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บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัวไปของตั
่
วแปรคุณลักษณะพืน้ านบุคคล กลุ่มสังคม ความต้องการ
ความรู้ การบริหารจัดการ และการเปลี่ยนวิธกี ารจับเวลา และ 2 อิทธิพลทางตรงของคุณ ลักษณะพื้น านบุคคล กลุ่ม
สังคม ความต้องการ ความรู้ การบริหารจัดการที่มตี ่อการเปลีย่ นวิธกี ารจับเวลา ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั 2 วิธี แนวทางเชิง
ปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผูเ้ ลีย้ งนกเพื่อประกวดแข่งขันจานวน 23 รายจากการสุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง แนว ทางเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลกับผูเ้ ลี้ยงนกเพื่อประกวดแข่งขันจานวน
3 ราย ด้วยการสัมภาษณ์ เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การบันทึกสนาม และบันทึกความจา ผลการวิจยั พบว่า การบริหาร
จัดการมีอทิ ธิพลทางตรงมากทีส่ ดุ ต่อการเปลีย่ นวิธกี ารจับเวลาแข่งขันนกปรอดหัวโขนเคราแดง
คาสาคัญ : การเปลีย่ น, การจับเวลาประกวดแข่งขัน, นกปรอดหัวโขนเคราแดง
ABSTRACT
The purposes of this research were to study (1) generality of personal characteristic, group of
social, want, knowledge, management and change clock racing and (2) The influence of personal
characteristic, group of social, wanted, knowledge, management involvement to change clock racing to
contest Red-Whiskered Bulbul. This study were conducted by applying 2 research methodologies.
Quantitative approach, questionnaire used to collect data from 237 of the person who contest bird. The
data was analyzed, using descriptive statistics and path analysis. For the qualitative approach, in-depth
interview, focus group, observation, field notes and memos were conducted with the 13 person who
contest bird. The results indicated that the management had the most direct influence to change clock
racing to contest Red-Whiskered Bulbul.
Keywords : Change, Clock Racing, Contest, Red-Whiskered Bulbul

บทนา
นกป รอดหั ว โขนเคราแดง Red-Whiskered
Bulbul) หรือที่เรียกว่า นกกรงหัวจุกหรือนกหัวจุก ชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า “Pycnonotus jocosus” อยู่ในกลุ่มนกร้อง
เพลงซึ่งเป็ นนกในอัน ดับ นกที่พ ัฒ นากล่ อ งเสีย งขึ้น เป็ น
พิ เ ศษเพื่ อ การส่ ง เสี ย งร้ อ ง Amiot, Lorvelec, Dalger,
Sardella, Lequilliec, & Clergeau, 200 ได้ ช่ือ ว่ า “The
Nightingale of Persia” เพ ร า ะ มี เสี ย ง ร้ อ ง ที่ ไ พ เร า ะ
มีท่วงทานองสูงต่ าสัน้ ยาวคล้ายทานองเพลง สานวนและ
น้ าเสียงของนกแต่ละตัวมีความแตกต่างกันเป็ นเอกลักษณ์
Xing, Alstrom, Yang, & Lei, 20 3 นกชนิ ด นี้ เป็ นสัต ว์

คุ้ม ครองตามพระราชบัญ ญัติส งวนและคุ้ม ครองสัต ว์ป่ า
Government Gazette, 20 4 เป็ นนกชนิ ด หนึ่ ง ที่ไ ด้ร บั
ความนิ ยมเลี้ยงแต่ช้านานอยู่คู่สงั คมไทยถึงปั จจุบนั การ
เลี้ยงนกชนิ ดนี้ ข องผู้เลี้ยงแต่ ละคนต่ างมีจุ ด ประสงค์ก าร
เลี้ย งที่แ ตกต่ า งกัน เช่ น เลี้ย งเพื่อ ั ง เสีย งนกร้อ ง เลี้ย ง
เพาะพันธุ์เพื่อจาหน่ าย และบางกลุ่มที่จดั เป็ นผู้เลี้ยงส่วน
ให ญ่ เลี้ ย งเพื่ อน าน กเข้ า ป ระกวดแข่ ง ขั น ชิ ง ราง วั ล
Phanwattana, 2014 โดยงานนี้เกี่ยวข้องเฉพาะการเลีย้ ง
เพื่อ ประกวดแข่ง ขัน นกปรอดหัว โขนเคราแดงที่แ บ่ งได้

142

บทความวิจัย

3 ประเภท คือ เสียงทอง สากล นับดอก แต่ละประเภทการ
แข่งขันมีกติกาแตกต่างกัน
การแข่งขันทัง้ สามประเภทต่างใช้ระบบเวลาเป็ น
ตัว ก าหนดในการตัด สิน ผลการแข่ ง ขัน เหมือ นกัน (1)
ประเภทเสียงทองเมื่อกรรมการเข้า ตัดสิน กรรมการจะ ั ง
สานวนน้ าเสียง การวางคาร้องเพลงสัน้ เพลงยาว การแข่ง
ประเภทเสีย งทองเน้ น ทางน้ า เสีย งและการวางค าหรือ
สานวนเพลงของนก จับเวลาขันละ นาที มีการให้คะแนน
เต็ม 0 คะแนนประกอบด้วยน้ าเสียง 2 คะแนน และการ
วางสานวน 2 คะแนน (2) ประเภทสากลแบ่ง เป็ นยก
ยกที่ กรรมการเข้า ตัดสินจะสังเกตว่านกร้องต่ อสูก้ บั ตัว
อื่น หรือ ไม่ ถ้าร้อ งดีแ ละใจสู้จึงผ่านเข้ารอบ เข้า สู่ย กที่ 2
กรรมการสังเกตนกภายในระยะเวลาที่กาหนดเฉกเช่นยก
แรก จนกระทังยกที
่
่ 3 กรรมการจะเข้ามาตัดสิน 2 คนเป็ น
การตัดสินเพื่อชิงรางวัล โดยจับเวลาครัง้ ละ นาทีเช่นการ
แข่ง ขัน ประเภทเสีย งทอง แต่ ก ารให้ค ะแนนจะแตกต่ า ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบชิงชนะเลิศที่ม ีค ะแนนเต็ม 0
ประกอบด้วยร้องสานวน 20 คะแนน น้ าเสียง คะแนน
ลีล าท่ า ทาง คะแนน ร้อ งทน คะแนน และร้อ งริก
คะแนน และ (3) ประเภทนั บ ดอก นกต้ อ งร้อ งเพลง 3
พยางค์ข้นึ ไปและเป็ น สานวน ตัด สิน ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด - วิน าทีต ามแต่ ก ติก าสนามแข่งขัน การ
แข่งขันประเภทนับดอกจะแบ่งเป็ น 2 รอบ คือ รอบคัดนก
และรอบชิง ชนะเลิศ รอบคัด นกก็จ ะแขวนนกทัง้ หมด 4
แถวยาวไปตามแต่จานวนนกที่เข้าร่วมแข่งขัน ในช่วงรอบ
คัดกรรมการจะคัดเอานกที่รอ้ งจานวนดอกครบในเวลาที่
กาหนด ดอก เพื่อ เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศ ส่วนในรอบ
ชิงชนะเลิศจะแขวนนกแค่ 2 แถวคู่ยาวไปตามแต่จานวน
นกที่เข้ายกชิงชนะเลิศ การตัดสิน ผลประกวดแข่งขัน ท า
โดยหานกที่รอ้ งได้จานวนดอกมากที่สุดในเวลาที่กาหนด
ยกตัว อย่า งการนั บ คะแนน เช่ น นกร้อ ง 3 พยางค์ไ ด้
คะแนน นกร้อ ง 4 พยางค์ ไ ด้ คะแนน หรือ นกร้อ ง
พยางค์ก็ได้ คะแนน แต่นกร้องเบิ้ลจะได้ 2 คะแนน นก
ร้อ งริก ได้ 3 คะแนน การนับ ดอกจะรวมผลบวกคะแนน
เรื่อย ในระยะเวลาที่กาหนดหรือ กระทังภาชนะที
่
่ใช้จ บั
เวลาจมลงใต้โถแก้วพร้อมกรรมการเป่ านกหวีดหมดเวลา
Pumpawai, & Tongneuaha,
ทัง้ นี้การแข่งขันนกปรอดหัวโขนเคราแดงประเภท
นับ ดอกอาจแยกย่อยเป็ นประเภทได้อีก 2 แบบคือ ปาก
เปี ยกและวันแมนโชว์ Amonpuranon, 20 2 มีลกั ษณะ

การแข่งขันที่เป็ นไปในทิศทางนับดอกกล่าวคือ ประเภท
ปากเปี ยกก็นบั ดอกทีน่ กร้องแล้วนามารวมเฉกเช่นประเภท
นับดอก แต่สงิ่ ที่ต่างคือ ประเภทปากเปี ยกจะแข่งขันกัน
ยก และเอาผลการร้องของนกมารวมกัน เพื่อตัดสิน ส่วน
นับดอกจะเป็ น 4 ยก นกต้องร้องให้ถงึ ดอกเพื่อผ่านรอบ
คัดเลือกและอีกหนึ่งหรือสองยกในยกชิงชนะเลิศ ตามแต่
สถานที่จดั แข่งขันกาหนด การตัด สินเป็ นไปตามจานวน
ดอกเฉพาะยกชิงชนะเลิศเท่านัน้ ไม่นับรวมรอบคัดเลือก 4
ยกทีผ่ า่ นมา และอีกประเภทการแข่งขันเรียกว่าวันแมนโชว์
ที่จ ะประกวดแข่ง ขัน เพีย งยกเดีย วใช้เวลาเพีย ง วินาทีเท่านัน้ ผลการตัดสินวัดที่จานวนดอกของนก เช่น
นกทีร่ อ้ งได้ ดอกชนะนกทีร่ อ้ งได้ 4 ดอกเป็ นต้น แต่ทงั ้ นี้
ทุกประเภทการแข่งขันต่างใช้ระบบการจับเวลาด้วยขันน้ า
เป็ นตัวกาหนดในการตัดสินผลการแข่งขันไม่แตกต่างกัน
การจับเวลาการประกวดแข่งขันเสียงร้องนกปรอด
หัวโขนเคราแดงในทุกประเภทการแข่งขันเริม่ จากกรรมการ
ประจาสนามให้สญ
ั ญาณว่านกที่เข้าร่วมแข่งขัน ทัง้ หมดอยู่
ในสภาพพร้อม กรรมการประจาขันน้ าก็จะเริม่ จับเวลาด้วย
การนาภาชนะคล้ายกะลาเจาะรูตรงกลางถ่วงน้ าหนักนาไป
ลอยในโถแก้ว ที่ใส่น้ า ไว้ ภาพที่ ซ้ า ย พร้อ มกับ เป่ า
นกหวีดให้สญ
ั ญาณว่าเริม่ จับเวลา กระทังภาชนะดั
่
งกล่าว
จมสู่ ก้ น โถแก้ ว ที่ ส่ ว นใหญ่ เวลาอยู่ ท่ี - วิ น าที
ตามแต่ผู้จดั การประกวดแข่งขัน กรรมการก็เป่ านกหวีด
แสดงสัญ ญาณว่าหมดเวลา การป ิบตั ิจะท าเช่นนี้ ตลอด
ช่วงการประกวดจนกระทังจบการแข่
่
งขันซึ่งต้องป บิ ตั ิ นับ
ครัง้ ไม่ ถ้ว นต่ อ การประกวดแข่งขัน หนึ่ งครัง้ การป ิบ ัติ
ดังกล่าวพบปั ญ หาที่น่าสนใจ ได้แ ก่ เวลาในแต่ละขันที่ผู้
แข่งขันนกได้ไม่เท่ากัน เพราะกรรม การขันน้ าเป่ านกหวีด
เริม่ ก่อนหรือหลังจากที่ขนั น้ าจมก้นโถแก้ว หรือกรรมการ
เป่ านกหวีด ให้สญ
ั ญาณเริม่ แต่ยงั ไม่นาภาชนะลอยในโถ
แก้วอันหมายถึง ถือค้างไว้ก่อนนาไปวางในโถ ซึ่งปั ญหาที่
ยกตัวอย่างนี้สง่ ผลกระทบต่อผูน้ านกปรอดหัวโขนเคราแดง
เข้าร่วมประกวดแข่งขันอยู่มาก การจับเวลาคลาดเคลื่อน
เพีย งแค่ ห นึ่ ง หรือ สองวิ นาทีม ีโ อกาสท าให้ ผ ลของการ
แข่งขันเปลีย่ นแปลงทันที เนื่องจากช่วงหนึ่งถึงสองวินาทีท่ี
เสียไปนกสามารถร้องสานวนให้กรรมการ ั งได้ และหาก
กรณี นกยังไม่รอ้ งก็ยงั มีสทิ ธิให้เจ้าของนกลุ้นให้นกตนส่ง
เสีย งร้อ งได้ หรือ หากนกร้อ งเพีย งครัง้ เดีย วก็ อ าจเพิ่ ม
จานวนกร้องของนกอันมีผลต่อการจัดอันดับการประกวด
แข่งขัน (Phanwattana, 2016 การปรับเปลีย่ นเป็ นการจับ

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561
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เวลาแข่งขันโดยใช้นา ิกาดิจติ อลจึงเป็ นทางออกที่ทาให้
การจับเวลามีความเทีย่ งตรงยุตธิ รรม และมีความเป็ นสากล
เรื่อ งท านองนี้ แ วดวงการประกวดแข่ ง ขัน นกพิ ร าบแม้
รายละเอียดการแข่งขันจะต่างกันแต่ได้ยอมรับนวัตกรรม
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ใหม่ ใช้น า ิ ก าดิจิต อล racing pigeon clocks) (Johnes,
2007; Homing pigeons, 20 เป็ น เครื่อ งมือในการจับ
เวลามาแต่ชา้ นาน

าพที่ เครือ่ งมือจับเวลาการประกวดแข่งขันนก
ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นประโยชน์การเปลีย่ นวิธกี ารจับเวลา
ประกวดแข่งขันเพราะการใช้นา กิ าดิจติ อลจับเวลามีความ
เที่ย งตรง แม่ น ย า เชื่อ ถือ ได้ ชัด เจน ยุ ติธ รรม และเป็ น
มาตร านสากลที่ต้องตระหนักในเรื่องนี้ว่าขณะนี้มผี ู้ เข้า
ร่วมประกวดแข่งขัน นกที่เป็ นชาวต่ างประเทศ เช่น ชาว
มาเลเซี ย ชาวสิ ง คโปร์ ชาวเวี ย ดนาม และชาวพม่ า
ประเทศไทยใน านะ AEC ก็ควรมีระบบการตัดสินที่เป็ นที่
ยอมรับในระดับสากลโดยทัวไป
่ จึงได้ศึกษาหาปั จจัยที่ม ี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนวิธจี บั เวลาประกวดแข่งขันนกปรอด
หัวโขนเคราแดงจากการจับเวลาด้วยขันน้าเป็ นการจับเวลา
ด้ว ยนา ิ ก าดิจิต อล ซึ่ง หลัง การทบทวนวรรณกรรมจึง
คัดเลือกปั จจัย ด้านที่เห็นว่าน่ าสนใจและเกี่ยว ข้องกับ
บริบ ทการเปลี่ย นอัน ประกอบด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะพื้น าน
บุคคล กลุ่มสังคม ความต้องการ ความรู้ การบริหารจัดการ
ใช้เป็ นตัวแปรอิสระเพื่อศึกษาว่าปั จจัยใดมีอทิ ธิพลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อการเปลีย่ นวิธจี บั เวลา
มีวตั ถุประสงค์การวิจยั 2 ประเด็น (1) ศึกษาสภาพทัวไป
่
ของตัวแปรคุ ณ ลัก ษณะพื้น านบุ ค คล กลุ่ ม สังคม ความ
ต้องการ ความรู้ การบริหารจัดการ และการเปลี่ยนวิธกี าร
จับเวลา และ (2) ศึกษาอิทธิ พลทางตรงของคุณ ลักษณะ
พื้ น านบุ ค คล กลุ่ ม สัง คม ความต้ อ งการ ความรู้ การ
บริห ารจัด การที่ ม ี ต่ อ การเปลี่ ย นวิ ธี ก ารจับ เวลา เริ่ม
ท าการศึก ษาเดือ นธัน วาคม พ ศ 2 และสิ้น สุด เดื อ น
มีนาคม พ ศ 2 0 มุ่งหวังได้ขอ้ มูลถูก ต้องตรงตามสภาพ
แห่งความจริง และมีความทันสมัย สามารถใช้อา้ งอิงหรือใช้
ศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ หรือนาข้อค้นพบที่ได้จากงานไป

ใช้ป ระโยชน์ กบั ผู้คนแวดวงการนก สมาคมนกกรงหัวจุก
แห่งประเทศไทย และบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจศึกษาในประเด็นนี้

ทบทวนวรร กรรม
งานน าแนวคิดการเปลี่ยนแปลงของเลวิน Lewin)
ประยุกต์ใช้ศกึ ษา โดยวิธเี ปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของเลวิน
เป็ นแนวคิดที่ปรับให้บุคคลยอมรับถึงความจาเป็ นแล้วจึงทา
การเปลี่ยนแปลง ก่อนจะปล่อยให้ค่อย สงบตกอยู่ภาวะตก
ผลึกนิ่ ง แบ่ งได้ 3 ระยะ ระยะยอมรับถึงความจ าเป็ น
Unfreezing) เป็ นขัน้ ตอนที่ เงื่อ นไขสภาพแวดล้ อ มและ
สถานภาพเดิมขณะนัน้ เกิดปั ญหาทาให้การดาเนินไม่เป็ นทีน่ ่า
พอใจ อาจเกิดจากการมีโครง สร้างการจัดรูปแบบงานหรือ
เทคโนโลยีทข่ี าดประสิทธิผล เป็ นตัวเร่งให้ ่ ายต่าง ยอมรับ
และเห็นถึงความจาเป็ นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง
การป ิบตั ิ เช่น การให้ข้อมูล ให้การศึกษา สร้างวิสยั ทัศน์
หรื อ วางแผนใหม่ 2 ระยะด าเนิ นการเปลี่ ย นแปลง
Changing) เป็ นขัน้ ตอนของการนาแผนงาน วิธกี าร รวมทัง้
เทคนิคต่าง ลงสูก่ ารป บิ ตั เิ พื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปสู่
สภาพที่ต้องการ ตัวอย่างป บิ ตั เิ ช่น การชี้แนะช่วยเหลือ ให้
การศึก ษาใหม่ซ่ึงพึงต้องกระทาลักษณะขัน้ บันได และ 3
ระยะรักษาสภาพใหม่ให้อยู่ถาวร Refreezing) การทาให้การ
เปลี่ยนแปลงใหม่ในด้านต่าง ที่เกิดขึน้ คงอยู่และกลายเป็ น
ส่วนหนึ่ งของโครงสร้างใหม่ต่อไป ตัวอย่างป ิบตั ิเช่น การ
ตอกย้ า การท าให้ ตกกระไดพลอยโจน การผู กการ
เปลี่ ย นแปลงให้ เป็ นโครงสร้ า งทางสั ง คม Cumming,
Bridgman, & Brown, 20 ซึ่งการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนวิธี
จับเวลาได้ใช้แนวคิดนี้ศึกษาควบคู่กบั ปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือสัมพันธ์กบั การเปลีย่ น ดังรายละเอียดปราก ในภาพที่ 2
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ผูร้ ว่ ม
แข่งขันนก

ผูจ้ ดั การ
แข่งขันนก

ผูใ้ หญ่ใน
แวดวงนก

น้อย

ปานกลาง

มาก

เพศ
กลุม่
สังคม

อายุ
พืน้ เพ
การ
ศึกษา

ความ
ต้องการ

คุณลักษณะ
พืน้ านบุคคล

การเปลีย่ น
วิธจี บั เวลา
ความ
รู้

อาชีพ

ค่อยเป็ น
ค่อยไป
ทันที
ทันใด

การบริหาร
จัดการ

รายได้
การจับเวลา
แข่งขัน

การให้คะแนน
การแข่งขัน

แนวทาง
ดาเนินการ

การประเมินผล
ดาเนินการ

าพที่ กรอบแนวความคิดการเปลีย่ นวิธจี บั เวลาประกวดแข่งขันนกปรอดหัวโขนเคราแดง
จากภาพที่ 2 กรอบแนวความคิด ที่ใช้ศึก ษาใน
งานมีตวั แปรทัง้ สิน้ ตัว ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ตัว
ได้แก่ คุณลักษณะพืน้ านบุคคล กลุ่มสังคม ความต้องการ
ความรู้ และการบริหารจัดการ และตัวแปรตามอีก ตัว คือ
การเปลีย่ นวิธจี บั เวลา ตัวแปรทุกตัวต่างมีความสัมพันธ์กนั
สามารถเขียนสมมติ านการวิจยั ได้ ข้อ
สมมติ านที่ การเปลี่ยนวิธจี บั เวลา (CHANGE)
ขึ้น อยู่ก ับ คุ ณ ลัก ษณะพื้น านบุ ค คล กลุ่ ม สังคม ความรู้
ความต้องการ และการบริหารจัดการ
CHANGE = ƒ(PERSONAL, GROUPS,
KNOWL, WANT, MANAGE)………….……………….(1)
สมมติ านที่ 2 ความต้องการ (WANT) ขึน้ อยูก่ บั
ความรู้ คุณลักษณะพืน้ านบุคคล และกลุม่ สังคม
WANT = ƒ(KNOWL, PERSONAL,
GROUPS)……………………………………………….(2)
สมมติ านที่ 3 การบริหารจัดการ (MANAGE)
ขึน้ อยูก่ บั ความรู้ และคุณลักษณะพืน้ านบุคคล
MANAGE = ƒ(KNOWL, PERSONAL).....(3)

สมมติ านที่ 4 กลุม่ สังคม (GROUPS) ขึน้ อยูก่ บั
การบริหารจัดการและคุณลักษณะพืน้ านบุคคล
GROUPS = ƒ(MANAGE, PERSONAL)..(4)
สมมติ านที่ ความรู้ (KNOWL) ขึน้ อยูก่ บั
คุณลักษณะพืน้ านบุคคล
KNOWL = ƒ(PERSONAL)……………….(5)

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบผสมวิธี (Mixed
Method) ระหว่า งแนวทางการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพและแนว
ทางการวิจยั เชิงปริมาณเพื่อให้ได้ขอ้ ค้นพบทีม่ ลี กั ษณะการ
เกื้อกูลกันของข้อมูล ซึ่งการดาเนินกิจกรรมต่าง สามารถ
อธิบายพอสังเขปได้ดงั นี้
จานวนหรอขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เชิงคุณภาพ ใช้วธิ กี ารเจาะจงโดยสุม่ ตัวอย่างเชิง
ท ษ ี Theoretical Sampling) เพื่อ ความเป็ นตัว แทน
ของประชากรเป้ าหมาย คัดเลือกผู้เลี้ยงนกปรอดหัวโขน
เคราแดงเพื่อประกวดแข่งขัน เก็บข้อมูลไม่กาหนดจานวน
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แน่ นอนมีลกั ษณะยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
(Prasith-rathsint, 20 2 ยุ ติก ารสัม ภาษณ์ เจาะ ลึก เมื่อ
ข้อ มูล เกิด การอิ่ม ตัวเชิงท ษ ี Theoretical Saturation)
(Fusch, & Ness, 20 กล่ า วคื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
สัมภาษณ์ เจาะลึกไม่มปี ระเด็นใดใหม่กว่าข้อมูลที่มอี ยู่เดิม
จึงยุตทิ จ่ี านวน 3 ราย
เชิงปริมาณ ประชากรเป้ าหมายมีหน่วยวิเคราะห์
(Units of Analysis) ทีม่ คี ุณสมบัตขิ องหน่วยในระดับบุคคล
ได้แก่ ผูเ้ ลีย้ งนกปรอดหัวโขนเคราแดงเพื่อประกวดแข่งขัน
จ า น ว น 2 3 ร า ย ใช้ วิ ธี ก า ร เลื อ ก ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ
เฉพาะเจาะจง Purposive Sampling) (Palinkas, Horwitz,
Green, Wisdom, Duan, Hoagwood, 2015
การเก็บข้อมูล
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ใช้ ท ษ ี านราก Grounded
Theory) จากการสัม ภาษณ์ เจาะลึก In-dept Interview)
การสน ท น าก ลุ่ ม Focus Group) ก ารสั ง เก ต แบ บ มี
โครงสร้าง Structured Observation) และบันทึกความจา
(Memos) (Creswell, 20 4 ตัง้ ใจใช้หลากหลายวิธแี บบที่
เรีย กว่ า พหุ วิธี Triangulation) เพื่ อ ใช้ ก ารยืน ยัน ข้อ ค้ น
พบว่ามีค วามถูก ต้อง และตรวจสอบความเชื่อถือได้ข อง
ข้อ มูล ที่ได้ภ ายใต้ค วามหลากหลายวิธีก ารจัด เก็บ ข้อ มูล
(Multiple Methods of Data Collection) โด ย ค า นึ ง ถึ ง
ความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์การวิจยั ทัง้ สองข้อเป็ นสาคัญ
(Prasith-rathsint, & Sukkasame, 2008
เชิ ง ป ริ ม าณ : ใช้ ก ารเก็ บ จากแบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยสร้างคาถามเป็ นข้อความเข้าใจง่าย
ไม่สลับซับซ้อนให้ผตู้ อบเกิดข้อสงสัย คาถามมีการแบ่งเป็ น
หมวดหมู่ต ามตัวแปรที่ใช้ศึกษาเพื่อให้เกิดความสะดวก
ครอบคลุมทุกประเด็นของการศึกษา ทดสอบรายการข้อ
ค าถาม Pretest) กับ ประชากรที่ ม ีคุ ณ สมบัติ ใ กล้ เคีย ง
ประชากรเป้ าหมายก่อนเข้าสูส่ นามจริงในระยะเวลาห่างกัน
ช่วงหนึ่ งหรือที่เรียกว่าวิธีการทดสอบซ้ า Test – Retest
Method) (Resch, Driscoll, McCaffrey, Brown, Ferrara,
& Macciocchi,
. การวิ เคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ ใช้แนวทางการวิเคราะห์เชิงอุปนัย
(inductive analysis) ท า ก า ร ให้ ร หั ส เริ่ ม จ า ก เต รี ย ม
แ ้ ม ข้อ มูลดิบ ศึก ษารายละเอีย ดให้เกิด ความคุ้น เคยกับ
ข้อมูลและแยกประเด็นเนื้อเรื่องต่าง เพื่อได้แบบแผนของ
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ความสัมพันธ์ Patterns of Relationships) ที่ผ่านกระบวนการ
ทาซ้า Iterative) การหมุนวน Cyclical) การเปรียบเทียบ
ในกรณี ม ีเชิง ลบ (Prasith-rathsint, 2011; Bonnycastle,
2015 เมื่อข้อมูล จัด เป็ น กลุ่ ม เรีย บร้อยเลือกใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
เชิ ง ปริ ม าณ : ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ปั จจั ย Factor
Analysis) เพื่ อ ก าหนดน้ า หนั ก ปั จจัย Factor Loading)
ของแต่ละรายการและนาน้ าหนักปั จจัยแต่ละรายการมาคูณ
กับค่าเดิมของรายการผลรวมของผลคูณทีไ่ ด้จงึ เป็ นตัวแปร
ป ระจั ก ษ์ ที่ มี ค ว าม ถู ก ต้ อ ง (Peeters, Beltyukova, &
Martin, 20 3 ยืน ยัน ความถูก ต้อ งตามหลัก วิช าการเชิง
ท ษ ีว่าได้วดั ในสิง่ ที่ต้องการจากที่พิจารณาเรื่องความ
ถู ก ต้อ ง 0 ประการ (Prasith-rathsint, 20
ความ
ถูกต้องของตัวสร้าง Construct Validity) (2 ความถูกต้อง
ใน ก า ร ส ร้ า ง Construction Validity) (Ryu, 2013) (3
ความถู ก ต้ อ งด้ า นเนื้ อ หา Content Validity) (4 ความ
ถูกต้องด้านการบรรจบ Convergent Validity) ( ความ
ถูกต้องด้านการจาแนก Discriminant Validity) (Rojas, &
Widiger, 2013) ( ความถู ก ต้ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ มาตร าน
(Criterion – Related Validity) ( ความถู ก ต้ อ งพ้ อ งกัน
(Concurrent Validity) (Hecimovich, & Hebert, 2016) (
ความถูกต้องผิวหน้า Face Validity) ( ความถูกต้องเชิง
บริบ ท Nomological Validity) (Agarwal, Osiyevskyy, &
Feldman, 2015) แ ละ ( 0 ค วาม ถู ก ต้ อ งก ารแ ป ลง
( Translation Validity) ( Rogers, Pilling, Davies, Belk,
Green, & Young, 20 และวัด หาค่ า ความสอดคล้อ ง
ภ า ย ใน internal consistency method) (Tang, Cui, &
Babenko, 2014) ค่ า สัม ประสิท ธิความเชื่ อ ถื อ ได้ แ ต่ ล ะ
รายการโดยหาค่าครอนบัคอัล า
หลังเสร็จสิน้ กระบวนการข้างต้น ก่อนนาข้อมูลไป
วิเคราะห์สถิติระดับกลางและระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิง่
เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทางที่ต้องใช้สถิติท่จี ากัดรูปแบบ
การกระจาย Parametric Statistics) ต้องตรวจสอบข้อมูล
ก่อนว่าละเมิดข้อสมมติท่กี ากับเทคนิควิธหี รือไม่ Prasithrathsint, 2015) พิ จ ารณ ากระจายปกติ ต ั ว แปร เดี ย ว
(Univariate Normality) ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ ไ ม่ สั ม พั น ธ์ สู ง
(Muticollinearity) ค วาม เห มื อ น กั น ข อ งก ารผั น แ ป ร
(Homoscedasticity) ก ารก ระจาย ป ก ติ ห ลาย ตั ว แป ร
( Multivariate Normality) แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น เ ส้ น ต ร ง
(Linearity) จากนั ้น จึง วิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

146

บทความวิจัย

ส าเร็จ รูป ทางสถิติ เลือ กใช้ส ถิติพ รรณนาอธิบ ายสภาพ
ทัวไปของตั
่
วแปรต่าง เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ
ใช้อตั ราส่วนร้อย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตร าน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง ส่วนการวิเคราะห์
อิทธิพลตัวแปรอิสระทัง้ ทีม่ ตี ่อการเปลีย่ นวิธจี บั เวลา ตัว
แปรตาม เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 2 ใช้เทคนิ ค
การวิเคราะห์ เส้น ทาง (Path Analysis) เพื่ อ หาอิ ท ธิพ ล

ทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของตัวแปรอิสระที่มตี ่อ การ
เปลีย่ นวิธจี บั เวลา

ลการศึกษา
ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่
ปราก ในตารางที่ ส่ว นผลการศึก ษาเพื่อ ตอบวัต ถุ
ประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 ปราก ในตารางที่ 3 รายละเอียด
ต่าง มีดงั นี้

ตารางที่ สภาพทัวไปของตั
่
วแปรทีใ่ ช้ศกึ ษา (n=237)
รายการที่ใช้วดั

ค่า
ตา่
สุด

กลุม่ สังคม (ระดับความคิดเห็นในการเปลีย่ น)
ผูร้ ว่ มแข่งขันนก
4
ผูจ้ ดั การแข่งขัน
1
ผูใ้ หญ่ในแวดวงนก
3
ความรู้
การจับเวลาแข่งขัน
3
การให้คะแนนการแข่งขัน
4
การบริหารจัดการ
แนวทางดาเนินการ การวางแผน
2
การป บิ ตั ติ ามแผน
3
การตรวจสอบการป บิ ตั ิ
1
การประเมินผลดาเนินการ
2
รายการที่ใช้วดั
ความต้องการ
น้อย
ปานกลาง
มาก
การเปลีย่ นวิธจี บั เวลา
ค่อยเป็ นค่อยไป
ทันทีทนั ใด
คุณลักษณะพืน้ านบุคคล
เพศ
ชาย
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
– ปี
– ปี
มากกว่า 0 ปี
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ค่า
สูง
สุด

ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
เฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ ความ
มาตรฐาน เบ้
โด่ง

10
8
9

8.37
5.81
6.87

4.14
2.72
3.39

.64
.81
-1.27

.88
.74
1.46

10
10

7.84
8.51

3.26
4.08

.41
-.16

.89
.27

5
5
4
5

2.81
3.87
2.26
2.74

1.37
1.76
1.08
1.24

.55
.13
.37
.43
.61
-.07
.27
.56
อัตราส่วนร้อย
11.7
25.9
62.4
41.6
58.4
91.5
14.7
29.2
37.7
18.4
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ตารางที่

(
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รายการที่ใช้วดั
พืน้ เพ

การศึกษา

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
นักเรียน นักศึกษา
รับจ้างทัวไป
่
ธุรกิจส่วนตัว
เจ้าหน้าทีภ่ าครั
เจ้าหน้าทีภ่ าคเอกชน
ไม่เกิน ,000 บาท
15, – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
มากกว่า 3 ,000 บาท

จากตารางที่ พบว่า ผู้ร่ว มแข่งขัน นกมีค วาม
คิดเห็น ในการเปลี่ยนสูงที่สุด (8.37 จากคะแนนเต็ม 0)
รองลงมาได้แก่ ผู้ใหญ่ ในแวดวงนก และผู้จดั การแข่งขัน
เป็ น ลาดับ ท้าย ภาพรวมพบว่า ประชากรเป้ าหมายส่วน
ใหญ่มคี วามรูใ้ นการจับเวลาแข่งขันและการให้คะแนนการ
แข่ง ขัน ระดับ ดี (7.84, 8.51) ต้ อ งการเปลี่ย นวิธีจ ับ เวลา
ทั น ที ท ั น ใด (58.4) ใน ระดั บ ม าก (62.4) มี แ น วท าง
ด าเนิ น การด้า นการวางแผน ตรวจสอบการป ิบ ัติ และ

อัตราส่วนร้อย
15.1
24.2
7.3
38.6
11.7
3.1
37.3
46.2
16.5
17.6
24.7
31.3
7.3
19.1
12.4
29.6
35.7
22.3

ประเมิน ผลการดาเนินงานในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2
กว่าจากคะแนนเต็ม ) แต่มแี นวทางดาเนินการป บิ ตั ติ าม
แผนในระดับ ดี (3.87) ซึ่งคุ ณ ลัก ษณะพื้น านบุ ค คลของ
ประชากรเป้ าหมายพบว่ า เกื อ บทัง้ หมดเป็ นเพศชาย
(91.5) อายุเฉลี่ย 4 – ปี (37.7) ส่วนใหญ่มพี ้นื เพจาก
ทางภาคใต้ (38.6) ส าเร็จ การศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี
(46.2) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (31.3) และมี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 2 ,001 – 35,000 บาท (35.7)

ตารางที่ ความสัมพันธ์ทวิระหว่างตัวแปรและสถิตพิ รรณนาตัวแปรทัง้ หมดทีใ่ ช้ศกึ ษา n=237)
ตัวแปร
CHANGE PERSONAL GROUPS WANT
KNOWL
CHANGE
1.00
.48
.37
.54
.63
PERSONAL
1.00
.39
.67
.44
GROUPS
1.00
.41
.28
WANT
1.00
.39
KNOWL
1.00
MANAGE

MANAGE
.57
.49
.38
.56
.43
1.00
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ตารางที่ (ต่อ)
ตัวแปร
Tolerance
VIF
K-S Test
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบน
ค่าความเบ้
ค่าความโด่ง

CHANGE
.10
1
2
1.76
.84
.54
.37

PERSONAL
.76
1.34
.08
2
5
3.47
1.77
1.64
1.49

GROUPS
.84
1.27
.09
3
10
7.16
3.46
.89
-.17

WANT
.73
1.44
.06
1
3
2.62
1.26
.64
.73

KNOWL
.71
1.38
.08
3
10
7.64
3.37
.61
.29

MANAGE
.91
1.51
.12
1
2
1.68
.79
.44
.87

หมายเหตุ: Kaiser – Meyer Olkin = .751, Sig. F = .000, F test = 1.464

ความสัมพันธ์ในเชิงบวก ประกอบกับค่า KMO ทีเ่ ป็ นค่าใช้
วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
องค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน Confirmatory Factor Analysis:
CFA) อยู่เกณฑ์ป กติก ล่าวคือ ค่า KMO มากกว่า 0 และ
เข้าใกล้ไปทาง Yong & Pearce, 20 3 ค่า KMO ทีไ่ ด้
จึงสรุปว่าภาพรวมตัวแปรทัง้ หมดทีใ่ ช้วเิ คราะห์ได้
ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ใช้ได้ ไม่การละเมิดข้อสมมติ
การวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาอิทธิพลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ และผลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
for Window เป็ นเครื่อ งมื อ ช่ ว ยวิ เ คราะห์ จึ ง ได้ ส มการ
โครงสร้างปราก ในภาพที่ 3 และสมการ – 5 ดังนี้

จากการตรวจสอบข้อมูล ที่จะใช้วเิ คราะห์ต าม
ตารางที่ 2 พบว่าไม่มตี วั แปรอิสระคู่ใดทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
สูงเกิน กว่า
ที่จ ะก่ อ ให้เกิด ปั ญ หาละเมิด ข้อ สมมติท่ี
กากับเทคนิควิธี เป็ นสิง่ บ่งชี้เบื้องต้นว่าสามารถนาตัวแปร
เหล่านี้วเิ คราะห์ขนั ้ ต่อไปได้ ตัวแปรทัง้ หมดมีการกระจาย
ปกติ พิจารณาจากค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตร าน ค่าความ
เบ้ ค่ า ความโด่ ง และค่ า ที่ไ ด้จ าก K–S test เมื่อ ทดสอบ
Linearly เพื่อ ตรวจสอบความเป็ นเส้น ตรงพบว่า ตัว แปร
อิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการเปลีย่ นวิธจี บั
เวลา F test = 4 4 มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ อีก ทัง้ เมื่อ
พิ จ า ร ณ า ค่ า VIF (Variance Inflation Factor) แ ล ะ
Tolerance พบว่าไม่มปี ั ญหาความสัมพันธ์กนั สูงรวมถึงมี
GROUPS
.422
PERSONAL

.401
WANT

.531

.287

.508
CHANGE

.412
.371

.327
KNOWL

.561

.481

.543

.516

MANAGE

.644

าพที่ แบบจาลองหลังการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง
สมการที่ การเปลีย่ นวิธจี บั เวลาขึน้ อยูก่ บั คุณลักษณะพืน้ านบุคคล กลุม่ สังคม ความรู้ ความต้องการ และการ
บริหารจัดการ
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CHANGE = .412 PERSONAL + .508 GROUPS + .481 KNOWL + .561 WANT + .644 MANAGE
R = .434
F = 13.861

R2 = .317
Sig. F = .000

สมการที่ 2 ความต้องการขึน้ อยูก่ บั ความรู้ คุณลักษณะพืน้ านบุคคล และกลุ่มสังคม
WANT = .287 KNOWL + .531 PERSONAL + .401 GROUPS
R = .273
F = 12.172

R2 = .208
Sig. F = .001

สมการที่ 3 การบริหารจัดการขึน้ อยูก่ บั ความรู้ และคุณลักษณะพืน้ านบุคคล
MANAGE = .516 KNOWL + .371 PERSONAL
R = .245
F = 10.793

R2 = .174
Sig. F = .000

สมการที่ 4 กลุ่มสังคมขึน้ อยูก่ บั การบริหารจัดการ และคุณลักษณะพืน้ านบุคคล
GROUPS = .543 MANAGE + .422 PERSONAL
R = .237
F = 10.691

R2 = .163
Sig. F = .000

สมการที่ ความรูข้ น้ึ อยูก่ บั คุณลักษณะพืน้ านบุคคล
KNOWL = .422 PERSONAL
R = .202
F = 10.231

R2 = .123
Sig. F = .000

ตารางที่ อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของตัวแปรทีม่ ตี ่อการเปลีย่ นวิธจี บั เวลา (n=237)
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุและ ล
อิ ทธิ พลของตัวแปร
ทางตรง
ทางอ้อม
ลรวม
คุณลักษณะพืน้ านบุคคล (PERSONAL)
.412
.951
1.363
กลุม่ สังคม (GROUPS)
.508
.224
.732
ความต้องการ (WANT)
.561
.561
ความรู้ (KNOWL)
.481
.493
.974
การบริหารจัดการ (MANAGE)
.644
.122
.766
หมายเหตุ: ผลทางอ้อมของคุณลักษณะพืน้ านส่วนบุคคลได้จาก (.327 x .516 x .644) + (.371 x .644) + (.531 x .561) + (.422
x .401 x .561) + (.422 x .508) = .951 และผลรวมได้จาก 4 2
= 1.363
ผลทางอ้อมของกลุ่มสังคมได้จาก (.401 x .561) = .224 และผลรวมได้จาก 0 224 = .732
ผลทางอ้อมของความรูไ้ ด้จาก (.516 x .644) + (.287 x .561) = .493 และผลรวมได้จาก 4
4 3 = .974
ผลทางอ้อมของการบริหารจัดการได้จาก (.543 x .401 x .561) = .122 และผลรวมได้จาก 44 22 = .766

อ ิ ปรายและสรุป ลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และ
ผลรวมของตัว แปรต่ า ง ที่ม ีต่ อ การเปลี่ย นวิธีจ ับ เวลา
ประกวดแข่งขันนกปรอดหัวโขนเคราแดงด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์เส้นทางเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 2 พบว่า
ในภาพรวมการบริห ารจัด การมีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ การ
เปลี่ย นวิธีก ารจับ เวลามากที่สุ ด (.644) รองลงมาได้ แ ก่

ความต้องการ กลุ่มสังคม ความรู้ และคุณลักษณะพื้น าน
บุ ค คลเป็ นล าดับ ท้ า ย (.412) ส่ ว นตัว แปรที่ ม ี อิ ท ธิ พล
ทางอ้อมและโดยรวมต่อการเปลีย่ นวิธกี ารจับเวลาประกวด
แข่งขันคือ คุ ณ ลัก ษณะพื้น านบุ ค คล (.951 / 1.363) ข้อ
ค้น พบที่ได้ยอมรับ สมมติ านทัง้ ข้อเนื่ องจากเส้น ทาง
สัม พันธ์ของตัวแปรในแต่ละสมมติ านเป็ นไปในลักษณะ
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ความ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บ วก ที่ ม ี ค่ า ต่ างกั น ต าม แต่ ระดั บ
ความสัมพันธ์ทม่ี ากหรือน้อย
ทัง้ นี้ขอ้ มูลจากแนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพทัง้
การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุม่ การสังเกต การ
บันทึกสนามพบว่ายังมีหลายประเด็นทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับ
วิธกี ารจับเวลาแข่งขัน โดยยกตัวอย่างพอสังเขปดังนี้
“ใจจริงก็รู้ว่าการจับเวลาด้วยนา ิกาดิจิตอลนัน้
ดีกว่าแบบเดิม แต่กย็ งั เห็นว่าน่ าเสียดายที่การใช้
ขันน้าซึง่ เป็ นเอกลักษณ์จะต้องยกเลิกไป )
“ปั ญ หาที่ส าคัญ ของการจับ เวลาด้ว ยขัน น้ า คือ
กรรมการขันน้ า เคยสังเกตดูเห็นว่าบางครัง้ ขันน้ า
จมสุ ด แล้ว กรรมการยังประวิง เวลาไม่ เป่ าหมด
เวลา ขณะทีบ่ างครัง้ ขันน้ ายังไม่จมดีกเ็ ป่ านกหวีด
ซะงัน้ จึงมีคาถามว่าที่ช้าเพราะเป็ นรอบของนก
ตัวเองหรือพรรคพวกหรือไม่ )
“การใช้ขนั น้ าเป็ นเครื่องมือจับเวลาเป็ นเสน่ หแ์ ห่ง
วงการนกกรงหัวจุก ควรป ิบ ัติแ บบเดิม ตามที่
เคยเป็ น การแก้ไขควรกาหนดเวลาให้เท่ากันและ
เหมือนกัน ทุ ก สนามมากกว่า เพราะไปแข่งบาง
สนามก็ ก าหนด วิน าที บางสนามเป็ น
อะไรอย่างนี้ )
“วงการนกควรพัฒนาไม่ควรย่าอยูก่ บั ที่ จึงเห็นว่า
ควรปรับเปลีย่ นเพื่อให้เหมาะกับสังคมยุคปั จจุบนั
ที่ ม ี ก ารแข่ ง ขัน เดิ ม พั น เงิ น รางวัล กั น สู ง กว่ า
สมัยก่อนมาก )
“ถามว่าอะไรเป็ นเครื่องยืนยันว่าหากเปลี่ยนแล้ว
จะทาให้การแข่งขันดีขน้ึ จริงแล้วควรปรับเปลีย่ น
ที่พ ติก รรมของเจ้า ของนกที่ป ระกวดแข่ ง ขัน
มากกว่า หรือหากกล่าวอีกนัยก็คอื ควรเปลี่ยนที่
ตัวบุคคลมากกว่าระบบ )
จากมุ ม มองของผู้ ร่ ว มประกวดแข่ ง ขั น นกใน
ข้อความ (1) เห็นว่าต้องพยายามปรับทัศนคติไม่ให้ใจยึดติด
ต่อสิง่ หนึ่ งสิง่ ใด การปรับเปลี่ยนเพื่อสิง่ ที่ดีกว่าเป็ นเรื่องที่

สมควรกระทา ข้อความ 2 เป็ นหนึ่งในปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ระบบการแข่งขันนกปรอดหัวโขนเคราแดงในปั จจุบนั ซึ่งเชื่อ
ว่าหากปรับ เปลี่ยนเป็ นการจับ เวลาด้วยนา ิ ก าดิจิ ตอล
ปั ญหาคงได้ ร ับ การตอบสนองเป็ นแน่ แ ท้ ข้ อ ความ 3
ยอมรับว่าการใช้ขนั น้ าเป็ นเครื่องมือจับเวลาเป็ นเสน่ ห์ของ
วงการ แต่ คิ ด เห็ น ต่ า งกับ ที่ ต้ อ งแก้ ไขเรื่อ งก าหนดเวลา
เนื่องจาก ว่าหัวข้อเป็ นเรื่องการปรับวิธจี บั เวลา ความ เห็น
ดังกล่าวเป็ นมุมมองคนละประเด็น ในข้อความ 4 เห็นด้วย
เป็ นอย่างยิ่งเพราะการใช้นา ิกาดิจิตอลจับเวลาแข่งขันมี
ความเทีย่ งตรง แม่นยา เชื่อถือได้ ชัดเจน ยุตธิ รรม และเป็ น
มาตร านสากล เช่นนี้ควรใช้เป็ นเครื่องมือตัดสินเพื่อให้เป็ น
ที่ยอมรับในระดับสากลโดยทัวไป
่ ส่วนข้อความ มีความ
คิดเห็นท านองเดียวกับ 3 เนื่ อง จากเป็ นข้อคิดเห็นที่ไม่
สอดคล้องวัตถุประสงค์การวิจยั
งาน วิ จ ั ย สาม ารถ สรุ ป โดยแบ่ ง 2 ข้ อ ต าม
วัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้ สภาพทัวไปของตั
่
วแปรต่าง
พบว่ าผู้ ร่วมแข่ งขัน นกส่วนใหญ่ ม ีค วามคิด เห็น ให้ ม ีก าร
เปลี่ยนวิธกี ารประกวดแข่งขันนกปรอดหัวโขนเคราแดงสูง
ในภาพรวมพบว่าผู้ร่วมแข่งขันนกส่วนใหญ่มคี วามรูใ้ นการ
จับ เวลาแข่ งขัน และการให้ ค ะแนนการแข่ งขัน ในระดับ ดี
ต้องการเปลี่ยนวิธจี บั เวลาทันทีทนั ใด มีแนวทางดาเนินการ
ด้านการวางแผน ตรวจสอบการป ิบตั ิและประเมิน ผลการ
ดาเนิ นงานในระดับพอใช้ แต่ ม ีแนวทางดาเนิ นการป ิบ ตั ิ
ตามแผนในระดับดี ซึ่งคุณลักษณะพื้น านบุคคลของผู้ร่วม
แข่งขันนกพบว่าเกือบทัง้ หมดเป็ นเพศชาย มีอายุเฉลีย่ 4 –
0 ปี ส่วนใหญ่มพี ้นื เพจากทางภาคใต้ สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 2 , – ,000 บาท และ 2) ตัวแปรที่ม ี
อิทธิพลสูงทีส่ ดุ ต่อการปรับวิธกี ารจับเวลาประกวดแข่งขันนก
ปรอดหัวโขนเคราแดงคือ การบริหารจัดการ ทัง้ นี้เรื่องของ
แนวทางดาเนินการและการประเมินผลดาเนินการที่เป็ นตัว
แปรองค์ประกอบของการบริหารจัดการ เป็ นเรื่องที่ต้องให้
ความสาคัญหากปรารถนาให้การปรับวิธกี ารจับเวลาประกวด
แข่งขันนกปรอดหัวโขนเคราแดงเกิดประสิทธิผล
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