ต าบลท่าช้าง ต าบลม่วงเตีย้ ต าบลตลาดใหม่ และต าบลห้วยคันแหลน อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 968 คนก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของ (Krejcie & 
Morgan, 1970 อ้างถึงใน วรรณี แกมเกต,ุ2551) ซึง่มีข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ 
อาย ุและต าบลท่ีอาศยั ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายปรากฏดงัตารางท่ี 2-4 และ ผลการ

 



  53 

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนท่ีมีต่อละครชาตรีในชุมชน และการ
ด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ในชมุชน น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายดงัตารางท่ี 5-7 
 
ตาราง 2 คา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

360 
608 

37.2 
62.8 

รวม 968 100 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสดุ เป็นเพศหญิง จ านวน 608 คน คิด

เป็นร้อยละ 62.8 และเพศชาย จ านวน 360 คน คดิเป็นร้อยละ 37.2 
 

ตาราง 3 คา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-20 ปี 
21-35 ปี 
36-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

86 
340 
316 
226 

8.9 
35.1 
32.6 
23.3 

รวม 968 100 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสดุ อาย ุ21-35 ปี จ านวน 340 คน  คิด

เป็นร้อยละ 35.1 รองลงมาอาย ุ36-54 ปี จ านวน 316 คน  คดิเป็นร้อยละ 32.6  และน้อยท่ีสดุอาย ุ  
18-20 ปี จ านวน 86 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.9   
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ตาราง 4 คา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามต าบลท่ีอาศยั 

 

ต าบลที่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
ท่าช้าง 
มว่งเตีย้ 
ตลาดใหม ่

ห้วยคนัแหลน 

286 
162 
234 
286 

29.5 
16.7 
24.2 
29.5 

รวม 968 100 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสดุอาศยัอยู่ในต าบลท่าช้างและห้วยคนั

แหลนเท่ากนั จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาอาศยัอยู่ในต าบลตลาดใหม่ จ านวน 
234 คน คดิเป็นร้อยละ 24.2 และน้อยท่ีสดุอาศยัอยู่ในต าบลม่วงเตีย้ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.7  
 
ตาราง 5 คา่เฉลี่ย (X ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคดิเห็นของสมาชิกใน
ชมุชนท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมของละครชาตรีในชมุชน โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อที่ ค าถาม 
ระดับความคดิเหน็ 

(X  ) (S.D.) แปลผล 

1 ทา่นช่ืนชอบในการชมการแสดงละครชาตรี 3.77 .85 มาก 
2 ทา่นคิดวา่คนในชมุชนของทา่นนิยมฝึกหดัการแสดง

ละครชาตรี 
3.70 .89 มาก 

3 ทา่นคิดวา่ควรมีการจดัแสดงละครชาตรีในชมุชนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.76 .91 มาก 

4 ทา่นคิดวา่การแสดงละครชาตรีในชมุชนของทา่นเป็น
ภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีควรรักษาไว้ให้ด ารงอยู่
สืบไป 

3.90 .87 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้อที่ ค าถาม 
ระดับความคดิเหน็ 

(X  ) (S.D.) แปลผล 

5 ทา่นคิดวา่เอกลกัษณ์การแสดงละครชาตรีในชมุชนของ
ทา่น สามารถดงึดดูใจให้แก่ผู้ ท่ีมาเยือน 

3.86 .93 มาก 

6 ทา่นต้องการเรียนรู้ทกัษะที่เก่ียวข้องกบัละครชาตรี เช่น 
นกัแสดง นกัดนตรี นกัออกแบบและสร้างฉาก คน
จดัเตรียมเสือ้ผ้า  หรือคนแตง่หน้าแตง่ตวั 

3.77 .88 มาก 

7 ทา่นคิดวา่คนในชมุชนสว่นหนึง่ต้องการท างานในคณะ
ละครชาตรี เช่น นกัแสดง นกัดนตรี นกัออกแบบและ
สร้างฉาก คนจดัเตรียมเสือ้ผ้า หรือคนแตง่หน้าแตง่ตวั 

3.80 .85 มาก 

8 ทา่นคิดวา่ทกัษะที่เก่ียวกบัละครชาตรี เช่น นกัแสดง 
นกัดนตรี นกัออกแบบและสร้างฉาก คนจดัเตรียม
เสือ้ผ้า คนแตง่หน้าแตง่ตวั สามารถน ามาประกอบ
อาชีพอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านการแสดง 

3.77 .82 มาก 

 รวม 3.79 .87 มาก 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกในชมุชนท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของละคร

ชาตรีในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูท่ีสดุได้แก่ ข้อ 4 ท่ีว่า “ท่านคิดว่าการแสดงละครชาตรีใน
ชมุชนของท่านเป็นภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีควรรักษาไว้ให้ด ารงอยู่สืบไป” ( X = 3.90, S.D.= 
.87) รองลงมาได้แก่ ข้อ 5 ท่ีว่า “ท่านคิดว่าเอกลักษณ์การแสดงละครชาตรีในชุมชนของท่าน 
สามารถดงึดดูใจให้แก่ผู้ ท่ีมาเยือน” ( X = 3.86, S.D.= .93) และข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุได้แก่ ข้อ 
2 ท่ีว่า “ท่านคิดว่าคนในชมุชนของท่านนิยมฝึกหดัการแสดงละครชาตรี” ( X = 3.70, S.D.= .89) 
ตามล าดบั   
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ตาราง คา่เฉลีย่ (X ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคดิเห็นของสมาชิกในชมุชน
ท่ีมีตอ่การด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ในชมุชน ด้านความคดิเห็นท่ีมีตอ่การด าเนินงานศนูย์การ
เรียนรู้ละครชาตรี โดยรวมและรายข้อ

 
 

ข้อที่ ค าถาม 
ระดับความคดิเหน็ 

( X  ) (S.D) แปลผล 

9 ทา่นคิดวา่ควรมีสถานท่ีส าหรับการเรียนรู้ ด้านละครชาตรี 3.78 .88 มาก 
10 ทา่นคิดวา่ในชมุชนของทา่นควรมีศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี 3.83 .85 มาก 
11 ทา่นคิดวา่การมีศนูย์การเรียนรู้ฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสืบทอดภมูิปัญญา 
3.86 .89 มาก 

12 ทา่นคิดวา่คณะกรรมการศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรเป็นผู้ ท่ีได้รับการ
ยอมรับจากคนในชมุชน 

3.78 .92 มาก 

13 ทา่นคิดวา่คณะกรรมการศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรเป็นคนในชมุชน 3.83 .87 มาก 
14 ทา่นคิดวา่เจ้าหน้าท่ีประจ าศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรเป็นคนในชมุชน 3.83 .83 มาก 
15 ทา่นคิดวา่คนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเลือกเจ้าหน้าท่ี

ท่ีปฏิบตัิการประจ าศนูย์การเรียนรู้ฯ 
3.86 .82 มาก 

16 ทา่นคิดวา่ศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรมีบริการสื่อการเรียนรู้ เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ด้านละครชาตรี และสื่อบคุคลท่ีมีความรู้
และเช่ียวชาญด้านละครชาตรี อยา่งครบครัน 

3.91 .89 มาก 

17 ทา่นคิดวา่คนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการจดัหาจดัท า สื่ออปุกรณ์
ท่ีอยูภ่ายในศนูย์การเรียนรู้ฯ 

3.80 .87 มาก 

18 ทา่นคิดวา่คนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายในศนูย์การเรียนรู้ฯ 

3.79 .88 มาก 

19 ทา่นคิดวา่ศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรจดัฝึกอบรมทกัษะด้านตา่งๆของ
คณะละครชาตรี เช่น นกัแสดง นกัดนตรี นกัออกแบบและสร้างฉาก 
คนจดัเตรียมเสือ้ผ้า คนแตง่หน้าแตง่ตวั 

3.80 .89 มาก 

20 ทา่นคิดวา่ควรมีคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมทกัษะการท างานด้าน
ตา่งๆของคณะละครชาตรี 

3.78 .90 มาก 

21 ทา่นคิดวา่ควรมีการประชมุแผนงานตา่งๆ ของศนูย์การเรียนรู้ฯ 3.85 .88 มาก 
22 ทา่นคิดวา่คนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการประชมุแผนงานตา่งๆ

ของศนูย์การเรียนรู้ฯ 
3.93 .89 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานศนูย์การ

เรียนรู้ละครชาตรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดบัตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุได้แก่ ข้อ 31 ท่ีว่า “ท่านคิดว่ารัฐควรมีสว่นช่วยใน
การจดัหางบประมาณเพื่อมาพฒันาศนูย์การเรียนรู้ฯ” ( X = 3.94, S.D.= .91) รองลงมาได้แก่ ข้อ 
22 ท่ีว่า “ท่านคิดว่าคนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการประชมุแผนงานตา่งๆของศนูย์การเรียนรู้ฯ” (
X = 3.93, S.D.= .89) และข้อ 29 ท่ีว่า “ท่านคิดว่าคนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการประชมุชีแ้จง
งบประมาณ ของศนูย์การเรียนรู้ฯ” ( X = 3.93, S.D.= .86) และข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุเท่ากนั 3 

ข้อที่ ค าถาม 
ระดับความคดิเหน็ 

( X  ) (S.D) แปลผล 

23 ทา่นคิดวา่ควรมีการก าหนดระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีปฏิบตัิภายในศนูย์
การเรียนรู้ฯ 

3.89 .85 มาก 

24 ทา่นคิดวา่คนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการก าหนดระเบียบ 
ข้อบงัคบัท่ีปฏิบตัิภายในศนูย์การเรียนรู้ฯ 

3.92 .82 มาก 

25 ทา่นคิดวา่ควรมีการก ากบั และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการของศนูย์การเรียนรู้ฯ 

3.86 .85 มาก 

26 ทา่นคิดวา่คนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการก ากบั และติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการของศนูย์การเรียนรู้ฯ 

3.89 .90 มาก 

27 ทา่นคิดวา่ศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรมีการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์
ข่าวสาร และกิจกรรมตา่งๆ ให้กบัคนในชมุชน 

3.89 .90 มาก 

28 ทา่นคิดวา่คนในชมุชนสามารถประชาสมัพนัธ์ บอกต่อข่าวสาร
ตา่งๆที่เก่ียวกบัศนูย์การเรียนรู้ฯ  ให้คนภายนอกชมุชนได้รับรู้ 

3.92 .88 มาก 

29 ทา่นคิดวา่คนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการประชมุชีแ้จง
งบประมาณ ของศนูย์การเรียนรู้ฯ 

3.93 .86 มาก 

30 ทา่นคิดวา่คนในชมุชนควรมีสว่นช่วยในการจดัหางบประมาณ เพื่อ
มาดแูลศนูย์การเรียนรู้ฯ 

3.85 .86 มาก 

31 ทา่นคิดวา่รัฐควรมีสว่นช่วยในการจดัหางบประมาณเพื่อมาพฒันา
ศนูย์การเรียนรู้ฯ 

3.94 .91 มาก 

 รวม 3.86 .87 มาก 
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ข้อได้แก่ ข้อ 9 ท่ีว่า “ท่านคิดว่าควรมีสถานท่ีส าหรับการเรียนรู้ ด้านละครชาตรี” ( X = 3.78, 
S.D.= .88) ข้อ 12 ท่ีว่า “ท่านคิดว่าคณะกรรมการศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรเป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับ
จากคนในชมุชน”  ( X = 3.78, S.D.= .92) และข้อ 20 ท่ีว่า “ท่านคิดว่าควรมีค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมทกัษะการท างานด้านตา่งๆของคณะละครชาตรี” ( X = 3.78, S.D.= .90) ตามล าดบั   

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  
ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้เก็บข้อมลูจากเจ้าของคณะละครชาตรีจ านวน 6 ท่านและผู้น าชมุชน

จ านวน 4 ท่าน ในการสมัภาษณ์ ได้ใช้แบบสมัภาษณ์ท่ีผู้วิจยัออกแบบไว้ จากนัน้น าแบบสมัภาษณ์
ท่ีได้จากการจดบนัทึก และข้อมลูเทปบนัทึกเสียงท่ีถอดเป็นบทสนทนา มาวิเคราะห์เนือ้หาข้อมลู
เชิงคณุภาพ (content analysis) แล้วน าเสนอเป็นความเรียง ดงันี ้

1) ผลการสมัภาษณ์ของเจ้าของคณะละครชาตรี เร่ือง “ความคิดเห็นเพื่อหาแนว
ทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง” 

2) ผลการสัมภาษณ์ของผู้ น าชุมชน เร่ือง “ความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการ
ด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง” 

 
1) ผลการสัมภาษณ์ของเจ้าของคณะละครชาตรี เร่ือง “ความคดิเหน็เพื่อหาแนว

ทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง” 
ผลการสมัภาษณ์ของเจ้าของคณะละชาตรี ต าบลท่าช้าง ต าบลมว่งเตีย้ ต าบลตลาดใหม ่

ต าบลห้วยคนัแหลน อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 6 ท่าน ในเร่ือง “ความคิดเห็น
เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ  จงัหวดัอ่างทอง” 
เป็นดงันี ้

1. ความเป็นมาของคณะละครชาตรี 
โดยสว่นใหญ่แล้วจะได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบรุุษ มีเพียงท่านเดียวท่ีเป็นนกัแสดง

ละครของอนันต์ รุ่งสว่างศิลป์ก่อน จากนัน้จึงแยกตวัมาก่อตัง้คณะละครชาตรีขึน้เองหลังจาก
แตง่งาน 

2. ลกัษณะการถ่ายทอดความรู้ด้านละครชาตรี 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ทายาท และผู้ ท่ีสนใจอยากจะเรียน 
3. องค์ประกอบของคณะละครชาตรี 

3.1 นกัแสดงในคณะละครชาตรี มีคณุลกัษณะอยา่งไร 
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โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ ให้สมัภาษณ์ตอบว่า ขอแค่มีใจรัก และต้องการฝึกหดัละคร  ไม่
จ ากดัเพศ อาย ุมีบางท่านบอกวา่ถ้าได้เด็กรุ่นๆก็จะดี 

3.2 นกัดนตรีในคณะละครชาตรี มีคณุลกัษณะอยา่งไร 
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ ให้สมัภาษณ์ตอบว่า ขอแค่มีใจรัก ไม่จ ากดัอาย ุเพศ และต้องมี

ความอดทน และมีบางท่านบอกวา่ต้องมีความถนดัในเคร่ืองดนตรีท่ีเลน่ 
3.3 นกัออกแบบและสร้างฉากในคณะละครชาตรี มีคณุลกัษณะอยา่งไร 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดตอบว่า ไม่มีนกัออกแบบและสร้างฉาก โดยส่วนมากฉากหลงั

มกัเป็นฉากท้องพระโรง และป่า บางคณะใช้ไวนิล บางคณะใช้การวาดภาพบนผ้า จ้างท าทัง้หมด 
3.4 คนจัดเตรียมเสือ้ผ้า คนแต่งหน้าแต่งตวัในคณะละครชาตรี มีคุณลกัษณะ

อยา่งไร 
ผู้ ให้สัมภาษณ์ทัง้หมดตอบว่า ไม่มีคนจัดเตรียม นักแสดงสามารถแต่งหน้า และ

แตง่ตวัให้ตนเองได้ 
3.5 ฝ่ายจดัหางานในคณะละครชาตรี มีคณุลกัษณะอยา่งไร 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดตอบวา่ ไมมี่ฝ่ายจดัหางาน  

4. ท่านมีแนวทางในการบริหารจดัการคณะละครชาตรีของท่านอยา่งไร 
4.1 การจดัการดแูล คน ในคณะละคร 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดตอบวา่ ให้อิสระในการท างาน คา่ตอบแทนท่ีได้รับเท่าเทียมกนั 
4.2 กฎ ระเบียบภายในคณะละครชาตรี 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดตอบวา่ ไมมี่กฎ-ระเบียบภายในคณะ 
4.3 การหารายได้ของคณะละคร 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดตอบวา่ มาจากลกูค้าประจ า 
4.4 การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ 
ผู้ ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ตอบว่า ผ่านการพูดแบบปากต่อปาก บางท่านมีการแจก

นามบตัร มีการจดัท าโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ และมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ 
5. ท่านคิดว่าจุดเด่นของคณะละครชาตรีของท่าน ท่ีท าให้ลกูค้ามาใช้บริการคืออะไร 

เพราะเหตใุด 
ผู้ ให้สัมภาษณ์ท่านแรกตอบว่า เป็นคณะท่ีอยู่มานาน ไม่ต้องวางเงินมัดจ า ผู้ ให้

สมัภาษณ์ท่านท่ีสองตอบว่า สามารถเลน่เร่ืองท่ีลกูค้าต้องการได้ ผู้ ให้สมัภาษณ์ท่านท่ีสามตอบว่า 
มีการร้อง การร า ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และมีการรัดเคร่ือง (การแตง่ตวั) ผู้ ให้สมัภาษณ์ท่านท่ีสี่ตอบว่า 



  60 

การตรงต่อเวลา และไม่มีการวางเงินมัดจ า ผู้ ให้สมัภาษณ์ท่านท่ีห้าตอบว่า บทบาทการแสดง 
ผสมผสานความทนัสมยัเข้ากับเหตกุารณ์ปัจจุบนั อายุของผู้แสดงอยู่ในช่วงวยั รุ่น และการแต่ง
กายท่ียงัคงยึดถือใบแบบดัง้เดิม (การรัดเคร่ือง) ผู้ ให้สมัภาษณ์ท่านท่ีหกตอบว่า การตามใจลกูค้า 
สามารถตอ่รองราคาได้ มีเคร่ืองไฟชดุใหญ่ พร้อมด้วยอปุกรณ์แสง สี เสียง 

6. ท่านคิดว่าปัญหาของคณะละครชาตรีของท่านมีอะไรบ้าง และท่านมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาอยา่งไร 

โดยส่วนใหญ่ผู้ให้สมัภาษณ์ตอบว่า ไม่มีปัญหา มีบางท่านตอบว่า มีการแย่งรับงานจาก
คณะอ่ืน และนกัดนตรีมีอายมุาก วิธีแก้ไขปัญหา ลดราคาให้ต ่าลงและ ยืมนกัดนตรีของคณะอ่ืน 
ตามล าดบั 

7. ท่านคดิวา่ละครชาตรีในปัจจบุนัมีความส าคญั กบัผู้คนในชมุชนและสงัคมอยา่งไรบ้าง 
โดยสว่นใหญ่ผู้ให้สมัภาษณ์ตอบว่า เป็นการให้ความบนัเทิง เป็นแนวทางและให้ข้อคิดใน

การด าเนินชีวิตเป็นการรักษาวัฒนธรรมการแสดงละครชาตรี และสามารถน ามาประกอบเป็น
อาชีพได้ 

8. ถ้าในชุมชนของท่านจะมีศนูย์การเรียนรู้ ด้านละครชาตรี ท่านคิดว่าควรมีลกัษณะ
อยา่งไร 

8.1 ด้านอาคารสถานท่ี 
โดยสว่นใหญ่ผู้ให้สมัภาษณ์ตอบว่า ต้องอยู่ในท่ีท่ีคนในชมุชนไปมาสะดวก มีห้องจดั

แสดงละคร ห้องจดัแสดงชุดการแสดง ห้องท่ีเก็บรวบรวมความรู้ด้านละครชาตรี ห้องน า้ มีความ
โปร่งโลง่ มีแสงสวา่งเพียงพอ และมีหนึง่ท่านเพิ่มเตมิวา่ ต้องมีห้องเศียรครูด้วย 

8.2 ด้านคณะกรรมการศนูย์การเรียนรู้ชมุชน 
โดยส่วนใหญ่ผู้ ให้สมัภาษณ์ตอบว่า ต้องมีการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี และมี

ความรู้ด้านละครชาตรี เป็นท่ียอมรับในชมุชน และเป็นคนท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชน 
8.3 ด้านครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ชมุชน 
โดยส่วนใหญ่ผู้ ให้สมัภาษณ์ตอบว่า ต้องมีการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี เป็นท่ี

ยอมรับในชมุชน และเป็นคนท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชน มีความรู้ด้านละครชาตรี เช่น ด้านการแสดง ด้าน
ดนตรี ด้านการออกแบบและสร้างฉาก ด้านเสือ้ผ้า ด้านการแต่งหน้าแตง่ตวั มีบางท่านตอบว่า ไม่
จ าเป็นต้องมีวฒุิการศกึษาใดๆ 

8.4 ด้านสื่อและอปุกรณ์ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
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โดยส่วนใหญ่ผู้ ใ ห้สัมภาษณ์ตอบว่า  ต้องมีภาพ เพลง สื่อสิ่ งพิมพ์  และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

8.5 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านละครชาตรี 
โดยส่วนใหญ่ผู้ ให้สมัภาษณ์ตอบว่า ต้องมีการสอนการเล่นละครชาตรี ทัง้ร้อง ร า 

และสอนเล่นดนตรี และให้โรงเรียนท่ีใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม มีบางท่าน
เพิ่มเติมว่า ควรมีการสอนเย็บ ปัก ชุดละคร และจดักิจกรรมเก่ียวกับละครชาตรีท่ีสามารถสร้าง
รายได้ 

 
2) ผลการสัมภาษณ์ของผู้น าชุมชน เร่ือง “ความคดิเหน็เพื่อหาแนวทางการ

ด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง” 
ผลการสมัภาษณ์ของผู้น าชุมชน ต าบลท่าช้าง ต าบลม่วงเตีย้ ต าบลตลาดใหม่ ต าบล

ห้วยคนัแหลน อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ในการนีผู้้วิจยัได้เก็บข้อมลูจากปลดัต าบลแต่
ละต าบล จ านวน 4 ท่าน ในเร่ือง “ความคดิเห็นเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละคร
ชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง” เป็นดงันี ้

1. ในต าบลของท่านมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
1.1 ทรัพยากรบคุคล /ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัในต าบล 
ในส่วนของต าบลท่าช้างนัน้ มีทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญัคือ ครูสมคิด สขุโชติ ซึ่งเป็น

ปราชญ์ชาวบ้านในด้านแพทย์แผนไทย และละครชาตรี ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัในต าบลคือ 
การท าการเกษตร สวนมะม่วง กระท้อน ในส่วนของต าบลม่วงเตีย้นัน้ มีทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญั
คือ คณุลงุนุ ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในการแสดงโขนสด คณุแก้วสาริกา ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในการท า
ขวัญนาค และคุณลุงวิชาญ ส ารวยศิลป์ ซึ่งเป็นผู้ เ ช่ียวชาญในเร่ืองละครชาตรี และหมอดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั คือ การท าการเกษตร ในส่วนของต าบลตลาดใหม่นัน้ มีทรัพยากร
บคุคลท่ีส าคญัคือ ครูเพลง เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรี  ละครชาตรี การจกัสาน สมนุไพร และ
ขนมไทย ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั คือ การท าการเกษตร ในสว่นของต าบลห้วยคนัแหลนนัน้ มี
ทรัพยากรบุคคลท่ีส าคัญคือ นายฉลอง คล้ายสังวาลย์ ซึ่ง เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั คือ ทุ่งนา 

1.2 ภมูิปัญญาในต าบล 
ในส่วนของต าบลท่าช้างนัน้ มีภมูิปัญญาในต าบล คือ การท าขนมหวาน และการ

แสดงละครชาตรี ในส่วนของต าบลม่วงเตีย้นัน้ มีภมูิปัญญาในต าบล คือ การท านาท่ีใช้ววั ควาย 
และการแสดงละครชาตรี ในส่วนของต าบลตลาดใหม่นัน้ มีภมูิปัญญาในต าบล คือ การเกษตร 
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และการแสดงละครชาตรี ในสว่นของต าบลห้วยคนัแหลนนัน้ มีภมูิปัญญาในต าบล คือ การแสดง
ร าโทน และการแสดงละครชาตรี 

1.3 การมีสว่นร่วมของคนในต าบล 
ผู้น าชมุชนทกุต าบลตอบว่า สมาชิกในชมุชนให้ความร่วมมือดี และสมาชิกในต าบลมี

สว่นร่วมในการจดัท าแผนสง่เสริมอาชีพ 
1.4 การสร้างปฏิสมัพนัธ์ของคนในต าบล (ลกัษณะกิจกรรม) 
ผู้น าชุมชนทุกต าบลตอบว่า การท าประชาคม ส่วนในต าบลตลาดใหม่เพิ่มเติมว่า มี

กิจกรรมประเพณีหมูบ้่าน คือการท าบญุหน้าบ้านหลงับ้าน ท าให้ผู้คนในชมุชนได้ใกล้ชิดกนั 
1.5 อาชีพ เศรษฐกิจ รายได้ ของคนในต าบล 
ผู้น าชมุชนโดยสว่นใหญ่ตอบว่า อาชีพหลกัของสมาชิกในชมุชนคือ ท าการเกษตร รับ

ราชการ และงานอิสระ สว่นในต าบลท่าช้างเพิ่มเติมว่า ผู้คนบางสว่นท างานโรงงาน    
1.6 การสง่เสริม สนบัสนนุ การท่องเท่ียว ภายในต าบล 
ผู้น าชมุชนโดยสว่นใหญ่ตอบว่า ไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียว โดยสถานท่ี ท่ีผู้คนจะเดินทาง

มามากท่ีสดุคือ วดัตา่งๆ 
1.7 การช่วยเหลือชมุชนของคนในต าบล 
ผู้น าชุมชนโดยส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มี ส่วนในต าบลท่าช้าง เพิ่มเติมว่า มีการจัดท า

สวสัดิการชมุชนมีสมาชิกประมาณ 1,300 คน มีกองทนุช่วยผู้สงูอาย ุมีกองทนุสง่เสริมให้คนยากไร้
มีงานท า มีโครงการสนบัสนนุเงินคลอดบตุรโดยเก็บจากสมาชิกเดือนละ 30 บาทตอ่คน  

 
 
1.8 การสง่เสริมสนบัสนนุจากทางรัฐบาล 
ผู้น าชมุชนโดยส่วนใหญ่ตอบว่า ได้รับเงินอดุหนุนจากรัฐบาลส่วนหนึ่ง และการเก็บ

ภาษีจากประชาชนในต าบลอีกสว่นหนึง่ 
2. ท่านคดิวา่ปัญหาในต าบลของท่านมีอะไรบ้าง และท่านแก้ปัญหาอยา่งไร 

2.1 ด้านสิง่แวดล้อม /ทรัพยากร 
มีปัญหาในด้านขยะ แก้ปัญหาโดยการ รับซือ้ขยะจากประชาชนโดยให้คดัแยกตาม

ประเภท และรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ปัญหาในด้านการใช้สารเคมีท าการเกษตร แก้ปัญหาโดย
การ บูรณาการกับเกษตรอินทรีย์ และในบางต าบลมีปัญหาด้านฝุ่ นละออง แก้ปัญหาโดยการ 
ประสานงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ 
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2.2 ด้านประชากร 
ผู้น าชมุชนโดยสว่นใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา สว่นในต าบลท่าช้างเพิ่มเติมว่า มีปัญหา

ในด้านยาเสพติด แก้ปัญหาด้วยการ จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัโทษและความร้ายแรงของยาเสพ
ติดหากเข้าไปข้องเก่ียว 

2.3 ด้านอาชีพ เศรษฐกิจ รายได้ 
ผู้น าชมุชนโดยสว่นใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา สว่นในต าบลท่าช้างเพิ่มเติมว่า มีปัญหา

ในด้านการเกษตร ซึง่ปุ๋ ยเคมี มีราคาแพง แก้ปัญหาโดยการรณรงค์ให้เกษตกรใช้ปุ๋ ยจากธรรมชาติ 
3. ปัจจบุนัต าบลของท่านมีศนูย์การเรียนรู้ชมุชนหรือไม ่ 
ผู้น าชุมชนโดยส่วนใหญ่ตอบว่า มีศนูย์การเรียนรู้ชุมชน มีเพียงต าบลตลาดใหม่ซึ่งตอบ

วา่ไมมี่ศนูย์การเรียนรู้ชมุชน 
3.1 ถ้ามีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มีลกัษณะการด าเนินงาน หรือการบริหารจัดการ 

ภายในศนูย์การเรียนรู้ เป็นอยา่งไร 
ศนูย์การเรียนรู้ด้านใด 
ศนูย์การเรียนรู้ด้านจกัสาน การท าอาหาร การแปรรูปผกัตบชวา การท าปลาเค็ม การ

ท าแซนวิช ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม ่การท าไข่เป็ด และการท าขนมไทย 
คณะกรรมการ 
เป็นสมาชิกในหมูบ้่าน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
มีการสอน ฝึกหดั โดยสมาชิกท่ีมีความรู้ 
 
งบประมาณ 
ได้รับจากเทศบาล และสมาชิก และมีการหารายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ 

4. ถ้าในต าบลของท่านมีศนูย์การเรียนรู้ชุมชน ศนูย์การเรียนรู้ชุมชนช่วยส่งเสริมคนใน
ชมุชน ต าบลอย่างไร 

ผู้ น าชุมชนโดยส่วนใหญ่ตอบว่า ศูนย์การเรียนรู้ช่วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
นอกจากนัน้ยงัเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อน าเสนอร่าง
แนวทางทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง ตามลักษณะกิจการเพื่อสังคม 

ผู้วิจยัน าข้อมลูจากการศกึษาค้นคว้าเอกสาร และการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม
และแบบสมัภาษณ์ มาสร้างเป็นร่างแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษ
ชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามลกัษณะกิจการเพื่อสงัคม ได้องค์ประกอบทัง้หมด 8 ข้อดงันี ้

1. สถานท่ี 
สถานท่ี ท่ีใช้ในการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ ต้องตัง้อยู่ในชมุชน ท่ีคนในชมุชน 

หรือผู้ใช้บริการภายนอกชมุชนสามารถเดนิทางไปมาได้สะดวก มีลกัษณะเป็นอาคาร ภายในมีห้อง
ส าหรับจดักิจกรรม หรือนิทรรศการ เช่น 1) ห้องส าหรับตัง้เศียรครูทางด้านการละคร และการดนตรี 
เช่น เศียรพ่อแก่ เศียรพระพิฆเณศ ให้ผู้ ท่ีมาใช้บริการได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล เพราะเศียรครู
เป็นท่ีเคารพบชูา ของคนท่ีเรียนทางด้านศิลปะวฒันธรรมไทย 2) ห้องส าหรับฝึกซ้อมละครเป็นห้อง
ท่ีติดตัง้กระจกเงา เพื่อนักแสดงเวลาฝึกซ้อมการแสดงจะได้เห็นลีลาท่าร าของตนเอง ห้องฝึกซ้อม
การแสดงจะต้องโปร่งโล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก และมีแสงสว่างเพียงพอ 3) ห้องดนตรีส าหรับ
ฝึกซ้อมดนตรี และเก็บเคร่ืองดนตรี 4) ห้องส าหรับเก็บรวบรวมความรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลกทรอ
นิกส์ต่าง ๆได้แก่ หนงัสือ ต ารา บทละคร คอมพิวเตอร์ วีดิทศัน์ 5) ห้องน า้เพื่อสขุอนามยัท่ีดีแก่ผู้
ท่ีมาใช้บริการ ภายนอกอาคารควรมีต้นไม้เพื่อความร่มร่ืนและมีรัว้รอบขอบชิด 

2. คณะกรรมการ 
คณะกรรมการศนูย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ต้องจบการศึกษาอย่างน้อยระดบัปริญญาตรี มี

ความรู้และสนใจด้านละครชาตรีหรือศิลปะวฒันธรรมของไทย ต้องเป็นบคุคลท่ีอาศยัอยู่ในชมุชน 
เป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน พร้อมให้การช่วยเหลือประสานงาน และสนบัสนุน
ในด้านต่าง ๆ เช่น การจดัหาสื่อวสัด ุอปุกรณ์ สื่อบคุคล การประชาสมัพนัธ์ งบประมาณ เพื่อการ
ด าเนินงาน และพฒันาศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯตอ่ไป 

3. ครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ 
ครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ ต้องจบการศกึษาอย่างน้อยระดบัปริญญาตรี มีความรู้

และสนใจด้านละครชาตรี หรือศิลปะวฒันธรรมของไทย ต้องเป็นบุคคลท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน เป็น
บคุคลท่ีได้รับการยอมรับจากคนในชมุชน มีหน้าท่ีปฏิบตัิงานอยู่ประจ าศนูย์การเรียนรู้ฯ ท าหน้าท่ี
จดักิจกรรม สง่เสริมการเรียนรู้ให้กบัคนในชมุชน และผู้ใช้บริการภายนอก 

4. สื่อ อปุกรณ์ 
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สื่อ และอปุกรณ์ของศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ ต้องค านึงถึงผู้ ท่ีมาใช้บริการ ควรเป็นสื่อการ
เรียนรู้ท่ีมี ความหลากหลาย เหมาะสมกับทุกช่วงวัยของการเรียนรู้  เช่นสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัละครชาตรี และเก่ียวศิลปะวฒันธรรมไทย ได้แก่ หนงัสือ เอกสาร ต ารา บทละคร(บทร้อง 
บทพดู) เนือ้ร้อง ท านองเพลง โน้ตเพลงเป็นต้น สื่ออิเลกทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เพื่อ
การสืบค้นข้อมูล โทรทัศน์ วีดิทัศน์ใช้ส าหรับเปิดภาพการแสดงละครชาตรี หรือวิดิโอการแสดง
ละครชาตรีท่ีเกิดขึน้จากการจดักิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ สื่อบุคคล ได้แก่ บุคคลท่ี
ได้รับการยอมรับเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการแสดงละครชาตรี และการเล่นดนตรี หรือบคุคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถ มีทกัษะปฏิบตัิด้านการแสดงละครชาตรีและ   เลน่ดนตรี เพื่อเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่ผู้ ท่ีมาใช้บริการ สื่ออปุกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการเรียน หรือการท ากิจกรรมได้แก่ ตัง่หรือเตียง
ไม้ ท่ีใช้ส าหรับนั่งเพื่อฝึกหัดการแสดงละครชาตรี เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการบรรเลงเพลงในละคร
ชาตรี เช่น ระนาดเอก ตะโพน กลองตุ๊ก กลองโทน ฉ่ิง ฉาบ กรับ เพื่อการฝึกหดัการบรรเลงดนตรี 
จดัแสดงโชว์ชดุยืนเคร่ือง พระ นาง หรือตวัละครอ่ืนท่ีมีในการแสดงละครชาตรี เพื่อให้ผู้ ท่ีได้มาใช้
บริการเห็นถึงความประณีต ในการตดัเย็บ ลวดลายลกูปัดท่ีปักลงบนผ้า เคร่ืองประดบัตัง้แต่ศรีษะ
จรดปลาย เพื่อเป็นการศึกษารูปแบบของการแต่งกายในการแสดงละครชาตรี รวมถึงอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นอื่น ๆ เช่น โต๊ะท างาน เก้าอี ้ชัน้วางหนงัสือ โต๊ะอา่นหนงัสือ ตู้ เก็บเอกสาร 

5. ข้อมลูทัว่ไป 
ข้อมูลทั่วไปท่ีจัดอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ต้องมีข้อมูลความเป็นมาของศูน ย์การ

เรียนรู้ชมุชนฯ เพื่อให้คนในชมุชน และผู้ ใช้บริการได้ทราบถึงวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ศนูย์ฯ และ
ตระหนกัถึงความส าคญัของศิลปะวฒันธรรมไทยด้านการแสดงละครชาตรี ท่ียงัคงได้รับการสืบ
ทอดกันอยู่ภายในอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ข้อมลูของคณะกรรมการ และครูประจ า
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ข้อมูลประวัติความเป็นมาของแต่ละคณะ ประวัติเจ้าของคณะ ข้อมูล
พืน้ฐานในการติดตอ่  

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ต้องมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย

สอดคล้องกบัคนในชมุชน ผู้ ใช้บริการภายนอก และสามารถส่งเสริม สนบัสนนุในการท ากิจกรรม
เพื่อสร้างรายได้ ได้แก่ 

1) กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ศนูย์การเรียนรู้ชุมชนฯ เพื่อให้คนในชุมชน ผู้ ใช้บริการ
ภายนอกได้รู้จักและมาใช้บริการมากขึน้ เพื่อให้คนในชุมชน ผู้ ใช้บริการภายนอกเห็นถึง
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ความส าคญัของศลิปะการแสดงละครชาตรี ในการประชาสมัพนัธ์จะต้องให้คนในชมุชนมีสว่นร่วม 
โดยการประกาศเสียงตามสาย หรือประชาสมัพนัธ์ผา่นสื่อโซเชียลตา่ง ๆ  

2) กิจกรรมการจดันิทรรศการของศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ เพื่อให้คนในชมุชน และผู้ ท่ี
ใช้บริการได้ศกึษาหาความรู้จากสื่อ อปุกรณ์ท่ีน ามาจดันิทรรศการ ในการจดันิทรรศการจะต้องให้
คนในชมุชนมีสว่นร่วม 

3) กิจกรรมเสริมความรู้คู่รายได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชน ผู้ ใช้บริการ
ภายนอก ได้รับความรู้จากการจดักิจกรรม สามารถสร้างรายได้ให้กบัผู้ ใช้บริการ และสร้างรายได้
ให้กบัศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ เพื่อพฒันาสร้างสรรค์งานการแสดงด้านละครชาตรีให้คงอยู่คู่อ าเภอ
วิเศษชยัชาญ จงัหวงัอา่งทองสืบไป โดยมีการจดักิจกรรมดงันี ้

3.1 เสริมสร้างความรู้ด้านละครชาตรีให้กับนกัเรียนในโรงเรียน ทางศนูย์การ
เรียนรู้ชุมชนฯเสนอให้ทางโรงเรียนจดัชัว่โมงให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะท้องถ่ิน หรือจดัท า
เป็นโครงการให้นกัเรียนได้ออกมาศึกษานอกโรงเรียนในด้านการแสดงละครชาตรี เม่ือนักเรียน
ได้รับความรู้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเวลา ทางศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ จดัให้มีกลุม่ละครชาตรีท่ีใช้ผู้
แสดงเป็นนกัเรียนทัง้หมดและจดัเวทีส าหรับการแสดงเพื่อนกัเรียนได้เผ่ือแผ่ศิลปะการแสดงด้าน
ละครชาตรี ในการจดัการแสดง จดัให้มีการเก็บค่าเข้าชม โดยศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ และผู้แสดง
เป็นผู้ก าหนด หรือให้ตกลงร่วมกัน เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจให้กับ ผู้ แสดง ทัง้นีเ้ป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนได้เรียนรู้ศิลปะวฒันธรรมด้านละครชาตรี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และก่อให้เกิด
รายได้  

3.2 จดัฝึกอบรมส าหรับคนทัว่ไปท่ีต้องการฝึกทกัษะด้านการแสดงละครชาตรี 
รวมไปถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การเล่นดนตรี การแต่งหน้า การแต่งตัว การท าชุด ซึ่งมี
เอกลกัษณ์เฉพาะในแบบของการแสดงละครชาตรี ทางศนูย์การเรียนรู้ชุมชนฯ อาจตัง้เง่ือนไขใน
การเรียน เช่น ถ้าต้องการเรียนฟรี ต้องท าการแสดงให้กบัคณะละครท่ีผู้ ใช้บริการฝึกฝนด้วย หรือ
ท าการแสดงให้กบัศนูย์การ เรียนรู้ชุมชนฯ แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง มีการก าหนดระยะเวลา หรือ
ตามแตท่ี่ผู้ใช้บริการ คณะละคร และศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ จะตกลง และมีคา่บริการในการจดัการ
เรียนการสอน ทัง้นีเ้ป็น การเสริมสร้างประสบการณ์โดยตรงให้กบัผู้ ใช้บริการ เป็นการลดปัญหา
การวา่งงาน 

3.3 จดัให้มีบริการสื่อการเรียนรู้ของศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ เพื่อให้คนในชมุชน 
หรือผู้ ใช้บริการท่ีมีความสนใจสื่อด้านละครชาตรี สามารถยืมสื่อไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้ 
โดยศูนย์การเรียนรู้เป็นผู้ ประสานงานจัดท าระเบียบการยืม คืน หรือเช่า เช่น การเช่าชุด
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เคร่ืองประดบั หรือเคร่ืองดนตรี รวมไปถึงการติดตอ่จ้างปราชญ์ชาวบ้านด้านการแสดงละครชาตรี
ไปบรรยายให้ความรู้ 

3.4 จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม มีการประชาสมัพนัธ์เชิญชวน ให้กบั
บคุคลทัว่ไป คณะทวัร์ เข้ามาชมการแสดง หรือเรียนรู้ โดยเก็บค่าเข้าชมตามความเหมาะสม ทัง้นี ้
เป็นการหารายได้เข้าศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ  

3.5 ศนูย์การเรียนรู้ชุมชนฯ จดัท าโครงการหางานการแสดงให้กับคณะละคร
ชาตรีท่ีอยู่ในชุมชน ให้เหมาะสมกบับริบทของคณะละคร และความต้องการของลกูค้า โดยศนู ย์
การเรียนรู้ชมุชนฯ เก็บคา่จดัหางาน ตามแตค่ณะละคร และศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯจะตกลง 

7. การบริหารจดัการ 
การบริหารจัดการภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ คนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการด้านตา่ง ๆ ได้แก่การประชมุแผนงาน และวางแผนงาน ก าหนดกฎระเบียบข้อบงัคบั
ท่ีต้องปฏิบตัิ การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานโครงการตา่ง ๆ ภายในศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ 

8. งบประมาณ 
งบประมาณของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ คนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดหา

งบประมาณเพื่อการพฒันาสง่เสริมการเรียนรู้ และควรได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากภาครัฐ 
ทัง้นีค้นในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการประชมุชีแ้จงงบประมาณของศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินร่างแนวทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนละครชาตรี 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตามลักษณะกิจการเพื่อสังคม  

ผู้ วิจัยน าร่างแนวทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จงัหวดัอ่างทอง ตามลกัษณะกิจการเพื่อสงัคม ไปให้ผู้ เช่ียวชาญและผู้ เก่ียวข้อง จ านวน 13 ท่าน
ได้แก่ 1.นกัวิชาการด้านกิจการเพื่อสงัคม 1 ท่าน 2. ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารการศกึษา 1 ท่าน 
3. ครูศนูย์การเรียนรู้  1 ท่าน 4. เจ้าของ/ผู้สืบทอดคณะละครชาตรี 6 ท่าน 5. ผู้น าชมุชน 4 ท่าน 
รับรองร่างแนวทางและให้ข้อเสนอแนะโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ฐานนิยม ได้ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอ 

 
วิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามลกัษณะกิจการเพื่อสงัคม ปรากฏดงัตารางท่ี 7-8 
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ เก่ียวข้องในแบบประเมนิร่างแนว
ทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิด
กิจการเพ่ือสงัคม 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในแบบประเมินร่างแนวทางการ
ด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการ
เพื่อสงัคม ได้ดงันี ้  

(1) ด้านสถานท่ี มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) และความ
เป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก (ฐานนิยม = 4) 

(2) ด้านคณะกรรมการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) และ
ความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) 

(3) ด้านครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
(ฐานนิยม =5) และความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) 

(4) ด้านสื่อ อปุกรณ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) และ
ความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) 

(5) ด้านข้อมลูทัว่ไป มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) และ
ความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) 

 
 

ข้อ 

ร่างแนวทางการด าเนินงาน 
ศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี 

อ าเภอวเิศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
ตามแนวคดิกจิการเพื่อสังคม 

ระดับความ 
เหมาะสม 

ระดับความ 
เป็นไปได้ 

 
ฐานนิยม 

 
ระดับ 

 
ฐานนิยม 

 
ระดับ 

1 สถานท่ี 5 มากท่ีสดุ 4 มาก 

2 คณะกรรมการ 5 มากท่ีสดุ 5 มากท่ีสดุ 

3 ครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ 5 มากท่ีสดุ 5 มากท่ีสดุ 

4 สื่อ อปุกรณ์ 5 มากท่ีสดุ 5 มากท่ีสดุ 

5 ข้อมลูทัว่ไป 5 มากท่ีสดุ 5 มากท่ีสดุ 

6 กิจกรรมการเรียนรู้ 5 มากท่ีสดุ 5 มากท่ีสดุ 

7 การบริหารจดัการ 5 มากท่ีสดุ 5 มากท่ีสดุ 

8 งบประมาณ 5 มากท่ีสดุ 5 มากท่ีสดุ 
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(6) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) 
และความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) 

(7) ด้านการบริหารจดัการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) 
และความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) 

(8) ด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) และ
ความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (ฐานนิยม = 5) 
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ตาราง 8 ข้อมลูความคดิเห็นของผู้ทรงเช่ียวชาญท่ีมีตอ่ร่างแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้
ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพ่ือสงัคม 
 
 

ข้อค าถาม ความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณ
เช่ียวชาญ 

สรุปข้อมูลในการพัฒนา 

ร่างแนวทาง 

1) สถานที่  สถานท่ี ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ ต้อง
ตัง้อยู่ ในชุมชน ท่ีคนในชุมชน หรือ
ผู้ ใช้บริการภายนอกชุมชนสามารถ
เดินทางไปมาได้สะดวก มีลกัษณะเป็น
อาคา ร  ภ าย ใน มี ห้ อ งส า ห รั บจัด
กิจกรรม หรือนิทรรศการ เช่น 1) ห้อง
ส าหรับตัง้เศียรครูทางด้านการละคร 
และการดนตรี เช่น เศียรพ่อแก่ เศียร
พระพิฆเณศ ให้ผู้ ท่ีมาใช้บริการได้
กราบไหว้เพ่ือเป็นสิริมงคล เพราะเศียร
ครูเป็นท่ีเคารพบูชา ของคนท่ีเ รียน
ทางด้านศิลปะวฒันธรรมไทย 2) ห้อง
ส าหรับฝึกซ้อมละครเป็นห้องท่ีติดตัง้
กระจกเงา เพ่ือนักแสดงเวลาฝึกซ้อม
การแสดงจะได้ เห็นลีลาท่าร าของ
ตนเอง 3) ห้องฝึกซ้อมการแสดงจะต้อง
โปร่งโลง่ มีอากาศถ่ายเทสะดวก และมี
แสงสวา่งเพียงพอ 4) ห้องดนตรีส าหรับ
ฝึกซ้อมดนตรี และเก็บเคร่ืองดนตรี 5) 
ห้องส าหรับเก็บรวบรวมความรู้ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลกทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ 
หนงัสือ ต ารา บทละคร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควรเพิ่ม ห้องซ้อมเก็บเสียง ห้อง
แสดงผลงาน ห้อง นิทรรศการ 
ภาพประกอบกิจกรรมของศนูย์  
- สถานท่ีอาจจะใช้วสัดุเก็บเสียง 
เพ่ือไม่ให้รบกวนชุมชน และเตรียม
สถานท่ีส าหรับการเข้านัง่รับชมการ
ซ้อมการแสดงของผู้ ท่ีสนใจใน
บริเวณใกล้เคียง 

1) สถานที่  สถานท่ี ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ควร
ตัง้อยู่ ในชุมชน ท่ีคนในชุมชน หรือ
ผู้ ใช้บริการภายนอกชุมชนสามารถ
เดินทางไปมาได้สะดวก มีลกัษณะเป็น
อาคา ร  ภาย ใน มี ห้ อ งส าห รั บจัด
กิจกรรม หรือนิทรรศการ เช่น 1) ห้อง
ส าหรับตัง้เศียรครูทางด้านการละคร 
และการดนตรี เช่น เศียรพ่อแก่ เศียร
พระพิฆเณศ ให้ผู้ ท่ีมาใช้บริการได้
กราบไหว้เพ่ือเป็นสิริมงคล เพราะเศียร
ครูเป็นท่ีเคารพบูชา ของคนท่ีเ รียน
ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย 2) ห้อง
ส าหรับฝึกซ้อมละครเป็นห้องท่ีติดตัง้
กระจกเงา เพ่ือเวลาฝึกซ้อมการแสดง
จะได้เห็นลีลาท่าร าของตนเอง ห้อง
ฝึกซ้อมจะต้องโปร่งโล่ง  มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก และมีแสงสว่างเพียงพอ 
3)ห้องดนตรีส าหรับฝึกซ้อมดนตรี และ
เก็บเคร่ืองดนตรี 4) ห้องส าหรับเก็บ
รวบรวมความรู้ สื่อต่างๆ ได้แก่ หนงัสือ 
ต ารา บทละคร คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ 
5) ห้องนิทรรศการเพ่ือน าเสนอผลงาน
และภาพประกอบกิจกรรม 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ความคดิเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

สรุปข้อมูลในการพัฒนา 

ร่างแนวทาง 

  6) ห้องน า้เพ่ือสขุอนามยัท่ีดีแก่ผู้ ท่ีมา
ใช้บริการ ภายนอกอาคารควรมีต้นไม้
เพ่ือความร่มร่ืนและมีรัว้รอบขอบชิด 

2) คณะกรรมการ  
คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 
ต้องจบการศึกษาอย่างน้อยระดับ
ปริญญาตรี มีความรู้และสนใจในด้าน
ละครชาตรีหรือศิลปวฒันธรรมของไทย 
ต้องเป็นบคุคลที่อาศยัอยู่ในชมุชน เป็น
บุคคลท่ีได้รับการยอมรับจากคนใน
ชุ ม ช น  พ ร้ อ ม ใ ห้ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประสานงาน และสนบัสนนุในด้านต่าง 
ๆ เช่น การจัดหา สื่อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
บคุคล การประชาสมัพนัธ์ งบประมาณ 
เพ่ือการด าเนินงาน และพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชมุชนฯตอ่ไป 

- ผู้ ท่ีไม่ได้จบปริญญาตรี ก็สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมได้ แต่อาจไม่ใช่
ด้านการบริหารจัดการอาจเป็น
คณะกรรมการด้านศิลปวฒันธรรม 
- ควรเชิญกรรมการซึ่งเป็นผู้ รู้ และ
มีประสบการณ์ อาจจะไม่ ต้อง
ค านึงถึงการศึกษาขัน้ต ่า แต่เป็น
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ี มีประสบการณ์
พิเศษ เพ่ือให้ได้รับองค์ความรู้ของ
บคุลากรรุ่นเก่า 
- ต้องมีผู้ ท่ีอยู่ในด้านการ
ด าเนินงานศนูย์เป็นท่ีปรึกษา 
- คณะกรรมการศนูย์อาจมีคณุวฒุิ
ต ่ ากว่าระดับป ริญญาตรี  แต่ มี
ความรู้ ความสามารถทางด้าน
ดนตรีและนาฏศิลป์  
- คณะกรรมการศนูย์ ไม่ควรท่ีจะ
ระบุระดับการศึกษา ควรจะเป็น
ใครก็ได้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
หรือปราชญ์ชาวบ้านในเร่ืองนัน้ๆ 
สว่นใหญ่คนรุ่นเก่าจะไม่ได้เรียนสงู 
จงึไมค่วรระบคุณุวฒุิการศกึษา 

2) คณะกรรมการ  
คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 
ควรเป็นผู้ มีความรู้และสนใจด้านละคร
ชาตรีหรือศิลปวฒันธรรมของไทย โดย
ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา เป็นบุคคลท่ี
อาศัยอยู่ในชุมชน เป็นบุคคลท่ีได้รับ
การยอมรับจากคนในชุมชน พร้อมให้
การช่วยเหลือประสาน 
งาน และสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น 
การจัดหา สื่อวัสดุ อุปกรณ์สื่อ บุคคล
การประชาสัมพันธ์ งบประมาณ เพ่ือ
การด าเนินงาน และพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชมุชนฯตอ่ไป 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ความคดิเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

สรุปข้อมูลในการพัฒนา 

ร่างแนวทาง 

3) ครูประจ าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 
ครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯต้องจบ
การศกึษาอยา่งน้อยระดบัปริญญาตรี มี
ความรู้และสนใจด้านละครชาตรี หรือ
ศิลปวฒัน 
ธรรมของไทย ต้องเป็นบคุคลท่ีอาศยัอยู่
ในชมุชน เป็นบคุคลท่ีได้รับการยอมรับ
จากคนในชมุชน มีหน้าท่ีปฏิบตัิงานอยู่
ประจ าศนูย์การเรียนรู้ฯ ท าหน้าท่ีจดั
กิจกรรม สง่เสริมการเรียนรู้ให้กบัคนใน
ชมุชน และผู้ใช้บริการภายนอก 

- ไมค่วรระบรุะดบัการศกึษา เพราะ
ผู้ ท่ีจบปริญญาตรีอาจจะไมมี่
ประสบการณ์ในการสอนจริง
เทา่กบั คนในชมุชนท่ีเข้าใจบริบทท่ี
แท้จริงของด้านละครชาตรี 
- ถ้าหากมีบคุลากรที่จบปริญญา
ตรีได้ ก็เป็นสิ่งท่ีดีมากๆ เพราะจะ
ได้บริหารจดัการศนูย์ได้อยา่ง
ตอ่เน่ืองแตอ่าจพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถท่ีถ่ายทอด
หรือสอนให้กบัคนในชมุชนหรือผู้ ท่ี
สนใจได้ 

3) ครูประจ าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 
ครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯควร
เป็นผู้ มีความรู้และสนใจด้านละคร
ชาตรี ดนตรี และหรือสนใจใน
ศิลปวฒันธรรมของไทย โดยไมจ่ ากดั
วฒุิการศกึษา เป็นบคุคลท่ีอาศยัอยูใ่น
ชมุชน เป็นบคุคลที่ได้รับการยอมรับ
จากคนในชมุชน มีหน้าท่ีปฏิบตัิงานอยู่
ประจ าศนูย์การเรียนรู้ฯ ท าหน้าท่ีจดั
กิจกรรม สง่เสริมการเรียนรู้ให้กบัคนใน
ชมุชน และผู้ใช้บริการภายนอก 

4) ส่ือ อุปกรณ์ 
สื่อ และอุปกรณ์ของศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนฯ ต้องค านึงถึงผู้ ท่ีมาใช้บริการ 
ค ว ร เ ป็ นสื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี มี  ค ว า ม
หลากหลาย เหมาะสมกบัทกุช่วงวยัของ
การเรียนรู้ ได้แก่ (1) สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่
เ ก่ี ยวกับละครชาต รี  และ เ ก่ียวกับ
ศิลปะวัฒนธรรมไทย เช่น  หนังสือ 
เอกสาร ต ารา บทละคร(บทร้อง บทพดู) 
เนือ้ร้อง ท านองเพลง โน้ตเพลง เป็นต้น 
(2) สื่ออิเลกทรอนิกส์ต่างๆ เช่น 
คอมพิว เตอ ร์  เ พ่ือการสืบค้นข้อมูล 
โทรทศัน์ วีดิทศัน์ ใช้ส าหรับเปิดภาพการ
แสดงละคร 

- เห็นด้วย โดยยืนยันรูปแบบท่ี
ผู้วิจยัน าเสนอโดยไมแ่ก้ไข 

4) ส่ือ อุปกรณ์ 
สื่อ และอุปกรณ์ของศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนฯ ต้องค านึงถึงผู้ ท่ีมาใช้บริการ 
คว ร เ ป็นสื่ อ กา ร เ รี ยน รู้ ท่ี มี  ความ
หลากหลาย เหมาะสมกับทุกช่วงวัย
ของการเรียนรู้ ได้แก่ (1) สื่อสิ่งพิมพ์
ต่าง  ๆ  ท่ี เ ก่ียวกับละครชาตรี และ
เ ก่ียวกับศิลปะวัฒนธรรมไทย เช่น 
หนังสือ เอกสาร ต ารา บทละคร(บท
ร้อง บทพูด) เนือ้ ร้อง ท านองเพลง 
โน้ตเพลง เป็นต้น (2) สื่ออิเลกทรอนิกส์
ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เพ่ือการสืบค้น
ข้อมลู โทรทศัน์ วีดิทศัน์ ใช้ส าหรับเปิด
ภาพการแสดงละคร 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ความคดิเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

สรุปข้อมูลในการพัฒนา 

ร่างแนวทาง 

ชาตรี หรือวิดิโอการแสดงละครชาตรีท่ี
เกิดขึน้จากการจัดกิจกรรมภายในศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนฯ (3) สื่อบุคคล ได้แก่ 
บุคคลท่ีได้รับการยอมรับเป็นปราชญ์
ชาวบ้านด้านการแสดงละครชาตรี และ
การเล่นดนตรี หรือบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะปฏิบัติด้านการ
แสดงละครชาตรีและเลน่ดนตรี เพ่ือเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีมาใช้บริการ (4) 
สื่ออุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการเรียน หรือ
การท ากิจกรรมได้แก่ ตัง่หรือเตียงไม้ ท่ี
ใช้ส าหรับนั่งเพ่ือฝึกหัดการแสดงละคร
ชาตรี เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการบรรเลง
เพลงในละครชาตรี เช่น ระนาดเอก 
ตะโพน กลองตุ๊ ก กลองโทน ฉ่ิง ฉาบ 
กรับ เพ่ือการฝึกหัดการบรรเลงดนตรี 
เคร่ืองจัดแสดงโชว์ชุดยืนเคร่ือง ตวัพระ 
ตวันาง หรือตวัละครอ่ืนท่ีมีในการแสดง
ละครชาตรี เพ่ือให้ผู้ ท่ีได้มาใช้บริการเห็น
ถึ ง ค ว า มป ร ะ ณี ต  ใ น ก า ร ตั ด เ ย็ บ 
ล ว ด ล า ย ลู ก ปั ด ท่ี ปั ก ล ง บ น ผ้ า 
เคร่ืองประดบัตัง้แต่ศรีษะจรดปลาย เพ่ือ
เป็นการศึกษารูปแบบของการแต่งกาย
ในการแสดงละครชาตรี รวมถึงอุปกรณ์
ท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ เช่น  

 ชาตรี หรือวิดิโอการแสดงละครชาตรีท่ี
เกิดขึน้จากการจดักิจกรรมภายในศนูย์
การเรียนรู้ชุมชนฯ (3) สื่อบุคคล ได้แก่ 
บุคคลท่ีได้รับการยอมรับเป็นปราชญ์
ชาวบ้านด้านการแสดงละครชาตรี และ
การเล่นดนตรี หรือบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีทกัษะปฏิบตัิด้านการ
แสดงละครชาตรีและเล่นดนตรี เพ่ือ
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีมาใช้
บริการ (4) สื่ออุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการ
เรียน หรือการท ากิจกรรมได้แก่ ตัง่หรือ
เตียงไม้ ท่ีใช้ส าหรับนั่งเพ่ือฝึกหัดการ
แสดงละครชาตรี เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ใน
การบรรเลงเพลงในละครชาตรี เช่น 
ระนาดเอก ตะโพน กลองตุ๊ก กลองโทน 
ฉ่ิ ง  ฉาบ ก รับ  เ พ่ือการ ฝึกหัดการ
บรรเลงดนตรี เคร่ืองจดัแสดงโชว์ชดุยืน
เคร่ือง ตวัพระ ตวันาง หรือตวัละครอ่ืน
ท่ีมีในการแสดงละครชาตรี เพ่ือให้ผู้ ท่ี
ได้มาใช้บริการเห็นถึงความประณีต ใน
การตดัเย็บ ลวดลายลกูปัดท่ีปักลงบน
ผ้า เคร่ืองประดบัตัง้แต่ศรีษะจรดปลาย 
เพ่ือเป็นการศึกษารูปแบบของการแต่ง
กายในการแสดงละครชาตรี รวมถึง
อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ เช่น  
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ความคดิเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

สรุปข้อมูลในการพัฒนา 

ร่างแนวทาง 

โต๊ะท างาน เก้าอี ้ชัน้วางหนงัสือ โต๊ะ
อา่นหนงัสือ ตู้ เก็บเอกสาร 

 โต๊ะท างาน เก้าอี ้ชัน้วางหนงัสือ โต๊ะ
อา่นหนงัสือ ตู้ เก็บเอกสาร 

5) ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไปท่ีจัดอยู่ในศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนฯ ต้องมีข้อมูลความเป็นมาของ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ เพ่ือให้คนใน
ชมุชน และผู้ใช้ 
บริการได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการ
จดัตัง้ศนูย์ฯและตระหนกัถึงความส าคญั
ของศิลปะวฒันธรรมไทยด้านการแสดง
ละครชาตรี ท่ียงัคงได้รับการสืบทอดกนั
อยู่ภายในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง ข้อมลูของคณะกรรมการ และ
ครูประจ าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ข้อมลู
ประวัติความเป็นมาของแต่ละคณะ 
ประวัติเจ้าของคณะ ข้อมูลพืน้ฐานใน
การติดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควรเปิดช่องทางในการสอบถาม 
และการตอบค าถามในลักษณะ 
Q&A 

5) ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไปท่ีจัดอยู่ในศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนฯ ควรมีข้อมูลความเป็นมาของ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ เพ่ือให้คนใน
ชมุชน และผู้ใช้ 
บริการได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการ
จั ด ตั ้ง ศู น ย์ ฯ  แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคญัของศิลปะวฒันธรรมไทย
ด้านการแสดงละครชาตรี ท่ียงัคงได้รับ
การสืบทอดกันอยู่ภายในอ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลของ
คณะกรรมการ และครูประจ าศนูย์การ
เ รียนรู้ชุมชนฯ ข้อมูลประวัติความ
เป็นมาของแต่ละคณะ ประวตัิเจ้าของ
คณะ ข้อมลูพืน้ฐานในการติดต่อ และ
ช่องทางในการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

6) กจิกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ของศนูย์การเรียนรู้
ชมุชนฯ ต้องมีการจดักิจกรรมท่ี
หลากหลายสอดคล้องกบัคนในชมุชน 
ผู้ใช้บริการภายนอก และสามารถ
สง่เสริม สนบัสนนุในการท ากิจกรรมเพ่ือ
สร้างรายได้ ได้แก่ 
1) กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ศนูย์  

- ร่วมมือกบัสว่นสง่เสริมการ
ทอ่งเท่ียว ในลกัษณะการ
ประชาสมัพนัธ์ การทอ่งเท่ียวชมุชน
กบัละครชาตรี และจดัสรรช่วงเวลา
ให้นกัทอ่งเท่ียวท่ีสนใจในการแสดง
ชาตรี ให้ฝึกร้องหรือร า อยา่งง่าย 
เพ่ือเพิ่มอรรถรสในการรับชม 

6) กจิกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ของศนูย์การเรียนรู้
ชมุชนฯ ควรมีการจดักิจกรรมท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกบัคนในชมุชน 
ผู้ใช้บริการภายนอก และสามารถ
สง่เสริม สนบัสนนุในการท ากิจกรรม
เพ่ือสร้างรายได้ ได้แก่ 
1) กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ศนูย์  
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ความคดิเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

สรุปข้อมูลในการพัฒนา 

ร่างแนวทาง 

การเรียนรู้ชุมชนฯ เพ่ือให้คนในชุมชน 
ผู้ ใช้บริการภายนอกได้รู้จักและมาใช้
บ ริการมากขึ น้  เ พ่ือใ ห้คนในชุมชน 
ผู้ ใช้บริการภายนอกเห็นถึงความส าคญั
ของศิลปะการแสดงละครชาตรี ในการ
ประชาสมัพันธ์จะต้องให้คนในชุมชนมี
สว่นร่วม โดยการประกาศเสียงตามสาย 
หรือประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ 
2) กิจกรรมการจดันิทรรศการของศนูย์
การเรียนรู้ชุมชนฯ เพ่ือให้คนในชุมชน 
และผู้ ท่ีใช้บริการได้ศึกษาหาความรู้จาก
สื่อ อุปกรณ์ท่ีน ามาจัดนิทรรศการ ใน
การจดันิทรรศการจะต้องให้คนในชมุชน
มีสว่นร่วม 
3) กิจกรรมเสริมความรู้คู่รายได้ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้คนในชุมชน ผู้ ใช้บริการ
ภายนอก ไ ด้ รับความ รู้จากการจัด
กิจกรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ผู้ ใช้บริการ และสร้างรายได้ให้กับศูนย์
การเรียนรู้ชมุชนฯ เพ่ือพฒันาสร้างสรรค์
งานการแสดงด้านละครชาตรีให้คงอยู่คู่
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวังอ่างทอง
สืบไป โดยมีการจดักิจกรรมดงันี ้
3.1 เสริมสร้างความรู้ด้านละครชาตรี
ให้กบันกัเรียนในโรงเรียน  

 การเรียนรู้ชุมชนฯ เพ่ือให้คนในชุมชน 
ผู้ ใช้บริการภายนอกได้รู้จักและมาใช้
บริการมากขึน้  เ พ่ือให้คนในชุมชน 
ผู้ใช้บริการภายนอกเหน็ถงึความส าคญั
ของศิลปะการแสดงละครชาตรี ในการ
ประชาสมัพนัธ์จะต้องให้คนในชมุชนมี
ส่วนร่วม โดยการประกาศเสียงตาม
สาย  ห รือประชาสัมพัน ธ์ผ่ านสื่ อ
โซเชียลต่าง ๆ 2) กิจกรรมการจัด
นิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 
เพ่ือให้คนในชมุชน และผู้ ท่ีใช้บริการได้
ศึกษาหาความรู้จากสื่อ อุปกรณ์ ท่ี
น า ม า จั ด นิ ท ร ร ศก า ร  ใ น ก า ร จั ด
นิทรรศการจะต้องให้คนในชมุชนมีสว่น
ร่วม 
3) กิจกรรมเสริมความรู้คู่รายได้ เพ่ือ
เ ป็ นก า รส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ คน ในชุม ชน 
ผู้ ใช้บริการภายนอก ได้รับความรู้จาก
การจัดกิจกรรม สามารถสร้างรายได้
ให้กับผู้ ใ ช้บริการ และสร้างรายได้
ให้กับศูนย์การเ รียน รู้ชุมชนฯ เ พ่ือ
พัฒนาสร้างสรรค์งานการแสดงด้าน
ละครชาตรีให้คงอยู่คู่อ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวังอ่างทองสืบไป โดยมีการ
จดักิจกรรมดงันี ้
3.1 เสริมสร้างความรู้ด้านละครชาตรี
ให้กบันกัเรียนในโรงเรียน  
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ความคดิเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

สรุปข้อมูลในการพัฒนา 

ร่างแนวทาง 

ทางศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ เสนอให้ทาง
โรงเรียนจดัชัว่โมงให้มีการเรียนการสอน
ด้านศิ ลปะ ท้ อ ง ถ่ิ นห รื อจัดท า เ ป็ น
โครงการให้นักเรียนได้ออกมาศึกษา
นอกโรงเรียนในด้านการแสดงละคร
ชาตรีเ ม่ือนักเ รียนได้ รับความรู้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดเวลาทางศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนฯจัดให้มีกลุ่มละครชาตรีท่ี
ใช้ผู้ แสดงเป็นนักเรียนทัง้หมดและจัด
เวทีส าหรับการแสดงเพ่ือให้นักเรียนได้
เผยแผ่ศิลปะการแสดงด้านละครชาตรี
ในการจัดการแสดง จัดให้มีการเก็บค่า
เข้าชมโดยศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ และผู้
แสดงเป็นผู้ก าหนดหรือให้ตกลงร่วมกัน 
เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจให้กบั ผู้แสดง ทัง้นี ้
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
ศิลปะวฒันธรรมด้านละครชาตรีเป็นการ
ใ ช้ เ วลาว่ า ง ใ ห้ เ ป็ นประ โยช น์และ
ก่อให้เกิดรายได้ 
3.2 จัดฝึกอบรมส าหรับคนทั่วไปท่ี
ต้องการฝึกทักษะด้านการแสดงละคร
ชาตรี รวมไปถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น 
การเล่นดนตรี การแต่งหน้า การแต่งตวั 
การท าชดุ ซึง่มีเอกลกัษณ์เฉพาะในแบบ
ของการแสดงละครชาตรี  

 ทางศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ เสนอให้
ทางโรงเรียนจดัชัว่โมงให้มีการเรียนการ
สอนด้านศิลปะท้องถ่ิน หรือจัดท าเป็น
โครงการให้นักเรียนได้ออกมาศึกษา
นอกโรงเรียนในด้านการแสดงละคร
ชาตรี เม่ือนักเรียนได้รับความรู้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดเวลา ทางศนูย์การ
เรียนรู้ชมุชนฯ จดัให้มีกลุม่ละครชาตรีท่ี
ใช้ผู้ แสดงเป็นนักเรียนทัง้หมดและจัด
เวทีส าหรับการแสดงเพ่ือให้นกัเรียนได้
เผ่ือแผ่ศิลปะการแสดงด้านละครชาตรี
ในการจดัการแสดง จดัให้มีการเก็บค่า
เข้าชมโดยศนูย์การเรียนรู้ชุมชนฯ และ
ผู้ แสดงเป็นผู้ ก าหนด หรือให้ตกลง
ร่วมกัน เพ่ือเป็นขวัญก าลงัใจให้กับ ผู้
แสดง ทัง้นีเ้ป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมด้านละคร
ชาตรี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และก่อให้เกิดรายได้ 
3.2 จัดฝึกอบรมส าหรับคนทั่วไปท่ี
ต้องการฝึกทักษะด้านการแสดงละคร
ชาตรี รวมไปถึงองค์ประกอบต่าง ๆ 
เช่น การเล่นดนตรี การแต่งหน้า การ
แต่งตัว การท าชุด ซึ่ง มี เอกลักษณ์
เฉพาะในแบบของการแสดงละครชาตรี  
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ความคดิเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

สรุปข้อมูลในการพัฒนา 

ร่างแนวทาง 

ทางศูนย์การเ รียนรู้ชุมชนฯ อาจตัง้
เง่ือนไขในการเรียน เช่น ถ้าต้องการเรียน
ฟรี ต้องท าการแสดงให้กับคณะละครท่ี
ผู้ ใช้บริการฝึกฝนด้วย หรือท าการแสดง
ให้กบัศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ แต่ไม่ได้รับ
คา่จ้าง และมีการก าหนดระยะเวลา หรือ
ตามแตท่ี่ผู้ใช้บริการคณะละคร ศนูย์การ
เรียนรู้ชุมชนฯ หรือผู้ ท่ีสนใจจะตกลง
ร่ ว ม กั น  ทั ง้ นี ้เ ป็ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้ ใช้บริการ 
และเป็นการลดปัญหาการวา่งงาน 
3.3 จดัให้มีบริการสื่อการเรียนรู้ของศนูย์
การเรียนรู้ชุมชนฯ เพ่ือให้คนในชุมชน 
หรือผู้ ใช้บริการท่ีมีความสนใจสื่อด้าน
ละค รชาต รี  ส ามา รถ ยืมสื่ อ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ในการศึกษาได้ โดยศูนย์การ
เรียนรู้เป็นผู้ประสานงานจัดท าระเบียบ
การยืม คืน หรือเช่า เช่น การเช่าชุด
เคร่ืองประดบั 
หรือเคร่ืองดนตรี รวมไปถึงการติดต่อ
จ้างปราชญ์ชาวบ้านด้านการแสดงละคร
ชาตรีไปบรรยายให้ความรู้ 
3.4 จั ด เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท า ง
วฒันธรรมมีการประชาสมัพนัธ์ 

 ทางศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ อาจตัง้
เง่ือนไขในการเรียน เช่น ถ้าต้องการ
เรียนฟรี ต้องท าการแสดงให้กับคณะ
ละครท่ีผู้ ใช้บริการฝึกฝนด้วย หรือท า
การแสดงให้กบัศนูย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 
แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง และมีการก าหนด
ระยะเวลา หรือตามแต่ท่ีผู้ ใช้บริการ 
คณะละคร และศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ 
จะตกลง และมีค่าบริการในการจดัการ
เรียนการสอน ทัง้นีเ้ป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์โดยตรงให้กบัผู้ ใช้บริการ
เป็นการลดปัญหาการวา่งงาน 
3.3 จัดให้มีบริการสื่อการเรียนรู้ของ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ เพ่ือให้คนใน
ชมุชนหรือผู้ใช้บริการท่ีมีความสนใจสื่อ
ด้านละครชาตรี สามารถยืมสื่อไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาได้ โดยศนูย์การ
เรียนรู้เป็นผู้ประสานงานจดัท าระเบียบ
การยืม คืน หรือเช่า เช่น การเช่าชุด
เคร่ืองประดบั หรือเคร่ืองดนตรี รวมไป
ถึงการติดต่อจ้างปราชญ์ชาวบ้านด้าน
การแสดงละครชาตรีไปบรรยายให้
ความรู้ 
3.4 จั ด เ ป็ น แ หล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท า ง
วฒันธรรม มีการประชาสมัพนัธ์ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ความคดิเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

สรุปข้อมูลในการพัฒนา 

ร่างแนวทาง 

เชิญชวน ให้กับบุคคลทั่วไป คณะทัวร์ 
เข้ามาชมการแสดง หรือเรียนรู้ โดยเก็บ
ค่าเข้าชมตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้ป็น
การหารายได้เข้าศนูย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 
3.5 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯจัดท า
โครงการหางานการแสดงให้กับคณะ
ละครชาตรีท่ีอยูใ่นชมุชนให้เหมาะสมกบั
บริบทของคณะละครและความต้องการ
ของลกูค้า เก็บค่าจดัหางานตามแต่คณะ
ละครและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯจะตก
ลง 

 เชิญชวน ให้กับบุคคลทัว่ไป คณะทวัร์ 
เ ข้ ามาชมการแสดง  และจัดสร ร
ช่วงเวลาให้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจในการ
แสดงละครชาตรี ได้ฝึกร้องหรือร าอย่าง
ง่าย เพ่ือเพิ่มอรรถรสในการรับชม โดย
เก็บค่าเข้าชม และค่าเข้าร่วมกิจกรรม
ตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการ
หารายได้เข้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 
3.5 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯจัดท า
โครงการหางานการแสดงให้กับคณะ
ละครชาตรีท่ีอยู่ในชุมชนให้เหมาะสม
กับบริบทของคณะละครและความ
ต้องการของลกูค้า โดยศนูย์การเรียนรู้
ชุมชนฯเก็บค่าจดัหางาน ตามแต่คณะ
ละครและศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯจะตก
ลง 

7) การบริหารจัดการ 
การบริหารจดัการภายในศนูย์การเรียนรู้
ชมุชนฯ คนในชมุชนจะต้องมีสว่นร่วมใน
การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้แก่การ
ประชุมแผนงาน และวางแผนงาน 
ก าหนดกฎระเ บียบข้อบังคับ ท่ี ต้อง
ปฏิ บัติ  ก า รก า กับติ ดต ามผลกา ร
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายในศูนย์
การเรียนรู้ชมุชนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
- ควรมีการพิจารณาการ
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบข้อบังคับท่ี
ต้องปฏิบตัิ ทกุ 6 เดือน หรือ 1 ปี 

7) การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการภายในศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนฯ คนในชุมชนจะต้องมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านต่าง 
ๆ  ไ ด้แก่การประชุมแผนงาน และ
วางแผนงาน ก าหนดกฎระ เ บียบ
ข้อบังคับ ท่ี ต้องปฏิบัติ  การก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 
และให้มีการพิจารณาการปรับเปลี่ยน 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ความคดิเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

สรุปข้อมูลในการพัฒนา 

ร่างแนวทาง 

  กฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีต้องปฏิบตัิทกุ 1 
ปี 

8) งบประมาณ  
งบประมาณของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 
คนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
จัดหางบประมาณเ พ่ือการพัฒนา
ส่งเสริมการเรียนรู้ และควรได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ทัง้นี ้
คนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการประชมุ
ชีแ้จงงบประมาณของศูนย์การเรียนรู้
ชมุชนฯ 

- ควรชีแ้จงงบประมาณกบัทกุภาค
สว่นอย่างโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

8) งบประมาณ 
งบประมาณของศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ 
คนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
จัดหางบประมาณเ พ่ือการพัฒนา
ส่งเสริมการเรียนรู้ และควรได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
นอกจากนีค้วรมีการประชุมชี แ้จง
งบประมาณอย่างโปร่งใสตามหลกัธรร
มาภิบาลให้กบัทกุภาคสว่นได้รับทราบ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง “แนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ 
จงัหวดัอ่างทอง ตามลกัษณะกิจการเพื่อสงัคม” มีความมุ่งหมายของการวิจยั วิธีการด าเนินการ
วิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายดงัตอ่ไปนี ้

1. เพื่อศกึษาสภาพและปัญหาของคณะละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั
อา่งทอง 

2. เพื่อน าเสนอแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยั
ชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั เร่ือง “แนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี 

อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามลกัษณะกิจการเพื่อสงัคม” แบง่ออกเป็น  
1. กลุม่ตวัอย่างท่ีได้จากแบบสอบถาม คือ สมาชิกในชมุชนท่ีอาศยัอยู่ในต าบล

ท่าช้าง ต าบลม่วงเตีย้ ต าบลตลาดใหม่ และต าบลห้วยคนัแหลน อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง จ านวน 968 คน ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางของ (Krejcie & Morgan, 
1970 อ้างถึงใน วรรณี แกมเกต,ุ 2551) 

2. กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้จากแบบสมัภาษณ์ คือ  
2.1 เจ้าของคณะละครชาตรีจ านวน 6 ท่าน 
2.2 ผู้น าชมุชนจ านวน 5 ท่าน 

3. กลุ่มตวัอย่างท่ีได้ในการรับรองและประเมินร่างแนวทางการด าเนินงานศนูย์
การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตามลกัษณะกิจการเพื่อสงัคม คือ
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ เก่ียวข้อง รวมทัง้หมด 13 ท่าน ได้แก่ 1. นกัวิชาการด้านกิจการเพื่อสงัคม 1 ท่าน 
2. ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารการศกึษา 1 ท่าน 3. ครูศนูย์การเรียนรู้  1 ท่าน  4. ผู้น าชมุชน 4 
ท่าน และ 5. เจ้าของคณะละครชาตรี จ านวน 6 ท่าน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยันี ้
1. แบบสอบถาม เพื่อส ารวจความคิดเห็นเร่ือง “สภาพแวดล้อมของละครชาตรี และ

แนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้”  
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2. แบบสมัภาษณ์ “ความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละคร
ชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง” (ฉบบัเจ้าของคณะละครชาตรี) 

3. แบบสมัภาษณ์ “ความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละคร
ชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง” (ฉบบัผู้น าชมุชน) 

4. แบบประเมินร่างแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษ
ชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามลกัษณะกิจการเพื่อสงัคม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั 
การวิเคราะห์ข้อมลูได้ด าเนินการดงันี ้

1. น าผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดงันี ้

1.1 วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่เฉลี่ย ( ̅)  
1.2 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและรายข้อ 

2. น าผลจากการสมัภาษณ์ และผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูในข้อ 1.1 และ 1.2 
มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) เพื่อร่างแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี 
อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม 

3. น าร่างแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ
จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม ให้ผู้ เช่ียวชาญรับรองร่างแนวทางการด าเนินงาน
ศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม 

สรุปผลการวจิัย 
ผลการวิจยัสามารถน ามาอภิปราย แยกเป็นรายประเดน็ดงันี ้

1. สภาพและปัญหาของคณะละครชาตรี และความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินงาน
ศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการส ารวจสภาพและปัญหาของคณะละครชาตรี ในอ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พบว่าสมาชิกในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาของ
ละครชาตรีโดยรวมแสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดบัตาม
คา่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุได้แก่ ข้อ 4 ท่ีว่า “การแสดงละครชาตรีใน

ชมุชนเป็นภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีควรรักษาไว้ให้ด ารงอยู่สืบไป” ( X = 3.90, S.D.= .87) 
รองลงมาได้แก่ ข้อ 5 ท่ีว่า “เอกลกัษณ์การแสดงละครชาตรีในชมุชนสามารถดงึดดูใจให้แก่ผู้ ท่ีมา

เยือน” ( X = 3.86, S.D.= .93) และข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุได้แก่ ข้อ 2 ท่ีว่า “คนในชมุชนนิยม
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ฝึกหดัการแสดงละครชาตรี” ( X = 3.70, S.D.= .89) ตามล าดบั และผู้วิจยัได้ด าเนินการส ารวจ
ความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี ความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุได้แก่ ข้อ 31 ท่ีวา่ “รัฐบาลควรมีสว่นช่วยในการจดัหางบประมาณเพ่ือ

มาพฒันาศนูย์การเรียนรู้ฯ” ( X = 3.94, S.D.= .91) รองลงมาได้แก่ ข้อ 22 ท่ีว่า “คนในชมุชนควร

มีสว่นร่วมในการประชมุแผนงานตา่งๆของศนูย์การเรียนรู้ฯ” ( X = 3.93, S.D.= .89) และข้อ 29 

ท่ีว่า “คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการประชุมชีแ้จงงบประมาณ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ” ( X = 
3.93, S.D.= .86) และข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุเท่ากนั 3 ข้อได้แก่ ข้อ 9 ท่ีว่า “ควรมีสถานท่ีส าหรับ

การเรียนรู้ ด้านละครชาตรี” ( X = 3.78, S.D.= .88) ข้อ 12 ท่ีว่า “คณะกรรมการศนูย์การเรียนรู้ฯ 

ควรเป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับจากคนในชมุชน”  ( X = 3.78, S.D.= .92) และข้อ 20 ท่ีว่า “ควรมี

คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมทกัษะการท างานด้านตา่งๆของคณะละครชาตรี” ( X = 3.78, S.D.= 
.90) ตามล าดบั 

2. แนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั
อ่างทอง ผู้ วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ข้อเสนอแนะของ ร่างแนวทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จงัหวดัอ่างทอง ตามลกัษณะกิจการเพื่อสงัคม เป็นดงันี ้

1. สถานท่ี 
สถานท่ี ท่ีใช้ในการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ควรตัง้อยู่ในชุมชน ท่ี

คนในชมุชน หรือผู้ใช้บริการภายนอกชมุชนสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก มีลกัษณะเป็นอาคาร 
ภายใน มีห้องส าหรับจดักิจกรรม หรือนิทรรศการ ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

1)ห้องส าหรับตัง้เศียรครูทางด้านการละคร และการดนตรี เช่น เศียรพ่อ
แก่ เศียรพระพิฆเณศ ให้ผู้ ท่ีมาใช้บริการได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล เพราะเศียรครูเป็นท่ีเคารพ
บชูาของคนท่ีเรียนทางด้านศิลปะวฒันธรรมไทย 

2) ห้องส าหรับฝึกซ้อมละครเป็นห้องท่ีติดตัง้กระจกเงา เพื่อนกัแสดงเวลา
ฝึกซ้อมการแสดงจะได้เห็นลีลาท่าร าของตนเอง ห้องฝึกซ้อมการแสดงจะต้องโปร่งโล่ง มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก และมีแสงสวา่งเพียงพอ  

3) ห้องดนตรีส าหรับฝึกซ้อมดนตรี และเก็บเคร่ืองดนตรี 
4) ห้องส าหรับเก็บรวบรวมความรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลกทรอนิกส์ต่าง ๆ

ได้แก่ หนงัสือ ต ารา บทละคร คอมพิวเตอร์ วีดทิศัน์  
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5) ห้องนิทรรศการ เพื่อน าเสนอผลงาน และภาพประกอบกิจกรรมของ
ศนูย์การเรียนรู้ 

6) ห้องน า้เพื่อสขุอนามยัท่ีดีแก่ผู้ ท่ีมาใช้บริการ ภายนอกอาคารควรมี
ต้นไม้เพื่อความร่มร่ืนและมีรัว้รอบขอบชิด  

2. คณะกรรมการ 
คณะกรรมการศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ ควรเป็นผู้ มีความรู้และสนใจด้านละคร

ชาตรีหรือศิลปวฒันธรรมของไทย โดยไม่จ ากดัวฒุิการศึกษา เป็นบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน เป็น
บุคคลท่ีได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน พร้อมให้การช่วยเหลือประสานงาน และสนบัสนุนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การจดัหาสื่อวสัดุ อุปกรณ์ สื่อบุคคล การประชาสมัพนัธ์ งบประมาณ เพื่อการ
ด าเนินงาน และพฒันาศนูย์การเรียนรู้ฯตอ่ไป  

3. ครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ฯ 
ครูประจ าศูนย์การเรียนรู้ฯ ควรเป็นผู้ มีความรู้และสนใจด้านละครชาตรี 

ดนตรี และหรือสนใจในศิลปวฒันธรรมของไทย โดยไม่จ ากดัวฒุิการศึกษา เป็นบคุคลท่ีอาศยัอยู่
ในชุมชน เป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน มีหน้าท่ีปฏิบตัิงานอยู่ประจ าศูนย์การ
เรียนรู้ฯ ท าหน้าท่ีจดักิจกรรม สง่เสริมการเรียนรู้ให้กบัคนในชมุชน และผู้ใช้บริการภายนอก 

4. สื่อ อปุกรณ์ 
สื่อ และอปุกรณ์ของศนูย์การเรียนรู้ฯ ต้องค านึงถึงผู้ ท่ีมาใช้บริการ ควรเป็น

สื่อการเรียนรู้ท่ีมี ความหลากหลาย เหมาะสมกบัทกุช่วงวยัของการเรียนรู้  เช่นสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัละครชาตรี และเก่ียวศิลปะวฒันธรรมไทย ได้แก่ หนงัสือ เอกสาร ต ารา บทละคร(บทร้อง 
บทพดู) เนือ้ร้อง ท านองเพลง โน้ตเพลงเป็นต้น สื่ออิเลกทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เพื่อ
การสืบค้นข้อมูล โทรทัศน์ วีดิทัศน์ใช้ส าหรับเปิดภาพการแสดงละครชาตรี  หรือวิดิโอการแสดง
ละครชาตรีท่ีเกิดขึน้จากการจดักิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ สื่อบุคคล ได้แก่ บุคคลท่ี
ได้รับการยอมรับเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการแสดงละครชาตรี และการเล่นดนตรี หรือบคุคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถมีทกัษะปฏิบตัิด้านการแสดงละครชาตรีและเล่นดนตรี เพื่อเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่ผู้ ท่ีมาใช้บริการ สื่ออปุกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการเรียน หรือการท ากิจกรรมได้แก่ ตัง่หรือเตียง
ไม้ ท่ีใช้ส าหรับนั่งเพื่อฝึกหัดการแสดงละครชาตรี เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการบรรเลงเพลงในละคร
ชาตรี เช่น ระนาดเอก ตะโพน กลองตุ๊ก กลองโทน ฉ่ิง ฉาบ กรับ เพื่อการฝึกหดัการบรรเลงดนตรี 
จดัแสดงโชว์ชดุยืนเคร่ือง พระ นาง หรือตวัละครอ่ืนท่ีมีในการแสดงละครชาตรี เพื่อให้ผู้ ท่ีได้มาใช้
บริการเห็นถึงความประณีต ในการตดัเย็บ ลวดลายลกูปัดท่ีปักลงบนผ้า เคร่ืองประดบัตัง้แต่ศรีษะ
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จรดปลาย เพื่อเป็นการศึกษารูปแบบของการแต่งกายในการแสดงละครชาตรี รวมถึงอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นอื่น ๆ เช่น โต๊ะท างาน เก้าอี ้ชัน้วางหนงัสือ โต๊ะอา่นหนงัสือ ตู้ เก็บเอกสาร 

5. ข้อมลูทัว่ไป 
ข้อมลูทัว่ไปท่ีจดัอยูใ่นศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรมีข้อมลูความเป็นมาของศนูย์การ

เรียนรู้ฯ เพื่อให้คนในชุมชน และผู้ ใช้บริการได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ศูนย์ฯ และ
ตระหนกัถึงความส าคญัของศิลปะวฒันธรรมไทยด้านการแสดงละครชาตรี ท่ียังคงได้รับการสืบ
ทอดกันอยู่ภายในอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ข้อมลูของคณะกรรมการ และครูประจ า
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ข้อมูลประวัติความเป็นมาของแต่ละคณะ ประวัติเจ้าของคณะ ข้อมูล
พืน้ฐานในการติดตอ่ และช่องทางในการติดตอ่สอบถามเพิ่มเตมิ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ของศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย

สอดคล้องกบัคนในชมุชน ผู้ ใช้บริการภายนอก และสามารถส่งเสริม สนบัสนนุในการท ากิจกรรม
เพื่อสร้างรายได้ได้แก่ 

1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อให้คนในชุมชน 
ผู้ใช้บริการภายนอกได้รู้จกัและมาใช้บริการมากขึน้ เพื่อให้คนในชมุชน ผู้ ใช้บริการภายนอกเห็นถึง
ความส าคญัของศิลปะการแสดงละครชาตรี ในการประชาสมัพนัธ์จะต้องให้คนในชมุชนมีสว่นร่วม 
โดยการประกาศเสียงตามสาย หรือประชาสมัพนัธ์ผา่นสื่อโซเชียลตา่ง ๆ 

2) กิจกรรมการจดันิทรรศการของศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ เพื่อให้คนใน
ชุมชน และผู้ ท่ีใช้บริการได้ศึกษาหาความรู้จากสื่อ อุปกรณ์ท่ีน ามาจัดนิทรรศการ  ในการจัด
นิทรรศการจะต้องให้คนในชมุชนมีสว่นร่วม 

3) กิจกรรมเสริมความรู้คู่รายได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชน 
ผู้ ใช้บริการภายนอก ได้รับความรู้จากการจดักิจกรรม สามารถสร้างรายได้ให้กบัผู้ ใช้บริการ และ
สร้างรายได้ให้กบัศนูย์การเรียนรู้ฯ เพื่อพฒันาสร้างสรรค์งานการแสดงด้านละครชาตรีให้คงอยู่คู่
อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวงัอา่งทองสืบไป โดยมีการจดักิจกรรมดงันี ้

3.1 เสริมสร้างความรู้ด้านละครชาตรีให้กบันกัเรียนในโรงเรียน ทาง
ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯเสนอให้ทางโรงเรียนจดัชัว่โมงให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะท้องถ่ิน หรือ
จัดท าเป็นโครงการให้นักเรียนได้ออกมาศึกษานอกโรงเรียนในด้านการแสดงละครชาตรี เม่ือ
นกัเรียนได้รับความรู้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเวลา ทางศนูย์การเรียนรู้ฯ จดัให้มีกลุ่มละครชาตรีท่ี
ใช้ผู้แสดงเป็นนกัเรียนทัง้หมดและจดัเวทีส าหรับการแสดงเพื่อนกัเรียนได้เผ่ือแผ่ศิลปะการแสดง
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ด้านละครชาตรี ในการจดัการแสดง จดัให้มีการเก็บค่าเข้าชม โดยศนูย์การเรียนรู้ฯ  และผู้แสดง
เป็นผู้ก าหนด หรือให้ตกลงร่วมกัน เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจให้กับ ผู้ แสดง ทัง้นีเ้ป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนได้เรียนรู้ศิลปะวฒันธรรมด้านละครชาตรี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และก่อให้เกิด
รายได้  

3.2 จดัฝึกอบรมส าหรับคนทัว่ไปท่ีต้องการฝึกทกัษะด้านการแสดง
ละครชาตรี รวมไปถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การเล่นดนตรี การแต่งหน้า การแต่งตวั การท าชุด 
ซึง่มีเอกลกัษณ์เฉพาะในแบบของการแสดงละครชาตรี ทางศนูย์การเรียนรู้ฯ อาจตัง้เง่ือนไขในการ
เรียน เช่น ถ้าต้องการเรียน ฟรี ต้องท าการแสดงให้กบัคณะละครท่ีผู้ ใช้บริการฝึกฝนด้วย หรือท า
การแสดงให้กับศูนย์การเรียนรู้ฯ แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง มีการก าหนดระยะเวลา หรือตามแต่ท่ี
ผู้ ใช้บริการ คณะละคร และศนูย์การเรียนรู้ฯ จะตกลง และมีค่าบริการในการจดัการเรียนการสอน 
ทัง้นีเ้ป็นการเสริมสร้างประสบการณ์โดยตรงให้กบัผู้ใช้บริการ เป็นการลดปัญหาการวา่งงาน 

3.3 จดัให้มีบริการสื่อการเรียนรู้ของศนูย์การเรียนรู้ฯ เพื่อให้คนใน
ชุมชน หรือ ผู้ ใช้บริการท่ีมีความสนใจสื่อด้านละครชาตรี สามารถยืมสื่อไปใช้ประโยชน์ใน
การศกึษาได้ โดยศนูย์การเรียนรู้เป็นผู้ประสานงานจดัท าระเบียบการยืม คืน หรือเช่า เช่น การเช่า
ชุดเคร่ืองประดบั หรือเคร่ืองดนตรี รวมไปถึงการติดต่อจ้างปราชญ์ชาวบ้านด้านการแสดงละคร
ชาตรีไปบรรยายให้ความรู้ 

3.4 จดัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม มีการประชาสมัพนัธ์เชิญ
ชวน ให้กบับคุคลทัว่ไป คณะทวัร์ เข้ามาชมการแสดง และจดัสรรช่วงเวลาให้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจ
ในการแสดงละครชาตรี ได้ฝึกร้องหรือร า อยา่งง่าย เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม โดยเก็บคา่เข้าชม 
และคา่เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อเป็นการหารายได้เข้าศนูย์การเรียนรู้ฯ  

3.5 ศนูย์การเรียนรู้ฯ จดัท าโครงการหางานการแสดงให้กับคณะ
ละครชาตรีท่ีอยู่ในชมุชน ให้เหมาะสมกบับริบทของคณะละคร และความต้องการของลกูค้า โดย
ศนูย์การเรียนรู้ฯ เก็บคา่จดัหางาน ตามแตค่ณะละคร และศนูย์การเรียนรู้ฯจะตกลง 

7. การบริหารจดัการ 
การบริหารจดัการภายในศนูย์การเรียนรู้ฯ คนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้แก่การประชุมแผนงาน และวางแผนงาน ก าหนดกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีต้องปฏิบตัิ การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานโครงการตา่ง ๆ ภายในศนูย์การเรียนรู้ฯ  
และให้มีการพิจารณาการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีต้องปฏิบตัิทกุ 1 ปี 
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8. งบประมาณ 
งบประมาณของศนูย์การเรียนรู้ฯ คนในชมุชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจดัหา

งบประมาณเพื่อการพฒันาสง่เสริมการเรียนรู้ และควรได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากภาครัฐ 
นอกจากนีค้วรมีการประชุมชีแ้จงงบประมาณอย่างโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล ให้กับทุกภาค
สว่นได้รับทราบ 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากความมุ่งหมายของการวิจยั ข้อ 1 เพื่อศกึษาสภาพ และปัญหา ของคณะละครชาตรี 

อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ผลการวิจยัพบว่า สมาชิกในชมุชนได้แสดงความคิดเห็นต่อ
สภาพและปัญหาของละครชาตรีโดยรวมแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูท่ีสดุได้แก่ ข้อ 4 ท่ีว่า 
“การแสดงละครชาตรีในชมุชนเป็นภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีควรรักษาไว้ให้ด ารงอยูส่ืบไป” ( X = 
3.90, S.D.= .87) และข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุได้แก่ ข้อ 2 ท่ีว่า “คนในชมุชนนิยมฝึกหดัการแสดง
ละครชาตรี” ( X = 3.70, S.D.= .89) ตามล าดบั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ สมาชิกในชมุชนตา่งเห็นวา่
ละครชาตรีในชมุชนของตนเองนัน้เก่าแก่ควรค่าแก่การรักษาไว้ แต่อย่างไรก็ดีคนในชมุชนนัน้กลบั
ไม่นิยมฝึกหดัการแสดงละครชาตรี สอดคล้องกบังานวิจยัของ (กนก คล้ายมขุ & คณะ, 2550) ว่า
เยาวชนในปัจจบุนั ไม่นิยมฝึกหดัละคร เพราะมองวา่เป็นเร่ืองล้าหลงั ไม่ทนัสมยั น่าอาย อีกทัง้งาน
แสดงละคร ไม่สามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพหลกัได้ งานแสดงจะมีมากในช่วงเดือนมีนาคม ถึง 
กรกฎาคม เม่ือถึงช่วงเวลาเข้าพรรษา ไม่นิยมแก้บนจงึไมมี่งานแสดง ดงัค ากลา่วของผู้แสดงวา่ สิน้
เสียงกลองก็หมดเงิน ผู้ แสดงท่ียังยึดเป็นอาชีพล้วนเป็นผู้ ท่ีมีอายุมาก คนรุ่นใหม่ เลือกท่ีจะ
ประกอบอาชีพด้านอ่ืนๆ 

สว่นในด้านผลการวิจยัในด้านความคิดเห็นท่ีมีตอ่การด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบวา่ ข้อ
ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดได้แก่ ข้อ 31 ท่ีว่า “รัฐบาลควรมีส่วนช่วยในการจัดหางบประมาณเพื่อมา
พฒันาศนูย์การเรียนรู้ฯ” ( X = 3.94, S.D.= .91) และข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุเท่ากนั 3 ข้อได้แก่ 
ข้อ 9 ท่ีว่า “ควรมีสถานท่ีส าหรับการเรียนรู้ ด้านละครชาตรี” ( X = 3.78, S.D.= .88) ข้อ 12 ท่ีว่า 
“คณะกรรมการศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรเป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน”  ( X = 3.78, 
S.D.= .92) และข้อ 20 ท่ีว่า “ควรมีคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมทกัษะการท างานด้านตา่งๆของคณะ
ละครชาตรี” ( X = 3.78, S.D.= .90) ตามล าดบั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า สมาชิกในชมุชนประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลกั รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เพียงพอท่ีจะสามารถเร่ียไรเงินเพื่อ
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น ามาช่วยเหลือหรือพฒันาศนูย์การเรียนรู้ได้ นอกจากนีอ้าจเป็นเพราะว่าชาวบ้านยงัไม่เห็นรายได้
จากการท าตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม เพื่อสร้างรายได้จากการแสดงละครชาตรี แต่อย่างไรก็
ตาม (วีรณฐั โรจนประภา, 2556) ได้กล่าวว่า กิจการเพื่อสงัคม เป็นเคร่ืองมือในการท างานเพื่อ
สงัคม และเปลี่ยนแปลงโลก และ ("SE (Social Enterprise) แนวคิดโลกธุรกิจศตวรรษนี,้" 2554) 
ได้กล่าวว่า ลกัษณะส าคญัของกิจการเพื่อสงัคมนัน้ มีแนวทางการหารายได้ด้วยตนเองเพื่อหล่อ
เลีย้งการด าเนินงานอย่างยัง่ยืน อาศยัความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากเครือข่าย นอกจากนัน้ 
(ส านกังานสร้างเสริมกิจการเพื่อสงัคมแห่งชาติ, 2554) ได้กล่าวว่า ลกัษณะท่ีส าคญัของกิจการ
เพื่อสงัคมมีเป้าหมายทางสงัคม ไม่ใช่ผลก าไรสงูสดุ และมีรูปแบบการด าเนินการท่ีมีความยัง่ยืน
ทางการเงิน ด าเนินการในรูปแบบธุรกิจ มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ ดงันัน้ภาครัฐจึง
ควรมีบทบาทส าคญัในการจดัหางบประมาณต่างๆ เพื่อมาสนบัสนุนการด าเนินงานของศนูย์การ
เรียนรู้ก่อนโดยเฉพาะในช่วงแรกของการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ อีกทัง้ในพระราชบญัญติการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ได้กล่าวไว้ว่า รัฐต้องสง่เสริมการด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทกุรูปแบบ อยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตามจากข้อค้นพบท่ีได้ในแบบสอบถามในข้อท่ีว่า “ท่านช่ืนชอบในการชมการ
แสดงละครชาตรี” อยู่ในระดบัมาก นัน้ มีความแตกต่างกับผลการสมัภาษณ์จากเจ้าของคณะ
ละครชาตรีโดยสว่นใหญ่ วา่ ผู้คนไมไ่ด้นิยมชมการแสดงละครชาตรีมากนกั สว่นใหญ่นิยมจ้างเพื่อ
เลน่แก้บนมากกว่า สอดคล้องกบั (กนก คล้ายมขุ & คณะ, 2550) ท าการวิจยัเร่ือง ละครชาตรี ใน
จงัหวดัอ่างทอง พบว่า การว่าจ้างละครชาตรีในปัจจบุนัลดน้อยลง และนิยมจ้างเพื่อแก้บนมากขึน้ 
อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบั (วาสนา พุ่มทอง, 2550) ท าการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
ธุรกิจละครชาตรี จังหวัดเพชรบุรี  พบว่า ผู้ บริโภคนิยมว่าจ้างคณะละครชาตรีให้เล่นในงาน
บวงสรวง หรือแก้บน 

ถดัมาจากความมุง่หมายของการวิจยั ข้อ 2 เพื่อน าเสนอแนวทางการด าเนินงานศนูย์การ
เรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม ผลการ
สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในแบบประเมินร่างแนวทางการด าเนินงานศนูย์
การเรียนรู้ ละครชาตรี พบว่า องค์ประกอบ 8 ข้อของศนูย์การเรียนรู้ ในด้านของความเหมาะสม 
ทกุข้ออยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และองค์ประกอบ 8 ข้อของศนูย์การเรียนรู้ ในด้านของความเป็นไปได้ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีเพียง ข้อ (1) ด้านสถานท่ี ท่ีอยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก
ในชุมชนนีย้งัไม่มีการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้เป็นรูปธรรม ท าให้ผู้ประเมินร่างแนวทาง ให้คะแนน
ข้อคิดเห็นในด้านนีน้้อยกว่าด้านอ่ืน สอดคล้องกบั (สภุาศิริ สิงห์กระโจม, 2555) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง 
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การศึกษาละครชาตรีต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ และ (วาสนา พุ่มทอง, 
2550) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ความคดิเห็นของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ธุรกิจละครชาตรี จงัหวดัเพชรบรีุ ท่ีพบว่า 
อุปสรรคในการปรับตวัในการแสดงละครชาตรีในปัจจุบัน มีเพียงแค่วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งคั่น
ระหว่างการแสดงและเป็นเพียงวงดนตรีท่ีไปแสดงตามสถานท่ีท่ีเจ้าภาพจ้าง ยงัไม่มีการประยกุต์
สง่เสริม ให้ละครชาตรีมีสถานท่ีในการศกึษาเรียนรู้ในชมุชน และในงานวิจยัดงักล่าวยงัเสนอแนะ
ให้สนบัสนนุการสร้างสถานท่ีเรียนรู้หรือโรงเรียน ในการเรียนรู้ด้านละครชาตรี 

จากข้อคิดเห็นของผู้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในแบบประเมินร่างแนว
ทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี ซึ่งผู้ วิจัยน ามารวบรวมและสรุปแนวทางการ
ด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อ
สงัคม พบว่า ควรมีองค์ประกอบทัง้หมด 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสถานท่ี (2) ด้านคณะกรรมการ (3) 
ด้านครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ชุมชนฯ (4) ด้านสื่อ และอุปกรณ์ (5) ด้านข้อมลูทั่วไป (6) ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ (7) ด้านการบริหารจดัการ (8) ด้านงบประมาณ ซึง่เม่ือพิจารณาแล้วสอดคล้อง
กบั (แผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสงัคม, 2553) ท่ีแบง่กิจการเพื่อสงัคมออกมาเป็น 6 ประเภท 
ตามกลยุทธ์ในการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย โดย ศูนย์การเรียนรู้ จัดอยู่ใน
ประเภทท่ี 6 คือกิจการเพื่อสังคมประเภทอ่ืนๆ จัดตัง้ขึน้โดยสถาบันทางศาสนา วัด 
สถาบนัการศึกษาต่างๆ เช่น สถาบนัการศึกษาระดบัท้องถ่ิน องค์กรพฒันาชุมชนท้องถ่ิน องค์กร
ศาสนาท้องถ่ินท่ีเป็นศูนย์รวมและเช่ือมโยงคนในท้องถ่ิน กิจการเหล่านีมี้แนวโน้มท่ีจะสามารถ
สง่เสริมและสนบัสนนุของหน่วยงานตา่งๆ เพื่อช่วยเหลือคนในท้องท่ีนัน้ๆ เพื่อแก้ปัญหาสงัคมและ
สิง่แวดล้อม หรือแม้กระทัง่การให้บริการเสริมหรือทดแทนบริการของหน่วยงานรัฐโดยตรง เพี่อท่ีจะ
แก้ไขปัญหาสงัคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆทางสงัคม ซึ่งสอดคล้องกับ (กนก คล้ายมขุ & คณะ, 
2550) ท่ีค้นพบสภาพปัญหาละครชาตรีท่ีว่า เด็กรุ่นใหม่ไม่นิยมฝึกหดั เพราะมองว่าเป็นเร่ืองล้า
หลงั ไม่ทันสมัย น่าอาย อีกทัง้งานแสดงละคร ไม่สามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพหลกัได้ ดงันัน้
องค์ประกอบข้างต้นของการสร้างศนูย์การเรียนรู้ในชมุชน จดัเป็นการใช้นวตักรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 
นั่นคือการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ท่ีสามารถแก้ปัญหาท่ีเป็นเป้าหมายของการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ผล ยัง่ยืน และสามารถต่อยอดผลลพัธ์ได้ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั (ส านกังาน
สร้างเสริมกิจการเพื่อสงัคมแห่งชาติ, 2554) ท่ีสรุปลกัษณะไว้ว่า กิจการเพื่อสงัคมจะต้องมี
เป้าหมายด าเนินการท่ีเป็นมิตรตอ่สงัคม และด าเนินการให้มีผลก าไรกลบัสูส่งัคม  

ผลจากข้อเสนอแนะ ด้านสถานท่ีของผู้ เช่ียวชาญ พบว่า ควรจะมีห้องในการจดักิจกรรม
ตา่งๆ เช่น ห้องฝึกซ้อมละคร ห้องเก็บรวบรวมความรู้ ห้องนิทรรศการ ห้องน า้ท่ีมีสขุอนามยั และมี
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รัว้รอบขอบชิด ซึง่คล้องกบังานวิจยัของ (สนีุย์ มหาอมัพรพฤกษ์, 2540) กลา่วว่า สถานท่ีควรมีรัว้
รอบขอบชิด มีความปลอดภยัในการเก็บรักษาวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ ห้องเก็บของ ห้องน า้ อีกทัง้ควร
อยู่ใจกลางชมุชน สะดวกตอ่การเดินทาง นอกจากข้อเสนอแนะทางด้านสื่ออปุกรณ์ ควรมีอปุกรณ์
ท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ เช่น โต๊ะท างาน เก้าอี ้ชัน้วางหนงัสือ โต๊ะอ่านหนงัสือ ตู้ เก็บเอกสาร  สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ (สนีุย์ มหาอมัพรพฤกษ์, 2540) กลา่วว่า สื่อและอปุกรณ์ท่ีควรจดัหาส าหรับศนูย์การ
เรียนรู้ ได้แก่ หนงัสือ อปุกรณ์ฝึกวิชาชีพ โทรทศัน์และวิดีโอ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองอ านวยความ
สะดวกตา่งๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ตู้ เอกสาร  

ข้อเสนอแนะขององค์ประกอบด้านคณะกรรมการ และครูประจ าศนูย์การเรียนรู้ชมุชนฯ ท่ี
ผู้ เช่ียวชาญเสนอว่า ควรเป็นผู้ มีความรู้และสนใจด้านละครชาตรีหรือศิลปวฒันธรรมของไทย โดย
ไม่จ ากดัวฒุิการศกึษา และเป็นบคุคลท่ีได้รับการยอมรับจากคนในชมุชน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ เพื่อ
ความสะดวกในการด าเนินการ ติดต่อสื่อสาร กับบุคคลในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Chang & Yoo, 2012) ศนูย์การเรียนรู้โดยสว่นใหญ่ถกูตัง้ขึน้และจดัการโดยชมุชนท้องถ่ินเอง 
และต้องเปิดโอกาสให้คนชุมชนมีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาท้องถ่ินชุมชน ดังนัน้ 
คณะกรรมการและครูศูนย์การเรียนรู้จึงต้องเป็นบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนนัน้ๆ หรือมีความรู้
เก่ียวกบับริบทชุมชนนัน้ๆ เพื่อความสามารถในการสร้างความตระหนกัถึงวฒันธรรมและมีความ
เข้าใจในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในชมุชนนัน้ ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะ ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการบริหารจดัการ ท่ีเน้นการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคล้องกบัคน
ในชุมชน ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ด้านละครชาตรีชให้กบันกัเรียนในโรงเรียน โดยจดัให้มีการ
เรียนการสอนด้านศิลปะท้องถ่ิน หรือจดัท าเป็นโครงการให้นกัเรียนได้ออกมาศกึษานอกโรงเรียนใน
ด้านการแสดงละครชาตรี เม่ือนักเรียนได้รับความรู้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเวลา ทางศูนย์การ
เรียนรู้ชมุชนฯ จดัให้มีกลุ่มละครชาตรีท่ีใช้ผู้แสดงเป็นนกัเรียนทัง้หมดและจดัเวทีส าหรับการแสดง
เพื่อนกัเรียนได้เผ่ือแผ่ศิลปะการแสดงด้านละครชาตรี โดยเก็บค่าเข้าชม ทัง้นีแ้นวทางการบริหาร
จดัการดงักลา่วจะต้องเกิดจาก การจดัการภายในศนูย์การเรียนรู้ของคนในชมุชนจะต้องมีสว่นร่วม
ในการบริหารจดัการด้านต่าง ๆ ได้แก่การประชุมแผนงาน และวางแผนงาน ก าหนดกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีต้องปฏิบตัิ การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายในศนูย์การเรียนรู้
ชมุชนฯ และให้มีการพิจารณาการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีต้องปฏิบตัิทกุ 1 ปี สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ (ดนย์ ทกัศินาวรรณ, สายฝน เสกขุนทด, & กานต์ เสกขนุทด, 2561) กลา่วว่า 
ด้านการบริหารจัดการ ควรมีแนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจน และจัดประชุมวางแผนให้
ผู้ ใช้บริการมีส่วนในการวางแผนและวางแผนจดัท าแผนพฒันาศนูย์การเรียนรู้ และมีแนวทางการ
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ตรวจสอบการด าเนินงานให้ตรงตามแผน และใช้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียประเมินผลการด าเนินงาน และ
ตรวจสอบการด าเนินงานให้อยูใ่นแผน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ (ณิรดา เวชญาลกัษณ์, 2561) 
ท่ีการจดัการงบประมาณ ควรมีการประชุมโปร่งใสตามหลกัธรรมมาภิบาลให้ทุกส่วนได้รับทราบ 
โดยบางชุมชนควรมีการสนับสนุนจากองค์กรรัฐบาลเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้  และได้รับการ
ยอมรับ พฒันาตอ่ยอดให้เป็นแหลง่เรียนรู้ของนกัเรียนตลอดจนคนในชมุชนและบคุคลอ่ืน ๆ 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัเร่ือง “แนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยั

ชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามลกัษณะกิจการเพื่อสงัคม” ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากข้อค้นพบท่ีได้สามารถน าไปใช้ในการสร้างนโยบาย วางแผน ในการสร้างศนูย์
การเรียนรู้ละครชาตรี ส าหรับอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 

2. โรงเรียนในชมุชนสามารถน าข้อค้นพบท่ีได้ไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน 
โดยบูรณาการร่วมกบัปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปะการแสดงละครชาตรี พร้อมทัง้จดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัละครชาตรีให้กบันกัเรียน และผู้สนใจเพื่อเป็นการสืบสานวฒันธรรมในท้องถ่ิน
ของตนเอง 

3. ผู้น าชุมชน ผู้ ท่ีสนใจ หรือบุคลากรในโรงเรียนสามารถน าข้อค้นพบท่ีได้ในด้าน
กิจการเพื่อสงัคม   ไปปรับใช้กบัคนในชมุชน เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการสร้างความ
ยัง่ยืนทางวฒันธรรม และสร้างรายได้ให้กบัชมุชน ท่ีมาจากวฒันธรรมท้องถ่ินของตนเอง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยในครัง้ต่อไป 
1. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปอาจน าแนวทางฯท่ีค้นพบจากงานวิจยันี ้ไปพฒันาหรือสร้าง

เป็นศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี ส าหรับอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง  
2. การวิจยัครัง้ต่อไปอาจขยายขอบเขตการศกึษาไปยงัศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินด้าน

อ่ืน ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนนัน้ๆ 
3. เน่ืองจากการวิจยัครัง้นี ้ได้วิจยัในอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง เพียง

อ าเภอเดียว จึงควรท าการวิจยัอ าเภออ่ืนในจงัหวดัอ่างทอง เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากการวิจยั ได้
กว้างขวางยิ่งขึน้ 
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 รายช่ือผู้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทาง 
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                                     รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
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                                        ภาคผนวก ข 
                            แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
 
 

1) แบบสอบถามเร่ือง “ความคดิเห็นท่ีมีตอ่ละครชาตรีในชมุชน 
และการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ในชมุชน” 

2) แบบสมัภาษณ์ (ผู้น าชมุชน) เร่ือง “ความคดิเห็นเพื่อหาแนวทางการ 
ด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง” 

3) แบบสมัภาษณ์ (เจ้าของคณะละคร) เร่ือง “ความคดิเห็นเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานศนูย์การ
เรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง” 
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                                    แบบสอบถาม เร่ือง  
          “ความคดิเหน็ที่มีต่อละครชาตรีในชุมชน และการด าเนินงาน 
                                 ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน” 

.............................................................................................................................................. 
ค าชีแ้จง 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบนันีค้ือ สมาชิกชมุชน อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
2. แบบสอบถามนีจ้ะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง ส าหรับประกอบการวิจยัเร่ือง “แนวทางการจดัตัง้ศนูย์
การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตามแนวคิดกิจการเพื่อสงัคม” ผู้วิจยั
ปรารถนาจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี กรุณาตอบค าถามด้วยตวัท่าน
เอง และไมต้่องลงช่ือในแบบสอบถาม 
3. ผู้วิจยัจะใช้ข้อมลูจากแบบสอบถาม เพื่อการวิจยัเท่านัน้ และจะสงวนค าตอบของท่านไว้เป็น
ความลบั จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ตวัท่านเอง  
4. แบบสอบถามนีมี้การก าหนดคา่ความคิดเห็นไว้ 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัน้อย 
ระดบั 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
 

ประภาวิญากรณ์  คณุจนัทร์มี 
นิสติปริญญาโท สาขาบริหารและการจดัการศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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                                          แบบสอบถาม เร่ือง 
              “ความคดิเหน็ที่มีต่อละครชาตรีในชุมชน และการด าเนินงาน 
                                       ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน” 

ค าชีแ้จง 
แบบสอบถามฉบบันีมี้ทัง้หมด 3 สว่น คือ 
สว่นท่ี 1 ความคิดเห็นในเร่ืองสภาพปัญหาของละครชาตรีในชมุชน  
สว่นท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอ่การด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี 
สว่นท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อมลูพืน้ฐาน เก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของ
ท่าน 
1. เพศ                                           ชาย                                หญิง 
2. อาย ุ                                         ระหวา่ง 18-20 ปี              ระหวา่ง 21-35 ปี 
                                                    ระหวา่ง 36-54 ปี              ระหวา่ง 55 ปี ขึน้ไป 
3. อาศยัอยูใ่นต าบล                      ท่าช้าง                             มว่งเตีย้ 
                                                   ตลาดใหม ่                        ห้วยคนัแหลน 
ค าชีแ้จง :  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งที่ก าหนด ตามระดบัความคดิเห็นของท่านท่ีมีตอ่ข้อ
ค าถาม  
(ระดบั  5 = มากท่ีสดุ  4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยท่ีสดุ) 
 

 

รายการ 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 1 ความคดิเหน็ที่มีต่อสภาพปัญหาละครชาตรีในชุมชน 
1. ทา่นช่ืนชอบในการชมการแสดงละครชาตรี      
2. ทา่นคิดวา่คนในชมุชนของทา่นนิยมฝึกหดัการแสดงละครชาตรี      
3. ทา่นคิดวา่ควรมีการจดัแสดงละครชาตรีในชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ      
4. ท่านคิดว่าการแสดงละครชาตรีในชุมชนของท่านเป็นภูมิปัญญา   
ทางวฒันธรรมท่ีควรรักษาไว้ให้ด ารงอยูส่ืบไป 

     

5. ท่านคิดว่าเอกลักษณ์การแสดงละครชาตรีในชุมชนของท่าน 
สามารถดงึดดูใจให้แก่ผู้ ท่ีมาเยือน 
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6. ท่านต้องการเรียนรู้ทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัละครชาตรี เช่น นกัแสดง 
นักดนตรี นักออกแบบและสร้างฉาก คนจัดเตรียมเสือ้ผ้า  หรือคน
แตง่หน้าแตง่ตวั  

     

7. ท่านคิดว่าคนในชมุชนสว่นหนึ่งต้องการท างานในคณะละครชาตรี 
เช่น นักแสดง นักดนตรี นักออกแบบและสร้างฉาก คนจัดเตรียม
เสือ้ผ้า หรือคนแตง่หน้าแตง่ตวั 

     

8. ท่านคิดว่าทักษะท่ีเก่ียวกับละครชาตรี เช่น นักแสดง นักดนตรี       
นักออกแบบและสร้างฉาก คนจัดเตรียมเสือ้ผ้า คนแต่งหน้าแต่งตัว 
สามารถน ามาประกอบอาชีพอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านการแสดง 

     

ส่วนที่ 2 ความคดิเหน็ที่มีต่อการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี 

9. ทา่นคิดวา่ควรมีสถานท่ีส าหรับการเรียนรู้ ด้านละครชาตรี      

10. ทา่นคิดวา่ในชมุชนของทา่นควรมีศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี      

11. ท่านคิดว่าการมีศนูย์การเรียนรู้ฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสืบทอดภมูิปัญญา 

     

12. ท่านคิดว่าคณะกรรมการศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรเป็นผู้ ท่ีได้รับการ
ยอมรับจากคนในชมุชน 

     

13. ทา่นคิดวา่คณะกรรมการศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรเป็นคนในชมุชน      
14. ทา่นคิดวา่เจ้าหน้าท่ีประจ าศนูย์การเรียนรู้ฯควรเป็นคนในชมุชน      
15. ท่านคิดว่าคนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิการประจ าศนูย์การเรียนรู้ฯ 

     

16. ท่านคิดว่าศูนย์การเรียนรู้ฯ ควรมีบริการสื่อการเรียนรู้ เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านละครชาตรี และสื่อบุคคลท่ีมีความรู้
และเช่ียวชาญด้านละครชาตรี อยา่งครบครัน 

     

17. ท่านคิดว่าคนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดหาจัดท า สื่อ
อปุกรณ์ท่ีอยูภ่ายในศนูย์การเรียนรู้ฯ 

     

18. ทา่นคิดวา่คนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายในศนูย์การเรียนรู้ฯ 

     

19. ท่านคิดว่าศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรจดัฝึกอบรมทกัษะด้านต่างๆของ
คณะละครชาตรี เช่น นกัแสดง นกัดนตรี  นกัออกแบบและสร้างฉาก 
คนจดัเตรียมเสือ้ผ้า คนแตง่หน้าแตง่ตวั 

     

20. ท่านคิดว่าควรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทกัษะการท างานด้าน
ตา่งๆของคณะละครชาตรี  

     

21. ทา่นคิดวา่ควรมีการประชมุแผนงานตา่งๆของศนูย์การเรียนรู้ฯ       
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22. ทา่นคิดวา่คนในชมุชนควรมีสว่นร่วมในการประชมุแผนงานต่างๆ
ของศนูย์การเรียนรู้ฯ 

     

23. ท่านคิดว่าควรมีการก าหนดระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีปฏิบตัิภายใน
ศนูย์การเรียนรู้ฯ 

     

24. ท่านคิดว่าคนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ 
ข้อบงัคบัท่ีปฏิบตัิภายในศนูย์การเรียนรู้ฯ 

     

25. ท่านคิดว่าควรมีการก ากับ และติดตามการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการของศนูย์การเรียนรู้ฯ 

     

26. ท่านคิดว่าคนในชมุชนควรมีส่วนร่วมในการก ากบั และติดตาม
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการของศนูย์การเรียนรู้ฯ 

     

27. ท่านคิดว่าศนูย์การเรียนรู้ฯ ควรมีการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์
ข่าวสาร และกิจกรรมตา่งๆ ให้กบัคนในชมุชน 

     

28. ท่านคิดว่าคนในชุมชนสามารถประชาสมัพนัธ์ บอกต่อข่าวสาร
ตา่งๆที่เก่ียวกบัศนูย์การเรียนรู้ฯ  ให้คนภายนอกชมุชนได้รับรู้ 

     

29. ท่านคิดว่าคนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการประชุมชีแ้จง
งบประมาณ ของศนูย์การเรียนรู้ฯ 

     

30. ท่านคิดว่าคนในชุมชนควรมีส่วนช่วยในการจัดหางบประมาณ    
เพ่ือมาดแูลศนูย์การเรียนรู้ฯ 

     

31. ท่านคิดว่ารัฐควรมีส่วนช่วยในการจัดหางบประมาณเพ่ือมา
พฒันาศนูย์การเรียนรู้ฯ 

     

 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
 
 

ขอขอบคุณในความกรุณากรอกแบบสอบถาม 
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                        แบบสัมภาษณ์ (เจ้าของคณะละครชาตรี) 
                  เร่ือง “ความคดิเหน็เพื่อหาแนวทางการด าเนินงาน 
     ศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรีอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง” 

ค าชีแ้จง 
แบบสมัภาษณ์ฉบบันีมี้ทัง้หมด 2 สว่น คือ 
สว่นท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐาน เก่ียวกบัผู้ตอบแบบสมัภาษณ์  
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ ในการหาแนวทางการด าเนินงานศนูย์

การเรียนรู้ละครชาตรี 
 

สว่นท่ี 1  ข้อมลูพืน้ฐาน เก่ียวกบัผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 

ช่ือ-สกลุ ................................................................................................................................ 
ท่ีอยู ่บ้านเลขท่ี ..............  ........  หมูท่ี่ ......................  ต าบล ................................... 
อ าเภอ ...................................... จงัหวดั ................................. รหสัไปรษณีย์ ........................  
อาย ุ  ...............  ปี 
 

ตอนที่ 2   ความคดิเห็นเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตละครชาตรี  
                 อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 

1. ความเป็นมาของคณะละครชาตรี 
2. ลกัษณะการถ่ายทอดความรู้ด้านละครชาตรี  
3. องค์ประกอบของคณะละครชาตรี 

3.1 นกัแสดงในคณะละครชาตรี มีคณุลกัษณะอยา่งไร  
ปัจจบุนั  
อนาคต/ความต้องการ  

3.2 นกัดนตรีในคณะละครชาตรี มีคณุลกัษณะอยา่งไร  
ปัจจบุนั 
อนาคต/ความต้องการ 

3.3 นกัออกแบบและสร้างฉากในคณะละครชาตรี มีคณุลกัษณะอยา่งไร  
ปัจจบุนั  
อนาคต/ความต้องการ  

3.4 คนจัดเตรียมเสือ้ผ้า คนแต่งหน้าแต่งตวัในคณะละครชาตรี มีคุณลกัษณะ
อยา่งไร  
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ปัจจบุนั   
อนาคต/ความต้องการ  

3.5 ฝ่ายจดัหางานในคณะละครชาตรี มีคณุลกัษณะอยา่งไร 
ปัจจบุนั  
อนาคต/ความต้องการ  

3.6 อ่ืนๆ 
4. ท่านมีแนวทางในการบริหารจดัการคณะละครชาตรีของท่านอยา่งไร 

4.1 การจดัการดแูล คน ในคณะละคร  
4.2 กฎ ระเบียบภายในคณะละครชาตรี  
4.3 การหารายได้ของคณะละคร 
4.4 การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์  
4.5 อ่ืนๆ 

5. ท่านคิดว่าจุดเด่นของคณะละครชาตรีของท่าน ท่ีท าให้ลูกค้ามาใช้บริการคืออะไร 
เพราะเหตใุด 

6. ท่านคิดว่าปัญหาของคณะละครชาตรีของท่านมีอะไรบ้าง และท่านมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาอยา่งไร 

7. ท่านคิดว่าละครชาตรีในปัจจบุนัมีความส าคญั กบัผู้คนในชมุชนและสงัคมอยา่งไรบ้าง  
8. ถ้าในชุมชนของท่านจะมีศนูย์การเรียนรู้ ด้านละครชาตรี ท่านคิดว่าควรมีลกัษณะ

อยา่งไร 
8.1 ด้านอาคารสถานท่ี 
8.2 ด้านคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู ้
8.3 ด้านผู้ถ่ายทอดความรู้/ครูประจ าศูนย์การเรียนรู้ 
8.4 ด้านสื่อและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
8.5 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านละครชาตร ี
 
 

                                     ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูท่ีท่านได้ให้ความอนเุคราะห์ตอบแบบสมัภาษณ์ 
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                                  แบบสัมภาษณ์ (ผู้น าชุมชน) 
                   เร่ือง “ความคดิเหน็เพื่อหาแนวทางการด าเนินงาน 
         ศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง” 

ค าชีแ้จง 
แบบสมัภาษณ์ฉบบันีมี้ทัง้หมด 2 สว่น คือ 
สว่นท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐาน เก่ียวกบัผู้ตอบแบบสมัภาษณ์  
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ ในการหาแนวทางการด าเนินงานศนูย์

การเรียนรู้ละครชาตรี 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมลูพืน้ฐาน เก่ียวกบัผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ช่ือ-สกลุ ....................................................................................  อาย ุ  ...............  ปี 
ต าแหน่ง.................................................................. 
ด ารงต าแหน่งมาแล้ว..................................................ปี  

ส่วนที่ 2  ความคดิเห็นเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี  
               อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 

1. ในต าบลของท่านมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
1.1 ทรัพยากรบคุคล /ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัในต าบล 
1.2 ภมูิปัญญาในต าบล 
1.3 การมีสว่นร่วมของคนในต าบล 
1.4 การสร้างปฏิสมัพนัธ์ของคนในต าบล (ลกัษณะกิจกรรม) 
1.5 อาชีพ เศรษฐกิจ รายได้ ของคนในต าบล 
1.6 การสง่เสริม สนบัสนนุ การท่องเท่ียว ภายในต าบล 
1.7 การช่วยเหลือชมุชนของคนในต าบล 
1.8 การสง่เสริมสนบัสนนุจากทางรัฐบาล 

2. ท่านคดิวา่ปัญหาในต าบลของท่านมีอะไรบ้าง และท่านแก้ปัญหาอยา่งไร 
2.1 ด้านสิง่แวดล้อม /ทรัพยากร 
2.2 ด้านประชากร 
2.3 ด้านอาชีพ เศรษฐกิจ รายได้  

3. ปัจจบุนัต าบลของท่านมีศนูย์การเรียนรู้ชมุชนหรือไม่  
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ถ้ามีศนูย์การเรียนรู้ชุมชน มีลกัษณะการด าเนินงาน หรือการบริหารจดัการ ภายใน
ศนูย์การเรียนรู้  เป็นอยา่งไร 

4. ถ้าในต าบลของท่านมีศนูย์การเรียนรู้ชมุชน ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนช่วยส่งเสริมคนใน
ชมุชน ต าบลอย่างไร 

 

                                      ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูท่ีท่านได้ให้ความอนเุคราะห์ตอบแบบสมัภาษณ์ 
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                                        ภาคผนวก ค 
      ตารางวิเคราะห์ความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒใินการพจิารณาประเมิน  
               และให้ค าแนะน าต่อแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
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ตารางวิเคราะห์ความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒใินการพจิารณาประเมิน  
                       และให้ค าแนะน าต่อแบบสอบถาม 
เร่ือง ความคดิเหน็ที่มีต่อละครชาตรีในชุมชน และการด าเนินงาน 
                            ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน  

สว่นท่ี 1  ข้อมลูพืน้ฐาน เก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง :  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   หน้าข้อความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของ
ท่าน 

1. เพศ         ชาย      หญิง 
2. อาย.ุ..............  ปี 
3. อาศยัอยูใ่นต าบล........................................  

ข้อค าถาม ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ รวม IOC แปลผล 
ค น
ท่ี 1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

สว่นท่ี 2 ความคดิเห็นท่ีมีตอ่สภาพปัญหาละครชาตรีในชมุชน 
1) ท่านช่ืนชอบในการชมการ
แสดงละครชาตรี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

2) ท่านคิดว่าคนในชมุชนของ
ท่านนิยมฝึกหัดการแสดง
ละครชาตรี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

3) ท่านคิดว่าควรมีการจัด
แสดงละครชาตรีในชุมชน
อยา่งสม ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

4) ท่านคิดว่าการแสดงละคร
ชาตรีในชมุชนของท่านเป็นภมูิ
ปัญญา ทางวัฒนธรรมท่ีควร
รักษาไว้ให้ด ารงอยูส่ืบไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

5) ท่านคิดว่าเอกลกัษณ์การ
แสดงละครชาตรีในชมุชนของ
ท่าน สามารถดึงดดูใจให้แก่ผู้
มาเยือน 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 สอดคล้อง 
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6) ท่านต้องการเรียนรู้ทกัษะท่ี
เก่ียวข้องกับละครชาตรี เช่น 
นั ก แ ส ด ง  นั ก ด น ต รี  นั ก
ออกแบบและสร้างฉาก คน
จัดเต รียมเสื อ้ ผ้า   ห รือคน
แตง่หน้าแตง่ตวั  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

7) ท่านคิดว่าคนในชมุชนสว่น
หนึ่งต้องการท างานในคณะ
ละครชาตรี เช่น นกัแสดง นกั
ดนตรี นักออกแบบและสร้าง
ฉาก คนจดัเตรียมเสือ้ผ้า หรือ
คนแตง่หน้าแตง่ตวั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

8) ท่านคิดว่าทกัษะท่ีเก่ียวกบั
ละครชาตรี เช่น นักแสดง นัก
ดนตรี นักออกแบบและสร้าง
ฉาก คนจัดเตรียมเสือ้ผ้า คน
แตง่หน้าแตง่ตวั สามารถน ามา
ประกอบอาชีพอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
กบังานด้านการแสดง 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

สว่นท่ี 3 ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี 
9) ท่านคิดว่าควรมีสถานท่ี
ส าหรับการเรียนรู้ ด้านละคร
ชาตรี 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 สอดคล้อง 

10) ท่านคิดว่าในชมุชนของ
ท่านควรมีศูน ย์การเ รียน รู้
ละครชาตรี 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

11) ท่านคิดว่าการมีศนูย์การ
เรียนรู้ฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสใน
ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ก เ ป ลี่ ย น

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
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ประสบการณ์ และการสืบทอด
ภมูิปัญญา 
12) ท่านคิดว่าคณะกรรมการ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ควรเป็นผู้ ท่ี
ได้รับการยอมรับจากคนใน
ชมุชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

13) ท่านคิดว่าคณะกรรมการ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ควรเป็นคน
ในชมุชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

14) ท่านคิดว่าเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์การเรียนรู้ฯ ควร
เป็นคนในชมุชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

15) ท่านคิดว่าคนในชุมชน
ควรมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ
เลือกเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติการ
ประจ าศนูย์การเรียนรู้ฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

16) ท่านคิดว่าศนูย์การเรียนรู้
ฯ ควรมีบริการสื่อการเรียนรู้ 
เ ช่ น  สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์  สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านละครชาตรี 
และสื่อบุคคลท่ีมีความรู้และ
เ ช่ียวชาญด้านละครชาตรี 
อยา่งครบครัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

17) ท่านคิดว่าคนในชุมชน
ควรมีส่วนร่วมในการจัดหา
จดัท า สื่ออปุกรณ์ท่ีอยู่ภายใน
ศนูย์การเรียนรู้ฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

18) ท่านคิดว่าคนในชุมชน
ค ว ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
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ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ภายในศนูย์การเรียนรู้ฯ 
19) ท่านคิดว่าศนูย์การเรียนรู้
ฯ ควรจดัฝึกอบรมทกัษะด้าน
ต่างๆของคณะละครชาตรี 
เช่น นักแสดง นักดนตรี  นัก
ออกแบบและสร้างฉาก คน
จดัเตรียมเสือ้ผ้า  คนแต่งหน้า
แตง่ตวั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

20) ท่านคดิวา่ควรมีคา่ใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมทักษะการ
ท างานด้านต่างๆของคณะ
ละครชาตรี  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

21) ท่านคิดว่าควรมีการ
ประชุมแผนงานต่างๆของ
ศนูย์การเรียนรู้ฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

22) ท่านคิดว่าคนในชุมชน
ควรมีส่วนร่วมในการประชุม
แผนงานต่างๆของศูนย์การ
เรียนรู้ฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

23) ท่านคิดว่าควรมีการ
ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับท่ี
ปฏิบตัิภายในศนูย์การเรียนรู้ฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

24) ท่านคิดว่าคนในชุมชน
ควรมีส่วนร่วมในการก าหนด
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีปฏิบัติ
ภายในศนูย์การเรียนรู้ฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 มี ค ว า ม
สอดคล้อง 

25) ท่านคิดว่าควรมีการ
ก า กั บ  แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
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ด า เนิ น งานตามแผนงาน
โครงการของศนูย์การเรียนรู้ฯ 
26) ท่านคิดว่าคนในชุมชน
ควรมีส่วนร่วมในการก ากับ 
และติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการของ
ศนูย์การเรียนรู้ฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

27) ท่านคิดว่าคนในชุมชน
สามารถประชาสมัพนัธ์ บอก
ต่อข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวกับ
ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ ฯ  ใ ห้ ค น
ภายนอกชมุชนได้รับรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

28) ท่านคิดว่าคนในชุมชน
ควรมีส่วนร่วมในการประชุม
ชีแ้จงงบประมาณ ของศูนย์
การเรียนรู้ฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

29) ท่านคิดว่าคนในชุมชน
ควรมีส่วนช่วยในการจัดหา
งบประมาณ เพื่อมาดแูลศนูย์
การเรียนรู้ฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

30) ท่านคิดว่ารัฐควรมีส่วน
ช่วยในการจดัหางบประมาณ
เพื่อมาพฒันาศูนย์การเรียนรู้
ฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

 
 
สรุปคา่ IOC ทัง้ฉบบั = 0.96 
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   ตารางวิเคราะห์ความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒใินการพจิารณาประเมิน  
                       และให้ค าแนะน าต่อแบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง แนวทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทองตามแนวคดิกิจการเพื่อสังคม (สัมภาษณ์เจ้าของคณะละครชาตรี)  

ข้อค าถาม ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ รวม IOC แปลผล 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

ความคดิเห็นเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี  
อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทองตามแนวคดิกิจการเพื่อสงัคม 
1) ความเป็นมาของคณะ
ละครชาตรี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2) ลกัษณะการถ่ายทอดความรู้
ด้านละครชาตรีในคณะละคร
ของท่านเป็นอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3) องค์ประกอบของคณะละคร
ชาตรี ของท่ านในปั จจุ บัน
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และมี
คุณลักษณะอย่างไร หรือท่าน
ต้ องการใ ห้ มี คุณลักษณะ
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4) ท่านมีแนวทางในการบริหาร
จัดการคณะละครชาตรีของ
ท่านอยา่งไร ในด้านตา่งๆดงันี ้
- การจดัการดแูล คน ในคณะ
ละคร 
- กฎ ระเบียบภายในคณะละคร
ชาตรี 
- การหารายได้ของคณะละคร 
- การโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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- อ่ืนๆ 
5) ท่านคิดว่าจดุเดน่ของคณะ
ละครชาตรีของท่าน ท่ีท าให้
ลูกค้ามาใช้บริการคืออะไร 
เพราะเหตใุด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6) ท่านคิดว่าปัญหาของคณะ
ล ะ ค ร ช า ต รี ข อ ง ท่ า น มี
อะไร บ้าง  และท่ าน มีแนว
ทางแก้ไขปัญหาอยา่งไร  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

7) ท่านคิดว่าละครชาตรีใน
ปัจจุบันมีความส าคัญ กับ
ผู้ ค น ใ น ชุ ม ชนและสั ง คม
อยา่งไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

8) ถ้าในชุมชนของท่านจะมี
ศูนย์การเ รียนรู้  ด้านละคร
ช า ต รี  ท่ า น คิ ด ว่ า ค ว ร มี
ลกัษณะอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 
สรุปคา่ IOC ทัง้ฉบบั = 1.00 
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     ตารางวิเคราะห์ความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒใินการพจิารณาประเมิน  
                           และให้ค าแนะน าต่อแบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง แนวทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ละครชาตรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทองตามแนวคดิกิจการเพื่อสังคม (สัมภาษณ์ผู้น าชุมชน) 

 

ข้อค าถาม ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ รวม IOC แปลผล 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

ความคดิเห็นเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานศนูย์การเรียนรู้ละครชาตรี  
อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทองตามแนวคดิกิจการเพื่อสงัคม 
1. ในต าบลของท่านมี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร 
1.1 ทรัพยากรบุคคล /
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั
ในต าบล 
1.2 ภมูิปัญญาในต าบล 
1.3 การมีสว่นร่วมของคนใน
ต าบล 
1.4 การสร้างปฏิสมัพนัธ์ของ
คนในต าบล (ลักษณะ
กิจกรรม) 
1.5 อาชีพ เศรษฐกิจ รายได้ 
ของคนในต าบล 
1.6 การส่งเสริม สนบัสนุน 
การท่องเท่ียว ภายในต าบล 
1.7 การช่วยเหลือชมุชนของ
คนในต าบล 
1.8 การส่งเสริมสนบัสนุน
จากทางรัฐบาล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มี ค ว า ม
สอดคล้อง 
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2. ท่านคิดว่าปัญหาในต าบล
ของท่านมีอะไรบ้าง และท่าน
แก้ปัญหาอยา่งไร 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อม /
ทรัพยากร 
2.2 ด้านประชากร 
2.3 ด้านอาชีพ เศรษฐกิจ 
รายได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มี ค ว า ม
สอดคล้อง 

3. ปัจจุบนัต าบลของท่านมี
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือไม่ 
ถ้ามีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มี
ลักษณะการด าเนินงาน หรือ
การบริหารจดัการ ภายในศนูย์
การเรียนรู้อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มี ค ว า ม
สอดคล้อง 

4. ถ้าในต าบลของท่านมี
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนช่วยส่งเสริม
คนในชมุชน ต าบลอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 มี ค ว า ม
สอดคล้อง 

 

สรุปคา่ IOC ทัง้ฉบบั = 0.95  
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                                        ภาคผนวก ง 
                           ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ 
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                                    นายธนพล แสงอ านาจ  
                                ปลัดเทศบาลต าบลม่วงเตีย้ 

 

 
                                  นางสาวยุพนิ  อนุรักษ์  
                                ปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง 
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                 นายชัยพร  ค าแก้ว และ นายศรายุทธ แสงนาค 
                  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่  
           และ ผู้อ านวยการกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
                       องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ 

 

 
                            ว่าที่ร้อยตรีรัตตภมิู หอมหวล  
                         ปลัดเทศบาลต าบลห้วยคันแหลน 
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                                  นางสุริยา คล้ายทอง 
                คณะละคร ส.รุ่งสุริยา น าศิลป์ ต าบลท่าช้าง 

 

 
 

                                นายอนันต์ บัวสุวรรณ์ 
                 คณะละคร อนันต์ รุ่งสว่างศิลป์ ต าบลท่าช้าง 
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                                    นายวิรันต์ โพธ์ิสด 
                   คณะละคร ส.รัตนา เครือวัลย์ ต าบลท่าช้าง 

 

 
 

                                  นางส ารวย พุ่มสวย 
               คณะละคร วิชาญ ส ารวยศิลป์ ต าบลม่วงเตีย้ 
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                                นางนันทยา ชมปากเกลีย้ง 
           คณะละคร นันทยา วัยรุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ 

 

 
 

                                   นางจ าลอง เจริญศิลป์ 
                 คณะละคร จ าลอง เจริญศิลป์ ต าบลห้วยคันแหลน 



 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวประภาวิญากรณ์  คณุจนัทร์มี 
วัน เดอืน ปี เกิด 14 พฤษภาคม 2532 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2555 ศกึษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) (นาฏศลิป์ไทยศกึษา) จาก 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  
พ.ศ. 2562 ศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารและการจดั
การศกึษา จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 1128 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10320   
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