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การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพพร้อมสาหรับออกไปปฏิบตั ิหน้าที่
สอนจริ งได้น้ ัน นักศึ กษาวิชาชี พครู วิทยาศาสตร์ ตอ้ งสามารถออกแบบการจัดการเรี ยนการสอน และถ่ายทอด
ความรู ้ความเข้าใจให้กบั นักเรี ยนได้ คณะผูแ้ ต่งได้ร่วมกันออกแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
(Project - Based Learning : PBL) ร่ วมกับกระบวนการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active Learning) เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บู รณาการและการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นประสบการณ์ตรงให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ ได้ลงมือปฏิบตั ิ
ทดลอง เรี ยนรู ้ วิธีก ารแก้ปั ญ หา การคิ ดสร้ างสรรค์ วางแผนการท างาน ด้วยวิธี ท างวิท ยาศาสตร์ มี ก ารเขี ย น
กระบวนการจัด ท าโครงงานที่ จะน ามาสู่ ก ารสร้ างข้อ สรุ ป ความรู ้ ใหม่ สามารถจัดกิ จกรรมเป็ นผลงานแบบ
รู ปธรรม อีกทั้งสื่ อสาร ทางานร่ วมกันกับผูอ้ ื่นและประเมินผลงานของตนเองได้
คาสาคัญ: การออกแบบการเรี ยนการสอน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการ
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์

ABSTRACT
In developing the capabilities of students being trained as science teachers, the quality of their practice
teaching must be ensured through the suitable design of instruction and study conducive to transferring
knowledge and understanding to them.
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To this end, the authors have designed the method of project-based learning (PBL) alongside active
learning as suitable to fostering the understanding of integrated science process skills and science projects by
the students. The focus falls on direct experience and hands-on experiments. The students learn how to solve
problems, develop creative ideas, and to devise work plans using scientific methods. Project processes must be
presented in written form in which new knowledge acquired is summarized and how work performance has
been organized is concretely expressed. The students must communicate these results to others in addition to
evaluating their own work.
KEYWORDS: Instruction and study design, Integrated scientific process skills, Science projects

1. บทนา
กระบวนการเรี ยนรู ้แห่ งศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคแห่ งการต่อยอดคิดค้นในการพัฒนาเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพ
ชี วิต ศักยภาพและก าลังคนให้ยงั่ ยืน เพื่ อ ทัน ต่อ การแข่ งขัน ในสังคมโลกปั จจุ บัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ นโยบาย
แห่ งชาติ ปี 2555 ที่ เปลี่ ยนจากการเรี ยนรู ้ แบบตั้งรั บ ( Passive Learning ) มาเป็ นการเรี ยนรู ้ แบบเชิ งรุ ก( Active
Learning ) โดยเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่ อมโยงองค์ความรู ้นาไปปฏิ บัติเพื่อแก้ไขปั ญหา กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน ส่ งเสริ ม
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ( สานักงานบริ หารงานการมัธยมศึ กษาตอนปลาย :
มปป.)
ในการจัดการเรี ยนการสอนของครู วิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ยังไม่ตอบรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่
21 ด้วยสาเหตุที่สาคัญคือคุณภาพของครู ผสู ้ อน เทคนิ ควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้รวมทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครู วทิ ยาศาสตร์ ที่ไม่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ ไม่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
มี การกาหนดปั ญ หา ตั้งคาถาม เพื่ อแก้ปัญ หาที่ นาไปสู่ การส ารวจตรวจสอบ และขาดการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
(สานักงานสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน , 2557 ) จากรายงานผลการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนขาดทักษะการ
คานวณ การตั้งสมมติ ฐาน การกาหนดและการควบคุ มตัวแปร การตี ความ หมายและการลงข้อสรุ ป การท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นปั ญหาในการทาความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์และขาดการปฏิบตั ิทดลอง สื บเสาะ
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ได้ (อุษา นาคทอง ,2550; Bülent AYDOĞDU,2015; ณพัฐอร บัวฉุน ,2559) ทั้งนี้คณะผู ้
แต่งเป็ นผูส้ อนร่ วมกันในรายวิชาพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 1 จึงได้ทาการศึกษาสภาพความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการ 5 ทักษะ ประกอบด้วย การตั้งสมมติฐาน การกาหนดนิ ยามเชิง
ปฏิบตั ิการ การควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความและการลงข้อสรุ ป และการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ จาก
การส ารวจโดยการท าแบบทดสอบทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ข้ นั บู ร ณาการและการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาวิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 24 คน พบว่ามีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ข้ นั บู รณาการและการท าโครงงานวิท ยาศาสตร์ โดย
เรี ยงลาดับจากสู งไปต่ า ดังนี้ ทักษะการตั้งสมมติฐาน (นศ.ตอบถูกร้อยละ 77.77) ทักษะการควบคุมตัวแปร
(นศ.ตอบถูกร้ อยละ 67.36) ทักษะการตี ค วามและลงข้อ สรุ ป (นศ.ตอบถู กร้ อ ยละ 62.50) การท าโครงงาน
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วิทยาศาสตร์ (นศ.ตอบถูกร้อยละ 56.25) ทักษะการกาหนดนิ ยามเชิงปฏิบตั ิการ (นศ.ตอบถูกร้อยละ 39.58) และ
ทักษะการทดลอง (นศ.ตอบถูกร้อยละ 31.66) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการสารวจสภาพความเข้าใจจากแบบทดสอบ เรื่ อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการและการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเด็นที่ม่ ุงวัด

1.ทักษะการตั้งสมมติฐาน

2.ทักษะการควบคุมตัวแปร

3.ทักษะการตีความและลง
ข้ อสรุป

ตัวอย่างข้ อสอบ
ในการแข่งขันเคลื่อนย้ายสิ่ งของผูช้ ายสามารถ
เคลื่อนย้ายสิ่ งของได้จานวนมากชิ้นกว่าผูห้ ญิง
ในเวลาที่เท่ากันดังนั้นควรจะตั้งสมมติฐานว่า
อย่างไร
ก.เพศต่างกันมีผลต่อความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้ อร่ างกายในการย้ายสิ่ งของ
ข. นักเรี ยนหญิงอาจเคลื่อนย้ายสิ่ ง
ของได้ดีกว่านักเรี ยนชาย
ค. ผูช้ ายเคลื่อนย้ายสิ่ งของได้เร็ วกว่าผูห้ ญิงเสมอ
ง. การเคลื่อนย้ายสิ่ งของไม่เกี่ยวของกับเพศ
เฉลยคาตอบ ข้อ ก
แมวที่กินอาหารที่ไม่มีโปรตีนจะมีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตแตกต่างจากแมวที่กินอาหารที่มี
โปรตีน ข้อใดต่อไปนี้ เป็ นตัวแปรตาม
ก. ชนิดของอาหาร
ข. อัตราการเจริ ญเติบโตของแมว
ค. ปริ มาณอาหารที่ให้กบั แมว
ง. ช่วงระยะเวลาที่ทดลองเลี้ยงแมว
เฉลยคาตอบ ข้อ ข
นิ ดและหน่อยปลูกต้นกุหลาบใน
กระถางคนละต้น โดยทั้งสองคนรดน้ าใส่ ปุ๋ยคน
ละชนิ ดกัน เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือน กุหลาบของ
นิ ดออกดอกแต่กุหลาบของหน่อยไม่ออกดอก
ข้อใดแสดงการลงความคิดเห็นข้อมูลได้ดีที่สุด
ก. น้ ามีส่วนให้กุหลาบออกดอก
ข. แสงแดดมีส่วนให้กุหลาบออกดอก
ค. ปุ๋ ยที่ใส่กุหลาบของนิดเร่ งการ
ออกดอก
ง. ปุ๋ ยที่ใส่ ในต้นกุหลาบของหน่อย
ช่วยเร่ งการออกดอก
เฉลยคาตอบ ข้อ ค
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จานวน
ข้ อ
คาถาม

ร้ อยละของจานวนนักศึกษา
ตอบถูก

ตอบผิด

77.77

22.22

12 , 18,
19
( 3 ข้อ )

13 , 14 ,
15 , 16 ,
17, 20
( 6 ข้อ )

24 , 27 ,
32 , 33 ,
34, 35 ,
36 , 38 ,
39 ,40

67.36

32.63

62.50

37.50
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ประเด็นที่ม่ ุงวัด
4.โครงงานวิทยาศาสตร์
( ขั้นตอน )

5. ทักษะการกาหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ

6.ทักษะการทดลอง

ตัวอย่างข้ อสอบ
ในการเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
ส่ วนที่เป็ นทฤษฎี หลักการและเทคโนโลยีที่ใช้
ควรจะกล่าวถึงเรื่ องใด
ก.กลุ่มผูใ้ ช้หรื อผูท้ ดลองโครงงาน
ข.ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน
ค.ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
ง.เทคนิ ควิธีการต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการจัดทา
โครงงาน
เฉลยคาตอบ ข้อ ง
ทักษะการกาหนดนิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการการให้
ความหมายของคาว่า“รอบเอว “ ในข้อใดชัดเจน
ที่สุด
ก. ระยะทางที่วดั รอบลาตัว
ข. ส่วนที่เล็กที่สุดของร่ างกายที่
อยูร่ ะหว่างหน้าอกกับสะโพก
ค.ความกว้างของลาตัวในช่วงหน้าท้อง
ง. ส่วนของร่ างกายที่อยูต่ ่อกัน
ระหว่างท้องน้อยกับสะโพก
เฉลยคาตอบ ข้อ ง
วีระทาการทดลองการดูดน้ าจากต้นกระสังที่มี
ลาต้นลักษณะใส ในแก้วและมีขนาดต่างกัน
โดยเขาใช้น้ าสี แทนน้ าธรรมดา วิธีใดที่
เหมาะสมในการวัดอัตราเร็ วของการดูดน้ าของ
ต้นกระสังได้ถูกต้องที่สุด
ก.ปริ มาณน้ าที่หายไปต่อเวลา
ข.ปริ มาณน้ าที่รากดูดต่อเวลา
ค.ระยะทางของน้ าที่รากดูดต่อเวลา
ง.ระยะเวลาที่ใช้ดูดน้ า
เฉลยคาตอบ ข้อ ข

จานวน
ข้ อ
คาถาม

1 , 2, 3 ,
4, 5 , 6 ,
7,8,9,
10 , 11 ,
25
( 12 ข้อ )

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ร้ อยละของจานวนนักศึกษา
ตอบถูก

ตอบผิด

56.25

43.75

39.58

60.41

31.66

68.33

26 ,28 ,
29 , 30
( 4 ข้อ )

21 , 22 ,
23 ,31
,37
( 5 ข้อ )

แนวทางการปฏิ รู ป การศึ กษาไทยในศตวรรษที 21 (พ.ศ. 2552-2561) จะมุ่งเน้น พัฒ นาทรัพ ยากรครู
วิทยาศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ควบคู่ไปกับการให้เนื้ อหาสาระความรู ้ เพราะมีบทบาทต่อการ
พัฒนาความคิด และศักยภาพของบุคคลด้านความมีเหตุผล ความมีระบบระเบียบ การสื่ อสาร การเลือกสารสนเทศ
และแก้ปัญหาชีวิต การออกแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ( Project - Based Learning : PBL )
เป็ นแนวคิ ด ในการจั ด การเรี ยนการสอนในแบบโครงงานตามแนวปรั ช ญากลุ่ ม ประสบการณ์ นิ ยม
(Experimentalism) ซึ่ งมีจอห์น ดิ วอี้ (John Dewey) เป็ นผูท้ ี่ ริเริ่ มและผลักดันในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเน้นที่ การ
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เรี ยนรู ้จากการกระทาจริ ง (Learning by Doing) ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์และปฏิ บตั ิจริ ง ได้กล่าวว่า
“Education is a process of living and not a preparation for future living.” (Dewey John, 1897: 79 , อ้างอิ ง ใน :
ดุษฎี โยเหลาและคณะ ,2557) เพื่อให้ได้พฒั นาทักษะต่างๆ สอดคล้องกับหลักพัฒนาการคิดของ Bloom ทั้ง 6 ขั้น
คื อ ความรู ้ ค วามจ า (Remembering) ความเข้าใจ (Uunderstanding) การประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์
(Analyzing) การประเมินค่า (Evaluating) และ การคิดสร้างสรรค์ (Creating) ทาให้การเรี ยนรู ้อยู่กบั ผูเ้ รี ยนอย่าง
คงทน ซึ่งสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานว่าเป็ นรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(Child- centered Approach) โดยเน้น ประสบการณ์ ต รงในการวางแผนปฏิ บัติ งาน เรี ยนรู ้วิธีการแก้ปั ญ หา มี
ความคิดสร้างสรรค์ สื่ อสารและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จะนามาสู่ การสรุ ปความรู ้ใหม่
ประเมินผลงานและการทางานของตนเองได้ ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์เสริ มสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการ
ส่งเสริ มทักษะการคิดด้วยกระบวนการทาโครงงานให้เชื่อมโยงกับชีวติ จริ ง ได้ผลการจัดกิจกรรมเป็ นผลงานแบบ
รู ปธรรม โดยครู ทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ แก้ไขปั ญหา และสร้างแรงจูงใจ ให้แก่
ผูเ้ รี ยน (McDonell ,2007; ดุษฎี โยเหลาและคณะ , 2557 ; พิมพันธ์ เดชะคุ ปต์ และคณะ , 2557 ; ชมรมปฏิ รูป
การศึกษา , 2558 ; ชลัช กลิ่นแก้วจันทร์ และคณะ , 2558 )
จากความสาคัญ และความเป็ นมาข้างต้น คณะผูแ้ ต่ งได้ร่ ว มกัน ออกแบบการเรี ย นการสอนโดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน ( Project - Based Learning : PBL ) ร่ วมกับกระบวนการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ( Active Learning )
ให้เหมาะสมกับสภาพความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ข้ นั บู รณาการและการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถออกแบบการจัดการ
เรี ยนการสอน และถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจไปใช้ในการสอนกับนักเรี ยนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพความเข้าใจ เรื่ อง ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ นั บูรนาการ และการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาวิชาชีพครู วทิ ยาศาสตร์

3. รู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน (Project - Based Learning :
PBL)
คณะผูเ้ ขียนได้ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานของ
นักวิชาการไทยและต่างประเทศ สามารถนาเอาหลักการและวิธีการมาวิเคราะห์เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงานเป็ นฐานได้ท้ งั หมด 8 ขั้นตอน คือ 1) การเตรี ยมความพร้อม 2) การวางแผน 3) การศึกษาความเป็ นไปได้
4) การกาหนดหัวข้อ 5) การดาเนินการสร้างแบบทดสอบ 6) การวิเคราะห์และสื่ อความหมายข้อมูล 7) การ
นาเสนอผลงาน และ 8)การประเมินผล ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐาน ( Project – Based Learning : PBL )
ขั้นตอนการเรียนแบบ
โครงงานเป็ นฐาน
1.การเตรี ยมความพร้อม
2.การวางแผน
3. การศึกษาความเป็ นไปได้
4.การกาหนดหัวข้อ
5.การดาเนินการสร้างแบบทดสอบ
6.การวิเคราะห์และสื่ อความหมาย
ข้อมูล
7.การนาเสนอผลงาน
8.การประเมินผล
ความหมายถึง  หมายถึง ปฏิบตั ิ

ชมรมปฏิรูป
การศึกษา
(2558)

ชลัช
และคณะ
( 2558 )












ดุษฎี
และคณะ
(2557 )









พิมพันธ์ ไพฑูรย์
และคณะ และคณะ
(2557 ) (2557 )















Mc Donell
(2007)







ทั้งนี้คณะผูแ้ ต่งจึงบูรณาการวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานเป็ น 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้น ให้ค วามรู ้ พ้ื น ฐาน ผูส้ อนให้ค วามรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ยวกับ การท าโครงงาน เนื่ องจากมี รูป แบบและ
ขั้นตอนที่ชดั เจนและรัดกุม เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิทางานโครงงานจริ ง ในขั้นแสวงหาความรู ้ (สอดคล้องกับขั้นตอน
เตรี ยมความพร้อม)
2. ขั้นกระตุน้ ความสนใจ ผูส้ อนเตรี ยมกิจกรรมกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน ที่ดึงดูดให้ผเู ้ รี ยนสนใจ การทา
โครงงาน ต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเสนอจากกิจกรรมที่ได้เรี ยนรู ้ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้ของผูส้ อน (สอดคล้องกับ
ขั้นตอนเตรี ยมความพร้อม)
3. ขั้นจัดกลุ่มร่ วมมือ ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู ้ วางแผนดาเนิ น กิจกรรม โดยผูเ้ รี ยน
ระดมความคิ ดและหารื อ แบ่ งหน้าที่ เพื่ อเป็ น แนวทางปฏิ บัติร่วมกัน (สอดคล้องกับ ขั้น ตอนการการวางแผน
การศึกษาความเป็ นไปได้และการกาหนดหัวข้อ)
4. ขั้นแสวงหาความรู ้ ผูเ้ รี ยน ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงาน โดยขอคาปรึ กษาจากผูส้ อนเป็ นระยะเมื่อ
มีขอ้ สงสัยหรื อปั ญหาเกิดขึ้น ผูเ้ รี ยนร่ วมกันเขียนรู ปเล่ม สรุ ปรายงานจากโครงงานที่ ตนปฏิ บตั ิ (สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดาเนินการสร้างแบบทดสอบ)
5. ขั้นสรุ ปสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนสรุ ปสิ่ งที่ เรี ยนรู ้จากการทากิ จกรรม โดยผูส้ อนใช้คาถาม ถาม
ผูเ้ รี ยน นาไปสู่การสรุ ปสิ่ งที่เรี ยนรู ้ (สอดคล้องกับขั้นตอนการวิเคราะห์และสื่ อความหมายข้อมูล)
6. ขั้นนาเสนอผลงานและประเมินผล ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนนาเสนอผลการเรี ยนรู ้ โดยออกแบบกิจกรรม หรื อ
จัดเวลาให้ผเู ้ รี ยนได้เสนอสิ่ งที่ตนเองได้เรี ยนรู ้ในการทาโครงงาน และมีการประเมินผล (สอดคล้องกับขั้นตอน
การนาเสนอผลงานและการประเมินผล)
โดยบทบาทครู ในขณะจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อส่งเสริ มให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active
Learning) คือ ครู จะเป็ นผูส้ ังเกต การทางานของผูเ้ รี ยน สร้างแรงบันดาลใจในการเรี ยนรู ้ โดยใช้คาถามปลายเปิ ด
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กระตุน้ การเรี ยนรู ้แทนการบอกกล่าว ต้องศึ กษาและรู ้จกั ข้อมูลผูเ้ รี ยนเพื่อทาให้เกิด Active Learning กับผูเ้ รี ยน
ซึ่งบทบาทที่ครู แสดงออก มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (ดุษฎี โยเหลาและคณะ ,2557)
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นนั้นคณะผูแ้ ต่งได้นาการออกแบบการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
สภาพความเข้าใจ เรื่ อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการและการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของ
นักศึ กษาวิชาชี พ ครู วิท ยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2/2559 ในวิชาพฤติ กรรมการสอนวิท ยาศาสตร์ 1 โดยน าเสนอ
รู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอนแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ภาพรวมแสดงการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
การจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน เรื่ อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการและ
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู วทิ ยาศาสตร์ ประกอบด้วยบทบาทของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบเชิงรุ ก (Active Learning ) ตามขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐาน (
Project – Based Learning : PBL) ที่ สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน เรื่ อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการ
และการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู วทิ ยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ
Active learning
1.การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

กิจกรรมที่ผ้ สู อนปฏิบัติ
1.ปฐมนิเทศการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการ
2.แนะนาสาระการเรี ยนรู้
แกนกลางช่วงชั้นที่ 2 (ม.1–ม.3 )
3. กาหนดขอบเขตของโครงงาน
ให้สอดคล้องกับรายวิชา หรื อ
ความถนัดของนักศึกษา

การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็ น
ฐาน
( PBL)
1.ขั้นให้ความรู ้
พื้นฐาน

1615

กิจกรรมที่ผ้ เู รียน
ปฏิบัติ
1. ศึกษาค้นคว้าแหล่ง
เรี ยนรู้ /ข้อมูลตัวอย่าง
2.วิเคราะห์หลักสูตร
และคาอธิบายรายวิชา
3.อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ตาม
ความสนใจ
4. นาเสนอสาระการ
เรี ยนรู้ที่สนใจในการทา
โครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
-ทักษะศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูล
-ทักษะการสังเกต
-ทักษะการจาแนก
ประเภท
-ทักษะการจัดการ
กระทาและสื่ อ
ความหมายของข้อมูล
-ทักษะการสื่ อสาร
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กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ
Active learning

กิจกรรมที่ผ้ สู อนปฏิบัติ

2.การค้นคว้าและ
สร้างสรรค์ความรู้
เชิงนวัตกรรม

1.ให้สถานการณ์จาลอง เช่น
- พืชที่ใช้ปลูกต้นไม้แทนดิน
-ชนิดอาหารต่างกันมีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของไก่
-ความเร็ วของรถยนต์มีผลต่อการ
สิ้ นเปลืองน้ ามัน
2.แนะนาและให้ตวั อย่าง
โครงงานที่อยูใ่ กล้ตวั ที่เน้นใน
เรื่ องของ STEM

3.การคิดเชิง
วิพากษ์และ
แก้ปัญหาจากการ
ทางานเป็ นทีม

1.ให้นกั ศึกษาจัดกลุ่มและฝึ ก
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการ และ
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
2.ให้คาปรึ กษาในการเขียนเค้า
โครงงานวิทยาศาสตร์
3. จัดแหล่งเรี ยนรู ้

การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็ น
ฐาน
( PBL)
2.ขั้นกระตุน้ ความ
สนใจ

3.ขั้นจัดกลุ่มร่ วมมือ
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กิจกรรมที่ผ้ เู รียน
ปฏิบัติ

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

1.ศึกษาสถานการณ์และ
ฝึ กการวางแผนจาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้
2.ฝึ กการตั้งประเด็น
คาถาม/สมมติฐาน /
วัตถุประสงค์จากสาระ
การเรี ยนรู้ที่สนใจ
3.นาเสนอแนวคิดหัวข้อ
โครงงานที่สนใจจาก
ปัญหา

-ทักษะศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูล
-ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน
-ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล
- ทักษะการตั้งปัญหา
- ทักษะการสื่ อสาร
-ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์

1.ฝึ กทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั
บูรณาการ และการทา
โครงงาน
2.เลือกหัวข้อการทา
โครงงาน
3.ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง
4.กาหนดวิธีการศึกษา
และแหล่งความรู ้
5.เขียนและนาเสนอเค้า
โครงของโครงงาน

-ทักษะศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูล
-ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน
-ทักษะการพยากรณ์
-ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล
-ทักษะกาหนดและ
ควบคุมตัวแปร
--ทักษะการกาหนด
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
-ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์
- ทักษะการสื่ อสาร
และทักษะการสร้าง
ความร่ วมมือ
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กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ
Active learning

กิจกรรมที่ผ้ สู อนปฏิบัติ

การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็ น
ฐาน
( PBL)
4.ขั้นแสวงหาความรู ้

4.การสร้างความ
ร่ วมมือและการ
เรี ยนรู้ผา่ นการ
ทางาน

1.ติดตามความก้าวหน้าและให้
คาปรึ กษาในการทาโครงงานของ
นักศึกษา

5. การสร้างองค์
ความรู้และ
จัดระบบการ
เรี ยนรู้

1.ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มสรุ ปและ 5.ขั้นสรุ ปสิ่ งที่เรี ยนรู ้
อภิปรายผลทางานโครงงาน
2.ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์ทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จาก
การทาโครงงาน
3. ให้ขอ้ เสนอแนะ

6.การบูรณาการ
ข้อมูลข่าวสารหรื อ
สารสนเทศและ
สะท้อนผลการ
เรี ยนรู้

1.ประเมินผลการเรี ยนรู้
หลากหลาย เช่น
1.1 ผลงาน
1.2 นักศึกษาประเมินตนเอง
1.3 นักศึกษาประเมินซึ่งกันและ
กัน
1.4 ประเมินจากบุคคลภายนอก

6.ขั้นนาเสนอผลงาน
และการประเมิน
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ปฏิบัติ
1.ลงมือปฏิบตั ิโครงงาน
ตามขั้นตอนที่วางแผน
ไว้ในเค้าโครงโครงงาน
2. หาวิธีการแก้ปัญหาที่
เกิดจากการทาโครงงาน
3.เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลการทา
โครงงาน
4.อภิปรายกลุ่มย่อย
เกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงาน

1.สรุ ปผลโดยการเขียน
รายงานโครงงาน/แผ่น
พับ โปสเตอร์ ผ่านทาง
E-mail
2.วิเคราะห์ทกั ษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ที่เกิดจาก
การทาโครงงาน
3.เสนอแนวทางการ
นาไปใช้/ปรับปรุ งแก้ไข
โครงงานในครั้งต่อไป
1.จัดแสดงนิทรรศการ
โครงงานวิทยาศาสตร์
โดยใช้เครื่ องมือสื่ อสาร
เชื่อมโยงเครื อข่ายsocial
network
2.ประเมินตนเอง และ
นักศึกษาประเมินซึ่ งกัน
และกันภายในกลุ่ม

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
-ทักษะการกาหนด
และควบคุมตัวแปร
-ทักษะการกาหนด
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
-ทักษะการทดลอง
-ทักษะการจัดกระทา
และสื่ อความหมาย
ข้อมูล
-ทักษะการตีความ
หมายและการลง
ข้อสรุ ป
-ทักษะการแก้ปัญหา
-ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์
-ทักษะการ
ตีความหมายและการ
ลงข้อสรุ ป
-ทักษะการจัดกระทา
และสื่ อความหมาย
ข้อมูล
-ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์
-ทักษะการสื่ อสาร
และทักษะการสร้าง
ความร่ วมมือ
-ทักษะการจัด
กระทาและสื่ อ
ความหมายข้อมูล
-ทักษะการสื่ อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
-ทักษะการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
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ตอนที่ 2 ตัวอย่างกิจกรรม เรื่ อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการและการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู วทิ ยาศาสตร์ ประกอบด้วยตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เกิดความรู ้ความ
เข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการ คือ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการควบคุมตัวแปร
ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความและลงข้อสรุ ป ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างกิจกรรมการฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการ และการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ และการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์

1.ทักษะการตั้งสมมติฐาน
( ใช้ เวลา 90 นาที )

2.ทักษะการควบคุมตัวแปร
( ใช้ เวลา 90 นาที )

3.ทักษะการกาหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ ( 120 ใช้ เวลา )

4.ทักษะการทดลอง
( ใช้ เวลา 330 นาที )
** เนื่องจากเป็ นทักษะที่นักศึกษา
ขาดความรู้ ความเข้ าใจมากที่สุด

ตัวอย่างกิจกรรม
1.การฝึ กตั้งสมมติฐานจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
นางสมหวังเลี้ยงเป็ ดเพื่อนาไข่ไปขาย นางสมหวังคิดว่าอาหารน่ าจะมีผลต่อจานวนการออกไข่
ของเป็ ด จึงทาการทดลองเลี้ยงแม่เป็ ด 3 ตัว แม่เป็ ดตัวที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด แม่เป็ ดตัวที่ 2 เลี้ยง
ด้วยข้าวเปลือก แม่เป็ ดตัวที่ 3 เลี้ยงด้วยเมล็ดข้าวโพด
ตั้งสมมติฐาน:…………………………………………………………………………………………
…………………………………
2.ฝึ กระบุตวั แปรจากสถานการณ์ที่กาหนดโดยให้มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ขึ้น
ตัวแปรต้น
:
.............................................................................................................................................
ตัวแปรตาม
:
…….....................................................................................................................................
ตัวแปรควบคุม
:
......................................................................................................................................
3.ให้นกั ศึกษาระบุนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ให้เหมาะสมในการศึกษาการทดลองครั้งนี้
อาหาร
:....................................................................................................................................................
4.ให้นกั ศึกษาพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วออกแบบการทดลอง
“โรงงานทาหม้อแห่ งหนึ่ง
ต้องการตรวจสอบวัสดุที่มีผนู้ ามาเสนอขายจานวน 3 ชนิ ด ว่าชนิดใดเหมาะในการทาหม้อที่สุด จึง
ให้พนักงานมาทดสอบแล้วรายงานผลให้ทราบ “
กาหนดปัญหา
:……………………………………………………………………….................................................
........
การตั้งสมมติฐาน
:
……………………………………………………………………......................................................
ตัวแปรต้น
:
…………………………………………………………………………..............................................
............
ตัวแปรตาม
:
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ และการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์
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ตัวอย่างกิจกรรม

………………………………………………….……………………….............................................
..........
ตัวแปรควบคุม
:
…………………………………….………………………………….................................................
....
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
:...............................................................................................................................
วิธีการทดลอง
การรายงานผลจากการทดลอง
:…………………………………………........................................
5.ทักษะการตีความและลง ข้ อสรุป 5.ให้นกั ศึกษาฝึ กการตีความและลงข้อสรุ ปจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
ได้มีการทดสอบตัวอย่างนม 3 ชนิด เพื่อหาชนิดและจานวนของแบคทีเรี ยสปี ซีส์ A, B, C, D, E และ
( ใช้ เวลา 90 นาที )
F โดยใช้ ตัวอย่างนม 1 มิลลิลิตร เกลี่ยจนทัว่ จานเพาะเชื้ อที่มีอาหารวุน้ ได้ผลดังนี้

ตัวอย่างนม
จานวนแบคทีเรี ย
ชนิดแบคทีเรี ย
U.H.T
0
0
85
นมสดแบบพาสเจอร์ไรส์
3 (A, B และ C)
192
นมดิบ
6 ( A, B, C, D, E และ F )
นักศึกษาจงสรุ ปผลการ
ทดลอง………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

จากการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐานดังในตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
เป็ นตัวอย่างที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ งรู ป แบบการพัฒ นาทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ข้ นั บู ร ณาการส าหรั บ
นักศึ ก ษาวิช าชี พ ครู ใช้ในการฝึ กฝนทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ให้เกิ ดความช านาญ โดยสิ่ งที่ ตอ้ ง
คานึ งถึ งในการออกแบบการเรี ยนการสอน ผูส้ อนจะต้อ งมี ความเข้าใจในสภาพความรู ้ ความต้องการและ
ความสามารถของผูเ้ รี ยน เลือกใช้วิธีการและกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมต่อจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการ
สอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ เข้าใจ จดจา นาไปใช้ ทาได้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ต่อไป

5.สรุ ปผล
วิธี ก ารเรี ย นการสอนในยุค ปั จ จุบ นั ครู ว ิท ยาศาสตร์ จ ะต้อ งทัน ต่อ การเปลี่ย นแปลงและสามารถ
ถ่ายทอดความรู ้ไปสู่ ผูเ้ รี ยนในรู ปแบบที่ เน้นพัฒนาทักษะมากกว่าความรู ้ โดยเฉพาะทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ ข้ นั บูร ณาการ ครู วิทยาศาสตร์ จาเป็ นต้อ งมีค วามรู ้ความสามารถที่ จะจัดกิ จ กรรมการเรี ยนการ
สอนได้เป็ นอย่างดี จ ากการฝึ กฝนการออกแบบการเรี ย นการสอน โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ( Project - Based
Learning : PBL ) ร่ วมกับ กระบวนการเรี ยนรู ้ แบบเชิ งรุ ก ( Active Learning ) เพื่อ ให้เหมาะสมกับ สภาพความ
เข้า ใจในทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข้ ัน บู ร ณาการและการท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยมุ่ ง เน้ น
ประสบการณ์ ตรง ซึ่ งจะสอดคล้อ งกับ การเรี ยนในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่ ม จากการเตรี ย มความพร้อ มของครู
ผูเ้ รี ยน วัสดุอุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐาน จากนั้นเลือกปั ญหาที่ จะศึ กษา โดยมีครู เป็ นผูจ้ ุดประกายและให้
ค าปรึ ก ษา ผู เ้ รี ย นและครู ร่ ว มกัน วางแผนการท าโครงงานในรู ป แบบของแผนปฏิ บ ตั ิก ารหรื อ เค้า โครง
โครงงาน โดยกาหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตการศึ กษา และวิธีการศึ กษา ศึ กษาหลัก การทฤษฎี ที่
เกี่ ยวข้อง ลงมือปฏิ บ ตั ิต ามแผน โดยเก็บ รวบรวมข้อ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูล ค้น หาข้อ มูล เพิ่ม เติม เขีย นรายงาน
เผยแพร่ ผลงานสู่ สาธารณะ และประเมินโครงงาน จะเห็ นได้ว่าการออกแบบการเรี ยนการสอนเป็ นขั้นตอน
แรกก่อนลงมือ ปฏิ บ ตั ิก ารจัดการเรี ยนการสอนจริ งมีค วามสาคัญ ต่อ ครู ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนที่ เป็ นผูร้ ับ การถ่า ย
ถอดความรู ้ การเลือกรู ปแบบการสอนให้เหมาะสมต่อผูเ้ รี ย นมีความสาคัญ เป็ นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยพัฒ นา
ศัก ยภาพของผู เ้ รี ย นทั้ง ในด้า นความรู ้ ทัก ษะกระบวนการเรี ย นรู ้แ ละกระบวนการท างานร่ ว มกับ ผู อ้ ื ่น
ตลอดจนการนาไปปรับใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างมีความสุ ข

6.ข้ อเสนอแนะ
1. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ( Project- Based Learning : PBL) เน้นกระบวนการ
ทางานเป็ นกลุ่ม ความรับผิดชอบของสมาชิ กในกลุ่ม ดังนั้นจึงต้องเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนด้านการสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกทาโครงงานตามความสนใจ
ความถนัด ซึ่ งจะทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการและนาความรู ้ที่
ได้รับเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ในชีวติ จริ งอย่างเหมาะสม
2.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการเป็ นทักษะขั้นสู ง ครู จะต้องฝึ กฝนตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบโครงงานวิท ยาศาสตร์ เป็ นประจา เพื่อ ให้เกิ ดความเชี่ ย วชาญซึ่ งจะเป็ นผลดี ต่อ
ทั้งตัวครู ผูส้ อนและนักเรี ยน
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-mail: parn101@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ท้องถิ่น เรื่ องการแสดงแกลมอที่
ส่งเสริ มความตระหนักรู ้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ส่งเสริ มความ
ตระหนักรู ้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและหลังเรี ยนหลักสู ตรท้องถิ่นเรื่ อง การแสดงแกลมอ ขั้นตอนการ
พัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ องการแสดงพื้นบ้านแกลมอ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผูว้ ิจยั มีวิธีใน
การพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1)การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2)การพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น
3)การทดลองใช้สาระการเรี ยนรู ้ ท้อ งถิ่ น กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใช้ในการทดลอง คื อ นัก เรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนตูมพิทยานุสรณ์ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรี สะเกษ ผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น
เรื่ อง การแสดงแกลมอ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความเหมาะสมและสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยได้ค่าเฉลี่ย 4.54 และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ส่งเสริ มความตระหนักรู ้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อน
และหลังเรี ยน หลักสู ตรท้องถิ่นเรื่ อง การแสดงแกลมอ ผลปรากฏ ว่าหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01
คาสาคัญ: สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น ,การแสดงแกลมอ
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ABSTRACT
The objectives of this research are 1) to develop local learning group of Gallmor performances which
encourage a local cultural awareness, and 2) to compare a pre-consequence and post-consequence of learning
achievement which encourage a local cultural awareness of the local curriculum on Gallmor performances.
Research methodologies of the local curriculum development are aimed to the folk show, Gallmor
performances which are presented by Matthayom 1 students. The researcher has three ways to develop local
learning curriculum, such as 1) basic information, 2) development of the local learning group, and 3)
experimental use of local learning group. The sample consist of the Matthayom 1 students, Tumpitayanusorn
School, Prang Ku district, Srisaket province. The results show that the development of local learning group on
Gallmor performances which are presented by the Matthayom 1 students is appropriate and consistent at the
highest level. The mean score is 4.54 and the learning achievement which is aimed to promote a preconsequence and a post-consequence of local cultural awareness. The local curriculum of Gallmor
performances shows the results of teaching and learning with statistical significance at .01
KEYWORDS: Local Learning Group, Gallmor Show

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วนั้นส่งทั้งผลดีและผลเสี ยต่อวงการนาฏศิลป์ ไทย ไม่วา่
จะเป็ นด้านเทคโนโลยี วัฒ นธรรม ค่านิ ยม ล้วนแล้วแต่เป็ นระบอบทางสังคมที่ เป็ นกระแสนิ ยมทางด้านการ
เปลี่ยนแปลง รวมไปจนถึงค่านิ ยมของคนในชาติไทยที่ ละเลยและมองข้ามความสาคัญ ทาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของไทยได้รับผลกระทบ รวมไปถึงการขาดความตระหนักรู ้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและรากเหง้าของตนเองซึ่ ง
เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ จังหวัดศรี สะเกษเป็ นจังหวัดที่มีประชากรหลากหลาย
เชื้อชาติจึงทาให้มีวฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายโดยเฉพาะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชาวไทยกูยที่โดดเด่นไม่วา่ จะเป็ น ภาษา การแต่งกาย วิถีชีวติ รวมไปถึงการแสดงพื้นบ้านที่บ่งบอกถึงวิถีชีวติ และ
ความเชื่อของชาวไทยกูยคือการเล่นมอหรื อการแสดง “แกลมอ” การแสดงแกลมอ เป็ นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่
มีอตั ลักษณ์ เป็ นแบบเฉพาะของชาวไทยกูยในจังหวัดศรี สะเกษที่ได้แสดงถึงตัวตนและสะท้อนถึงวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ ของชาวชาวไทยกูยในจังหวัดศรี สะเกษ การลงพื้นที่ศึกษาค้นคว้าของผูว้ ิจยั พบว่าโรงเรี ยนตูมพิทยานุสรณ์
เป็ นโรงเรี ยนที่ ได้รับรางวัล ยกย่องเชิ ญชูเกี ยรติเป็ นสถานศึ กษาดี เด่นด้านวัฒนธรรม ดนตรี และนาฏศิ ลป์ แต่
ผูเ้ รี ยนกลับได้เรี ยนแค่เนื้อหาทัว่ ไป โดยมีครู ดนตรี เป็ นผูส้ อน ดังนั้นจึงทาให้ผเู ้ รี ยนยังไม่รู้สึกตระหนักรู ้ถึงคุณค่า
ของวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง ผูว้ จิ ยั จึงต้องการที่จะพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 อัน
จะก่อให้เกิ ดการสื บทอดศิ ลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแก่เยาวชน เพื่อให้เข้าใจความเป็ นมา และความสาคัญ รวมทั้ง
อนุ รักษ์ และเห็ นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ศิ ลปะการแสดงพื้นบ้าน แกลมอ ที่ มีแนวโน้มการสื บทอดที่
ลดลงไป วิธีการสาคัญที่ จะทาให้การแสดงพื้นบ้านแกลมอยังคงอยู่อย่างมีคุณค่า คือการนามาจัดการเรี ยนการ
สอนในโรงเรี ยนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่ องการแสดงพื้นบ้าน แกลมอ
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โดยจัดทาเป็ นรายวิชาในสาระการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่ ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่าง ดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็ นคุ ณค่าของดนตรี ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล โดยได้บูรนาการกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่ ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของนาฏศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปั ญญาไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 18) เพื่อจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ให้มีความรู ้เรื่ อง การแสดงพื้ นบ้านแกลมอ อันจะเป็ นการปลูกฝั งให้นักเรี ยนเกิ ดความตระหนักรู ้ คุณ ค่า
ความสาคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และสื บทอดต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ องการแสดงแกลมอที่ส่งเสริ มความตระหนักรู ้คุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ส่งเสริ มความตระหนักรู ้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อน
และหลังเรี ยนหลักสูตรท้องถิ่นเรื่ อง การแสดงแกลมอ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองตามแบบ
แผนการทดลองกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังเข้าร่ วมกิจกรรม (One group pretest – posttest design)
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนตูมพิทยา
นุสรณ์ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรี สะเกษ ภาคเรี ยนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2560 ซึ่ งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
จานวน 35 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ องการแสดงแกลมอ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความตระหนักรู ้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1. สาระการเรี ยนรู ้ท้องถิ่ น เรื่ องการแสดงพื้ นบ้านแกลมอ ประกอบด้วย ผังมโนทัศน์สาระการ
เรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นการแสดงพื้นบ้านแกลมอ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั คาอธิ บายรายวิชา โครงสร้างหน่ วยการ
เรี ยนรู ้และแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. แบบประเมินสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น
3. แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กบั ข้อสอบ
4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ส่งเสริ มความตระหนักรู ้คุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่ อง การแสดงแกลมอ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาคเรี ยนที่ 1 ประจาปี การศึ กษา 2560 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับการแสดงพื้นบ้านแกลมอ จากเอกสารต่างๆ และเก็บรวบรวม
ภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ถ่าย ภาพ บันทึกเสี ยงและจดบันทึก
2. การเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากการประเมิ น สาระการเรี ยนรู ้ ท้องถิ่ น ก่ อนน าไปใช้ โดยใช้ แบบ
ประเมินที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการทดลองใช้สาระการเรี ยนรู ้ท้องถิ่น เก็บรวบรวมโดยใช้แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในภาคเรี ยนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2560 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นก่อนนาไปใช้ โดยใช้สถิติพ้นื ฐานได้แก่
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
ที่ส่งเสริ มความตระหนักรู ้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่ อง การแสดงแกลมอ โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent
และค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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5. สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ อง การแสดงแกลมอ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
โดยจัดทาเป็ นรายวิชาใหม่ ที่เป็ นสาระการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ มีการกาหนดสาระการเรี ยนรู ้
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั คาอธิบายรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการแสดงพื้นบ้านแกลมอ
หน่ วยการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้
ก่ อนเรียน
1
ประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของการแสดงแกลมอ
2
รู ปแบบการแสดง เครื่ องแต่งกาย
- ขั้นตอนการไหว้ครู และเชิ ญวิญญาณบรรพบุรุษ เข้าร่ าง
ทรง
- ขั้นตอนการเล่นช้างเล่นม้า
- ขั้นตอนการแห่ดอกไม้
- ขั้นตอนการตัดแพและการอาบน้ าผูเ้ จ็บป่ วย
- ขั้นตอนการเชิญวิญญาณบรรพบุรุษเข้าบ้าน
- ขั้นตอนการบายศรี สู่ขวัญผูเ้ จ็บป่ วยและการออกจากร่ าง
ทรง
- การแต่งกาย/การทรงเจ้าของผูป้ ระกอบพิธี
3
ดนตรี และโอกาสที่ใช้ในการแสดง
4
การนาเสนอผลงาน
หลังเรียน
รวม

เวลา
3
2
2
2
2
2
2
1
3
1
20

จากตารางที่ 1 มีหน่ วยการเรี ยนรู ้ จานวน 4 หน่ วย ประกอบด้วย ประวัติความเป็ นมาและความสาคัญ
ของการแสดงแกลมอ รู ปแบบการแสดง เครื่ องแต่งกาย ดนตรี และโอกาสที่ใช้ในการแสดง การนาเสนอผลงาน
รวมเวลา 20 ชัว่ โมง
จากการให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านประเมินสาระ การเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น ผลปรากฏดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วดั
กาหนดตัวชี้วดั ชัดเจน
สอดคล้องกับเนื้อหา
ระบุพฤติกรรมได้ชดั เจน
เนือ้ หา
สอดคล้องกับตัวชี้วดั
เนื้อหาเหมาะสมและส่งเสริ มความตระหนักรู ้คุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เนื้อเรื่ องให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ตรงตามเนื้อหาวิชา
สาระการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
สาระของเรื่ องมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
เรี ยบเรี ยงเนื้อหาได้ดี
สานวนภาษาเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
มีความยากง่ายพอเหมาะ
มีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
เนื้อหามีความถูกต้องและเป็ นจริ ง
การนาเสนอกระบวนการเรียนรู้
สอดคล้องกับเนื้อหา
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับตัวชี้วดั
กิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
กิจกรรมเป็ นไปตามลาดับขั้นตอน
เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
เหมาะสมกับเวลา
รวมเฉลีย่

̅
𝒙

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.8
4.4
4.4

0.40
0.50
0.50

มากที่สุด
มาก
มาก

5.0
4.3

0.00
0.51

มากที่สุด
มาก

3.8
4.4
4.6
4.8
4.8
4.6
4.0
4.4
4.8
5.0

0.65
0.50
0.49
0.40
0.40
0.49
0.63
0.50
0.40
0.00

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.6
4.8
4.0
4.4
4.6
4.8
4.54

0.49
0.40
0.63
0.50
0.49
0.40
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 2 การประเมิ นความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ สาระการ
เรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ อง การแสดงพื้นบ้านแกลมอ ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผลปรากฏว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องอยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยได้ค่าเฉลี่ย 4.54
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2. ผลการทดลองใช้สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น
ผูว้ ิจยั ได้ทดลองใช้สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ อง การแสดงแกลมอ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ได้ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ส่งเสริ มความตระหนักรู ้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและ
หลังเรี ยน จานวน 20 ข้อ ซึ่งมีนกั เรี ยนจานวน 35 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนที่ส่งเสริ มความ
ตระหนักรู ้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่ อง การแสดงแกลมอ
ผลการวิเคราะห์ คะแนน
การประเมิน
N
S.D.
t-test
𝑥̅
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน (20 คะแนน)
35
9.71
1.58
43.62
ผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน (20 คะแนน)
35
18.74
1.01
จากตารางที่ 3 การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างค่ าเฉลี่ ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนที่ ส่งเสริ มความตระหนักรู ้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่ อง การแสดงแกลมอ
นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01

6. อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการวิจยั เพื่อพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะเรื่ อง การ
แสดงแกลมอ ส าหรั บ นักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ในการดาเนิ น การวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ดาเนิ น การวิจัยตาม
ขั้นตอน จานวน 3 ขั้นตอนดังนี้ การศึ กษาข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น และการทดลองใช้
สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น ตามลาดับซึ่ ง ในการดาเนิ นการแต่ละขั้นตอนผูว้ ิจยั ได้นาประเด็นที่สาคัญมาอภิปรายผล
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
การศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐาน โดยผู ้วิ จัย ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 และกรอบสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 พบว่า มีการ
กล่าวถึงกลุ่มชาติพนั ธ์ชาวไทยกูยและการแสดงพื้นบ้านแกลมออยูใ่ นกรอบสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น และสามารถ
นาการแสดงพื้นบ้านแกลมอมาจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนได้ และผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการแสดงพื้นบ้านแกลมอ และจากการสังเกต สัมภาษณ์ วิทยากรท้องถิ่นคือ นางบาเพ็ญ คามา พบว่า การ
แสดงแกลมอเป็ นพิธีกรรมของชาวไทยกุยเรี ยกตามภาษาถิ่นว่า แกลมอ มีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่
ชัด ซึ่ งชาวไทยกูย ได้รับถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่ องและปฏิบตั ิมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ โดยจัดขึ้นเนื่ องใน 3
โอกาสคือ 1) เพื่อเป็ นการเคารพ ครู อาจารย์ ปู่ ย่า ตายาย เมื่อถึงวันสาคัญในรอบปี ก็ดาเนินพิธีกรรมขึ้นปี ละ 1 ครั้ง
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วง 8 หรื อ 15 ค่าเดือนยี่ของทุกปี 2)เพื่อบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถดลบันดาลทุกข์สุข เชื่อว่าผูท้ ี่
เคารพกราบไหว้จะท าให้ค รอบครั วอยู่เย็นเป็ นสุ ข เมื่ อเกิ ดเหตุไม่ดีกับสมาชิ ก ในครอบครั ว หรื อญาติ มีการ
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เจ็บป่ วยจะมีการบนบาน เมื่อได้ตามที่บนบานไว้ จึงจัดพิธีแก้บนโดยใช้ การแสดงแกลมอ 3)เป็ นการประกอบ
พิธีกรรมเพื่อรักษาผูป้ ่ วยซึ่งเป็ นการอัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมาให้ความช่วยเหลือขอคาแนะนาผ่านล่าม
หรื อคนทรง เพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่ วยและหาทางรักษาตามความเชื่อ ทั้งนี้ การแสดงทั้ง 3 โอกาส ใช้รูปแบบ
ของการแสดงและองค์ป ระกอบเดี ยวกัน ซึ่ งมี อ งค์ป ระกอบในการแสดงแกลมอดังนี้ 1)เครื่ อ งเซ่ น ไหว้พิ ธี
กรรมการเล่นแกลมอ 2)เครื่ องดนตรี ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม 3)ปะราประกอบพิธีกรรม 4)การแต่งกาย/การ
ทรงเจ้าของแม่มอและมอ (ผูป้ ระกอบพิธีกรรม) 5)รู ปแบบการแสดงขั้นตอนการร่ ายรา และผูว้ ิจยั พบว่าลาดับ
ขั้นตอนและการแสดงแกลมอมีดว้ ยกันทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการไหว้ครู และเชิญวิญญาณบรรพ
บุรุษเข้าร่ างทรง ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการเล่นช้างเล่นม้า ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการแหดอกไม้ ขั้นที่ 4 ขั้นตอนการตัดแพ
และการอาบน้ าผูเ้ จ็บป่ วย ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษเข้าบ้าน ขั้นที่ 6 ขั้นตอนการบายศรี สู่
ขวัญผูเ้ จ็บป่ วยปและการออกจากร่ างทรง
ขั้นที่ 2 การพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นเรื่ องการแสดงพื้นบ้านแกลมอ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรี ยนตูมวิทยานุสรณ์ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรี สะเกษ โดยจัดทาเป็ นรายวิชาใหม่ที่เป็ นสาระการเรี ยนรู ้
เพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ มีการกาหนดสาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั คาอธิ บาย
รายวิชา และออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ ประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ เวลา
20 ชัว่ โมง ประกอบด้วย หน่วยที่ 1)ประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของการแสดงแกลมอ เวลา 3 ชัว่ โมง 2)
รู ปแบบการแสดง เครื่ องแต่งกาย เวลา 13 ชัว่ โมง 3)ดนตรี และโอกาสที่ใช้ในการแสดง เวลา 3 ชัว่ โมง 4)การ
นาเสนอผลงาน เวลา 1 ชัว่ โมง ผูว้ ิจัยพบว่าการพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ท้องถิ่น เรื่ อง การแสดงแกลมอ มีความ
สอดคล้องอยูใ่ นระดับมากที่ สุด เนื่ องมาจากผูว้ ิจยั ได้ทาการลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเกี่ ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งในการจัดการเรี ยนการสอนและความสนใจของผูเ้ รี ยนในท้องถิ่นนั้นๆ อีกทั้งหน่วยการเรี ยนรู ้
ในแต่ละหน่ วยผูว้ ิจยั ได้ทาการวิพากษ์ร่วมกับวิทยากรท้องถิ่นและคณะครู โรงเรี ยนตูมพิทยานุ สรณ์ ซึ่ งมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่ องการแสดงแกลมอ
ขั้นที่ 3 การทดลองใช้สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น
ขั้นตอนนี้ เป็ นการดาเนิ นการทดลองใช้สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น โดยนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ อง
การแสดงแกลมอไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนตูมพิทยานุ สรณ์ จังหวัด ศรี สะเกษ
ภาคเรี ยนที่ 1 ประจาปี การศึ กษา 2560 จานวน 35 คน พบว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เรื่ อง การแสดง
แกลมอ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการสอนด้วยตนเองร่ วมกับวิทยากรท้องถิ่น นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการ
สอน ความคิดเห็ นนักเรี ยนให้ความสนใจซักถามและร่ วมแสดงความคิดเห็ น อีกทั้งนักเรี ยนสามารถ ทางานที่
ได้รับมอบหมายร่ วมกันด้วยความตั้งใจ เมื่อสิ้ นสุ ดการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้
พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 35 คน สามารถผ่านเกณฑ์ของการเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ อง
การแสดงแกลมอ ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้โดยแบ่งเป็ นลาดับดังนี้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เฉลี่ยร้อยละ 82.30 หน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 83.00 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ83.40 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เฉลี่ยร้อยละ 85.14
โดยคะแนนที่ ถือว่าผ่านเกณฑ์ คือ นักเรี ยนต้องทาได้คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จากการทาแบบฝึ กหัด
หรื อแบบทดสอบแต่ละครั้ง มีนักเรี ยน ผ่านเกณฑ์ทุกหน่ วยการเรี ยนรู ้ และจากการเปรี ยบเที ยบความแตกต่าง
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ระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ส่งเสริ มความตระหนักรู ้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่ อง
การแสดงแกลมอของนักเรี ยน ก่ อนเรี ยนกับ หลังเรี ยน นักเรี ยนมี คะแนนเฉลี่ ย ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่
ส่ งเสริ มความตระหนักรู ้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่ อง การแสดงแกลมอ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน โดย
ก่อนเรี ยน นักเรี ยนมีผลการเรี ยนที่ ร้อยละ 48.57 และหลังเรี ยนนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยร้อยละ
93.71 ผูว้ ิจัยพบว่าการจัด การเรี ยนการสอนมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ส่ งเสริ ม ความตระหนัก รู ้ คุ ณ ค่ าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่ อง การแสดงพื้นบ้านแกลมอ เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ เนื่ องจากการจัดการเรี ยนการ
สอนมีความสอดคล้องกับเนื้ อหาของบทเรี ยน และระยะเวลาในการจัดการเรี ยนการสอน จะช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู ้ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และไม่เกิ ดความสับสนในการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนควรบอก
วัตถุประสงค์ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อที่ผเู ้ รี ยนจะเกิดความสนใจใน
บทเรี ยน และเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบว่า บทเรี ยนที่ผูส้ อนจะดาเนิ นการสอนนั้นเกี่ยวกับเรื่ องอะไร ซึ่ งจะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนรู ้ และเกิดประสิ ทธิภาพในการเรี ยนได้อย่างดี อีกทั้งผูว้ ิจยั ยังได้มีการเลือกใช้
สื่ อการสอนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบทเรี ยนเพื่อที่ผเู ้ รี ยนจะได้มีความสนใจ ในกระบวนการเรี ยนรู ้ มาก
ยิง่ ขึ้นอีกด้วย โดยในการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละครั้งผูว้ จิ ยั ได้มีกิจกรรมการนาเข้าสู่บทเรี ยนที่มีการอธิบาย
ถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ที่จะเกิดขึ้น และมีการนาวิทยากรท้องถิ่นมาร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนอีกด้วย ทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจที่ อยากจะเรี ยนรู ้ และได้มีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ อี กทั้งผูเ้ รี ยนยังได้มี
โอกาสซักถาม จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะด้าน ไม่เพียงแต่อ่านจาก
ในตารางเท่ านั้น จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนฝึ กเป็ นคนหัด สังเกต และหัดซักถามในหัวข้อ ที่ ตนสงสัยอี ก โดยมี ค วาม
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของไทเลอร์ ที่กล่าวว่า การบูรณาการ คือ การจัดประสบการณ์ควรเป็ นในลักษณะ
ที่ ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้เพิ่ม พูน ความคิ ดเห็ น และได้แสดงพฤติ กรรมที่ ส อดคล้องกับ เนื้ อหาที่ เรี ยน เป็ นการเพิ่ ม
ความสามารถทั้งหมดของผูเ้ รี ยนที่จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ จึง
เป็ นแบบแผนของปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูเ้ รี ยนกับสถานการณ์ที่แวดล้อม ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการพัฒนาสาระ
การเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ องการแสดงพื้นบ้านแกลมอให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน อีกทั้งตามทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ของไทเลอร์ยงั กล่าวไว้วา่ ในวิชาทักษะ ผูส้ อน ต้องเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีการฝึ กทักษะในกิจกรรมและ
ประสบการณ์ บ่อยๆ และต่อเนื่ องกัน ผูว้ ิจยั พบว่าจากทฤษฎี การเรี ยนรู ้ดงั กล่าวจะทาให้ท้ งั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเรี ยนการสอนได้อย่างดีอีกด้วย

7.ข้ อเสนอแนะ
(1) โรงเรี ยนสามารถพัฒ นาสาระการเรี ยนรู ้ ท้องถิ่ น เรื่ อง การแสดงแกลมอ ไปเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
หลักสู ตรสถานศึกษาที่ อยูใ่ นสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ เพื่อให้นักเรี ยนได้เลือกตามความสนใจและความถนัด หรื อ
อาจไปใช้ในการเรี ยนการสอนแบบโครงงานได้
(2) การทาวิจยั กับโรงเรี ยนและผูเ้ รี ยนควรมีจานวนชัว่ โมงที่สอดคล้องกับหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ
(3) สามารถนาสาระการเรี ยนรู ้ท้องถิ่น เรื่ อง การแสดงแกลมอ ไปบู รณาการร่ วมกับสาระการเรี ยนรู ้
อื่นๆ ได้
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ครั้งนี้ที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี
ขอขอบพระคุณคุณบิดา มารดาและญาติพี่นอ้ งทุกท่านที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้านให้กาลังใจ
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หมด จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
คุณค่าทั้งหลายที่ ได้รับจากปริ ญญานิ พนธ์ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นกตัญญูกตเวที แด่บิดา มารดา และ
บูรพาจารย์ที่เคยอบรมสัง่ สอน ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนที่ มุ่งเน้น
การพัฒ นากระบวนการคิ ดของนักศึ กษาคณะวิชาบริ ห ารธุ รกิ จ นิ เทศศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ แ ละ (2) เพื่ อ
เปรี ยบเทียบความคาดหวังต่อเกรดของนักศึกษาคณะวิชาบริ หารธุรกิจ นิเทศศาสตร์และมนุษยศาสตร์ดว้ ยวิธีสอน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษากลุ่มคณะวิชาบริ หารธุรกิ จ นิ เทศ
ศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ต่างชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา ศป.105: ทักษะการศึกษา ซึ่งเป็ นวิชาเลือกเสรี ในภาค
ฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559 จานวน 110 คน โดยสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุ มาน โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two-Way MANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า (1) คณะวิชามนุษยศาสตร์มีค่าเฉลี่ยของทักษะการเขียนภาษาไทยจากการสอนที่มุ่งเน้น
การพัฒนากระบวนการคิ ดอยู่ในระดับมากที่ สุด ส่ วนเกรดคาดหวังในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเกรด
คาดหวังในระดับสู ง (2) คะแนนการพัฒนาการเขียนภาษาไทยจากการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิด
ประเด็น “ทักษะการเขียนสร้างสรรค์” มีคะแนนสู งสุ ด โดยคณะวิชานิ เทศศาสตร์ ได้พฒั นาทักษะการเขียนจนได้
คะแนนมากที่ สุดในการทดสอบครั้งสุ ดท้ายของประเด็น “ทักษะการเขียนรายงาน” และ (3) คะแนนเฉลี่ยการ
พัฒนาการเขียนภาษาไทยโดยรวมของผูม้ ีเกรดคาดหวังในระดับสู ง มีแนวโน้มจะได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าผูท้ ี่ มี
เกรดคาดหวังในระดับปานกลาง ทั้งนี้ โดยตัวแปรกลุ่มคณะวิชามีผลกระทบต่อการพัฒนาการเขียนภาษาไทยใน
ประเด็น “ทักษะการเขียนรายงาน” อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 และตัวแปรเกรดคาดหวังมีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาการเขียนภาษาไทยในประเด็น “ทักษะการเขียนวิเคราะห์” อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
คาสาคัญ: ทักษะการเขียนภาษาไทย การสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิด
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ABSTRACT
The objectives of this research are: (1) to compare Thai language writing skills learnt through thinking
process development-based teaching for Bangkok University students, and (2) to compare grade expectations of
the students who have been instructed through thinking process development-based teaching. The sample
consists of 1 1 0 students from Business Administration, Communicative Arts, and Humanities Faculties in
various academic years. All of them were enrolled in LB105: Study Skills, a summer term elective subject in
academic year 2 0 1 6 . The subjects were recruited through cluster sampling. Both descriptive statistics
(frequency, percentage, average, and standard deviation) and inferential statistics (two-way MANOVA) were
employed in this study.
The study shows that that: 1) students from Humanities Faculty exhibit the highest average score in
Thai language writing skill learnt through thinking process development-based teaching, and their intermediate
level grade expectations have higher average score than high level grade expectations do; 2) in the comparison
of scores across Thai language writing skills learnt in thinking process development-based teaching, creative
writing skill has the highest score. Students from Communicative Arts Faculty have developed their writing
skills and scored the highest in report writing skill assessment. Students with high grade expectations have a
tendency to exhibit lower average score in overall writing skill development than those with intermediate grade
expectations. The faculty variables significantly affect the report writing skill development at 0.10. Similarly,
the grade expectation variables significantly affect the critical writing skill development at 0.10.
KEYWORDS: Thai language writing skill, thinking process development-based teaching

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การคิ ดเป็ นสิ่ งที่ ก่อให้เกิ ดการสร้างสรรค์และผลิ ตภาพที่ มีคุณ ค่าซึ่ งเป็ นที่ ตอ้ งการของสังคมในการ
พัฒนาประเทศชาติมากที่ สุด การคิดเป็ นกระบวนการที่ ก่อให้เกิ ดการจัดระบบความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร ซึ่ งเป็ น
ประสบการณ์ เดิ มกับประสบการณ์ ใหม่ ทาให้เกิ ดผลจากการจัดระบบความรู ้ ข้อมูลแปรผลการคิดและแสดง
พฤติกรรมออกมาหลายลักษณะ การคิดจึงเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายที่
สถานศึกษาจาเป็ นต้องให้ความสาคัญในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการคิดให้แก่ผเู ้ รี ยน
เนื่ องจากการคิดเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการแสดงออก หรื อพฤติกรรมของบุคคล การพัฒนาการคิดจึง
เป็ นจุดมุ่งหมายของการศึ กษาทุ กระดับที่ พยายามจะพัฒนาตลอดมา ดังจะเห็ นจากการอุดมศึ กษาไทย 4.0 การ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2552 ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการคิดที่สาคัญ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ที่กาหนดแนวทางให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ฝึ กทักษะกระบวนการคิดให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ น ทา
เป็ น รู ้จกั คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ โดยสามารถสื่ อความคิดผ่านการพูดหรื อการเขียนได้อย่างมี
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คุณภาพ จึ งเป็ นไปตามหลักการจัดการศึ กษาเพื่อพัฒนาที่ ยงั่ ยืน ที่ ได้เน้นการให้ความสาคัญในการพัฒนาทักษะ
การคิดและมุมมองค่านิยมต่างๆ แก่ผเู ้ รี ยนในยุคนี้ (วิจารณ์ พานิช, 2555 ; ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์และคณะ, 2559 และ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
ในความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการคิดจะเห็นว่า ภาษาเป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการคิดและการถ่ายทอด
ความคิดนั้นให้ผอู ้ ื่นทราบ และในกระบวนการสื่ อสาร คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน พบว่า ทักษะการเขียนเป็ นทักษะ
ที่ยากที่ สุดและจะพัฒนาได้ชา้ กว่าทักษะด้านอื่น (Leki, I., 1991) เพราะต้องถ่ายทอดความคิดออกมาให้ตรงกับ
ความมุ่งหมายที่ตอ้ งการจะสื่ อ โดยต้องมีความรู ้ในเรื่ องที่จะเขียนดี มีการจัดระเบียบหรื อลาดับความคิดดี มีความ
กระชับ ในเรื่ อ งที่ คิ ด และสามารถน าเสนอความคิ ด ด้วยวิธี ก ารเขี ยนแบบต่ างๆ ได้อ ย่างถู ก ต้อ งและชัด เจน
(จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2560 ; ดวงใจ ไทยอุบุญ, 2556. และยุกติ มุกดาวิจิตร, 2558) ปั ญหาการเขียนเรี ยบเรี ยงความ
คิดจึงนับเป็ นปั ญหาที่สาคัญ โดยเฉพาะในการวัดและประเมิ นผลด้วยการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยของผูเ้ รี ยนทุก
คณะ ซึ่ งจาเป็ นจะต้องได้รับการฝึ กฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อยกระดับความสามารถในการเขียนถ่ายทอด
ความรู ้และความคิดได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับที่ดีข้ ึน
นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้เน้น ความสาคัญ ของทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิ ด
สังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งเป็ นทักษะพื้นฐานในการดารงชีวติ ที่ ทุกคนต้องเรี ยนรู ้เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ ของตน ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของผูส้ อนในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทกั ษาทั้ง 3 ด้านนี้ ให้แก่ผเู ้ รี ยนโดยแทรก
ไปพร้อมๆ กับการเรี ยนเนื้ อหาวิชา ซึ่ งจะให้ผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรี ยนรู ้สูงกว่า ทั้งนี้ เพื่อเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้ออกไป
เป็ นคนทางานที่ใช้ความรู ้และเป็ นบุคคลพร้อมเรี ยนรู ้ โดยใช้ทกั ษะดังกล่าวเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ในระดับสู ง
และการปรับ ตัว ซึ่ งจะช่ วยให้สามารถก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ วและซับซ้อนในยุคดิ จิทัลนี้ ได้อย่างมี
ความสุข
ผูว้ จิ ยั เห็นความสาคัญของกระบวนการคิดทั้ง 3 ด้านดังกล่าว จึงสนใจนาการสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการ
คิดมาใช้ในการสอนวิชา ศป.105: ทักษะการศึกษา ซึ่งเป็ นวิชาเลือกเสรี ในระดับปริ ญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตร์
และการจัดการการท่องเที่ยว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านทักษะการเขียนภาษาไทยซึ่ งเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ของผูเ้ รี ยนในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล เลือกและประเมิ นผลข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
สามารถเลือกใช้รูปแบบและวิธีการเขียนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการสื่ อสารของ
ทุกรายวิชา และทุกคณะวิชา ประกอบกับรายวิชานี้ มีกิจกรรมการสอนที่หลากหลายและนักศึกษาเห็นว่า เป็ นวิชา
ที่ไม่ยากเกินไปที่จะสามารถทาให้ได้เกรดในระดับที่สูง จึงเป็ นแรงจูงใจที่ทาให้นกั ศึกษาจากหลากหลายคณะวิชา
จานวนมากมาลงเรี ยนวิชานี้ในแต่ละปี การศึกษา
จากประสบการณ์ในการสอนรายวิชานี้ ผูว้ ิจยั พบว่า นักศึ กษาที่สนใจลงเรี ยนวิชานี้ ของแต่ละคณะวิชา
จะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน เช่น นักศึกษากลุ่มคณะวิชาบริ หารธุรกิจจะมีลกั ษณะชอบวางแผน กล้าแสดงออก มี
ความเป็ นผูน้ าและชอบจัดเก็บข้อมูล ในขณะที่ กลุ่มคณะวิชานิ เทศศาสตร์ จะชอบแสดงออก รักอิสระ มีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีอารมณ์ศิลปิ น ส่วนกลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์จะชอบพบปะผูอ้ ื่น ชอบและสนใจการอ่าน เขียน
ค้นคว้า และชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น จึงสอดคล้องกับศาสตร์ ของแต่ละคณะวิชาและการสังเกตบุคลิกภาพตามทฤษฎี
การเลือกอาชี พของ Holland, John L. (2560: ออนไลน์ ) ซึ่ งส่ งผลให้ลกั ษณะการเรี ยนรู ้ของนักศึ กษาแต่ละคณะ
วิชามีความแตกต่างกันด้วย
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นอกจากนั้น ในรายวิชานี้ มีกิจกรรมที่ เน้นการใช้ทีมและกระบวนการร่ วมมือประสานใจเป็ นฐานการ
เรี ยนรู ้ โดยนักศึกษาต้องทากิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่มใหญ่ (7-10 คน) ในการเรี ยนรู ้ ผูว้ จิ ยั จึง
ได้สร้างแรงจูงใจในการเรี ยน โดยในชัว่ โมงแรกของการเรี ยนได้ให้นักศึ กษาเขียนข้อมูลส่ วนตัว พร้อมให้ระบุ
เกรดคาดหมายในวิชานี้ และระบุวิธีการของตนที่คาดว่าจะช่วยให้ได้รับเกรดสู งตามความคาดหวัง จากนั้นได้ให้
ศึกษาแนวทางปฏิ บตั ิที่จะทาให้ได้ผล A หรื อ B+ ที่ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนตามทฤษฎีความคาดหวังของ
Victor Vroom (2560: ออนไลน์) ที่ เชื่ อว่าความคาดหวังที่ จะสามารถทางานสาเร็ จหรื อไม่เป็ นตัวกาหนดความ
พยายามและความเชื่ อมัน่ ว่า ผลของความพยายามจะนาไปสู่ เกรดที่ ตอ้ งการจะได้ รวมทั้ง แรงจูงใจจะสู งขึ้นเมื่อ
เห็นว่า มีโอกาสที่จะได้เกรดตามความคาดหวังจึงสอดคล้องกับความพยายามของผูส้ อนในการกระตุน้ แรงจูงใจนี้
โดยเน้นเกรดคาดหวังของผูเ้ รี ยนจากคะแนนของกิจกรรมที่ได้รับเป็ นระยะในระหว่างการเรี ยนการสอน
อย่างไรก็ตาม จากหลักสู ตรของศาสตร์ ที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคณะวิชาบริ หารธุ รกิ จ นิ เทศศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง การกาหนดเป้ าหมายหรื อเกรดคาดหวังที่แตกต่างกันของนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มคณะวิชา
ในการเรี ยนรายวิชานี้ จึ งเป็ นเหตุผลที่ ทาให้ผูว้ ิจัยสนใจที่ จะตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ ดว้ ยวิธีสอนที่ มุ่งเน้นการ
พัฒนากระบวนการคิดในการส่ งเสริ มทักษะการเขียนภาษาไทยที่ จะส่ งผลต่อนักศึ กษาในคณะวิชาและเกรดที่
คาดหวัง โดยการเปรี ยบเที ยบทักษะการเขี ยนภาษาไทยด้วยวิธีส อนที่ มุ่ งเน้น การพัฒ นากระบวนการคิ ดของ
นักศึ กษาที่ มี คณะวิชาและความคาดหวังต่อเกรดที่ แตกต่างกัน ในการเรี ยนรายวิชา ศป.105: ทักษะการศึ กษา
Section 9600 ในภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559 อันจะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของรายวิชา
นี้ และในการส่ งเสริ มการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาแต่ละกลุ่มคณะวิชาให้สามารถพัฒนากระบวนการคิดและ
การเขียนสื่ อความคิดได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดของ
นักศึกษาคณะวิชาบริ หารธุรกิจ นิเทศศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบความคาดหวังต่อเกรดของนักศึกษาคณะวิชาบริ หารธุรกิจ นิเทศศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ดว้ ยวิธีสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิด

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ตัวแปรที่เป็ นผลมาจากวิธสี อนที่เน้ นการพัฒนากระบวนการ
ย คิดเพือ่ การส่ งเสริมทักษะการเขียนภาษาไทย
1. คณะวิชา
1) กลุ่มคณะวิชาบริ หารธุ รกิจ
2) กลุ่มคณะวิชานิเทศศาสตร์
3) กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์
2. เกรดคาดหวัง 1) ระดับสูง (A)
2) ระดับปานกลาง (B+/B/C+)

คะแนนทักษะการเขียนภาษาไทยด้ วยวิธีสอนทีม่ ่ ุงเน้ นการพัฒนากระบวนการ
คิด 3 ด้ าน รวม 6 ตัวแปร
1. ทักษะการเขียนวิเคราะห์
2. ทักษะการเขียนสังเคราะห์
3. ทักษะการเขียนสร้างสรรค์
4. ทักษะการเขียนรวมทั้ง 3 ด้าน (เพลง)
5. ทักษะการเขียนรวมทั้ง 3 ด้าน (บทความ) 6. ทักษะการเขียนรายงาน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Design) เป็ นการศึกษากลุ่มเดียวที่วดั เฉพาะ
หลังการทดลอง (one-group posttest only design) เนื่ องจากเป็ นการทดลองกับภาคเรี ยนภาคฤดูร้อนที่มีช่วงเวลา
ระยะเวลาจากัด จึงไม่สามารถเก็บคะแนนก่อนเรี ยน (pretest) ได้ ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจยั มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร ตารา บทความ งานวิจยั และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ดาเนิ นการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้ มูลจาก 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต เช่น คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์ตามกรอบ
TQF และทักษะเพื่อการดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21
2) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ได้แก่ (1) องค์ประกอบ กระบวนการ และ
แนวทางการพัฒ นาการคิ ด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้ างสรรค์ (2) หลักการเขี ยน กระบวนการเขี ยน และ
หลักการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย (3) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของไทเลอร์ (Tyler, 1969) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมื อ (2560: ออนไลน์) หลักการใช้ที มเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ (ไพฑู รย์ สิ น ลารั ตน์ , 2553) ปิ รามิ ดการเรี ยนรู ้
(2560: ออนไลน์) และ Mind Map (2560: ออนไลน์)
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบการเรี ยนการสอน ดังนี้
1) กาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ กาหนดแนวทางพัฒนาและรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่ สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ รวมทั้ง หลักการพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาไทย
2) ออกแบบการเรี ยนการสอนวิชา ศป.105: ทักษะการศึ กษา โดยจัดรวมเนื้ อหาเฉพาะด้านการ
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย ได้แก่ การจับใจความสาคัญ การย่อความ การสรุ ปความ การเขียนเพื่ออธิ บาย
ความและเพื่ อแสดงความคิ ดเห็ นและการเขี ยนตอบข้อสอบ รวมทั้ง แนวทางพัฒ นาการคิ ดวิเคราะห์ การคิ ด
สังเคราะห์ แ ละการคิ ด สร้ างสรรค์ โดยการใช้ที ม เป็ นฐานการเรี ยนรู ้ ก ารใช้ก ระบวนการเรี ยนรู ้ แ บบร่ วมมื อ
ประสานใจ และการใช้แผนผังความคิด
ขั้นตอนที่ 3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนี้
1) จัด แผนการเรี ย นรู ้ โดยใช้สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระกอบการเสริ ม สร้ า งทัก ษะการเขี ย น ผ่า น
กระบวนการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ รวมทั้ง ใช้แผนผังความคิดเป็ นตัวช่วยในการจัด
ระเบียบความคิด
2) แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็ น 12 กลุ่มๆ ละ 7-10 คน ขับเคลื่อนกลุ่มโดยใช้ทีมเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ผ่าน
กระบวนการบริ หารจัดการกลุ่มทางไลน์กลุ่ม ซึ่งจะมีคะแนนการมีส่วนร่ วมทั้งส่วนบุคคลและกลุ่ม
3) จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การเรี ยนรู ้ของไทเลอร์ และปิ รามิ ดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ความ
ต่อเนื่ องเพื่อฝึ กทักษะการคิดและการเขี ยนแต่ละด้าน ใช้การจัดช่วงลาดับจากทักษะการคิ ดที่ ง่ายไปสู่ การคิดที่
ซับซ้อนขึ้น และใช้การบูรณาการประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความคิดเห็ นและสามารถเขียน
ตอบได้ตรงตามประเด็นที่ตอ้ งการ

1637

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

4) จัดการประเมินผลโดยการทดสอบหลังกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ทดสอบการ
เขี ยนเชิ งวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ด้วยกิ จกรรมรายคู่ 2-3 คน (3 ครั้ง) ช่ วงที่ 2 เป็ นการบู รณาการ
ความคิดทั้ง 3 ด้านจากการทดสอบด้วยบทเพลง และบทความทางประวัติศาสตร์ ดว้ ยกิจกรรมรายบุคคล (2 ครั้ง)
และช่วงที่ 3 เป็ นการบูรณาการกระบวนการคิดและการเขียนทั้ง 3 ด้านด้วยกิ จกรรมกลุ่มใหญ่ (1 ครั้ง) โดยให้
บูรณาการเนื้อหาซึ่ งเป็ นผลการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ จากสื่ อ 5 ประเภทมาสร้างสรรค์เป็ นไฟล์กลุ่มประกอบ
คลิปก่อนเพื่อนาเสนอรายงานหน้าชั้น จากนั้น จึ งให้นาผลงานทั้งหมดของกลุ่มมาเขียนในรู ปแบบของรายงาน
วิชาการ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คื อ นักศึ กษาที่ ล งทะเบี ยนเรี ยนวิชา ศป.105: ทักษะการศึ กษา เป็ นวิชาเลื อกเสรี ตลอดปี
การศึ กษา 2559 จากจานวนประชากรทั้งสิ้ น 330 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาทุกชั้นปี จากกลุ่มคณะวิชา
บริ หารธุ รกิ จ 59 คน กลุ่มคณะวิชานิ เทศศาสตร์ 30 คน และกลุ่มคณะวิชามนุ ษยศาสตร์ 21 คน รวม 110 คน ที่
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา ศป.105: ทักษะการศึกษา Section 9600 เป็ นวิชาเลือกเสรี ในภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559
โดยใช้นกั ศึกษาจานวน 110 คน ซึ่งเป็ นการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 1) ตัวแปรอิสระซึ่ งเป็ นผลมาจากการสอนที่ เน้นการพัฒนากระบวนการคิด
เพื่ อ การส่ งเสริ ม ทัก ษะการเขี ย นภาษาไทยโดยมี 2 ตัวแปร คื อ ตัวแปรคณะวิชา 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ม คณะวิช า
บริ หารธุรกิจ นิ เทศศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และตัวแปรเกรดคาดหวัง ได้แก่ เกรดคาดหวังในระดับสู ง (A) และ
ในระดับปานกลาง (B+/B/C+) และ 2) ตัวแปรตาม มี 3 ด้าน 6 ตัวแปร คือ คะแนนทักษะการเขียนภาษาไทยด้วย
วิธีสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะการเขียนวิเคราะห์ ทักษะการเขียนสังเคราะห์ ทักษะการ
เขียนสร้างสรรค์ ทักษะการเขียนรวมทั้ง 3 ด้าน และทักษะการเขียนรายงานของนักศึกษาต่างคณะวิชาและชั้นปี ที่
ลงเรี ยนวิชา ศป.105: ทักษะการศึกษา Section 9600 เป็ นวิชาเลือกเสรี ในภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559
4.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา จานวน 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2560) แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่
1 ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาและออกแบบการเรี ยนการสอน ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ในการส่ งเสริ มทักษะการเขียนภาษาไทย
และระยะที่ 3 วัดผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดทดสอบภายหลังการสอนและการจัดกิจกรรมแต่ละด้าน
4.5 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย มีจานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบบันทึ กข้อมูลส่ วนบุคคลของนักศึกษา
เพื่อบันทึกคณะวิชาและความคาดหวังต่อเกรด พร้อมแนวทางที่จะทาให้ได้เกรดดังกล่าว และเกณฑ์ประกอบการ
พิ จ ารณาให้ เกรด A และ B+ ของผู ้ส อน 2) แผนการจัด การเรี ย นรู ้ โดยประกอบด้ ว ย บทความและสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่เน้นประเด็นการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ 3) แบบทดสอบผลการเรี ยนรู ้การพัฒนาทักษะการเขีย นภายหลังการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการพัฒนาทักษะการคิ ด 3 ด้าน คือ แบบทดสอบรายคู่ แบบทดสอบรายบุ คคลและ
แบบทดสอบกลุ่มใหญ่
ทั้งนี้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบรายคู่และแบบทดสอบรายบุคคลทั้งหมดนี้ได้ผา่ นการตรวจสอบ
คุณภาพเชิงเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านซึ่ งมีคุณวุฒิปริ ญญาโท มีประสบการณ์การสอนและเคยร่ วมสอนเป็ นทีม
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ในวิชา ศป.105 : ทักษะการศึ กษา กับผูว้ ิจยั มานานกว่า 5 ปี การศึกษาก่อนที่ วิชานี้ จะถูกปรับจากวิชาพื้นฐานของ
หลายคณะวิชาให้มาเป็ นวิชาเลือกเสรี
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปใช้กบั นักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ที่ลงทะเบี ยนเรี ยนในกลุ่มวิชาเลื อกเสรี รายวิชา ศป.105: ทักษะการศึ กษาของภาคฤดู ร้อน ปี
การศึกษา 2559 จานวน 110 คน
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติวิเคราะห์ท้ งั สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดย
สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนสถิ ติ เชิ งอนุ ม าน ใช้วิเคราะห์ ความแปรปรวนพหุ คู ณ แบบสองทาง (Two-Way
MANOVA) เพื่อตรวจสอบค่าเฉลี่ยของทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์
การคิ ด สั ง เคราะห์ และการคิ ด สร้ างสรรค์ จ าแนกตามกลุ่ ม คณะวิช า 3 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย กลุ่ ม คณะวิ ช า
บริ หารธุรกิจ กลุ่มคณะวิชานิ เทศศาสตร์ และกลุ่มคณะวิชามนุ ษยศาสตร์ และจาแนกตามเกรดคาดหวัง 2 ระดับ
ประกอบด้วย เกรดคาดหวังระดับสูง (A) และระดับปานกลาง (B+/B/C+)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปเป็ น 3 ข้อ ดังนี้
5.1 การศึกษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของนักศึกษา พบว่าในจานวน 110 คน มีนกั ศึกษาเพศชาย 55 คน (ร้อย
ละ 50.0) และเพศหญิง 55 คน (ร้อยละ 50.0) มาจากกลุ่มคณะวิชาบริ หารธุรกิจ 59 คน (ร้อยละ 53.6) นิ เทศศาสตร์
30 คน (ร้ อยละ 27.3) และมนุ ษยศาสตร์ 21 คน (ร้อยละ 19.1) โดยมี เกรดคาดหวังในระดับสู ง 61 คน (ร้ อยละ
55.5) และในระดับปานกลาง 49 คน (ร้อยละ 44.5)
5.2 การศึกษาทักษะการเขียนภาษาไทยด้ วยวิธีสอนที่ม่ ุงเน้ นการพัฒนากระบวนการคิดของนักศึกษาที่
มีคณะวิชาและความคาดหวังต่ อเกรดทีแ่ ตกต่ างกัน
ตารางที่ 1 ขนาดของกลุ่มย่อย (n ) ค่าเฉลี่ย ( ̅X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของทักษะการเขียนภาษาไทย
ด้วยวิธีสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ จาแนกตาม
คณะวิชา และเกรดคาดหวัง (คะแนนเต็ม 10)
คณะวิชา

เกรดคาดหวังระดับสู ง
n

̅
X

SD

กลุ่มคณะวิชาบริ หารธุ รกิจ

35

7.57

กลุ่มคณะวิชานิเทศศาสตร์

14

กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์
รวม

เกรดคาดหวังระดับปานกลาง

รวม

n

̅
X

SD

n

̅
X

SD

0.53

24

7.59

0.48

59

7.58

0.51

7.54

0.53

16

7.75

0.39

30

7.65

0.46

12

7.58

0.53

9

7.87

0.21

21

7.73

0.37

61

7.57

0.52

49

7.69

0.42

110

7.62

0.48

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ 7.62 คะแนน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 คะแนน
เมื่อจาแนกตามคณะวิชาและเกรดคาดหวังแล้วปรากฏผลดังนี้
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1. การจาแนกค่าเฉลี่ยตามคณะวิชา คณะวิชาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์ (7.73)
รองลงมา คือ กลุ่มคณะวิชานิเทศศาสตร์ (7.65) และกลุ่มคณะวิชาบริ หารธุรกิจ (7.58) ตามลาดับ โดยคะแนนของ
กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์มีการกระจายน้อยที่สุด (0.37)
2. การจาแนกค่าเฉลี่ยตามเกรดคาดหวัง เกรดคาดหวังในระดับปานกลาง (7.69) มีค่าเฉลี่ยมากกว่าเกรด
คาดหวังในระดับสู ง (7.57) และคะแนนของเกรดคาดหวังระดับปานกลางมีการกระจายน้อยกว่าเกรดคาดหวังใน
ระดับสูง (0.42)

คะแนน

5.3 ผลการเปรี ย บเทียบทัก ษะการเขี ยนภาษาไทยด้ วยวิธี สอนที่ม่ ุงเน้ น การพัฒ นากระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาทีม่ คี ณะวิชาและความคาดหวังต่ อเกรดทีแ่ ตกต่ างกัน
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
ทักษะการเขียน
วิเคราะห์

ทักษะการเขียน
สังเคราะห์

ทักษะการเขียน
สร้างสรรค์

ทักษะการเขียน
รวม 3 ด้าน
(เพลง)

ทักษะการเขียน
รวม 3 ด้าน
(บทความ)

ทักษะการเขียน
รายงาน

บธ

7.01

7.64

8.21

7.84

7.06

7.71

นศ

6.73

7.75

8.13

7.70

7.57

8.03

มท

7.31

7.76

8.36

8.00

6.88

7.93

รวม

7.02

7.72

8.23

7.85

7.17

7.89

แผนภาพที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนทักษะการเขียนภาษาไทยของกลุ่มคณะวิชา จาแนกตามประเด็นการศึกษาทั้ง 6 ประเด็น

จากการศึกษาโดยภาพรวม (ดัง แผนภาพที่ 2) พบว่า ทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ เมื่อนับจากคะแนนเริ่ มต้นในครั้งที่ 1 แล้ว (7.02)
พบว่า ครั้งที่ 2 (7.72) และครั้งที่ 3 (8.23) มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามลาดับ และสองครั้งต่อมามีคะแนนลดลงจากครั้งที่
สามตามลาดับ (7.85, 7.17) แต่ก็เพิ่มขึ้นในครั้งสุ ดท้าย (7.89) ทั้งนี้ โดยมีคะแนนสู งสุ ดในครั้งที่ สามในประเด็น
“ทักษะการเขียนสร้างสรรค์” และมีคะแนนต่าสุดในครั้งที่หนึ่งในประเด็น “ทักษะการเขียนวิเคราะห์”
เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนการพัฒนาการเขียนภาษาไทย โดยจาแนกตามคณะวิชาแล้วพบว่า ในครั้งที่หนึ่ ง
กลุ่มคณะวิชานิ เทศศาสตร์ (นศ.) มีคะแนนน้อยที่สุด (6.73) และกลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์ (มท.) มีคะแนนมาก
ที่สุด (7.31) ต่อมาในครั้งที่สองและสามมีคะแนนเพิ่มขึ้นอยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกันตามลาดับ ส่ วนในครั้งที่สี่ ซึ่ ง
เป็ นทักษะการเขียนรวม 3 ทักษะ (เพลง) มีคะแนนลดลงอยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกันจากครั้งที่ 3 ซึ่ งไม่แตกต่างกัน
มากนัก (7.70 - 8.00) แต่ในครั้งที่ ห้าซึ่ งเป็ นทักษะการเขียนทักษะรวม 3 ด้าน (บทความ) มีคะแนนลดลงอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมาก (6.88 -7.57) โดยครั้งที่ห้านี้ กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์ (มท.) มีคะแนนน้อย

1640

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ที่สุด (6.88) และกลุ่มคณะวิชานิเทศศาสตร์ (นศ.) มีคะแนนมากที่สุด (7.57) อย่างไรก็ตาม ในครั้งสุดท้าย “ทักษะ
การเขียนรายงาน” นักศึกษาทุกกลุ่มมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 5 แต่ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก (7.71- 8.03)
นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนพหุ คูณ แบบสองทาง (Two-Way MANOVA) ของ
ทัก ษะการเขี ย นภาษาไทยด้วยวิ ธี ส อนที่ มุ่ ง เน้น การพัฒ นาการคิ ด วิ เคราะห์ การคิ ด สั ง เคราะห์ และการคิ ด
สร้างสรรค์ เพื่อเป็ นการตรวจสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติของความสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ด้วย
สถิติเชิ งอนุ มานโดยดูจากค่าเฉลี่ยของทักษะการเขี ยนภาษาไทยที่ มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดทั้ง 3 ด้าน
จาแนกตามคณะวิชาและเกรดคาดหวัง พบว่า ปฏิ สัมพันธ์(Interaction) ไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.10 จึ ง
พิจารณาผลกระทบหลัก (Main Effect) ต่อไป ซึ่ งพบว่า ตัวแปรคณะวิชามี ผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการ
เขียนในประเด็น “ทักษะการเขียนรายงาน” อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยสถิติ F (2,104) = 2.693, P < 0.10 และ
ตัวแปรเกรดคาดหวังมีผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการเขียนในประเด็น “ทักษะการเขียนเชิงวิเคราะห์ ” อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยสถิติ F (1,104) = 4.532, p < 0.10

6. อภิปรายผล
6.1 จากภาพรวมของการศึกษาทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิด
ระหว่างนักศึกษาที่มีคณะวิชา และความคาดหวังต่อเกรดที่ แตกต่างกันพบว่า คณะวิชาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คือ
กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์ โดยมีนิเทศศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ รองลงมาตามลาดับ จึงสอดคล้องกับศาสตร์ ของ
แต่ละคณะวิชาตามทฤษฎี การเลือกอาชี พของ Holland, John L. (2560: ออนไลน์ ) ซึ่ งระบุว่า นักศึ กษาในกลุ่ม
คณะวิชามนุษยศาสตร์ จะมุ่งพัฒนาความคิดและปั ญญา ชอบและสนใจการอ่าน เขียน และค้นคว้า ในขณะที่คณะ
วิชานิ เทศศาสตร์มีความคิดริ เริ่ มสู ง และคณะวิชาบริ หารธุรกิจชอบวางแผน ชอบการคานวณและมีความเป็ นผูน้ า
โดยจะส่ ง ผลต่ อ ลัก ษณะพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ทัก ษะการเขี ย นภาษาไทยด้ว ยวิ ธี ส อนที่ มุ่ ง เน้ น การพัฒ นา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
6.2 จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของไทเลอร์(Tyler, 1969) ซึ่งใช้ความต่อเนื่องใน
การฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ ผ่านการฝึ กเขียนในแต่ละด้าน ใช้การจัดช่วงลาดับจาก
ทักษะการเขี ยนที่ ง่ายไปสู่ ทักษะที่ ซับซ้อนขึ้ น และใช้การบู รณาการทักษะทั้ง 3 ด้าน เพื่อเพิ่ มพูนการคิ ด และ
ความสามารถในการเขียนสื่ อสารมาประกอบกับการจัดประเมินผลหลังการเรี ยนรู ้ทกั ษะแต่ละด้าน ได้พบว่า เมื่อ
นามาเปรี ยบเที ยบทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดของทั้ง 3 กลุ่มคณะวิชา
แม้วา่ จะเริ่ มต้นด้วยคะแนนพัฒนาทักษะการเขียนที่แตกต่างกัน แต่กิจกรรมรายคู่ทาให้ทุกกลุ่มคณะวิชามีคะแนน
เฉลี่ยที่สูงขึ้นและใกล้เคียงกันในการทดสอบครั้งที่ 2 และ 3 ต่อมา ทั้งนี้ เพราะการทางานด้วยกันเป็ นทีม 2-3 คน
จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ในเชิงลึก (บุญศรี วงศ์พิพฒั นกุล, 2550) และมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะการคิด
และการเขียนสื่ อสารที่ชดั เจน ครอบคลุมและครบถ้วนยิง่ ขึ้น
หลังจากนั้น เมื่ อ ให้ทดสอบกิ จกรรมรายบุ คคลในการพัฒ นาทักษะการเขี ยนทั้ง 3 ด้านร่ วมกัน เพื่ อ
ตรวจสอบความสามารถในการเขียนเป็ นรายบุคคลพบว่า ทุกคณะวิชามีคะแนนลดลงและแตกต่างกันจากช่วงแรก
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะต้องใช้ทักษะในการเขียนตอบที่ ซับซ้อนมากขึ้น โดยกลุ่มคณะวิชานิ เทศศาสตร์ มีคะแนน
สู งสุ ดในการทดสอบครั้งที่ 5 นี้ ส่ วนในช่วงกิจกรรมกลุ่มใหญ่ครั้งสุ ดท้าย ซึ่ งมีการเขียนร่ วมกันในรู ปแบบของ
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รายงานทางวิชาการ ทุกกลุ่มคณะวิชาได้มีคะแนนสู งขึ้นอย่างใกล้เคียงกัน จึงสอดคล้องกับการศึ กษาของบุญศรี
วงศ์พิพฒั นกุล (2550) ที่เน้นว่า หัวใจของความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม คือ การสร้างความเหนียวแน่น
และผูกพันในการทางานร่ วมกันของทีม โดยนักศึกษาได้รับผิดชอบงานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดมาก่อน ตั้งแต่การทา
กิจกรรมเลือกสื่ อ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยการนาเสนอรายงานหน้าชั้นก่อนการทา
กิจกรรมกลุ่มใหญ่ แล้วจึงนามาเขียนเป็ นรายงานวิชาการซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและเรี ยบร้อยของ
งานกลุ่มนี้ร่วมกันเป็ นอย่างดีก่อนการส่งผลงานชิ้นสาคัญนี้
อย่า งไรก็ ต าม เป็ นที่ น่ า สั ง เกตว่า เมื่ อ ได้รั บ การพัฒ นาทั ก ษะการเขี ย นภาษาไทยจากการพัฒ นา
กระบวนการคิดทั้ง 3 ด้านแล้ว กลุ่มคณะวิชานิ เทศศาสตร์ ได้มีการพัฒนาทักษะการเขียน โดยมีคะแนนมากที่สุด
ในการทดสอบครั้งสุ ดท้าย “ทักษะการเขียนรายงาน” จึงกล่าวได้วา่ จากศาสตร์ของกลุ่มคณะวิชานิ เทศศาสตร์ ซ่ ึ ง
ในหลักสู ตรได้เน้นความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ผ่านการพัฒนาทักษะทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนจาก
วิชาต่างๆ เป็ นส่ วนใหญ่ จึ งช่ วยให้นักศึ กษาในกลุ่มคณะวิชานี้ สามารถพัฒ นาทักษะการเขี ยนทั้ง 3 ด้าน ให้มี
คะแนนที่สูงขึ้นได้มากกว่ากลุ่มคณะวิชาอื่น
6.3 ผลของการวิจัยพบว่า คะแนนการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนา
กระบวนการคิ ด ของนักศึ กษาที่ มี เกรดคาดหวังระดับ ปานกลาง (B+/B/C+) มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู งกว่าผูท้ ี่ มี เกรด
คาดหวังในระดับสู ง แม้วา่ จะแตกต่างกันไม่มากนัก แต่ก็สอดคล้องกับทฤษฎี ความคาดหวังของ Victor Vroom
(2560: ออนไลน์) โดยนักศึกษามัน่ ใจว่า เกรดคาดหวังในระดับปานกลางนั้นตนสามารถทาได้ จึงเป็ นแรงจูงใจ
ให้พฒั นาทักษะในการเขียนให้สูงยิง่ ขึ้น เพราะรู ้สึกว่ามีโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และระดับแรงจูงใจจะ
สูงขึ้นอีกเมื่อได้เชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนของตนเข้ากับเกณฑ์ที่ผสู ้ อนได้ต้ งั ไว้สาหรับผูท้ ี่จะได้
เกรด A หรื อ B+ ซึ่งนับเป็ นแรงผลักดันให้นกั ศึกษาใช้ความพยายามให้มากขึ้นอีกทางหนึ่งเช่นกัน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
จากผลการเปรี ยบเทียบของคะแนนการพัฒนาทักษะภาษาไทยของงานวิจยั ทั้งสามช่วงนี้ ได้แสดงให้เห็นว่า การ
ทางานร่ วมกันจะได้รับความสาเร็ จมากกว่าการทางานเป็ นรายบุคคลในการพัฒนาทักษะภาษาไทย จึงเป็ นการเน้น
ความส าคัญ ของการใช้ที ม เป็ นฐานการเรี ย นรู ้ ว่ า เป็ น Active Learning ที่ น่ าสนใจอี ก รู ป แบบหนึ่ งซึ่ งเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึก
แสดงกระบวนการคิ ดอย่างมี เหตุผล ฝึ กความรับผิดชอบและเรี ยนรู ้บ ทบาทของตนและผูอ้ ื่ นร่ วมกัน โดยมุ่ ง
ความสาเร็ จของส่วนรวมเป็ นสาคัญ อันจะเป็ นการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การออกแบบการวิจยั เชิ งทดลองครั้งต่อไป ควรศึ กษาเปรี ยบเที ยบผลการพัฒนากระบวนการคิ ดผ่าน
ทักษะการเขียนภาษาไทยระหว่างกลุ่มควบคุม (ไม่ได้รับการจัดกระบวนการคิด) และกลุ่มทดลอง (ได้รับการจัด
กระบวนการคิ ด) หรื อมี การใช้แบบแผนทดสอบก่ อน-หลัง และมี กลุ่มควบคุ ม (pretest-posttest control group
design) เพื่อให้ได้แนวทางในการนาไปพัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิภาพของกระบวนการเรี ยนรู ้ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนในกลุ่ มกรุ งธนเหนื อ สังกัด
กรุ งเทพมหานคร 2) ศึ กษาความสามารถของการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนื อ
สังกัดกรุ งเทพมหานคร และ 3) ศึ กษาความสัม พัน ธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับ ความสามารถในการ
บริ ห ารงานบุ ค คลของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นในกลุ่ ม กรุ ง ธนเหนื อ สั งกัด กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ตัว อย่างได้แ ก่
ข้าราชการครู กลุ่มกรุ งธนเหนื อ โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2560 จานวน 360 คน เครื่ องมือที่ใช้
คื อ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ าสถิ ติ
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนในกลุ่ม กรุ งธนเหนื อ สังกัด กรุ งเทพมหานคร
ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห์ ความสามารถในการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนื อ สังกัดกรุ งเทพมหานครทั้งภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 3) ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับความสามารถในการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใน
กลุ่ ม กรุ ง ธนเหนื อ สั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร พบว่า ภาวะผู ้น าแบบมุ่ ง งาน และภาวะผู ้น าแบบมุ่ ง คนสู ง มี
ความสัมพันธ์กบั การบริ หารงานบุคคลในทิศทางตรงกันข้าม ส่ วนภาวะแบบมุ่งคนต่ ามุ่งงานต่ า และภาวะผูน้ า
แบบทางานเป็ นทีม มีความสัมพันธ์กบั การบริ หารงานบุคคลในทิศทางบวก นอกจากนี้ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารมี
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ความสัมพันธ์การบริ หารงานบุคคลในด้านความสัมพันธ์กบั ครู ในทิ ศทางบวก และสัมพันธ์กบั การบริ หารงาน
บุคคลด้านการติดต่อสื่ อสารในทิศทางลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การบริ หารงานบุคคล ความสัมพันธ์

ABSTRACT
This research aimed 1) to study the School Administers Leadership in the RBH. Bangkok
Metropolitan 2) to study the Human Resources Management Abilities of school administrators in the RBH.
Bangkok Metropolitan and 3) to study the relationship between the School Administers Leadership and the
Human Resources Management Abilities of school administrators in the RBH. Bangkok Metropolitan. The
samples were used 360 teachers, Academic Year 2560 in the RBH. Bangkok Metropolitan. A questionnaire
was used collecting data. Data Analysed were using by frequency percentage, mean, standard deviation and
correlation coefficient.
The Results of research found that 1) The school administers leadership in the RBH. Bangkok
Metropolitan overall and each aspect at the high level. 2) The human resources management abilities of school
administrators in the RBH. Bangkok Metropolitan overall and each aspect in the high level. 3) The relationship
between the school administers leadership in and the human resources management abilities of school
administrators in the RBH. Bangkok Metropolitan found that task - oriented and Country Club Management
Leadership were related high level in the opposite direction. But Impoverished and Team Management
Leadership were related with the human resources management abilities in positive. In addition, The School
Administers Leadership was related with the relationship of teacher in a positive direction, and related to the
human resources management abilities in communications in the opposite direction.
KEYWORDS : Administers Leadership, Human Resources Management, Relationship

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เป็ นบุคคลที่สาคัญในการบริ หารงานในสถานศึกษา เพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาคือ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องเป็ นตัวอย่างของการปฏิรูปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนรู ้และการบริ หารให้กบั ครู
นักเรี ยน พ่อแม่ผูป้ กครองและชุมชน ถ้าผูบ้ ริ หารไม่เอาจริ ง ไม่ต้ งั ใจบริ หาร ไม่มีทกั ษะการบริ หาร ทางานไม่มี
ระบบ ขาดศีลธรรม รวมถึงการครองตนที่เป็ นตัวอย่างคนอื่นได้ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่ งผลต่อ
การปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็ จทั้งสิ้ น สานักการศึกษากรุ งเทพมหานครเป็ นหน่วยงานหนึ่งที่
มี อ านาจหน้าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจัด การศึ ก ษา โดยมี ภ ารกิ จ หลัก ในการจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในระดับ
ประถมศึกษา มีโรงเรี ยนในสังกัดจานวน 437 โรงเรี ยน มีโรงเรี ยนประถมศึกษาตั้งกระจายทัว่ พื้นที่ท้ งั 50 เขต แบ่ง
การบริ หารออกเป็ น 6 กลุ่มเขตได้แก่ 1) กลุ่มเขตกรุ งธนเหนือ 2) กลุ่มเขตกรุ งเทพกลาง 3) กลุ่มเขตกรุ งธนใต้
1645

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

4) กลุ่ ม เขตกรุ งเทพตะวัน ออก 5) กลุ่ม เขตกรุ งเทพใต้ 6) กลุ่ม เขตกรุ งเทพเหนื อ ข้อ มูล จากแผนการบริ ห าร
ราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2560 กองวิชาการ สานักการศึ กษา กรุ งเทพมหานคร (สานักการศึ กษา,
2560) ได้วิเคราะห์สถานการณ์การจัด การศึกษาของสานักการศึกษากรุ งเทพมหานครพบปั ญหาว่า โดยภาพรวม
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการในงานบุคคล ค่อนข้างน้อย การที่ผบู ้ ริ หารมีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของการบริ หารสถานศึกษา และการบริ หารงานบุคคล จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้การบริ หารสถานศึกษา
สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
จากการที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ในการบริ หารจัดการองค์กร โดยเฉพาะสถานศึกษานั้น ปั จจัยหนึ่ง
ที่ จ ะท าให้ ก ารบริ ห ารประสบความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานภายในองค์ ก ร คื อ การมี ผู ้บ ริ ห ารที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และทักษะในการบริ หาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่จะสามารถนาพาองค์กร
ให้มีความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันเพื่อที่ปฏิบตั ิงานเพื่อมุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ร่วมกันได้ ดังนั้น จากปั ญหาและ
ความส าคัญ ของปั ญ หา ผู ้วิ จัย จึ ง สนใจศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งภาวะผู ้น าของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ยนกั บ
ความสามารถในการบริ หารงานบุคคล ตามความคิดเห็นของครู ในกลุ่มกรุ งธนเหนือ สังกัดกรุ งเทพมหานคร เพื่อ
สนองนโยบายทางการศึ กษาในด้านงานบริ หาร อีกทั้ง ยังเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการใช้บทบาท
ภาวะผูน้ ากับความสามารถในการบริ หารงานบุคคลได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจที่ดีใน
การทางาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อการศึกษา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนือ สังกัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสามารถของการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนื อ สังกัด
กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับความสามารถในการบริ หารงานบุคคลของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนือ สังกัดกรุ งเทพมหานคร
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความสามารถในการบริหารงานบุคคล

ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน
1. แบบมุ่งงาน
2. แบบมุ่งคนสูง
3. แบบมุ่งงานต่ามุ่งคนต่า
4. แบบทางสายกลาง
5. แบบทางานเป็ นทีม

1. ความสามารถในด้านอาชีพ
2. ความสัมพันธ์กบั ครู
3. ความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร
4. ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ขั้น ที่ 1 การจัดเตรี ยมโครงการวิจัย ซึ่ งเป็ นการศึ กษาเอกสารตารา ข้อมูล สถิ ติ งานวิจยั วิท ยานิ พนธ์
ปั ญหา เพื่อจัดทาโครงการและเสนอข้อคิดเห็นของโครงการวิจยั
ขั้นที่ 2 การดาเนิ นการวิจยั เป็ นการสร้างเครื่ องมือเก็บข้อมูล ปรับปรุ งเครื่ องมือให้มีคุณภาพ นาไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นที่ 3 รายงานผลการวิจยั เป็ นขั้นตอนที่นาเสนอรายงานผลการวิจยั ต่อกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์
เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ไข แล้วจัดพิมพ์เป็ นฉบับแก้ไข ปรับปรุ งตามที่คณะกรรมการแนะนา แล้วจัดทา
รายงานฉบับสมบูรณ์
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู สายผูส้ อน กลุ่มกรุ งธนเหนื อ โรงเรี ยน
สังกัด กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2560 จานวน1,998 คน จากจานวน 8 เขต และ 91โรงเรี ยน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู กลุ่มกรุ งธนเหนือ โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา
2560 จานวน 360 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie ; &Morgan,
1970)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครโดยศึ กษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน มี 5 รู ปแบบ
1. แบบมุ่งงาน
2. แบบมุ่งคนสูง
3. แบบมุ่งงานต่ามุ่งคนต่า
4. แบบทางสายกลาง
5. แบบทางานเป็ นทีม
ตัวแปรตาม ความสามารถในการบริ หารงานบุคคล 4 รู ปแบบ ได้แก่
1. ความสามารถในด้านอาชีพ
2. ความสัมพันธ์กบั ครู
3. ความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร
4. ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม 1 ชุดมีจานวน
3 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้ว ยเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ตาแหน่ งหน้าที่ปัจจุบนั ลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check List)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า ( Rating scale) เกี่ ย วกับ ภาวะผูน้ าของผู ้บ ริ ห าร
โรงเรี ยน สังกัดกรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า ( Rating scale) เกี่ ย วกับ ความสามารถในการ
บริ หารงานบุคคล
คุณภาพเครื่ องมือ โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC มีค่าเท่ากับ 0.87 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) มี
ค่าเท่ากับ 0.89
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ถึงผูอ้ านวยการ
สถานศึ กษา โรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนื อ สังกัดกรุ งเทพมหานครเพื่อขอความอนุ เคราะห์ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากครู ในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
2. ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามถึงข้าราชการครู ที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในโรงเรี ยนกลุ่มกรุ งธนเหนื อ สังกัดกรุ งเทพมหานครโดยผูว้ ิจยั ได้จดั ส่ งที่ ตูร้ ับหนังสื อของ
สถานศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตอบแบบสอบถามและรับแบบสอบถามคืนตามที่กาหนดไว้
3. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งข้ า ราชการครู โรงเรี ยนกลุ่ ม กรุ งธนเหนื อ สั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร ปี การศึ กษา 2560 จ านวน 360 คน ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถาม เพื่ อ น าไป
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล พบว่าได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 360 ฉบับ จากจานวนทั้งหมด 460 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 78.26
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยวิธีการทางสถิติ มีข้ นั ตอน
ดังนี้
โดยกาหนดเกณฑ์ก ารแปลผลข้อมู ลใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลความว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลความว่า อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลความว่า อยูใ่ นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลความว่า อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลความว่า อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

5. สรุ ปผลการวิจัย
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งการเสนอผลออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างผูแ้ บบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายเท่ากับเพศหญิง มีจานวน 180 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50.0 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.3 รองลงมาอายุ 20-30 ปี จานวน
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134 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.2 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 237 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.8 ตาแหน่งครู ค.ศ. 1
จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 รองลงมาครู ผชู ้ ่วย จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.8 ประสบการณ์ทางาน
6-10 ปี จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.2 รองลงมา 1-5 ปี จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.5
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนื อ สังกัดกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( x̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนือ
สังกัดกรุ งเทพมหานครภาพรวม
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
1. แบบมุง่ งาน

𝐱̅
4.34

S.D.
.21

แปลผล
มาก

ลาดับที่
2

2. แบบมุง่ คนสูง

4.20

.27

มาก

4

3. แบบมุง่ งานต่ามุ่งคนต่า
4. แบบทางสายกลาง
5. แบบทางานเป็ นทีม
รวม

1.28
4.37
4.32
3.70

.20
.19
.22
.11

น้อยที่สุด
มาก
มาก
มาก

5
1
3
-

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนื อ สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.70 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .11 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ภาวะผูน้ าที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ล าดับ ที่ 1 คื อ แบบทางสายกลาง อยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.37 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ ากับ .19) ลาดับที่ 2 คือ แบบมุ่งงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ .21 ) ลาดับที่ 3 คือ แบบทางานเป็ นที ม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .22) ลาดับที่ 4 คือ แบบมุ่งคนสู ง อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
.27) ลาดับที่ 5 คือ แบบมุ่งงานต่ามุ่งคนต่า อยูใ่ นระดับน้อยที่ สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.28 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .20)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนือ
สังกัดกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 2 ค่ าเฉลีย่ ( x̅ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล ของผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวมและรายด้ าน
การบริหารงานบุคคล
1. ความสามารถในด้านอาชีพ

𝐱̅
4.30

S.D.
.22

แปลผล
มาก

ลาดับที่
2

2. ความสัมพันธ์กบั ครู

4.30

.24

มาก

2

3. ความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร
4. ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์
รวม

4.42
4.30
4.33

.22
.25
.14

มาก
มาก
มาก

1
2
-
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จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถในการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนื อ
สังกัดกรุ งเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .14 ) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ความสามารถในการบริ หารงานบุคคลที่ มีค่าเฉลี่ยลาดับที่ 1 คือ
ความสามารถในการติ ดต่อสื่ อสาร อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.42 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .22)
ลาดับที่ 2 มี 3 ด้าน คือ ความสามารถในด้านอาชีพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .22) และ
ความสัมพันธ์กบั ครู (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .24 ) และทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .25)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับความสามารถในการบริ หารงาน
บุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนือ สังกัดกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับการบริ หารงานบุคคล
ตัวแปร
มุ่งงานX1
มุ่งคนสู งX2
มุ่งงานต่ามุ่งคนต่า X3
ทางสายกลาง X4
ทางานเป็ นทีม X5
ภาวะผูน้ า X
ด้านอาชีพ Y1
สัมพันธ์กบั ครู Y2
ติดต่อสื่ อสาร Y3
มนุษยสัมพันธ์ Y4
บริ หารงานบุคคลY
̅
𝑿
S.D.

X1

X2

X3

X4

.186
1
.082
.034
1
**
**
-.275
.081 -.205
*
.128 .323** .276**
.507** .683** .299**
-.045 -.221** .212**
.003
.031 .204**
-.304** -.029 -.148**
-.217**
.021
.017
**
*
-.186
-.119 .179**
4.34
4.20
1.28
.21
.27
.20

1
.055
.307**
-.022
-.098
.045
.231**
.034
4.37
.19

X5

X

Y1

Y2

Y3

Y4

Y

1
**

1
**

.681
1
.084 -.043
1
**
*
**
.221
.106 .326
-.061 -.195** .171**
.042 .025 .037
.144** -.027 .799**
4.32 3.94 4.30
.22
.11 .22

1
**

.445
1
**
-.311 -.037
1
**
**
**
.657 .574 .210
1
4.30 4.42 4.30 4.32
.23 .21 .25 .14

จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู ้น าแบบมุ่ ง งาน และภาวะผูน้ าแบบมุ่ งคนสู ง มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การ
บริ หารงานบุคคลในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 (r= -.186, -.119) ตามลาดับ
ส่วนภาวะแบบมุ่งคนมุ่งงานต่า และภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นทีม มีความสัมพันธ์กบั การบริ หารงานบุคคลในทิศ
ทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .179, .144) นอกจากนี้ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์
การบริ ห ารงานบุ ค คลในด้านความสัมพัน ธ์กับ ครู ในทิ ศทางบวกอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ .05 (r= .106) และ
สัมพันธ์กบั การบริ หารงานบุคคลด้านการติดต่อสื่ อสารในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(r= -.195)
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6. อภิปรายผล
1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนื อ สังกัดกรุ งเทพมหานคร ภาพรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยตามลาดับ ดังนี้ แบบทางสายกลาง อยูใ่ นระดับมาก แบบมุ่ง
งานอยูใ่ นระดับมาก แบบทางานเป็ นทีม อยูใ่ นระดับมาก แบบมุ่งคนสู ง อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่ มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุ ด คือแบบมุ่งงานต่ามุ่งคนต่ า อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของนฤมล โยคานุกุล (2556) ได้
ศึ ก ษา ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั ง กัด องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
นครราชสี มา ผลการศึ กษาพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาโดยรวมและรายด้านมีพฤติกรรมในระดับมาก โดยด้านที่ มีพฤติกรรมสู งสุ ดคือ
ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา
2. ความสามารถในการบริ หารงานบุ ค คลของผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่ ม กรุ งธนเหนื อสั ง กั ด
กรุ ง เทพมหานคร ภาพรวมและรายด้า นอยู่ในระดับ มากโดยเรี ย งล าดับ จากมากไปหาน้อ ยตามล าดับ ดัง นี้
ความสามารถในการติดต่อสื่ อสารอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ความสามารถในด้านอาชีพ ความสัมพันธ์กบั ครู
และทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสนิ ท คงภักดี (2557) ที่ได้ศึกษา การ
บริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ความคิดเห็นที่มี
ต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับความสามารถในการบริ หารงานบุคคล พบว่า ภาวะ
ผูน้ าแบบมุ่งงาน และภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนสู ง มีความสัมพันธ์กบั การบริ หารงานบุคคลในทางลบ ส่ วนภาวะแบบ
มุ่ งคนต่ ามุ่ ง งานต่ า และภาวะผูน้ าแบบท างานเป็ นที ม มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การบริ ห ารงานบุ ค คลในทางบวก
นอกจากนี้ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์กบั การบริ หารงานบุคคลในด้านความสัมพันธ์กบั ครู ในทางบวก
และสัมพันธ์กบั การบริ หารงานบุคคลด้านการติดต่อสื่ อสารในทางลบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของโสภณ สวยขุน
ทด (2557) ที่ ได้ศึกษาการบริ หารงานบุคคลด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการกับสมรรถนะ
ของผูป้ ระกอบวิช าชี พ ครู สังกัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษานครราชสี มา เขต พบว่า 1) การ
บริ หารงานบุคคลด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ อยูใ่ นระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน
2) สมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชี พครู อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริ หารงานบุคคลด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิราชการกับสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชี ครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 4 มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
เพื่ อ ให้ ก ารบริ หารงานโดยใช้ ภ าวะผู ้น าของผู ้ บ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่ ม กรุ งธนเหนื อสั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร อัน จะส่ งผลถึ งประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารจัด การสถานศึ กษา ผูว้ ิจัย มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1. จากผลการวิ จั ย พ บว่ า ภาวะผู ้ น าของผู ้ บ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่ ม กรุ งธนเหนื อ สั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร ภาวะผูน้ าที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือ แบบทางสายกลาง รองลงมาคือ แบบมุ่งงาน แบบทางานเป็ น
ทีม และแบบมุ่งคนสูง ส่วนแบบมุ่งงานต่ามุ่งคนต่าอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัด ควรพิจารณา
พัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ผบู ้ ริ หารสามารถสร้างความร่ วมมือให้บุคลากรทางานด้วยความสมัครใจ โดยคอย
ตรวจสอบการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและแนะนาอย่างใกล้ชิด
2. ผูบ้ ริ หารที่ มุ่งเน้นผลงาน ควรกาหนดบทบาทหน้าที่ ในการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไว้อย่าง
ชัดเจน และสนับสนุนให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถทางานได้บรรลุผลสาเร็ จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายของ
องค์กร
3. หน่ วยงานต้นสังกัดควรส่ งเสริ มความสามารถในการบริ หารงานบุ คคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
โดยเฉพาะความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร ความสามารถในด้านอาชีพ และความสัมพันธ์กบั ครู และทักษะใน
ด้านมนุ ษยสัมพันธ์ ตามลาดับ โดยมุ่งเน้นความสามารถสื่ อสารกับครู เพื่อวางแผน การจัดการโรงเรี ยนในการ
ดาเนินงานได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
4. ผูบ้ ริ หารควรมุ่งเน้นการบริ หารแบบทางานเป็ นที ม เนื่ องจากมีความสัมพันธ์กบั การบริ หารงาน
บุคคลสู ง ด้วยการส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรในสถานศึกษาร่ วมมือกันทางานเป็ นทีม เพื่อความสัมพันธ์ระหว่าง
กันในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ควรด าเนิ น การวิจัย ศึ กษา การพัฒ นาภาวะผูน้ า เพื่ อส่ งเสริ ม การบริ ห ารบุ ค คลอย่างมี ม นุ ษ ย
สัมพันธ์ และความสัมพันธ์กบั ครู และการติดต่อสื่ อสาร โดยสร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางานร่ วมกันอย่าง
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8. กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณ คุณครู โรงเรี ยนในกลุ่มกรุ งธนเหนือ สังกัดกรุ งเทพมหานครทุกท่าน ที่ช่วยเหลือในการเก็บ
ข้อมูลและตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี

9. เอกสารอ้างอิง.
นฤมล โยคานุ กุล.(2556). ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดนครราชสี มา. สารนิ พนธ์ หลักสู ตรปริ ญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย .
โสภณ สวยขุนทด. (2557). ได้ศึกษาการบริ หารงานบุคคลด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
กับสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา
เขต 4. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชมงคลธัญบุรี.
1652

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

สานักการศึกษา. (2559). แผนบริหารกรุงเทพมหานคร. (ออนไลน์). สื บค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2559.
จาก http://www.bangkok.go.th

1653

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ ในการพัฒนาโรงเรียน
ของเครือข่ ายโรงเรียนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
THE UTILIZATION OF EXTERNAL EVALUATION
TO DEVELOP CLUSTER 35 SCHOOLS UNDER LAT KRABANG DISTRICT
IN BANGKOK METROPOLIS
ปนัดดา สุ ดาทิพย์
นักศึกษาหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: panatda6734@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ บิน ยุระรัช
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: subin.yu@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับของการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ใน
การพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ 3) เพื่อนาเสนอแนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อนาผลการ
ประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนด้านการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ผสู ้ อน
และด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร กลุ่ม
ตัว อย่ า งในการวิ จัย คื อ ผู ้บ ริ หารและครู ผู ้ส อน ของเครื อข่ า ยโรงเรี ยนที่ 35 ส านั ก งานเขตลาดกระบั ง
กรุ งเทพมหานคร จานวน 140 คน จาก 5 โรงเรี ยน ผูว้ ิจัยเก็บ รวมข้อ มูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเชิ ง
ปริ มาณใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test for
independent samples และ F-test และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1. เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร มีการนาผล
การประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้าน
การดาเนิ นงานตามแผน (D) มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด รองลงมาคือ ด้านการนาผลการประเมินมาปรับปรุ งงาน (A)
ด้านการตรวจสอบประเมินผล (C) และด้านการวางแผน (P) ตามลาดับ 2. ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ ตาแหน่ ง และประสบการณ์ ในการทางาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการนาผลการประเมิ น
ภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร ใน
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความ
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คิดเห็ นเกี่ ยวกับการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนไม่แตกต่างกัน 3. แนวทางในการ
บริ หารจัดการเพื่อนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนด้านการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร ด้าน
การพัฒนาคุณภาพครู ผูส้ อน และด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารควรนาผลการประเมินภายนอกมาทา
ความเข้าใจร่ วมกับบุคลากรในโรงเรี ยนเกี่ ยวกับสภาพการดาเนิ นงานของโรงเรี ยน เพื่อที่ จะดาเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไข และจัดอบรมให้ความรู ้แก่ครู ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และเน้นให้ผเู ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ดว้ ย
ตนเองจากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
คาสาคัญ: การประเมินภายนอก, การพัฒนาโรงเรี ยน, การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้

ABSTRACT
This research had three objectives. 1 . To study the level of implementation of external evaluation
results in school, 35 Group Ladkrabang Bangkok, development. 2. To compare the use of external evaluation
results in school development, which is classified by personal factors. 3. To present management guidelines for
applying external evaluations results to school development the quality of teachers, and the quality of students
14 0 sample consisted are administrators and teachers from 5 schools in 3 5 group of Ladkrabang Bangkok.
Quantitative data analysis was used for descriptive statistics such as Frequency, Percentage, Mean (  ),
Standard Deviation (S.D.), T-test and F-test.
The research found that 1. The results of external evaluation were used in the overall school that be
very good level. On the other hand, it was found that the implementation of the plan (Do) was the highest value
level. Next, the results of the evaluation to be used for improvement (Act), checking of evaluation (Check), and
planning (Plan) respectively. 2. Respondents who have personal factors, such as education level, work
experience had a difference in opinions on the use of external evaluations in school development. The overall
and individual differences were statistically significant at the 0.05 level. Although the level of educations are
diffent but the opinions about using the external evaluations in school developments are not different. 3. For
guidelines in management for applying external evaluation result in school development in the term of quality
management, teacher development, and quality development. Executives should consult with the school staff
about the implementation of external evaluation result in the condition of the school. Furthermore, in order to
continue to improve and provide training to educate teachers in teaching activities. The executive should focus
on the learner to learn by themself from the media and learning resources.
KEYWORDS : External evaluation, School development, The Utilization of External Evaluation
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
กรุ งเทพมหานครเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ รับผิดชอบการจัดการศึกษาตามอานาจ
หน้าที่ ซึ่งกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 89 (21) โดยมี
สานักการศึ กษาเป็ นหน่ วยงานหลักที่ ส นับ สนุ นการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
กระจายอยูท่ วั่ 50 สานักงานเขต กรุ งเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึ กษา
สานักการศึกษาจึงได้ดาเนิ นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็ นประจาทุกปี อันจะเป็ นข้อมูลสาคัญทั้งด้านการ
ประกันคุณภาพการศึ กษาและการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น (สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร,
2559)
เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 เป็ นเครื อข่ายของโรงเรี ยนที่ อยู่ในพื้นที่ ของสานักงานเขตลาดกระบัง และทุ ก
โรงเรี ยนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ สาม จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
ศึกษา (สมศ.) ครบถ้วนแล้วในปี การศึ กษา 2559 พบว่าบางสถานศึ กษายังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานในการ
ประเมิน คุณ ภาพภายนอก ซึ่ งมี สาเหตุมาจากปั จจัยที่ สาคัญ คื อ การไม่จริ งจังและไม่ต่อเนื่ องในการน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุ ง พัฒนาสถานศึกษา ผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 จึงมี
ความสนใจศึ กษาการน าผลการประเมิ น ภายนอกไปใช้ ในการพัฒ นาโรงเรี ยนของเครื อ ข่ ายโรงเรี ย นที่ 35
สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร เพื่อศึ กษาระดับการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนา
โรงเรี ยน และศึกษาแนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนด้าน
การบริ หาร ด้านครู ผูส้ อน และด้านผูเ้ รี ยน เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการวางแผนพัฒนา
โรงเรี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก และเตรี ยม
ความพร้อมรับการประเมินครั้งต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยน
ที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่
35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ในการทางาน
3. เพื่อนาเสนอแนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยน
ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ผสู ้ อน และด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ของ
เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ตัวแปรตาม
1. การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ ในการพัฒนา
โรงเรียนตามทฤษฎีวงจรคุณภาพเดมมิง่ (PDCA)
1) การวางแผน (P)
2) การดาเนินงานตามแผน (D)
3) การตรวจสอบประเมินผล (C)
4) การนาผลการประเมินมาปรับปรุ งงาน (A)

1. ตาแหน่ง
1) ผูบ้ ริ หาร
2) ครู ผสู ้ อน
2. ระดับการศึกษา
1) ปริ ญญาตรี
2) ปริ ญญาโท
3) ปริ ญญาเอก
4) อื่นๆ ระบุ...................
3. ประสบการณ์ในการทางาน
1) น้อยกว่า 5 ปี
2) 5 - 10 ปี
3) มากกว่า 10 ปี

2. แนวทางในการบริหารจัดการเพือ่ นาผลการประเมิน
ภายนอกไปใช้ ในการพัฒนาโรงเรียน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ขั้นที่ 1 การจัดเตรี ยมโครงการวิจยั ซึ่ งเป็ นการศึ กษาเอกสารตารา ข้อมูล สถิ ติ งานวิจัย วิทยานิ พนธ์
ปั ญหาในการบริ หารงานโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เพื่อจัดทาโครงการและเสนอข้อคิดเห็นของโครงการวิจยั
ขั้นที่ 2 การดาเนิ นการวิจยั เป็ นการสร้างเครื่ องมือเก็บข้อมูล ปรับปรุ งเครื่ องมือให้มีคุณภาพ นาไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ ผูบ้ ริ หารและครู ของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
ปี การศึกษา 2559 จานวน 206 คน (สานักงานเขตลาดกระบัง, 2559)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หารและครู ของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
ปี การศึ ก ษา 2559 โดยค านวณหาขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งตามสู ต รของยามาเน่ (Yamane, 1973) ก าหนดค่ า
ความคลาดเคลื่อน 0.05
วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างมาจากประชากร โดยวิธีการสุ่ มแบบอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมผูว้ จิ ยั จึงทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 140 คน
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4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
1) ตาแหน่ง
2) ระดับการศึกษา
3) ประสบการณ์ในการทางาน
 ผูบ้ ริ หาร
 ปริ ญญาตรี
 น้อยกว่า 5 ปี
 ครู ผสู ้ อน
 ปริ ญญาโท
 5 - 10 ปี
 ปริ ญญาเอก
 มากกว่า 10 ปี
 อื่นๆ ระบุ…
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงาน
เขตลาดกระบัง กรุ ง เทพมหานคร ดัง นี้ ด้านการวางแผน (P) ด้านการด าเนิ น งานตามแผน (D) ด้านการ
ตรวจสอบประเมินผล (C) ด้านการนาผลการประเมินมาปรับปรุ งงาน (A)
2. แนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อ นาผลการประเมิ น ภายนอกไปใช้ในการพัฒ นาโรงเรี ยนของ
เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร ด้านการ
พัฒนาคุณภาพครู ผสู ้ อน ด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยน
ของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยน
ของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามแบบของลิ เคิ ร์ท (Likert, 1967) ซึ่ งครอบคลุมการนาผลการประเมิ นภายนอกไปใช้ในการ
พัฒนาโรงเรี ยน 4 ด้าน กาหนดค่าเป็ น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อนาผลการประเมินภายนอก
ไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้าน
การพัฒนาคุณภาพการบริ หาร ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ผสู ้ อน และด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน เป็ นคาถาม
ปลายเปิ ด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง
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2. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในแต่ละฉบับแล้ว
นาคะแนนที่ ได้จัดพิ มพ์ลงเครื่ องคอมพิ วเตอร์ เพื่อเตรี ยมการวิเคราะห์ ข ้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ทาง
สังคมศาสตร์
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 2560
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 140 คน โดยจาแนกตามปั จจัยส่วน
บุ ค คล ได้แ ก่ ต าแหน่ ง ระดับ การศึ ก ษา และประสบการณ์ ก ารท างาน ผู ้วิจัย วิเคราะห์ โ ดยใช้ ค่ าความถี่
(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยน
ที่ 35 ส านั ก งานเขตลาดกระบัง กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 4 ด้าน ได้แ ก่ ด้านการวางแผน (P) ด้านการ
ดาเนินงานตามแผน (D) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (C) และด้านการนาผลการประเมินมาปรับปรุ งงาน (A)
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการนาผลการประเมิ น ภายนอกไปใช้ในการพัฒ นาโรงเรี ยนของ
เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตาแหน่ง
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยใช้สถิติ t- test for independent samples
และ F-test กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์แนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนา
โรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
4.1 แนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยน ด้าน
การพัฒนาคุณภาพการบริ หาร เป็ นการวิเคราะห์เนื้ อหาของแนวทางในการบริ หารจัดการ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์เนื้ อหา
โดยใช้ (Content Analysis) นาเสนอในรู ปแบบของการบรรยายเป็ นความเรี ยง
4.2 แนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยน ด้าน
การพัฒนาคุณภาพครู ผสู ้ อน เป็ นการวิเคราะห์เนื้อหาของแนวทางในการบริ หารจัดการ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์เนื้อหาโดย
ใช้ (Content Analysis) นาเสนอในรู ปแบบของการบรรยายเป็ นความเรี ยง
4.3 แนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยน ด้าน
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน เป็ นการวิเคราะห์เนื้อหาของแนวทางในการบริ หารจัดการ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้
(Content Analysis) นาเสนอในรู ปแบบของการบรรยายเป็ นความเรี ยง

5. สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ตาแหน่งครู ผูส้ อน มีจานวน
135 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.43 ตาแหน่งผูบ้ ริ หารมี 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.57 ของผูต้ อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 95 คน
คิดเป็ นร้อยละ 67.86 และปริ ญญาโท จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.14 ของผูต้ อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ประสบการณ์ ในการทางาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการทางานไม่เกิ น 5 ปี มีมากที่ สุด
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จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.43 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการทางาน 5-10 ปี จานวน 45 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.14 และมีประสบการณ์ในการทางาน 11 ปี ขึ้นไป น้อยที่สุด จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.43
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ผลการวิเคราะห์การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่
35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร เมื่อทาการวิเคราะห์ พบว่า เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขต
ลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร มีการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการดาเนิ นงานตามแผน (D) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
การน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง งาน (A) ด้านการตรวจสอบประเมิ น ผล (C) และด้านการวางแผน (P)
ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่าย
โรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล เมื่ อทาการวิเคราะห์
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางาน แตกต่างกัน
มีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35
สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่ วนระดับการศึ กษาแตกต่างกัน มี นาผลการประเมิ น ภายนอกไปใช้ในการพัฒ นาโรงเรี ยนของ
เครื อข่ายโรงเรี ยนไม่แตกต่างกัน
4. ผลการวิเคราะห์ แนวทางในการบริ ห ารจัดการเพื่อนาผลการประเมิ นภายนอกไปใช้ในการพัฒนา
โรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร ด้านการพัฒนาคุณภาพการ
บริ ห าร ด้านการพัฒ นาคุ ณ ภาพครู ผูส้ อน และด้านการพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยน เมื่ อ ท าการวิเคราะห์ พบว่า
ผูบ้ ริ ห ารควรน าผลการประเมิ น ภายนอกมาท าความเข้าใจร่ ว มกับ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นเกี่ ย วกับ สภาพการ
ดาเนินงานของโรงเรี ยน เพื่อที่จะดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข โดยเน้นเกี่ยวกับโครงสร้างการบริ หารอย่างเป็ นระบบ
และส่ งเสริ มศัก ยภาพ ควรมี การพัฒ นาครู ผูส้ อนในด้านการส่ งเสริ ม การจัดอบรมให้ค วามรู ้แ ก่ ครู ในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์ การจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ครู ครู ตอ้ งพัฒนา
ตนเองอยูเ่ สมอให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงโลก ควรเน้นให้ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อและแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่ างๆ โดยโรงเรี ยนควรดาเนิ น การจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
คุณลักษณะตามที่กาหนดไว้ ตัวจักรสาคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนก็คือ ครู ครู ตอ้ งมีความมุ่งมัน่ เสี ยสละ
รักและศรัทธาในอาชีพ ทางานยึดมัน่ ในอุดมคติ ผลผลิตที่ได้คือ ผูเ้ รี ยนจะมีคุณภาพตามต้องการ
5. ผลการวิเคราะห์ ข ้อ เสนอแนะการน าผลการประเมิ น ภายนอกไปใช้ใ นการพัฒ นาโรงเรี ย นของ
เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร เมื่อทาการวิเคราะห์ พบว่า ควรนาผลการ
ประเมินมาทบทวนการทางานขององค์กร มีการพูดคุยเพื่อหาข้อยุติ และความเป็ นไปได้ที่จะนามาใช้ให้เกิดผล
สาเร็ จ การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในเชิ งแนวคิดน้อยกว่าการนาไปใช้ในด้านอื่นๆ เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบความสาเร็ จอย่างรวดเร็ วและเป็ นไปในทิ ศทางที่ ถูกต้องจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือ
จากบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน และควรนาผลการประเมินภายนอกมาประชุม อภิปรายทาความเข้าใจร่ วมกัน
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ก่อน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจสภาพการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการบริ หารงานของโรงเรี ยนก่อนดาเนิ นการ
วางแผนพัฒนาต่อไป

6. อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่
35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร พบว่า มี การนาผลการประเมิ นภายนอกไปใช้ในการพัฒ นา
โรงเรี ยนในภาพรวม และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการดาเนินงานตามแผน (D)
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการนาผลการประเมินมาปรับปรุ งงาน (A) ด้านการตรวจสอบประเมินผล
(C) และด้านการวางแผน (P) ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วินัย หริ่ มเทศ (2550) ที่ ได้ศึกษา
การศึกษาสภาพและปั ญหาการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามวงจร PDCA สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า สภาพการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามวงจร PDCA
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาพิจิตร เขต 1 โดยภาพรวม พบว่ามี การปฏิ บตั ิงานอยู่ในระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด 3 ลาดับแรก คือ ด้านที่
1 ร่ วมกันการวางแผน (Planning) ด้านที่ 2 ร่ วมกันปฏิบตั ิตามแผน (Doing) ด้านที่ 3 ร่ วมกันตรวจสอบ (Checking)
และด้านที่ 4 ร่ วมกันปรับปรุ ง (Action) และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปรี ชา รอดมณี (2550) ที่ ได้ศึกษา
การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 40 สานักงานเขตหนองจอก
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับกระบวนการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่าย
โรงเรี ยนที่ 40 ตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรี ยง
ตามลาดับดังนี้ การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้
ในเชิงสัญลักษณ์ การนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในเชิงปฏิบตั ิและการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ใน
เชิงแนวคิด
2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่าย
โรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล เมื่ อทาการวิเคราะห์
พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
แตกต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการนาผลการประเมิ นภายนอกไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่าย
โรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วินยั หริ่ มเทศ (2550) ได้ศึกษา การศึกษาสภาพและปั ญหา
การดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา ตามวงจร PDCA สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิจิตร
เขต 1 พบว่า การเปรี ยบเทียบการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามวงจร PDCA สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพิ จิ ต ร เขต 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี เพศ อายุ ต าแหน่ ง ระดับ การศึ กษา และ
ประสบการณ์ในการทางาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามวงจร PDCA ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ แนวทางในการบริ ห ารจัดการเพื่อนาผลการประเมิ นภายนอกไปใช้ ในการพัฒนา
โรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร ด้านการพัฒนาคุณภาพการ
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บริ ห าร ด้านการพัฒ นาคุ ณ ภาพครู ผูส้ อน และด้านการพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยน เมื่ อ ท าการวิเคราะห์ พบว่า
ผูบ้ ริ ห ารควรน าผลการประเมิ น ภายนอกมาท าความเข้าใจร่ ว มกับ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นเกี่ ย วกับ สภาพการ
ดาเนินงานของโรงเรี ยน เพื่อที่จะดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข โดยเน้นเกี่ยวกับโครงสร้างการบริ หารอย่างเป็ นระบบ
และส่ งเสริ มศัก ยภาพ ควรมี การพัฒ นาครู ผูส้ อนในด้านการส่ งเสริ ม การจัดอบรมให้ค วามรู ้แ ก่ ครู ในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์ การจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ครู ครู ตอ้ งพัฒนา
ตนเองอยูเ่ สมอให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงโลก ควรเน้นให้ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อและแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่ างๆ โดยโรงเรี ยนควรดาเนิ น การจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
คุณลักษณะตามที่กาหนดไว้ ตัวจักรสาคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนก็คือ ครู ครู ตอ้ งมีความมุ่งมัน่ เสี ยสละ
รักและศรัทธาในอาชีพ ทางานยึดมัน่ ในอุดมคติ ผลผลิตที่ ได้คือ ผูเ้ รี ยนจะมีคุณภาพตามต้องการ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ นิ ติธร ปิ ลวาสน์ (2556) ที่ กล่าวว่า การทากิ จกรรมหรื อการปฏิ บตั ิภารกิ จหลักอย่างเป็ นระบบตาม
แบบแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และ
การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทาให้เกิดความมัน่ ใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีช้ ีวดั ระบบ
และกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึ กษา เป็ นกระบวนการ
วางแผน และกระบวนการจัดการของผูร้ ับผิดชอบการจัดการศึกษาที่จะรับประกันให้สงั คมเชื่อมัน่ ว่า จะพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม
4. ผลการวิเคราะห์ ข ้อ เสนอแนะการน าผลการประเมิ น ภายนอกไปใช้ใ นการพัฒ นาโรงเรี ย นของ
เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร เมื่อทาการวิเคราะห์ พบว่า ควรนาผลการ
ประเมินมาทบทวนการทางานขององค์กร มีการพูดคุยเพื่อหาข้อยุติ และความเป็ นไปได้ที่จะนามาใช้ให้เกิดผล
สาเร็ จ เพื่ อให้การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาประสบความส าเร็ จอย่างรวดเร็ วและเป็ นไปในทิ ศทางที่ ถู กต้อ ง
จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมื อจากบุ คลากรทุ กคนในโรงเรี ยน และควรนาผลการประเมิน ภายนอกมาประชุ ม
อภิ ป รายท าความเข้า ใจร่ ว มกัน ก่ อ น เพื่ อ ให้ ทุ ก คนเข้าใจสภาพการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและการ
บริ หารงานของโรงเรี ยนก่อนดาเนินการวางแผนพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
(2556) ที่กล่าวว่า การประเมินคุณภาพสถานศึกษาจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้นาผลการประเมินนั้นไปใช้ในการพัฒนา
แต่ถา้ ประเมินเสร็ จและทราบผลการประเมินแล้วไม่ได้ใช้ผลการประเมินนั้นไปปรับเปลี่ยนการดาเนิ นงานของ
สถานศึ กษา การประเมินนั้นก็ไม่เป็ นประโยชน์ ซึ่ งในระดับของสถานศึ กษาที่ ถูกประเมินนั้นเมื่อได้รับรายงาน
อย่างเป็ นทางการแล้วก็จะทราบว่าการดาเนิ น งานของสถานศึ กษา จากหลักฐานข้อมูลและร่ องรอยต่าง ๆ ที่ ผู ้
ประเมินพบเห็นเป็ นอย่างไร มีเรื่ องไหนที่สถานศึกษาทาอยูใ่ นระดับดี ระดับพอใช้ หรื อระดับที่ปรับปรุ งแก้ไข ผู ้
ประเมิ นเสนอแนะให้สถานศึ กษาปรับแก้ในเรื่ องไหน อย่างไรบ้าง สถานศึ กษาก็ใช้ผลจากรายงานนี้ มาใช้เพื่อ
วางแผนปรับปรุ งการดาเนินงานต่อไป
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผูบ้ ริ หารควรนาผลการประเมินภายนอกมาทาความเข้าใจร่ วมกับบุคลากรในโรงเรี ยนเกี่ยวกับสภาพการ
ดาเนินงานของโรงเรี ยน เพื่อที่จะดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข และจัดอบรมให้ความรู ้แก่ครู ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน และเน้นให้ผเู ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนของเครื อข่ายโรงเรี ยน
ที่ 35 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยการให้ความช่วยเหลือแนะนาของรองศาสตราจารย์ ดร.สุ บิน
ยุร ะรั ช ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ที่ ไ ด้ก รุ ณ าให้ ค าแนะน าข้อ คิ ด เห็ น ตรวจสอบ และแก้ไ ขร่ า ง
วิทยานิ พนธ์มาโดยตลอด ผูเ้ ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณ ที่ รอง
ศาสตราจารย์ ชารี มณี ศรี กรุ ณารับเป็ นประธานและกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์และให้คาแนะนาเป็ นอย่างดี มา
โดยตลอด รวมถึงผูเ้ ชี่ ยวชาญการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านที่ ให้คาปรึ กษาแนะนาในการปรับปรุ งแก้ไข คณาจารย์ ที่
ประสิ ท ธ์ป ระสาทวิชาทุ ก ท่ าน ตลอดจนผูบ้ ริ ห ารและครู โรงเรี ยนเครื อ ข่ายที่ ๓๕ สานักงานเขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร ที่ ได้ร่วมมือในการทาแบบสอบถาม นักวิชาการที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลและหนังสื ออ้างอิง จาก
เอกสารงานเขียนของท่านจนทาให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สมบูรณ์และมีคุณค่า ผูว้ ิจยั มีความซาบซึ้ งในความกรุ ณา
และขอขอบพระคุณ อย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้
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คุ ณภาพการศึ กษาให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพ บุ คลากรในสถานศึ กษาต้องตระหนัก และมี ส่ วนร่ วมในการเตรี ยมการ
ดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยต้องศึกษาหลักการและกฎเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา (องค์การมหาชน) เพื่อหาแนวทางในการเตรี ยม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา สาหรับวัตถุประสงค์หลักของรัฐบาลใน
เรื่ องนี้คือต้องการให้สถานศึกษา ได้มีการควบคุมการศึกษาคุณภาพให้อยูใ่ นระดับมาตรฐาน สถานศึกษาจึงต้องมี
การกาหนดมาตรฐานและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ มาตรฐานนั้น และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบ 4 นี้ ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ก ารมหาชน) ได้มี ก ารก าหนด
กระบวนการประเมินที่ มีความแตกต่างไปจากการตรวจประเมิน ในสามรอบที่ ผ่านมา ซึ่ งส่ งผลให้สถานศึกษา
จาเป็ นต้องปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ได้รับผลการตรวจที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
คาสาคัญ: เตรี ยมความพร้อม, สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน),
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4, สถานศึกษา
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ABSTRACT
Management in the development of educational institutions in the basic education. School personnel
must be aware and involved in the preparation of quality assurance work. The Office of Standards and Quality
Assessment (Public Organization) to find a way to prepare for quality assessment outside of the school. The
main purpose of the government in this regard is to require schools. Quality control is at the standard level. The
school needs to set standards and develop schools to meet that standard. And the quality of education outside
the fourth round. The Office of Quality Standards and Quality Assessment. (Public Organization) has
determined the evaluation process is different from the audit in the past three rounds. This results in the need for
schools to adapt and respond to such changes.
KEYWORDS: Prepare, The Office of Standards and Quality Assessment (Public Organization), External
Quality Assessment Round 4, School

1. บทนา
นับตั้งแต่ประเทศไทยมี การบังคับใช้กฎหมายด้านการศึ กษาเป็ นครั้งแรกในปี 2542 ซึ่ งถือว่าเป็ นการ
ปฏิ รูปการศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรมครั้งใหญ่ของประเทศ นัน่ คือการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 ที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2553 โดยในสาระหลักของ
กฎหมายฉบับนี้ ได้กาหนดให้สถานศึ กษา ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษา และสังกัดกระทรวงอื่น ๆ ทัว่ ทั้งประเทศ
ต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายนอกทุก ๆ 5 ปี โดยมาตรา 48 กาหนดให้หน่ วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วน
หนึ่ งของกระบวนการบริ ห ารการศึ กษาที่ ตอ้ งดาเนิ น การอย่างต่อเนื่ อง มี การจัดทารายงานประจาปี เสนอต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกและยัง
ได้มีการกาหนดมาตรการบังคับในกรณี สถานศึกษานั้นไม่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษา และ
มาตรา 49 ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรื อ สมศ. มีฐานะ เป็ นองค์การมหาชน
ทาหน้าที่ พฒ
ั นาเกณฑ์ วิธีการประเมิ นคุ ณภาพภายนอก และทาการประเมิ นผลการจัดการศึ กษา เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึ งถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ในช่วงเวลาที่ ผ่านมา สมศ.ได้จดั ให้มีการประเมินภายนอกมาแล้ว 3 รอบ ตั้งแต่ปี 2544-2557 พบว่ามี
จานวนโรงเรี ยนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ผ่านการประเมิน ทั้งสามรอบจานวน 1,755 แห่ ง ที่มีระดับดีถึงดี
มากคงที่ท้ งั สามรอบ มีจานวน 4,420 แห่ ง จากทั้งหมด 31,375 แห่ ง และกลุ่มที่ ผ่านการประเมิน รอบ 2 แต่รอบ
สาม ไม่ผ่านการประเมิน มีจานวนถึง 9,418 แห่ ง ซึ่ งระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานเป็ นกลุ่มที่ น่าเป็ นห่ วงที่สุด เมื่อ
เปรี ยบเที ยบผลการประเมิ นแต่ละรอบของสถานศึ กษาทุ กแห่ ง สาเหตุสาคัญคือระบบการประกันคุณภาพของ
สถานศึ กษายังไม่ได้มาตรฐาน และความไม่พร้อมในการรับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สะท้อนให้เห็ น ว่า

1666

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษาเหล่านั้นยังต้องการการแก้ไขเพื่อให้ได้มาตรฐาน และต้องให้
ความสาคัญกับการเตรี ยมความพร้อมประเมินคุณภาพภายนอก

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาหลักการและกฎเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 4 ของ สมศ.
(2) เพื่ อ หาแนวทางในการตรี ยมความพร้ อ มรั บ การประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาภายนอกรอบ 4 ของ
สถานศึกษา

3. ความสาคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายนอก (External Quality Assurance) เป็ นการประเมิ น ผลและการ
ติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถาบัน การศึ กษาจากภายนอก โดยสานักงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรื อหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง ซึ่งจากการที่
สถานศึกษาไม่สามารถเลือกคณะผูป้ ระเมินได้ ทาให้ผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือสูง และผลการตรวจถือว่าเป็ น
ข้อ มู ล ที่ มี ค่ าต่ อ การน าไปปรั บ ปรุ ง พัฒ นาสถานศึ ก ษาที่ รั บ ตรวจนั้ น ซึ่ งมี ผ ลงานวิจัย ที่ ส ะท้อ นให้ เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. ดังนี้
ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์ (2558) กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลา 14 ปี ของการจัดตั้ง สมศ. สถานศึกษาเกิดการ
รับรู ้ ผูบ้ ริ หาร ครู เริ่ มตื่นตัว มีความเข้าใจการประเมินที่ดีข้ ึน ได้สะท้อนผลด้าน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา เสนอแนะ
ทิศทาง สู่เป้ าหมายการจัดการศึกษา เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนการพัฒนาให้กบั สถานศึกษา โดยมีเป้ าหมายสูงสุดในการ
สร้างคน สร้างคุณภาพเพื่อที่จะเป็ นแรงงานที่มีศกั ยภาพในการแข่งขันให้กบั ประเทศไทย"
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ (2558) กล่าวว่า “การประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศฟิ นแลนด์ ที่ ได้รับ
การจัดอันดับให้เป็ นอันดับหนึ่ งของประเทศที่ มีคุณภาพการศึ กษาดี ที่สุด ว่า ฟิ นแลนด์ใช้ระบบการประเมินใน
ลักษณะ ELE (Enhancement-Led Evaluation) คือ การประเมินเพื่อพัฒ นา เพื่อให้แต่ละโรงเรี ยนหาจุ ดแข็งและ
แนวทางการปฏิบตั ิที่ดีควบคูไ่ ปกับการตั้งเป้ าหมายการพัฒนาในอนาคต การประเมินจะต้องมีอยูใ่ นขั้นตอนปฏิบตั ิ
ทุกขั้นตอนเพื่อตรวจสอบประสิ ทธิภาพ”
จากเหตุผลดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการตื่นตัวของสถานศึกษาทัว่ ประเทศ มีการดาเนิ นการเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา ตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานที่ จ ะสามารถส่ งต่ อ ไปยังการศึ ก ษาในระดับ ที่ สู งขึ้ น โดยมี เป้ าหมายสุ ด ท้ายคื อ
สถานศึ กษาของตนต้องผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกและได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. ตามความมุ่ง
หมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ แต่สิ่งที่ มกั เกิ ดขึ้นเมื่อใกล้ถึงเวลาในการรับตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ก็คือมหกรรมการจัดทาเอกสาร (จัดทาขึ้นมาทีหลัง) เพื่อรับตรวจโดยเฉพาะ เมื่อการประเมินคุณภาพ
ผ่านพ้นไป ทุกอย่างก็จะกลับมาคืนสู่ ปกติ เอกสารที่ รับตรวจถูกเก็บ สถานศึกษากลับเข้าสู่ สภาพของการทางาน
เช่นเดิ ม ดังนั้นตลอดห้วงเวลาตั้งแต่ 2543-2560 เป็ นเวลาเกื อบสองทศวรรษครึ่ งที่ มีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึ กษา สถานศึ กษาแทบจะทุ กแห่ งไม่ได้มีการนาเอาเทคนิ คการบริ หารที่ เรี ยกว่าระบบการประกันคุณภาพ
การศึ กษามาใช้ในการบริ หารสถานศึ กษาได้จริ ง มีแต่การเตรี ยมเอกสารเพื่อรับตรวจเป็ นครั้งคราว หากย้อนดู
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ประวัติการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า
ลักษณะสาคัญของการตรวจประเมินแต่ละครั้งมีดงั นี้
รอบที่ 1 (2544-2548) เริ่ มในปี 2544 มีลกั ษณะเป็ นการเยีย่ มเยือน (Site Visit) เป็ นการแนะนาให้ความรู ้
ในรู ปแบบกัลยาณมิตร โดยมีจุดประสงค์คือให้สถานศึกษาได้เข้าใจถูกต้องตรงกันเพราะเป็ นห้วงเริ่ มแรกของการ
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นการแจ้งเตือนให้กบั สถานศึกษา
รอบที่ 2 (2549-2553) ดาเนิ นการในปี 2549 ในรอบนี้ สมศ.ได้เริ่ มกาหนดให้มีกรอบการประเมิน โดย
กรอบนั้น สมศ. มี ก ารกาหนดตัวชี้ วดั มี ก ารจัดท าการรั บ ฟั งความเห็ น จากสาธารณชนและเริ่ มให้การรั บ รอง
มาตรฐานและในรอบนี้ เริ่ มมีสถานศึกษาจานวนมากที่ไม่ผา่ นการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่ 3 (2554-2558) ดาเนิ นการในปี 2554 ในครั้งนี้ จะเป็ นครั้งแรกที่ สมศ.ได้มีการประเมินที่เข้มข้น
มากที่ สุด โดยมี การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึ กษา 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ ทาให้สถานศึ กษาหลาย
แห่งไม่ผา่ นการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
จากข้อมูลของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของสถานศึกษา หวังให้สถานศึกษาได้รับ
รองมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ยงั
ได้พฒั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ “Automated QA” สนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
ปรั บระบบจัดเก็บข้อมูลจากรู ปแบบระบบกระดาษ (Paper-based EQA) ไปสู่ ระบบไอที (IT-based EQA) และ
ระบบบริ ห ารจัดการภายในสานักงาน โดยมี เป้ าหมายสาคัญ เพื่ อลดภาระของสถานศึ กษา ผูป้ ระเมิ น และผูท้ ี่
เกี่ ยวข้อง ส่ งผลดี ต่อการจัดทารายงานด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจเชิ งนโยบายสาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา เพราะสามารถดูขอ้ มูลได้แบบ Real-time ระบบนี้ ยงั ช่วยให้สถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและ
คุณสมบัติเบื้ องต้นของผูป้ ระเมินภายนอกผ่านทางระบบได้อีกด้วย ซึ่ งจะยกระดับกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้สูงกว่ามาตรฐานการปฏิบตั ิงานทัว่ ไป ภายใต้การรักษาระดับชั้นความลับของข้อมูลอย่างเคร่ งครัด ซึ่ ง
สมศ. มีบทบาทหลักในการสะท้อนคุณภาพเพื่อให้สถานศึกษาได้นาข้อเสนอแนะไปดาเนิ นการพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายการศึกษาต่อรัฐบาลเพื่อนาไปกาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาต่อไป

4. การเตรียมความพร้ อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบ 4 ของสถานศึ กษาในระดับ การศึ กษาขั้น พื้ นฐานจะเป็ นอย่างไร
คาถามนี้ น่าจะอยูใ่ นใจของผูบ้ ริ หารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ เนื่ องจากตามกาหนดเวลาเดิมแล้วการตรวจ
ประเมินรอบ 4 จะต้องเริ่ มในปี 2558 แต่ก็ยงั ติดขัดและไม่สามารถดาเนิ นการได้ มาจนถึงปั จจุบนั 2560 ซึ่ งล่าช้า
กว่ากาหนดถึง 2 ปี และในที่สุดเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2560 สมศ. ได้ประกาศเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 4 (พ.ศ. 2559-2563) ประกอบด้วย 7 ด้าน 20 ตัวบ่ งชี้ ค ะแนนของตัวบ่ งชี้ ละ 5 คะแนน คะแนนรวม 100
คะแนน มีรายละเอียดเกี่ยวกับ เกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์ตดั สิ น ดังนี้
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ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพศิษย์ (20 คะแนน)
1 ผูเ้ รี ยน
1. ประเด็นการพิจารณา : กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ (นอก
เป็ นคนดี
หลักสูตร) ไม่นอ้ ยกว่า 50 ชัว่ โมง/ปี /คน ต่อจานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด
2. หลักฐานเชิ งประจักษ์: ผูป้ ระเมินสุ่ มตรวจผูเ้ รี ยนที่ปฏิบตั ิตาม
หลักฐานของ สถานศึกษา เช่น สมุดบันทึกความดี
2 ผูเ้ รี ยนมี
ประเด็นการพิจารณา : ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีผลการทดสอบ
ความรู้
ระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score≥40.00 ทุกช่วงชั้นที่จดั การเรี ยน
ความสามารถ การสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ตามหลักสูตร
3 ผูเ้ รี ยนมี
ประเด็นการพิจารณา : ร้อยละของผูเ้ รี ยนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.
ความสามารถ 6 ที่มีผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
ในการคิด
สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ มีค่า T-Score≥40.00
4 ผูเ้ รี ยนมี
1. ประเด็นการพิจารณา 1.1 ผูเ้ รี ยนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ทักษะชีวิต
1.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชี วิต
2. หลักฐานเชิงประจักษ์: 2.1 สุขภาพกายของผูเ้ รี ยน
2.2 พัฒนาการสุขภาพของผูเ้ รี ยน
2.3 สุ่ มตรวจทักษะของผูเ้ รี ยนตามที่โรงเรี ยนส่ งเสริ ม
ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพครู /อาจารย์ (20 คะแนน)
5 ครู /อาจารย์ 1. ประเด็นการพิจารณา : 1.1 มีการระบุคุณธรรมที่โดดเด่น
เป็ นคนดีมี
1.2 ระดับความสาเร็ จของเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 80
ความ
1.3 มีการดาเนิ นงานที่ชดั เจน ต่อเนื่ อง
สามารถ
1.4 มีการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีจนเป็ นวิถีชีวิต
1.5 มีผลการประเมินความสาเร็ จ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
2. หลักฐานเชิงประจักษ์: พัฒนาการของคะแนน O-NET ทุกช่วง
ชั้นที่เปิ ดสอนสูงขึ้นอย่างน้อย 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
6 ครู /อาจารย์ 1. ร้อยละของห้องเรี ยนที่สะอาด สุขลักษณะ สวยงาม
สร้างสรรค์
2. ห้องเรี ยนเป็ นต้นแบบ อย่างน้อย 1 ห้อง
ห้องเรี ยน/
2.1 ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใช้ได้จริ ง
แหล่งเรี ยนรู ้
2.2 ประหยัด ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น คุม้ ค่า
คุณภาพ
2.3 ประโยชน์ผเู้ รี ยนได้รับความรู้
2.4 แปลกใหม่ ประยุกต์หรื อริ เริ่ ม
2.5 ปลอดภัยต่อตนเอง และผูอ้ ื่น
7 ครู /อาจารย์ 1. ประเด็นการพิจารณา : ร้อยละของครู /อาจารย์ประจาที่มีผลงาน
มีผลงานที่
ซึ่ งได้รับการรับรองจากสถานศึกษาและ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปใช้
2. หลักฐานเชิงประจักษ์: ผูป้ ระเมินตรวจความสอดคล้องของ
ประโยชน์
ผลงานกับการปฏิบตั ิจริ งของครู /อาจารย์
8 ครู /อาจารย์ 1. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ : มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างเปิ ดภาค
ได้รับการ
เรี ยน (นอกเวลาเรี ยน) อย่างน้อย 50 ชัว่ โมง/ปี /คน
เพิ่มพูน
2. เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ : ได้รับการเพิ่มพูนความรู ้/
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คะแนน

เงื่อนไข

2

คะแนนลดลง 1 คะแนน
หากพบว่ามีผเู ้ รี ยนทาร้ าย
ร่ างกายผูอ้ ื่นลักทรัพย์ ล่วง
ละเมิดทางเพศ ฯลฯ
คะแนนที่ได้จะลดลง 1
คะแนน หากพบว่ามีผเู ้ รี ยน
อ่านและเขียนภาษาไทย
ไม่ได้ตามเกณฑ์
-

3
5
(0.63*8)

5
ม.3 = 2
ม.6 = 3
1
1
1
1
1
2

3

-

คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ น้ ี จะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบว่า
มีครู /อาจารย์ทาผิด
จรรยาบรรณ โดยผูบ้ ริ หาร/
ต้นสังกัดมิได้ดาเนิ นการ
ลงโทษ

2
3

คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ น้ ี จะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบว่า
มีห้องเรี ยน/แหล่งเรี ยนรู ้
คุณภาพ มิได้เกิดจากการคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ของครู /
อาจารย์

2

คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ น้ ี จะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบว่า
คัดลอกผลงานแทนเพื่อขอ
วิทยฐานะ
คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ น้ ี จะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบว่า
มีครู /อาจารย์ละทิ้งการสอน

3
2
3
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ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
ความรู้/
ประสบการณ์ระหว่างปิ ดภาคเรี ยนอย่างน้อย 50 ชัว่ โมง/ปี /คน
ประสบการณ์
ด้านที่ 3 ด้านการบริ หารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา (20 คะแนน)
9 การ
1. ประเด็นการพิจารณา : 1.1 กาหนดนโยบายการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
1.2 มีหลักสู ตรที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น
ของคณะ
1.3 มีการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
กรรม
1.4 มีการบริ หารจัดการประชุมที่ดี
การสถาน
1.5 มีการนาผลประเมินตนเองของสถานศึกษาไปใช้ปรับปรุ ง
ศึกษา
2. หลักฐานเชิ งประจักษ์: สัมภาษณ์บุคคลต่อไปนี้
1. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2. ผูแ้ ทนกรรมการ 1-2 คน
3. ครู /อาจารย์ 3 – 4 คน
10 การ
ผูป้ ระเมินตรวจหลักฐาน ในประเด็นต่อไปนี้
ดาเนินงาน
1. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นปัจจุบนั และตรวจสอบได้
ของผูบ้ ริ หาร 2. ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
สถานศึกษา
3. ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผูเ้ รี ยน(ประถมศึกษา)
4. การนาผลการประเมินภายในและภายนอกมาพัฒนา
5. ผูป้ ระเมินสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารสถานศึกษา
11 การบริ หาร 1. ประเด็นการพิจารณา : 1.1 มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ ยง
ความเสี่ ยง
ภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริ มาณ/เชิ งคุณภาพ
1.2 มีการกาหนดกลยุทธ์และเป้ าหมายในการบริ หารความเสี่ ยง
1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยง
1.4 มีการกาหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด
1.5 มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยง
2. หลักฐานเชิงประจักษ์: หลักฐานการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
2.1 สามารถควบคุมความเสี่ ยงลาดับที่ 1-5 จากที่กาหนด
2.2 สามารถลดความเสี่ ยงได้ทุกเรื่ อง
2.3 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยูน่ อกเหนือประเภทที่กาหนด
12 การพัฒนา 1. ประเด็นการพิจารณา :
บุคลากรสาย 1. มีบุคลากรสายสนับสนุนอย่างน้อย 1 คน
สนับสนุน
2. มีการดาเนินงานให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อย 50 ชัว่ โมง/ปี /คน
2. หลักฐานเชิ งประจักษ์: ผูป้ ระเมินสุ่ มสัมภาษณ์บุคลากรสาย
สนับสนุนใน ประเด็นต่อไปนี้
1. มีการพัฒนา
2. มีการพัฒนาตรงกับงานที่เกี่ยวข้อง
3. มีการแบ่งเบาภาระงานธุรการ
4. ด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน/สังคม (10 คะแนน)
13 การให้
1. ประเด็นการพิจารณา : 1.1 มีเหตุผลในการกาหนดแผนงานการ
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คะแนน

เงื่อนไข

2

คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ น้ ี จะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบว่า
มีการจัดทารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาโดยไม่มีการจัด
ประชุมจริ ง

1
1
1
1
1
1
1
1
2

คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ น้ ี จะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบว่า
1. มีการกระทาการทุจริ ต
2. มีคะแนน O-NET ของ
ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่า
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ น้ ี จะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบว่า
มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
เกิดขึ้น โดยพิจารณาจาก
ความรุ นแรง ความถี่ และ
ละเลย โดยไม่มีการแก้ไข
ป้ องกัน

1
1
1
1
1

1
1
1
2

-
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ตัวบ่งชี้
ความร่ วมมือ
กับชุมชน/
สังคม

เกณฑ์การประเมิน
นาความรู ้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
1.2 กาหนดตัวบ่งชี้และระดับความสาเร็ จไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่ การปฏิบตั ิที่ชดั เจน
1.4 การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง
1.5 ความพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อสถานศึกษาได้คะแนน
ประเมินไม่นอ้ ยกว่า 80 จาก 100 คะแนน
2. หลักฐานเชิงประจักษ์: ผูป้ ระเมินตรวจหลักฐานโครงการที่
ประสบความสาเร็ จที่สุด อย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 มีความต่อเนื่องในการดาเนิ นงานไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2.2 มีความยัง่ ยืน พึ่งพาตนเองได้โดยไม่ใช้งบประมาณสถานศึกษา
2.3 มีรางวัล/ได้รับการยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม
14 การให้
1. ประเด็นการพิจารณา : 1.1 มีเหตุผลในการกาหนดแผน
ความร่ วมมือ ดาเนิ นการความร่ วมมือกับชุมชน/สังคมในด้านต่าง ๆ
กับชุมชน/
1.2 กาหนดตัวบ่งชี้ และระดับความสาเร็ จไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80
สังคมที่
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่ การปฏิบตั ิที่ชดั เจน
ส่งผลต่อ
1.4 มีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครู /อาจารย์และบุคลากร
สถานศึกษา
1.5 มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มี
ต่อความร่ วมมือกับชุมชน/สังคม ได้คะแนนผลประเมินไม่นอ้ ย
กว่า 80 จาก 100 คะแนน
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักฐานโครงการที่ประสบความสาเร็ จ
ที่สุด อย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็ จ
2.2 มีการขยายผลในสถานศึกษาอื่น อย่างน้อย 9 แห่ ง
2.3 มีรางวัล/ได้รับการยอมรับ/ยกย่องจากชุมชน/สังคม
5. ด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม (10 คะแนน)
15 การ
1. ประเด็นการพิจารณา :
ส่งเสริ ม
1.1 มีกิจกรรมส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความเป็ นไทย
สนับสนุน
1.2 มีกิจกรรมสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะฝี มือ
ศิลปะและ
1.3 มีการจัดหางบประมาณหรื อทรัพยากรสนับสนุน
วัฒนธรรม
1.4 มีการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมกับชุมชน
1.5 มีการจัดให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักฐานในประเด็นต่อไปนี้
2.1 มีการจัดพื้นที่เพื่อการดาเนิ นกิจกรรม
2.2 มีความร่ วมมือในการจัดกิจกรรม
2.3 มีรางวัล/ได้รับการยอมรับ/ยกย่องจากชุมชน/สังคม
16 การพัฒนา 1. ประเด็นการพิจารณา :
สุนทรี ยภาพ
1.1 มีกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและบุคลากร
1.2 มีกิจกรรมพัฒนาโรงเรี ยน
1.3 มีกิจกรรมสื บสานประเพณี
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คะแนน

1
1
1
2

เงื่อนไข

-

1

1
1
2

1
1
1
2

คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ น้ ี จะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบว่า
มีการดาเนิ นการเฉพาะกิจ
เพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกเท่านั้น

คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ น้ ี จะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบว่า
มีการดาเนิ นการเฉพาะกิจ
เพื่อรองรับการประเมิน
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน
1.4 มีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ชุมชน
1.5 มีการประมวลความรู้ ประสบการณ์
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ตรวจสภาพจริ ง
2.1 อาคารสถานที่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2.2 ภูมิสถาปั ตย์ สอดคล้องกับธรรมชาติ
2.3 สภาพแวดล้อมสะอาด สุขลักษณะ และสวยงาม
6. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ (10 คะแนน)
17 อัตลักษณ์ 1. ประเด็นการพิจารณา :
ผูเ้ รี ยน
1.1 มีเหตุผลในการกาหนดอัตลักษณ์ผเู ้ รี ยน
1.2 ความสาเร็ จของเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 80
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่ การปฏิบตั ิที่ชดั เจน
1.4 การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
1.5 ผลประเมินไม่นอ้ ยกว่า 80 จาก 100 คะแนน
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : สุ่ มตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของผูเ้ รี ยน
ตามหลักการสุ่ มตัวอย่าง
18 เอกลักษณ์ 1. ประเด็นการพิจารณา :
สถานศึกษา
1.1 กาหนดเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสม
1.2 ความสาเร็ จของเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 80
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่ การปฏิบตั ิที่ชดั เจน
1.4 มีการดาเนิ นงานตามแผนที่กาหนด
1.5 มีผลการประเมินไม่นอ้ ยกว่า 80 จาก 100 คะแนน
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักฐาน ประเด็นต่อไปนี้
2.1 เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในการศึกษาดูงาน
2.2 มีรางวัล/ได้รับการยอมรับ/ยกย่องในมิติต่าง ๆ
2.3 มีความเป็ น“ต้นแบบ”วิธีดาเนิ นการสู่ ความสาเร็ จ
7. ด้านมาตรการส่ งเสริ ม (10 คะแนน)
19 มาตรการ 1. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พิจารณาจาก
ส่งเสริ ม
ใช้หลักฐานแรกเข้าและ/หรื อสาเร็ จการศึกษา หรื อ
(ภายใน
ใช้คะแนนจากคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
สถานศึกษา) 2. หลักฐานเชิ งประจักษ์ : ทดสอบผูเ้ รี ยนก่อนสาเร็ จการศึกษา ตาม
กลุ่มตัวอย่างที่เกณฑ์ที่กาหนด
20 มาตรการ 1. ประเด็นการพิจารณา : 1.1 มีเหตุผลในการกาหนดความร่ วมมือ
ส่งเสริ ม
1.2 ความสาเร็ จของเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 80
(ภายนอก
1.3 มีแนวปฏิบตั ิและกระบวนการที่ชดั เจนและต่อเนื่ อง
สถานศึกษา) 1.4 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่ การปฏิบตั ิ
1.5 มีผลการประเมินที่มีสมั ฤทธิผลตรงตามความต้องการของ
ชุมชน ผลการประเมินไม่นอ้ ยกว่า 80 จาก 100 คะแนน
2. หลักฐานเชิ งประจักษ์ : 2.1 มีผลการช่วยเหลือ/ความร่ วมมือกับ
สถานศึกษาอื่นในการพัฒนาวิชาการอย่างน้อย 9 แห่ ง
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน
2.2 มีผลความร่ วมมือกับท้องถิ่นในการป้ องกัน แก้ปัญหา และ/
หรื อการพัฒนาตามบริ บทของพื้นที่ อย่างน้อย 3 ประเด็น
2.3 ได้รับการยอมรับ/ยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ

คะแนน
1
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เงื่อนไข

1

กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ หากกฎหมายการศึกษาฉบับนี้ ยงั บังคับใช้ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องเตรี ยมความพร้อมและวางแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1. จากบทบาทของผู ้ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจะเพิ่ ม ขึ้ น ในการสุ่ ม ตรวจหลัก ฐาน/ผูเ้ รี ย น/ผู ้ส อน
ผูป้ กครอง/กรรมการสถานศึ กษาและชุมชน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องเน้นการเตรี ยมหลักฐาน เอกสาร ตัว
ผูส้ อน และผูเ้ รี ยนเพิ่มขึ้น
2. คณะกรรมการสถานศึ กษาต้องเพิ่มบทบาทให้ชดั เจนในการสนับสนุ น ส่ งเสริ ม การดาเนิ นงานทุ ก
ด้านของโรงเรี ยนให้เป็ นรู ปธรรม
3. ผู ้บ ริ ห ารต้อ งมุ่ ง เน้ น ให้ ชุ ม ชนโดยรอบโรงเรี ย นต้อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการโครงการแก้ปั ญ หาที่ มี
ผลกระทบต่อนักเรี ยนและโรงเรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. เพิ่มการส่งเสริ มนักเรี ยนให้เป็ นพลโลก (Global Citizen) ด้วยการสอนและการสอบภาษาอังกฤษ
ด้วยรู ปแบบที่จดั ให้นกั เรี ยนได้รับการทดสอบ โดยสานักทดสอบด้านภาษาตามมาตรฐาน CEFR
(The Common European Framework of Reference for Languages) ที่ กระทรวงศึ กษาธิ การ หรื อ สมศ. ยอมรับ /
รับรอง5. ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสนับสนุ นทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาฝึ กอบรมระหว่างปิ ดภาคเรี ยน ไม่
น้อยกว่า 50 ชัว่ โมง/ปี /คน ทั้งนี้ให้ลดภาระงานธุรการของครู /อาจารย์
6. ครู /อาจารย์ตอ้ งมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างเปิ ดภาคเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่า 50 ชัว่ โมง/ปี /คน
7. ครู /อาจารย์ตอ้ งมีการผลิตผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการเรี ยนการสอนได้
8. เพิ่มการวางระบบบริ หารความเสี่ ยงในโรงเรี ยน เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี ยหายต่อ
ชีวติ ทรัพย์สิน ชื่อเสี ยง และสังคม
สิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด ที่ ส ถานศึ ก ษาต้อ งท าให้ ไ ด้คื อ การท าให้ ก ารบริ ห ารงานการศึ ก ษาของทุ กระดับ ใน
สถานศึ กษามีกระบวนการการประกันคุณภาพคือ PDCA หรื อ การวางแผน การปฏิ บตั ิตามแผน การตรวจสอบ
ประเมิ น และการน าผลการประเมิ น มาปรับ ปรุ งงาน จึ งมัน่ ใจได้เลยว่าสถานศึ กษาจะสามารถผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 และผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานอย่างแน่นอน

5. สรุ ป
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ดาเนินการพัฒนาระบบ
การประเมิ นคุ ณภาพภายนอกรอบสี่ โดยคานึ งถึ งเจตนารมณ์ และความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่ งชาติ มติ ของคณะรั ฐมนตรี และสาระส าคัญ ของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่ งได้กาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิรูประบบ แบ่งออกเป็ น 2 วัตถุประสงค์คือการ
ประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องคื อติ ดตาม และตรวจสอบคุ ณ ภาพการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษา เพื่อให้เกิ ดการ
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ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบให้ บ รรลุ ถึ ง เป้ าหมาย
มาตรฐานที่กาหนดและร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่ เกิ ดขึ้น ให้เกิ ดการส่ งเสริ มการยกระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษาสู่สากลตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล เพื่อการบรรลุเป้ าหมายทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ในส่วนของสถานศึกษาเมื่อได้รับทราบถึงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (พ.ศ. 2559-2563)
แล้วสิ่ งที่ควรต้องรี บดาเนินการก็คือควรจัดวางระบบดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของตนให้มีความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนด เพื่อให้ได้รับผลการตรวจที่ดีที่สุด

6.ข้ อเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีรายละเอียดที่ตอ้ ง
ศึกษาเรี ยนรู ้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็ นต้องตระหนักถึงความสาคัญ ทาความเข้าใจรู ปแบบและเตรี ยมการตาม
กฎเกณฑ์ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรนาข้อมูลนี้ ไปจัดทาแผนกลยุทธ์ในการบริ หารสถานศึ กษาด้านการประเมิน
คุณภาพและทาให้บุคคลากรในสถานศึกษามีความมัน่ ใจในทิศทางของการพัฒนาด้านการศึกษาที่ถูกต้อง ซึ่งจะทา
ให้มีการดาเนินงานประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และผลการตรวจจะเป็ นประโยชน์ท้ งั สมศ. และ
สถานศึ ก ษา สามารถน าข้อ เสนอแนะและผลการประเมิ น ไปใช้พ ัฒ นาคุ ณ ภาพและยกระดับ มาตรฐานของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้นต่อไป
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หาร
สถานศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง 2) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู
ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จาแนกตาม วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ ในการทางานของครู และ 3) ศึ กษาความพึงพอใจของครู ที่มี ต่อการใช้หลักธรรมาภิ บาลในการ
บริ หารสถานศึ กษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มประชากรทั้งหมด ได้แก่ ครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ สอนใน
โรงเรี ยนกลุ่มเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง สังกัดกรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2560 จานวน 206 คน เครื่ องมือ
ที่ ใช้ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ ขอ้ มู ล โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริ หารอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน 2) ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หาร
สถานศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 สานักงานเขต
ลาดกระบัง สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกันแต่มีความคิดเห็นในด้านการบริ หารโดยใช้หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุม้ ค่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของครู ที่
มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน
คาสาคัญ: การใช้หลักธรรมาภิบาล การบริ หารสถานศึกษา ความพึงพอใจของครู
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ABSTRACT
This research aimed to 1) study the teachers’ opinion on the school administration applied with
good governance principle in School Group Network 35th under Ladkrabang District Office Bangkok
Metropolis. 2) compare the opinion among teachers with the different educational background and work
experience on the school administration applied with good governance principle and 3) to study the teachers’
satisfaction toward the school administration applied with good governance principle. The population of this
research were 206 teachers in School Group Network 35th in the 2017 academic year. The research instrument
was questionnaires. The statistics used in analyzing data were frequency, percentage, mean, standard deviation,
t- test and F-test.
The research findings were as follows: 1) The opinions of teachers on the school administration
applied with good governance principle in School Group Network 35th under Ladkrabang District Office,
Bangkok Metropolis in overall was found at the highest level. 2) There was no significant difference in the
opinion among teachers with the different educational background towards education management of schools
applied with good governance principle, except the responsibility principles, and worthiness principles, were
different significantly at .05 level, and 3) The teachers’ satisfaction toward the school administration applied
with good governance principle in overall and separately were found at the highest level.
KEYWORDS: Good governance School administration Teacher satisfaction

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การบริ หารจัดการด้านการศึกษาเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งที่จะเป็ นตัวขับเคลื่อนองค์กรทางการศึกษาให้เกิด
การพัฒนาและส่ งผลให้คนในองค์กรเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งการบริ หารจัดการที่ดีน้ นั ต้องมีการ
กระจายอานาจให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ(2551) มีนโยบายให้มีการปฏิรูป
การศึ กษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
และกฎกระทรวงก าหนดหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและจัด การศึ ก ษา การบริ ห าร
สถานศึกษาในปั จจุบนั มีความคล่องตัวมากขึ้น การบริ หารสถานศึ กษาให้ประสบความสาเร็ จ ผูท้ ี่ มีบทบาทมาก
ที่สุด คือ ผูบ้ ริ หารซึ่งนับได้วา่ เป็ นบุคคลสาคัญ ในการจัดระบบบริ หารทั้งในงานวิชาการ งบประมาณ บริ หารงาน
บุ ค คลและบริ ห ารทั่ว ไป ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยยึด หลัก การบริ ห ารกิ จ การบ้านเมื อ ง และสั งคมที่ ดี (Good
governance) หรื อหลักธรรมาภิบาล ที่ ยึดหลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ
หลัก ความโปร่ งใส และหลัก ความคุ ้ ม ค่ า เป็ นเครื่ องมื อ ในการน าวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ
(กระทรวงศึกษาธิการ.2546)
จากผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ยังไม่เป็ นที่ น่าพึงพอใจ
และจากการรายงานของกลุ่มวินัยและนิ ติกร สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา
ก.ค.ศ. (พ.ศ.2549 – 2553) พบว่าผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนมี พ ฤติ ก รรมในการบริ ห ารที่ ไม่ เหมาะสมไม่ ถู ก ต้อ งตาม
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จรรยาบรรณวิชาชีพครู จนกระทัง่ ถึงผิดวินยั ของข้าราชการครู จานวนไม่นอ้ ย และถ้าพิจารณาจากการที่ขา้ ราชการ
ครู ขอเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด (Early Retired) ซึ่ งอาจจะด้วยเหตุผลต่าง ๆ ทั้งปั ญหาสุ ขภาพ
ไม่แข็งแรง ออกไปประกอบอาชี พอื่น รวมทั้งไม่พึงพอใจกับสภาพการทางานในองค์กรที่ ทาอยู่หรื อสภาพการ
บริ ห ารของผูบ้ ริ ห ารองค์กร มี จานวน 12,032 ราย คิ ด เป็ นร้ อยละ 3.34 และการขอย้ายของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึ กษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร ส่ งผลให้อตั รากาลังครู ในกรุ งเทพมหานครไม่เพียงพอและการ
จัดการเรี ยนการสอนไม่เต็มประสิ ทธิภาพ (สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร,2555) จึงมีการปรับเกณฑ์และวิธีการ
โอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุ งเทพมหานคร ไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ “ผูท้ ี่จะ
ขอโอนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐนอกสังกัดกรุ งเทพมหานครต้องเป็ นข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึ กษากรุ งเทพมหานครมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี นับจากวันขอโอนย้าย” (สานักการศึกษา กท.0802/4641
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง สังกัดกรุ งเทพมหานคร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ใช้ห ลัก
ธรรมาภิบาลในการบริ หารโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ใช้หลัก
ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยที่ 35 เขตลาดกระบัง สั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทางานของครู
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา โรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง สังกัดกรุ งเทพมหานคร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของครู ในการปฏิบตั ิงาน

ตัวแปรต้ น

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หาร
สถานศึกษา
1. หลักนิ ติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่ งใส
4. หลักการมีส่วนร่ วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุม้ ค่า

1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริ ญญาตรี
1.2 ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 10-24 ปี
2.3 25 ปี ขึ้นไป

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ขั้น ที่ 1 การจัดเตรี ยมโครงการวิจัย ซึ่ งเป็ นการศึ กษาเอกสารตารา ข้อมูล สถิ ติ งานวิจยั วิท ยานิ พนธ์
ปั ญหาในการบริ หารงานโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เพื่อจัดทาโครงการและเสนอข้อคิดเห็นของโครงการวิจยั
ขั้นที่ 2 การดาเนิ นการวิจยั เป็ นการสร้างเครื่ องมือเก็บข้อมูล ปรับปรุ งเครื่ องมือให้มีคุณภาพ นาไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติและแปรผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นที่ 3 รายงานผลการวิจยั ต่อกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ไข แล้ว
จัดพิมพ์เป็ นฉบับเพื่อดาเนิน ขอสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนแก้ไข ปรับปรุ งตามที่คณะกรรมการแนะนา แล้วจัดส่ ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอจบการศึกษาตามหลักสูตร
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ครู ที่ปฏิ บตั ิ หน้าที่ สอนในโรงเรี ยนกลุ่มเครื อข่ายที่ 35 สานักงานเขต
ลาดกระบัง สังกัดกรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2560 จานวน 206 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัว แปรต้น 1.ด้านวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาจ าแนกเป็ น 1.1 ปริ ญ ญาตรี 1.2 ปริ ญญาโทหรื อสู ง กว่า และ 2.
ประสบการณ์ในการทางาน 2.1 น้อยกว่า 10 ปี 2.2 ระหว่าง 11 – 24 ปี 2.3 25 ปี ขึ้นไป
ตัวแปรตาม 1. การบริ หารสถานศึกษาการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า และ 2.ความพึงพอใจของครู ในการ
ปฏิบตั ิงาน
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานในการบริ ห ารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล โรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง สังกัดกรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความพึงพอใจของครู ที่ มีต่อการใช้ห ลักธรรมาภิ บาลในการบริ หาร
สถานศึกษาของผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยน เครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง สังกัดกรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเพื่ อ ให้ ผูต้ อบแบบสอบถามเสนอแนะความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูม้ ีความรู ้
2. กาหนดแนวคิดและกรอบการทางานวิจยั เพื่อนาไปสู่ การกาหนดโครงสร้างแบบสอบถาม คือ
ความคิ ดเห็ น และความพึงพอใจครู ที่มีต่อการปฏิ บัติงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง
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สังกัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งบริ หารโรงเรี ยนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุม้ ค่า
3. ดาเนิ นการสร้างแบบสอบถามที่ มีเนื้ อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในแต่ละด้าน
รวมทั้งหมดจานวน 80 ข้อ
4. นาแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั มาตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้ อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ น ให้อ าจารย์ ที่ ป รึ กษา
วิท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบและน าไปให้ ผู ้เชี่ ย วชาญประเมิ น ค่ าความสอดคล้อ ง (Index of Item – Objective

Congruence : IOC) นาไปปรับปรุ งแก้ไข และนาไปทดลองใช้กบั ครู ในโรงเรี ยนที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คนเพื่อหาหาความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .986 ซึ่ ง
เป็ นไปตามเกณฑ์มากกว่า 0.70 (บุญชม ศรี สะอาด, 2546)
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม และ การศึกษาความคิดเห็ น
ของครู ที่ มี ต่ อ การใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารบริ ห ารสถานศึ ก ษาของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย น
เครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง
1.1 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้
การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 การศึกษาความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริ หาร วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 2 การเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษา
ของผูบ้ ริ หาร วิเคราะห์ โดยการทดสอบค่า t-test และ F-test จาแนกตามวุฒิการศึ กษาและประสบการณ์ในการ
ทางาน
ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึ กษาของ
ผูบ้ ริ หาร วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ เสนอเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค และข้อจากัดในการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง สังกัดกรุ งเทพมหานคร และข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบ่ งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับสถานภาพของครู ผตู ้ อบแบบสอบถาม
และการศึกษาความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หาร
1.1 ครู มีวุฒิ การศึ กษาระดับปริ ญ ญาตรี มากที่ สุด ร้อยละ 77.2 และมีประสบการณ์ ในการทางาน
ระหว่าง 11 – 24 ปี มากที่สุดร้อยละ 40.8 และมีประสบการณ์ 25 ปี ขึ้นน้อยที่สุดร้อยละ 22.8
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1.2 ผลการศึ กษาความคิ ดเห็ นของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิ บาลในการบริ หารสถานศึ กษา
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง ปรากฎดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หาร
สถานศึกษาของผูบ้ ริ หารตามความคิดเห็นของครู
ความคิดเห็นของครู ต่อการบริหารโดยใช้ หลัก
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
แปลผล
ธรรมาภิบาล
มาตรฐาน SD
X
1. การบริ หารโดยใช้หลักนิติธรรม
4.416
.477
มากที่สุด
2. การบริ หารโดยใช้หลักคุณธรรม
4.382
.587
มากที่สุด
3. การบริ หารโดยใช้หลักความโปร่ งใส
4.362
.501
มากที่สุด
4. การบริ หารโดยใช้หลักการมีส่วนร่ วม
4.345
.527
มากที่สุด
5. การบริ หารโดยใช้หลักความรับผิดชอบ
4.358
.532
มากที่สุด
6. การบริ หารโดยใช้หลักความคุม้ ค่า
4.402
.570
มากที่สุด
รวม

4.377

ลาดับ
1
3
4
6
5
2

.532

จากตารางที่ 1 ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อการใช้ห ลักธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารสถานศึ กษาของ
ผูบ้ ริ ห าร โรงเรี ย นเครื อ ข่ ายที่ 35 เขตลาดกระบัง สัง กัด กรุ ง เทพมหานคร พบว่า ครู มี ค วามเห็ น ว่าผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารอยูใ่ นระดับมากที่สุดในทุกด้าน โดยมีการปฏิบตั ิในด้านการบริ หาร
โดยใช้ห ลักนิ ติธรรมในระดับ มากที่ สุด ( X = 4.41) รองลงมาเป็ นด้านการบริ ห ารโดยใช้ห ลัก ความคุ ้ม ค่ า
( X = 4.40) ด้านการบริ ห ารโดยใช้ห ลักคุ ณ ธรรม ( X = 4.38) ด้านการบริ ห ารโดยใช้ห ลัก ความโปร่ งใส
( X = 4.36) ด้านการบริ หารโดยใช้หลักความรับผิดชอบ ( X = 4.35) และด้านการบริ หารโดยใช้หลักการมีส่วน
ร่ วม มีการปฏิบตั ิในลาดับสุดท้าย ( X = 4.34)
ตอนที่ 2 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษาของ
ผูบ้ ริ หาร จาแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทางานของครู โรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง
สังกัดกรุ งเทพมหานคร
2.1 การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิ บาลในการบริ หาร
สถานศึกษาของผูบ้ ริ หาร จาแนกตามวุฒิการศึกษา ปรากฎผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หาร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
การบริหารตาม
วุฒกิ ารศึกษา จานวนทั้งหมด Mean S.D.
t
p
หลักธรรมาภิบาล
การบริ หารโดยใช้
ตรี
159
4.385 0.571 -2.197 - 0.020
หลักนิติธรรม
โทหรื อสูงกว่า
47
4.588 0.498
การบริ หารโดยใช้
หลักคุณธรรม

ตรี
โทหรื อสูงกว่า

การบริ หารโดยใช้
หลักความโปร่ งใส

ตรี
โทหรื อสูงกว่า

การบริ หารโดยใช้
หลักการมีส่วนร่ วม

ตรี
โทหรื อสูงกว่า

การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล
การบริ หารโดยใช้
หลักความรับผิดชอบ

วุฒกิ ารศึกษา
ตรี
โทหรื อสูงกว่า

การบริ หารโดยใช้
หลักความคุม้ ค่า
ภาพรวมความคิดเห็น
ต่อการบริ หาร

ตรี
โทหรื อสูงกว่า
ตรี
โทหรื อสูงกว่า

159

4.355

0.599

-2.663 - 0.067

47
159
47

4.610
4.417
4.635

0.563
0.554
0.437

-2.470

159

4.354

0.537

-2.182 - 0.019

47
4.553 0.583
จานวนทั้งหมด Mean S.D.
159

4.347

0.600

47
159
47
159

4.744
4.342
4.717
4.327

0.359
0.575
0.378
0.490

t

- 0.043

p

- 0.257
5.619*
- 0.516
5.236*
-2.679 0.008

*นัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริ หารสถานศึ กษาของผูบ้ ริ ห าร โรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง สังกัดกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามวุฒิ การศึ กษา พบว่า ครู ที่ มีวุฒิ การศึ กษาต่างกัน มี ความคิ ดเห็ น ต่อการใช้ห ลักธรรมาภิ บาลในการ
บริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อแยกเป็ นรายด้าน
พบว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารโดยใช้หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนการบริ หารโดยใช้หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่ งใสและหลักการมีส่วนร่ วม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2 การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หาร
สถานศึ กษาของผูบ้ ริ หาร จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานของครู พบว่าความคิดเห็นต่อการบริ หารตาม
หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุม้ ค่า มีความคิดเห็ นที่ แตกต่างกัน ส่ วนการบริ หารในหลักนิ ติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่ งใสและหลักการมีส่วนร่ วม มีความคิดเห็น ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษา
ของผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง สังกัดกรุ งเทพมหานคร ปรากฏดังตารางที่ 5
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการใช้หลัก ธรรมาภิบาล
ในการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หาร
ความพึงพอใจของครู ทมี่ ตี ่อการบริหาร
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
แปลผล
ลาดับ
โดยใช้ หลักธรรมาภิบาล
มาตรฐาน (S.D.)
X
1. การบริ หารโดยใช้หลักนิติธรรม
4.432
.561
มากที่สุด
3
2. การบริ หารโดยใช้หลักคุณธรรม
4.415
.600
มากที่สุด
5
3. การบริ หารโดยใช้หลักความโปร่ งใส
4.467
.536
มากที่สุด
1
4. การบริ หารโดยใช้หลักการมีส่วนร่ วม
4.399
.553
มากที่สุด
6
5. การบริ หารโดยใช้หลักความรับผิดชอบ
4.437
.578
มากที่สุด
2
6. การบริ หารโดยใช้หลักความคุม้ ค่า
4.427
.558
มากที่สุด
4
รวม
4.429
.564
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ ค วามพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต่ อ การใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห าร
สถานศึ กษาของผูบ้ ริ หาร พบว่า ครู มีความพึงพอใจต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึ กษาของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจในด้านการบริ หารโดยใช้หลักความโปร่ งใส
มากที่ สุด ( X = 4.46) รองลงมาเป็ นด้านการบริ หารโดยใช้หลักความรับผิดชอบ ( X = 4.43) ด้านการบริ หาร
โดยใช้หลักนิติธรรม ( X = 4.43) ด้านการบริ หารโดยใช้หลักความคุม้ ค่า ( X 4.42) และด้านการ
บริ หารโดยใช้หลักการมีส่วนร่ วม ( X =4.39) ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
1. ครู ผตู ้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 77.2มีประสบการณ์
ในการทางาน 10 – 24 ปี ร้อยละ 40.8 ครู มีความเห็ นว่าผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หาร
อยูใ่ นระดับมากที่สุดในทุกด้านสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของธวัชชัย นิ ลประดับ ณัฐพล ชุมวรฐายี และวัชรพงษ์
แพร่ หลาย (2557)ที่ได้ศึกษาเรื่ องการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารในทัศนะของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร พบว่า การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารในทัศนะ
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานครโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับ
มาก
2. ครู ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษาของ
ผูบ้ ริ หารโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อแยกเป็ นรายด้านพบว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการบริ หารโดยใช้หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 ส่ วนการบริ หารโดยใช้หลักนิ ติธรรม หลักคุณ ธรรม หลักความโปร่ งใสและหลักการมี ส่วนร่ วม
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มีความคิดเห็ นไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ชญาบุ ญ ศรี รัตนภรณ์ (2557) ที่ ศึกษาเรื่ องการ
บริ หารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่มกรุ งเทพกลางพบว่า
ผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่มกรุ งเทพกลาง ที่ มีอายุและประสบการณ์ การทางาน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ .05
3. การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิ บ าลในการบริ หารสถานศึ กษาของ
ผูบ้ ริ หาร พบว่า ครู มีความพึงพอใจต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษาในระดับมากที่สุดทุกด้าน
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของปิ ยะพงษ์ โพธิ์ มี และสาเริ ง อ่อนสัมพันธุ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 8 พบว่า การใช้ห ลักธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึ กษากับความพึงพอใจในการทางานของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธื กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ความคิดเห็ นของครู ที่มีต่อการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริ หารโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง สังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ครู มีความเห็นว่าผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารอยูใ่ นระดับมากที่สุดในทุกด้าน และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของครู ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หาร พบว่า ครู มีความพึงพอใจต่อการใช้
หลักธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในระดับ มากที่ สุ ด ทุ ก ด้าน ผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาทุกสังกัด ควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษาอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
(2) จากการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจในการบริ หารตามหลักธรรมภิ บาลของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่าด้านหลักการมี ส่วนร่ วม มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ผูบ้ ริ ห ารควรเปิ ดโอกาสให้บุ คลากรทุ กฝ่ ายรวมทั้งชุ มชน
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมและการดาเนินการต่างๆของโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบ มีการกาหนด วางแผนพัฒนาตามแผน
และประเมินผลการดาเนิ นการ อย่างเป็ นรู ปธรรมและเป็ นระบบ และด้วยความร่ วมมือของทุกฝ่ าย ทั้งบุคลากรใน
โรงเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมี การศึ กษาความพึ งพอใจต่อ การบริ ห ารแบบมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บัติ งานของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ
(2) ควรศึกษาปัจจัยเสริ มสร้างการใช้หลักธรรมภิบาลในการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน
สังกัดกรุ งเทพมหานคร
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8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้ งนี้ สาเร็ จลุล่ วงได้ด้วยความกรุ ณ าจาก อาจารย์ สุ พ รรณี สมานญาติ อาจารย์ที่ ปรึ กษา
งานวิจัย ที่ ได้ให้คาเสนอแนะ แนวคิ ด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ มาโดยตลอด จนงานวิจัยเล่มนี้ เสร็ จ
สมบูรณ์ ผูศ้ ึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และเพื่อนๆ ที่ ให้คาปรึ กษาในเรื่ องต่างๆ รวมทั้งเป็ นกาลังใจที่ ดี
เสมอมา
สุ ด ท้ า ยขอขอบคุ ณ กลุ่ ม ประชากร คื อ ครู โรงเรี ยนเครื อข่ า ยที่ 35 ส านั ก งานเขตลาดกระบั ง
กรุ งเทพมหานคร ที่ได้ให้ความร่ วมมือในการทาแบบสอบถามและให้ขอ้ มูลที่สาคัญครบถ้วนสมบูรณ์

9. เอกสารอ้างอิง
กรรณิ การ์ ธรรมมีภกั ดี (2553) การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารโรงเรี ยนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ครุ ศาสตร
มหาบัณฑิต การบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
กรุ งเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2560. “ระเบียบว่าด้วยการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542.” ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม133, ตอน
ที่ 115 ก ( 30 ธันวาคม 2559)
จิดาภา รัตนอุบล (2551) ความพึงพอใจในการทางานของข้าราชการและลูกจ้างในสานักโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย
ดุจดาว จิตใจ และประเสริ ฐ อินทร์รักษ์ (2554) การใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับการบริ หารงานบุคคลใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5
นภาพร ไทยเหนือ (2552) ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารภายในหน่วยงานกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
บุญชม ศรี สะอาด. 2545. การวิจยั เบือ้ งต้ น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรงเทพฯ : สุ วรี ิ ยาสาส์น
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ครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา ภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปูรณ์ญาดา กาพย์ตมุ ้ (2555) การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารโรงเรี ยนกลุ่มเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ท่าผา-เทพพนม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
การบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีชยั โสกันทัต (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับความ
ผูกพันต่อสถานศึกษาของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต1ปริ ญญาครุ ศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
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รัชนี อ่อนแก้ว (2555) การบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด เขตภาคใต้
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต การบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
วิไลพร จันเสงี่ยม (2555) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลกับประสิ ทธิผลการบริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศุภลักษณ์ ประทุมมี (2556) การใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาเภอคลองหาดตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
1 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
สมลักษณ์ สังคสิ น (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจในการทางาน
ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล จังหวัดสระบุรี ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
สามารถ อภิสนธ์ (2553) “การพัฒนาแนวทางการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ช่วงชั้น
ที่ 1 และ 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2” ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต.
การบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
เสวี สาลี (2556) การใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้ องกันการทุจริ ตในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: กรณี ศึกษาองค์การบริ การส่วนตาบลหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากระบวนการบริ หารบุคลากรครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้เชี ยงใหม่
ตามแนวคิดการพัฒนามนุ ษย์ของฉื อจี้ (2) ศึกษาประสิ ทธิ ผลการบริ หารบุคลากรครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้ เชียงใหม่
และ(3) ศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะ ในการบริ หารบุคลากรครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่
กรณี ศึกษาครั้งนี้ คือ โรงเรี ยนฉื อจี้ เชี ยงใหม่ เป็ นการวิจยั แบบผสมวิธี โดยเก็บข้อมูลเชิ งคุ ณภาพด้วย
การศึ กษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตัวแทน
กรรมการมูลนิ ธิฉือจี้ ครู และผูป้ กครอง จานวนทั้งสิ้ น 19 คน และเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณด้วยแบบสอบถามจานวน
3 ฉบับ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ ครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง จานวน 395 คน เครื่ องมือการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง แนวคาถามการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามครู นักเรี ยน และผูป้ กครองเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารบุคลากรครู ซึ่ งค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.954 0.949 และ 0.952 ตามลาดับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) กระบวนการบริ หารบุคลากรครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้ เชี ยงใหม่ตามแนวคิด การ
พัฒ นามนุ ษย์ของฉื อจี้ คื อ เมตตา กรุ ณา มุ ทิตาและ อุเบกขา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวางแผน
บุคลากร ขั้นการสรรหาและการคัดเลือก ขั้นการพัฒนา ขั้นการประเมินผล และขั้นการบารุ งรักษา (2) ประสิ ทธิผล
การบริ หารบุคลากรครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และ (3) ปั ญหาการบริ หารบุคลากรครู ได้แก่ การสอบ
บรรจุครู ของภาครัฐส่งผลให้ครู เอกชนมีการเคลื่อนไหวในทุกปี สถานที่ต้ งั ของโรงเรี ยนค่อนข้างไกลจากตัวเมือง
ทาให้ผทู ้ ี่มาสมัครเป็ นครู มีค่อนข้างน้อย การพัฒนาบุคลากรครู ตามปรัชญาของโรงเรี ยนนั้นต้องใช้เวลานาน การ
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ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู ขาดข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งที่สาคัญของครู และสวัสดิการของครู เอกชนต่ากว่าครู
ของรัฐ ส่ วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ โรงเรี ยนควรทาความเข้าใจกับครู เกี่ยวกับนโยบายของโรงเรี ยนก่อนปฏิบตั ิงาน
ควรสร้างความศรัทธาให้บุคลากรครู รักองค์กรเหมือนบ้านของตัวเอง ควรประชุมชี้ แจงให้ครู ทุกคนเข้าใจการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาครู และควรชี้แจงสวัสดิการของโรงเรี ยนให้ครู ทุกคนเข้าใจ
คาสาคัญ: การบริ หารบุคลากรครู แนวคิดการพัฒนามนุษย์ของฉื อจี้ โรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่

ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to study the teacher personnel administration process of
Chiang Mai Tzu Chi School based on Tzu Chi’s Humanities Approach; (2) to study the effectiveness of the
school’s teacher personnel administration; and (3) to study the problems and suggestions for teacher personnel
administration of the school.
This research was a case study of Chiang Mai Tzu Chi School. The mixed- method research
methodology was employed in this study. The qualitative data collecting method comprised document study,
interviews, and focus group discussion. The key research informants totaling 19 persons consisted of school
administrators, representatives of Tzu Chi Foundation Board, teachers, and parents. For the quantitative data
collecting method, three questionnaires were employed to collect data from 395 teachers, students, and parents.
The research instruments consisted of a semi-structured interview form, a question guideline for focus group
discussion, and three rating-scale questionnaires on the effectiveness of the school’s teacher personnel
administration for teachers, students, and parents, with the reliability coefficients of 0.954, 0.949 and 0.952,
respectively. The research data were analyzed using content analysis, frequency, percentage, mean, and
standard deviation.
The research findings were as follows: (1)the teacher personnel administration process of the school
under Tzu Chi’s Humanities Approach, which included loving-kindness, compassion, sympathetic-joy, and
equanimity, comprised 5 steps, namely, the personnel planning step, the recruitment and selection step, the staff
development step, the assessment step, and the nourishment step; (2) the overall effectiveness of the teacher
personnel administration was at the highest level; and (3) the problems of teacher personnel administration were
the following: the government’s examination for recruiting teachers causing the turnover of private school
teachers every year; the school’s location being quite far from the city causing the low number of applicants for
teaching posts at the school; the staff development under Tzu Chi’s Humanities Approach being timeconsuming; the teacher performance assessment lacking important factual information of teachers; and private
school teacher welfare being lower than that of the government teachers; while suggestions for solving the
problems were the following: the school should inform new teachers about school policies in a teacher
orientation prior to the start of working; it should build faith among teachers to love the school like their own
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home; it should organize a meeting to inform teachers about the performance assessment for teacher
development; and it should explain to the teachers to understand about the school welfare program.
KEYWORDS : Teacher personnel administration, Tzu Chi’s humanities approaches, Chiang Mai Tzu Chi
School

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์มีความส าคัญ ต่อทุ กองค์กร โดยเฉพาะองค์การทางการศึ กษาที่ ตอ้ งการ
บุคลากรครู ที่มีความเป็ นมืออาชี พ เนื่ องจากวิชาชี พครู ถูกกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545) ให้เป็ นวิชาชีพชั้นสูง (ราชกิจจานุเบกษา, 2545) อีกทั้งการศึกษามีความสาคัญยิง่ กับทุก
คนเพราะการศึกษาเป็ นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย สติ ปั ญญา จิตใจ และสังคม
อีกทั้งเป็ นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพของประชากรและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ให้กา้ วทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเจริ ญอย่างยัง่ ยืน (กิ ตินารถ เฟื้ องฟุ้ ง, 2548; สุ รศักดิ์ ปาเฮ, 2556)
ดังนั้น การจัดการศึ กษาจึ งต้องอาศัยเฟื องจักรที่ สาคัญ คื อ ครู ดังเช่ น เกษม วัฒ นชัย (2557, น.31) ได้กล่าวถึ ง
ความสาคัญของครู ว่า “ครู เป็ นผูท้ ี่มี จิตแห่ งโพธิ สัตว์... เนื่ องจาก ครู คือ ผูส้ ร้างโลกและเป็ นผูน้ าจิตวิญญาณของ
นักเรี ยนให้ได้รับสิ่ งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้รับ...” อย่างไรก็ตาม สังคมโลกในยุคปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วและรุ นแรงในทุกด้าน ซึ่ งได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาทั้งทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะในทางลบนั้น
ปั ญ หาใดก็ไม่ เท่ ากับวิกฤติ ศรั ท ธาในวิชาชี พ ครู (รุ่ ง แก้วแดง, 2543) เพราะครู เป็ นบุ คคลสาคัญ ในการพัฒ นา
การศึกษาของชาติ ดังนั้น เพื่อให้ครู มีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
ปฏิรูปการศึกษาของนโยบายการศึกษาปั จจุบนั การพัฒนาครู จึงเป็ นงานที่ตอ้ งกระทาอย่างต่อเนื่ องและตลอดชีวิต
(กิตินารถ เฟื้ องฟุ้ ง, 2548; สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) สาหรับโรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่มีปรัชญาการจัดการศึกษา คือ หลัก
พรหมวิหารสี่ ได้แก่ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่ งเป็ นหัวใจของการสอนของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ซึ่งเป็ น
ผูก้ ่อตั้งโรงเรี ยน ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ จะถอดบทเรี ยนเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารบุคลากรครู ตามแนวคิดการพัฒนา
มนุ ษย์ของฉื อจี้ โดยมุ่งหวังว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ ได้จะนามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งและพัฒ นาการวาง
แผนการบริ หารบุคลากรครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่ ให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้นและจะสามารถใช้เป็ นต้นแบบใน
การบริ หารบุคลากรครู ของโรงเรี ยนอื่นๆ ที่สนใจได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการบริ หารบุคลากรครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่ตามแนวคิดการพัฒนามนุษย์
ของฉื อจี้
2.2 เพื่อศึ กษาประสิ ท ธิ ผลการบริ หารบุ คลากรครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้ เชี ยงใหม่ตามแนวคิ ดการพัฒ นา
มนุษย์ของฉื อจี้
2.3 เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะ ในการบริ หารบุคลากรครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่ตามแนวคิด
การพัฒนามนุษย์ของฉื อจี้
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจัย ได้ศึ ก ษาหลัก ปรั ช ญาการศึ ก ษาของฉื อ จี้ คื อ หลัก พรหมวิห ารสี่ ได้แ ก่ เมตตา กรุ ณ า มุทิ ต า
อุเบกขา” (จ้าวเสี ยนหมิ ง, มปป) และได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริ หารงานบุคลากร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สมศักดิ์ คงเที่ยง และ อัญชลี โพธิ์
ทอง, 2542; ปรี ชา คัมภีรปกรณ์ , 2551) เพื่อเป็ นแนวทางการศึ กษากระบวนการบริ หารบุคลากรครู ตามแนวคิด
การพัฒ นามนุ ษ ย์ข องฉื อ จี้ ซึ่ งสรุ ป ได้ 5 ขั้น ตอน ดั ง นี้ 1) การวางแผน 2) การสรรหาและการคัด เลื อ ก
3) การพัฒนา 4) การประเมินผล และ 5)การบารุ งรักษา
สาหรับการศึ กษาประสิ ทธิ ผลของการบริ หารบุคลากรครู น้ นั ผูว้ ิจยั ได้ใช้ศึกษาจากเอกสารเรื่ อง วิถีครู
ผูป้ ระเสริ ฐ ซึ่ งเป็ นวาทะธรรมด้านการศึ กษา ของธรรมจารย์เจิ้งเหยียน (มหาวิท ยาลัยฉื อจี้ , 2555) และพบว่า
เป้ าหมายของการบริ หารบุคลากรครู ตามแนวคิดการพัฒนามนุ ษย์ของฉื อจี้ ครอบคลุมใน 3 ด้าน ดังนี้ 1) ครู เป็ น
แบบอย่างด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 2) ครู มีความพร้อมด้านวิชาการ และ3) ครู มีจิตสาธารณะ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นามาใช้
เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิ ทธิ ผลของการบริ หารบุคลากรครู ตามหลักปรัชญาการศึกษาของฉื อจี้ (ชาญ
ธนประกอบ, 2555) ดังแสดงในภาพที่ 1.1
กระบวนการบริหารบุคลากรครู
การวางแผน
การบารุ งรักษา

การบริ หารบุคลากรครู ตาม
แนวคิดการพัฒนามนุษย์ของฉื อจี้
-เมตตา -กรุ ณา-มุทิตา -อุเบกขา

การประเมินผล

การสรรหาและ
การคัดเลือก

ประสิทธิผลการ
บริหารบุคลากรครู
1) ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม
2) ด้านวิชาการ
3) ด้านจิตสาธารณะ

การพัฒนา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษา คือ โรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่ซ่ ึงเป็ นโรงเรี ยนแห่งแรกของมูลนิธิพทุ ธฉื อจี้ไต้หวัน ที่สร้างใน
ต่างแดนและบริ หารโดยมูลนิธิฉือจี้ สังกัดสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.)
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสมวิธี (Mixed-methods research) ซึ่ งประกอบด้วย
การวิจยั เชิ งคุณภาพซึ่ งครอบคลุม 3 วิธีการ ได้แก่ การศึ กษาเอกสาร การสัมภาษณ์ เชิ งลึก และการสนทนากลุ่ม
และการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่งเป็ นการสารวจความคิดเห็นของ ครู นักเรี ยน และผูป้ กครองด้วยแบบสอบถาม

1690

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เชิงคุณภาพ และการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่งดาเนินการเป็ นระยะดังนี้
ระยะที่ หนึ่ง ศึกษาเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ของโรงเรี ยนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาครู ตามขั้นตอน
ทั้ง 5 ได้แก่ การวางแผน การสรรหาและการคัดเลือกครู การพัฒนาครู การประเมินผล และการคัดเลือกครู การ
พัฒนาครู การประเมิ นผล และการบารุ งรักษาครู จากนั้นใช้ วิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ก่ ึ ง
โครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์ ผูแ้ ทนกรรมการมูลนิ ธิพุทธฉื อจี้ และอดี ตผูอ้ านวยการและผูจ้ ดั การโรงเรี ยน เกี่ ยวกับ
กระบวนการบริ หารบุคลากรครู โรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่
ระยะที่สอง ใช้เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย คื อ แบบสอบถามชนิ ดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 3
ฉบับ เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารบุ ค ลากรครู ต ามแนวคิ ด การพัฒ นามนุ ษ ย์ ของฉื อ จี้ ใน 3 ด้าน 1) ด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม 2) ด้านวิชาการ และ3) ด้านจิ ตสาธารณะ โดยสอบถามความคิ ดเห็ น ของครู นักเรี ยน และ
ผูป้ กครองในประเด็นที่สอดคล้องกันทุกรายการ
ระยะที่สาม ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม โดยใช้แนวคาถามในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ ปั ญหาและข้อ เสนอ
แนะในการบริ หารบุคลากรครู สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครองและกรรมการมูลนิ ธิพุทธ
ฉื อจี้
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น 3 ระยะ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ระยะที่หนึ่ง ศึ กษากระบวนการบริ หารบุคลากรครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้ เชี ยงใหม่ ตามแนวคิดการพัฒนา
มนุ ษย์ของฉื อจี้ โดยผูว้ ิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร รายงาน และหลักฐานต่างๆ ของโรงเรี ยน พร้ อมทั้งงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร และใช้การสัมภาษณ์เชิ งลึกกับกลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ของมูลนิ ธิ
พุทธฉื อจี้ไต้หวัน จานวน 2 คน
ระยะที่สอง ศึ กษาประสิ ทธิ ผลของการบริ หารบุคลากรครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้เชี ยงใหม่ โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้
การสารวจความคิดเห็นของ ครู นักเรี ยนและผูป้ กครองเกี่ยวกับประสิ ทธิผลการบริ หารบุคลากรครู ตามแนวคิดการ
พัฒนามนุ ษย์ของฉื อจี้ ใน 3 ด้าน (1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม (2) ด้านวิชาการ และ(3) ด้านจิตสาธารณะ โดยใช้
แบบสอบถาม จานวน 3 ฉบับ แต่ละฉบับมีค่าความเที่ ยงเท่ากับ 0.954, 0.949 และ 0.952 ตามลาดับ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประกอบด้วย ครู จานวน 33 คน นักเรี ยนจานวน 233 คน และ ผูป้ กครองจานวน 176 คน
ระยะทีส่ าม ศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการบริ หารบุคลากรครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้
เชี ยงใหม่ โดยใช้การสนทนากลุ่ม ซึ่ งกลุ่ มผูใ้ ห้ข ้อมู ลส าคัญ ได้แก่ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา ผูแ้ ทนครู
ผูแ้ ทนผูป้ กครองและ กรรมการมูลนิธิพทุ ธฉื อจี้ รวมทั้งสิ้นจานวน 17 คน
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.4.1 การวิจัยเชิ งคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มู ลที่ ได้จากการศึ กษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิ งลึกผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
4.4.2 การวิจัยเชิ งปริ มาณ การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์ดว้ ย
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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5. สรุ ปผลการวิจัย
1. กระบวนการบริ หารบุคลากรครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้ เชี ยงใหม่ตามแนวคิ ดการพัฒนามนุ ษย์ของฉื อจี้
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ทั้งนี้ ในแต่ละขั้นตอนได้เชื่ อมโยงกับ ปรัชญาของฉื อจี้ คื อ หลักพรหมวิหารสี่ ได้แก่
เมตตา กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา ดังนี้
1.1. การวางแผนบุคลากรครู เป็ นการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับการสารวจจานวนครู ให้เพียงพอกับ
จานวนชั้นเรี ยนและในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การสารวจความต้องการของครู ที่จะทางานต่อในโรงเรี ยนแต่ละ
ปี การศึกษา การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของครู ให้ตรงกับรายวิชาที่สอน พร้อมทั้งการกระจายภาระงานการสอน
และงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ การดาเนิ นการดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปรัชญาของฉื อจี้ โดยแสดงให้เห็นว่า
โรงเรี ยนมีความเมตตาต่อศิษย์เพื่อที่ให้ได้ครู ที่มีความรู ้ความสามารถ และมีจานวนเพียงพอเหมาะสมในการดูแล
นักเรี ยนได้อย่างทัว่ ถึง สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้แก่นักเรี ยนอย่างเต็มที่ รวมทั้งโรงเรี ยนได้แสดงออกถึง การ
วางใจเป็ นกลางในการวางแผนการดาเนินงานและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่มีอคติ
1.2 การสรรหาและการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรครู เป็ นการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ไ ด้บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถมาสมัครเป็ นครู กับโรงเรี ยน โดยการประชาสัม พันธ์รับสมัครงานในหลากหลายช่ องทาง แล้ว
ดาเนิ นการตัดสิ นใจเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อให้ได้ครู ที่มีความรู ้ความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู ้และมีคุณสมบัติ เฉพาะที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของฉื อจี้ การดาเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
โรงเรี ยนปรารถนาให้ได้ครู ที่ ดีมีความรู ้ความสามารถในเนื้ อหาวิชาและมี ประสบการณ์ การสอน มาถ่ายทอด
นักเรี ยน เพื่อให้นักเรี ยนได้พน้ จากความไม่รู้ โดยในขั้นตอนการคัดเลือกมีความโปร่ งใสและยุติธรรมเนื่ องจาก
โรงเรี ยนดาเนินการโดยมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ ายร่ วมพิจารณา
1.3 การพัฒนาบุคลากรครู เป็ นการดาเนิ นงานเพื่อเตรี ยมความพร้อมของครู ที่ผ่านการสรรหาและ
การคัดเลือก ให้มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชี พตามหลักปรัชญาของฉื อจี้ โดยมี
วิธีการ 3 ลักษณะ ดังนี้
1.3.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม โรงเรี ยนได้เน้นกิจกรรม 10 ประการ ดังนี้ 1) การฟังโอวาทของ
ท่านธรรมจารย์ 2) การเรี ยนภาษาจีน 3) การเรี ยนการสอนวาทะธรรม(จิ้งซืออวี)่ 4) การเรี ยนจริ ยศิลป์ การชงชา 5)
การเรี ยนจริ ยศิลป์ การจัดดอกไม้ 6) การเรี ยนจริ ยศิลป์ การเขียนพู่กนั จีน 7) การดาเนิ นชีวิต 8) การเรี ยนภาษามือ
เพลงฉื อจี้ 9) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ10)การเรี ยนรู ้ภารกิจฉื อจี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ครู
มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมจริ ยธรรมควบคู่กบั ความรู ้ รวมทั้งการ
วางตัวที่ เหมาะสมและปฏิ บัติตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีให้กบั นักเรี ยน เพื่อนครู ผูป้ กครอง และ
ชุมชน
1.3.2 ด้านวิชาการ โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้ครู ผูส้ อนได้พฒ
ั นาตนเองด้านต่างๆ เพื่อพัฒ นา
ความรู ้ ข องครู อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี กิ จ กรรมในหลายลัก ษณะ อาทิ การศึ ก ษาดู งานที่ ไ ต้ห วัน การอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยนเพื่อให้ครู กระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และนาความรู ้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดความรู ้ให้กบั นักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3.3 ด้านจิตสาธารณะ โรงเรี ยนให้ความสาคัญกับในด้านจิตสาธารณของครู โดยมี
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กิจกรรมสาคัญดังนี้ 1) เรี ยนรู ้ภารกิจของฉื อจี้ 2) กิจกรรมการกุศล 3) กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย และ4) อบรม
กรรมการอาสาสมัครมูลนิ ธิฉือจี้ นอกจากกิจกรรมดังกล่าว ในการปฏิบตั ิหน้าที่ครู จะไม่หารายได้พิเศษ อีกทั้งครู
ได้เสี ยสละเวลา ทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงใจในการดูแลนักเรี ยนทุกคนเหมือนกับลูกของตัวเอง
การดาเนินงานทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปรัชญาของฉื อจี้ โดยแสดงให้เห็นว่า
โรงเรี ยนมีความปรารถนาดีต่อครู โดยการพัฒนาครู ให้มีความรู ้ความสามารถทั้งทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม และ
วิชาการเพื่อให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ และคงไว้ซ่ ึ งความสัตย์ซื่อต่อจริ ยธรรมฉื อจี้ อีก
ทั้งได้ส่งเสริ มสนับสนุ นให้ครู ได้พฒ
ั นาอย่างต่อเนื่ องเพื่อสามารถแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และนาความรู ้ ไป
พัฒนานักเรี ยนให้ประสบความสาเร็ จในอนาคต ในขณะเดียวกันครู ได้รับการปลูกฝังให้มีความรักและห่ วงใยต่อ
ศิษย์ดว้ ยความจริ งใจ ตลอดจนการเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรี ยน อันจะส่งผลให้โรงเรี ยนได้เด็กที่ดีมีคุณธรรม
1.4. การประเมินผลการปฏิ บัติงานของครู เป็ นการดาเนินงานเพื่อกากับติดตามและตรวจสอบ
การปฏิ บตั ิงานของครู ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อทราบปั ญหาและความต้องการพัฒนาของครู
พร้อมทั้งนาผลที่ได้มาใช้พฒั นาและสร้างเสริ มขวัญและกาลังใจในการทางานของครู ให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น โดยมีการ
ประเมินผลครู ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 2) การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
3) การประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม และ4) การประเมินจรรยาบรรณวิชาชี พจริ ยธรรมฉื อจี้ ทั้งนี้ การดาเนิ นงาน
ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปรัชญาของฉื อจี้ โดยแสดงให้เห็นว่า โรงเรี ยนมีความปรารถนาดี และมีความยุติธรรม
ในการประเมินผลครู เพื่อช่วยให้บุคลากรมีวินัยในการทางานอันเป็ นผลดีต่อบุคลากรเอง อีกทั้งมีการเสริ มสร้าง
และการป้ องกันการกระทาผิดวินยั สาหรับครู ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรี ยนได้ให้โอกาสในการปรับปรุ ง
และพัฒนาตัวเอง
1.5. การบารุ งรั กษาบุคลากรครู เป็ นการดาเนิ นงานเพื่อ ให้ครู มีขวัญและกาลังใจและมีความ
ผูกพันต่อองค์กร โดยโรงเรี ยนได้จดั ให้มีสวัสดิการเพื่อให้ครู ได้รับสิ่ งที่ดี ทั้งปั จจัยพื้นฐานหรื อปั จจัยสี่ และปั จจัย
ด้านการพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังมีสวัสดิการจากมูลนิ ธิพุทธฉื อจี้ไต้หวัน และการเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจ จาก
บุ คคลสาคัญ ของฉื อจี้ ทั้งนี้ การดาเนิ น งานดังกล่ าวสอดคล้องกับ หลักปรั ชญาของฉื อจี้ โดยแสดงให้เห็ น ว่า
โรงเรี ยนได้มีความห่วงใยต่อครู ทุกคน และมีความปรารถนาดีให้ครู มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนใส่ใจดูแล
ทุกข์สุขของครู อย่างทัว่ ถึง
2. ประสิ ทธิผลการบริ หารบุคลากรครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่ตามแนวคิดการพัฒนามนุษย์ของฉื อจี้
พบว่า โรงเรี ยนฉื อจี้ เชี ยงใหม่มีประสิ ทธิ ผลการบริ หารบุ คลากรครู ตามแนวคิดการพัฒนามนุ ษย์ของฉื อจี้ ตาม
ความคิดเห็นรวมทั้งของครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง ทั้งในภาพรวมและแต่ละด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม ด้านวิชาการ และด้านจิตสาธารณะ ดังตารางที่ 1
2.1 ด้ านคุณธรรม พบว่า รายการที่ ครู สามารถปฏิบตั ิได้ดีมากที่สุด ได้แก่ การร่ วมแสดงความยินดี
เมื่ อ นัก เรี ยนประสบความส าเร็ จในกิ จกรรมต่ างๆ ของโรงเรี ยน การรับ ฟั งความคิ ดเห็ น และให้คาปรึ กษาแก่
นั ก เรี ย นเมื่ อ นั ก เรี ยนมี ปั ญ หา และการให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ ผู ้ป กครองในการช่ ว ยแก้ปั ญ หาของนั ก เรี ย น
ส่วนรายการที่ครู ปฏิบตั ิได้นอ้ ยกว่ารายการอื่น ได้แก่ การดาเนิ นชีวติ อย่างพอเพียงไม่แข่งขันในเชิงเศรษฐกิจ และ
การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า คุม้ ทุน
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2.2 ด้ านวิชาการ พบว่า รายการที่ ครู สามารถปฏิ บัติได้ดีมากที่ สุด ได้แก่ การจัดกิ จกรรมปลูกฝั ง
คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมโดยให้นัก เรี ยนเรี ยนรู ้ ก ารดู แลตนเอง มี ทัก ษะการทางาน การอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมี
ความสุ ขและรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การส่ งเสริ มการใช้ทกั ษะชีวิตและคุณธรรมจริ ยธรรมให้นกั เรี ยนโดยสอน
สอดแทรกผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อให้นักเรี ยนนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชี วิต และการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถและปรับพฤติกรรมการสอนให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ส่ วนรายการที่ครู ปฏิบตั ิได้นอ้ ยกว่า
รายการอื่น คือ การส่งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนพัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และใช้ความคิดเชิงเหตุผลใน
การเรี ยนรู ้
2.3 ด้ านจิ ตสาธารณะ พบว่า รายการที่ ครู สามารถปฏิบตั ิได้ดีมากที่ สุด ได้แก่ การประพฤติปฏิ บตั ิ
ตนเป็ นแบบอย่างในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจุดประกายสานึ กคุณให้นักเรี ยนและสอนให้นักเรี ยน
รู ้จกั ปฏิ บตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความจริ งใจ และการร่ วมมือกันทางานเพื่อช่ วยเหลือและสนับสนุ นกิ จกรรมต่างๆ ของ
โรงเรี ยน ส่ วนรายการที่ครู ปฏิ บตั ิได้นอ้ ยกว่ารายการอื่น คือ การแสดงออกถึงการมีทกั ษะในการทางานร่ วมกับ
ชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรี ยน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคิดเห็นของครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง
เกี่ยวกับประสิ ทธิผลการบริ หารบุคลากรครู ตามแนวคิดการพัฒนามนุษย์ของฉื อจี้ ในภาพรวม
ความคิดเห็นของ
ความคิดเห็นของ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นของครู
นักเรี ยน
ผูป้ กครอง
รวมเฉลี่ย
รายการ
ด้าน
คุณธรรม
จริ ยธรรม



S.D.

ระดับ

4.70

0.47

มาก
ที่สุด



S.D.

ระดับ

4.55

0.50

มาก
ที่สุด



S.D.

ระดับ

4.62

0.49

มาก
ที่สุด



S.D.

ระดับ

4.62

0.50

มาก
ที่สุด

มาก
มาก
มาก
มาก
4.58 0.50
4.59 0.50
4.62 0.50
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
ด้านจิต
มาก
มาก
มาก
มาก
4.69 0.45
4.58 0.50
4.61 0.50
4.62 0.49
สาธารณะ
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
0.48 มาก
0.50 มาก
มาก
มาก
4.69
4.57
4.61 0.50
4.62 0.49
รวมเฉลีย่
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
3. ปัญหาและข้ อเสนอแนะ ในการบริหารบุคลากรครู ของโรงเรียนฉือจีเ้ ชียงใหม่ ตามแนวคิดการพัฒนา
มนุษย์ ของฉือจี้ พบว่า มีสาระสาคัญดังนี้
3.1 การวางแผนด้านครู พบว่า การสอบบรรจุขา้ ราชการของภาครัฐส่ งผลให้ครู ในโรงเรี ยนฉื อจี้
เชียงใหม่ มีการเคลื่อนไหวในทุกปี ดังนั้น โรงเรี ยนจาเป็ นต้องทาความเข้าใจกับครู เกี่ยวกับนโยบายของโรงเรี ยน
ก่อนปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
3.2 การสรรหาและการคั ด เลื อ ก พบว่ า ผู ้ที่ ม าสมั ค รเป็ นครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้ เชี ย งใหม่
มีจานวนค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานที่ต้ งั ของโรงเรี ยนค่อนข้างไกลจากตัวเมือง ดังนั้น โรงเรี ยนควร

ด้านวิชาการ

4.68

0.49
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สร้างบุคลากรครู ของโรงเรี ยนเองและพยายามประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึงเพื่อสรรหาหาบุคลากรในท้องที่ให้ได้มาก
ที่สุด
3.3 การพัฒนาครู พบว่า การพัฒนาครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่ใช้ระยะเวลานาน ประกอบกับครู
ที่บรรจุในโรงเรี ยนเอกชนส่ วนใหญ่ไม่สามารถทางานในระยะยาวได้เนื่ องจากความไม่มนั่ คงในวิชาชี พ ดังนั้น
โรงเรี ยนควรสร้างความศรัทธาให้บุคลากรครู รักองค์กรเหมือนบ้านของตัวเอง เปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการศึกษา และเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ครู มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
3.4 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน พบว่า ผูป้ ระเมินขาดข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญที่เป็ นข้อเท็ จจริ ง
เกี่ยวกับครู ดังนั้น โรงเรี ยนควรที่จะมีการประชุมชี้แจงให้ครู ทุกคนเข้าใจว่า วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานก็เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
3.5 การบ ารุ งรั กษา พบว่า สวัสดิ การของครู เอกชนต่ ากว่าครู ของรัฐ ดังนั้น โรงเรี ยนควรชี้ แจง
สวัสดิ การของโรงเรี ยนที่ มี ให้ครู ทุ กคนเข้าใจอย่างชัด เจนซึ่ งนอกจากจะเป็ นปั จจัยพื้ น ฐานหรื อปั จจัย 4 แล้ว
โรงเรี ยนยังจัดหาปั จจัยด้านการพัฒนาตนเองให้กบั ครู อย่างเหมาะสม

6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 กระบวนการบริ หารบุคลากรครู ตามแนวคิดการพัฒนามนุษย์ของฉื อจี้ ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น ในแต่ละ
ขั้นตอนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับหลักการพัฒนามนุษย์ของฉื อจี้ คือ เมตตา กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา
อย่างเห็นเป็ นรู ปธรรม ดังนี้
6.1.1 ด้ านการวางแผนบุคลากรครู จะเห็นได้วา่ โรงเรี ยนได้ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรครู
ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรี ยน โดยได้กาหนดความต้องการอัตรากาลังของกาลังครู
ในอนาคตอย่างเหมาะสม เพื่อจัดทาแผนงานการบริ หารบุคลากร ซึ่ งสอดคล้องกับพระมหาสุพจน์ สุ เมโธ(พาน
ทอง) (2558) ที่ กล่าวว่า การวางแผนถือว่าเป็ นภารกิ จแรกต้องวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการ
และควรกาหนดตาแหน่งให้เหมาะสม ได้สะท้อนหลักปรัชญาของฉื อจี้ที่แสดงถึงความมีเมตตาต่อศิษย์เพื่อให้ได้
ครู ที่ดีมีคุณภาพ มีจานวนที่เหมาะสมเพื่อถ่ายทอดความรู ้และดูแลนักเรี ยนได้อย่างทัว่ ถึง แต่ก็ยงั พบปั ญหาตรงที่วา่
ครู เข้ามาครู จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ไม่นาน ก็จะลาออกเพื่อไปสอบบรรจุเพื่อรับราชการครู ดังนั้นโรงเรี ยนจาเป็ นต้อง
ทาความเข้าใจกับครู ถึงนโยบายของโรงเรี ยนก่อนปฏิบตั ิงาน หรื อมีสญ
ั ญาเพื่อความยัง่ ยืนในการปฏิบตั ิหน้าที่
6.1.2 ด้ านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรครู จะเห็ นได้ว่า โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการเพื่อค้นหา
บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถมาสมัครเป็ นครู โดยใช้วธิ ี การโปร่ งใสและมีความยุติธรรม โดยผ่านการตรวจสอบ
วุฒิ การศึ กษา ประวัติ การท างาน การสัม ภาษณ์ การสังเกต และการสอบภาคปฏิ บัติด้วยวิธีการสอบสอนจาก
คณะกรรมการผูท้ รงวุฒิของโรงเรี ยน ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า โรงเรี ยนมีความปรารถนาให้ได้ครู ที่มีความรู ้และสามารถ
จัดการเรี ยนรู ้ได้รวมทั้งสามารถเป็ นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริ ยธรรมกับนักเรี ยนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับพรชัย เจดา
มาน (2556) ที่กล่าวว่า การคัดเลือกเป็ นกระบวนการเพื่อให้ได้ครู ที่เหมาะสมที่สุด แต่ยงั พบปั ญหาคือ สถานที่ต้ งั
ของโรงเรี ยนค่อนข้างไกลจากตัวเมือง ดังนั้นเพื่อให้ได้ครู ที่มีคุณภาพและเข้าใจฉื อจี้ คือควรพัฒนาโดยอาศัยการ
สรรหาศิษย์เก่าของโรงเรี ยนโดยการให้ทุนการศึกษาและหรื อพิจารณาผูท้ ี่อยูใ่ นพื้นที่เป็ นอันดับแรก
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6.1.3 ด้ านการพั ฒ นาบุ คลากร จะเห็ น ได้ว่า เป็ นขั้น ตอนส าคัญ ของการบริ ห ารบุ คลากรครู ของ
โรงเรี ยนฉื อจี้ เชียงใหม่ ดังที่ พิณสุ ดา สิ ริรังษศรี (2557) กล่าวว่า ครู รุ่ นใหม่ควรมีความรู ้และทักษะวิชาชีพอย่าง
ลุ่มลึ กและสามารถพัฒ นาผูเ้ รี ยนได้เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ ค รู ฉือจี้ ตอ้ งได้รับการพัฒนาทั้งในช่ วงแรกที่ เริ่ มเข้าสู่
วิชาชีพครู และในระหว่างที่ปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนโดยมีการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายใต้การบริ หาร
จัด การของมู ล นิ ธิ พุท ธฉื อ จี้ ไต้ห วัน ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง เข้าร่ ว มพัฒ นางานวิช าการกับ
หน่วยงานนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็ นผูจ้ ดั
เนื้ อหาสาระหลักของการพัฒนาครู ฉือจี้ จะเห็ นได้วา่ โรงเรี ยนฉื อจี้ เชี ยงใหม่มุ่งเน้น 3 เรื่ องได้แก่
คุณธรรม วิชาการ และจิตสาธารณะ ผูว้ ิจยั จึงขออภิปรายเฉพาะการพัฒนาครู ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมและด้านจิต
สาธารณะ ซึ่ งเป็ นมุมมองที่น่าสนใจของโรงเรี ยน จากการศึกษาพบว่า ครู ฉือจี้ได้รับการฝึ กปฏิบตั ิเรื่ องคุณธรรม
จริ ยธรรม โดยผ่านกิจกรรม 10 ประการ ได้แก่ 1) การฟังโอวาทของท่านธรรมจารย์ 2) การเรี ยนภาษาจีน 3) การ
เรี ยนการสอนวาทะธรรม (จิ้งซื ออวี่) 4) การเรี ยนจริ ยศิ ลป์ การชงชา 5) การเรี ยนจริ ยศิ ลป์ การจัด ดอกไม้ 6) การ
เรี ยนจริ ยศิลป์ การเขียนพูก่ นั จีน 7) การดาเนินชีวติ 8) การเรี ยนภาษามือเพลงฉื อจี้ 9) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
10) การเรี ยนรู ้ภารกิ จฉื อจี้ ซึ่ งถือเป็ นคุ ณธรรมจริ ยธรรมขั้นพื้นฐานที่ ครู จะต้องเรี ยนรู ้ ได้เริ่ มปฏิ บัติกบั ตนเอง
พัฒนาตนเองไปสู่ การทางาน แล้วขยายวงกว้างไปสู่ การพัฒนานักเรี ยน ตลอดจนเป็ นแบบอย่างที่ ดีต่อนักเรี ยน
เมื่อนักเรี ยนมีตน้ แบบที่ดีในการประพฤติ นักเรี ยนก็จะซึ มซับจากคุณครู โรงเรี ยนก็จะได้เด็กที่ดีมีคุณธรรม ดังที่
เดิมแท้ ชาวดินฟ้ า (2552) ได้ศึกษาและพบว่า การเป็ นครู ฉือจี้ที่สอนโดยการเป็ นแบบอย่างได้ส่งผลให้นกั เรี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามอย่างมีคุณภาพ
สาหรั บ ด้านจิ ต สาธารณะ จะเห็ น ได้ว่า โรงเรี ย นฉื อ จี้ เชี ย งใหม่ ไ ด้ส่ ง เสริ ม การปฏิ บัติ ต นตาม
จริ ยธรรมฉื อจี้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งครู ฉือจี้ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม ความเสี ยสละ ความร่ วมมือ
ร่ วมใจในการทาประโยชน์เพื่อส่ วนรวม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็ นหลักการในการดาเนิ นชีวติ พร้อมทั้ง
ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สงั คม ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน
ดังคาสอนของท่านธรรมจารย์ที่ว่า ในสังคมของเราต้องการครู ที่ มีจิตอาสา ร่ วมปณิ ธานเดียวกัน (มหาวิทยาลัย
ฉื อจี้, 2555) เพื่อให้สังคมมีสันติสุข และธี รศักดิ์ อัครบวร (2542) กล่าวว่า หน้าที่ครู ไม่ใช่เพียงแต่สอนเท่านั้น
ยังต้องช่วยเหลืออบรมขัดเกลาความประพฤติของนักเรี ยนให้เป็ นคนดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้ เชียงใหม่ให้มีคุณธรรมจริ ยธรรมและจิ ตสาธารณะ
ตามแนวทางการพัฒนามนุษย์ของฉื อจี้น้ นั ยังมีปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาครู ใน
แต่ละคนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างซาบซึ้ งในปรัชญาของฉื อจี้ ดังนั้นในการพัฒนาครู
โรงเรี ยนควรสร้างความศรัทธา เปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึ กษามากขึ้น และเสริ มสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้ครู มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
6.1.4 ด้ านการประเมินผลการปฏิ บัติงาน จะเห็นได้วา่ โรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่มีกระบวนการกากับ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของครู เพื่อทราบปั ญหาและความต้องการพัฒนาของครู อย่างเป็ นระบบและ
อาศัยการมี ส่ ว นร่ ว ม สะท้อ นให้เห็ น ว่า โรงเรี ยนยึด ปรั ช ญาของฉื อ จี้ ท้ ัง ในเรื่ อ งความมี เมตตากรุ ณ ามี ค วาม
ปรารถนาดี มี ความโปร่ งใส และมีความยุติธรรม และช่ วยให้บุคลากรครู มีวินัยในการทางาน อันเป็ นผลดี ต่อ
บุ ค ลากรเอง สาหรั บ ครู ที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิ น โรงเรี ยนได้ให้โอกาสในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาตัว เอง
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อย่างไรก็ตาม พบว่า ในขั้นตอนนี้ สิ่ งที่เป็ นปั ญหาคือ ผูป้ ระเมินขาดข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรครู ดังที่ พรชัย เจดามาน (มปป.)ได้กล่าวว่า การประเมิ นผลเป็ นสิ่ งสาคัญยิ่งต่อการบริ หารงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งมีหลักฐานที่ เชื่อถือ ดังนั้น สิ่ งที่ โรงเรี ยนควรปรับปรุ ง ได้แก่ ดาเนิ นการประชุมกับผู ้
ประเมินก่อน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
6.1.5 ด้ านการบารุ งรั กษา ได้จดั ให้มีสวัสดิการทัว่ ไปกับครู โดยให้ครู ได้รับปั จจัยพื้นฐาน ปั จจัย
ด้านการพัฒนาตนเอง อีกทั้งโรงเรี ยนจัดให้มีสวัสดิ การจากมูลนิ ธิพุทธฉื อจี้ ไต้หวัน ค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร
หลาน ที่เรี ยนในโรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่ามีความคิดปรารถนาดีต่อบุคลากร ในการเสริ มสร้างขวัญ
และกาลังใจ จากบุคคลสาคัญของฉื อจี้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ พิชิต ฤทธิ์จรู ญ และคณะ(2554-2555) ที่กล่าวว่า
ในนโยบายการพัฒ นาครู แ ละบุ ล ากรทางการศึ ก ษา ให้ มี ก ารจัด ระบบการเสริ ม สร้ างขวัญ และก าลังใจและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ในด้านนี้ สิ่งที่เป็ นปั ญหาคือ เกิดการเปรี ยบสวัสดิการของข้าราชการและเอกชน ดังนั้น
การแก้ไขปั ญหา คือ ชี้แจงสวัสดิการของโรงเรี ยนที่มีให้ครู ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจน
6.2 จากผลการวิจยั ที่ พบว่า โรงเรี ยนฉื อจี้ เชียงใหม่มีประสิ ทธิ ผลการบริ หารบุคลากรครู ตามแนวคิดการ
พัฒนามนุษย์ของฉื อจี้ ตามความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับประสิ ทธิผลการบริ หารบุคลากรครู และ ความคิดเห็นของ
นักเรี ยนและผูป้ กครอง ต่อคุณ ภาพของครู โรงเรี ยนฉื อจี้ เชี ยงใหม่ ตามแนวคิ ดการพัฒนามนุ ษย์ของฉื อจี้ ด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม ด้านวิชาการ และด้านจิตสาธารณะ โดยแต่ละด้านจะเห็นได้วา่ ซึ่งอภิปรายได้ดงั นี้
6.2.1 ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม จะเห็นได้วา่ การพัฒนาครู ฉือจี้ผ่านกิจกรรม 10 ประการได้ช่วยให้
ครู แสดงออกถึ งความเป็ นผูม้ ี เมตตา กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา ได้อย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรม โดยเฉพาะมี ความ
พลอยยินดีเมื่อนักเรี ยนประสบความสาเร็ จในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน มีความกรุ ณาในการรับฟังความคิดเห็น
และให้คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยนเมื่อนักเรี ยนมีปัญหา พร้อมทั้งให้ความร่ วมมือกับผูป้ กครองในการช่วยแก้ปัญหาของ
นักเรี ยน ซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ยน ได้กล่าว ว่า “ ครู คือ แบบอย่างที่ดีของเด็ก รวมทั้งการบาเพ็ญ
ตนให้อยู่ในศี ลธรรมที่ ดีงาม การประพฤติในสิ่ งที่ ดีงาม และการสอนนักเรี ยนไม่ให้ประพฤติ ปฏิ บัติในทางที่
เสื่ อมเสี ย” (มหาวิทยาลัยฉื อจี้, 2555, น. 173) นอกจากนี้ ผูป้ กครองมีความเห็ นว่า ครู รับฟั งความคิดเห็นและให้
คาปรึ กษาแก่นักเรี ยนเมื่อนักเรี ยนมีปัญหา ครู มีความเป็ นกัลยาณมิตรกับเพื่อนครู ผูป้ กครอง และนักเรี ยน ซึ่ งที่
กล่าวมานี้ สอดคล้องกับลักษณะของครู ที่ดี ได้แก่ ประพฤติดี เว้นจากอบายมุข กระทาแต่สิ่งที่ดีท้ งั กาย วาจา และ
ใจ มีจรรยาบรรณและคุณธรรม ซื่ อ สัตย์ เสี ยสละ มีเมตตา กรุ ณา ยุติธรรมและมานะอดทน ( ธี รศักดิ์ อัครบวร,
2542, น. 56)
6.2.2 ด้ านวิชาการ จะเห็ นได้วา่ ครู ฉือจี้มีความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับที่ น่าพอใจ แต่ท้ งั นี้ ก็
ไม่ได้ละเลยการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้การดูแลตนเอง มีทกั ษะการทางานและการอยู่
ร่ ว มกัน ในสั ง คมอย่า งมี ค วามสุ ข รู ้ เท่ าทัน การเปลี่ ย นแปลง และมี ทัก ษะชี วิต โดยได้ส อนสอดแทรกผ่ า น
กระบวนการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต และครู ไ ด้พ ัฒ นาความรู ้
ความสามารถและปรับพฤติกรรมการสอนให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกของครู ดงั กล่าว
นั้น สอดคล้องกับทัศนะของครู นักเรี ยน และผูป้ กครองของโรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่ และธี รศักดิ์ อัครบวร (2542,
น. 56) กล่ าวว่า ครู ที่ ดีน้ ัน ต้อ งมี ท้ ังภู มิรู้ ภู มิ ธรรมและภู มิ ฐาน ผลจากการพัฒ นาครู ด้านวิช าการได้ส่ งผลให้
นักเรี ยนฉื อจี้มีผลสัมฤทธิ์การเรี ยน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) พัฒนาขึ้นทุกๆ ปี และในปี
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การศึ กษา2556-2559 มีผลคะแนนโดยเฉลี่ยสู งกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา (โรงเรี ยนฉื อจี้ เชี ยงใหม่, 2558) จึ ง
เห็ น ได้ว่า พฤติ ก รรมการแสดงออกของครู โ รงเรี ย นฉื อ จี้ เชี ย งใหม่ น้ ั น สอดคล้อ งกับ พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะครู นักเรี ยน โรงเรี ยนไกลกังวล ในโอกาสเข้าเฝ้ าฯรับรางวัล ณ พระราชวังไกลกังวล วันพุธ
ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2521 ว่า “... ส าหรั บ ครู นั้ น ก็จ ะต้ อ งท าตั วให้ เป็ นที่ รั ก เป็ นที่ เคารพ เป็ นที่ เชื่ อ ใจของนั กเรี ย น
เหมือนกัน ข้ อแรก ต้ องฝึ กฝนตนเองให้ แตกฉานและแม่ นยาชานาญทั้ งในวิชาความรู้ และวิธีสอน เพื่ อสามารถ
สอนวิชาทั้งปวงโดยถูกต้ อง กระจ่ างชัดและครบถ้ วนสมบูรณ์ ...” (สานักราชเลขา,2521,น.196)
6.2.3 ด้ านจิ ตสาธารณะ จะเห็ น ได้ว่า การพัฒ นาครู ของโรงเรี ยนฉื อจี้ เชี ยงใหม่ ได้ช่วยให้ครู ได้
ประพฤติ ปฏิ บัติตนเป็ นแบบอย่างในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งท่ านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ ยน ได้กล่าวว่า
“คุณค่ าของชี วิตอยู่ที่การงาน กล่ าวคื อสามารถบริ การรั บใช้ ผ้ ูอื่น หรื อการทาด้ วยความสมัครใจ ซึ่ งในสั งคมของ
เราต้ องการครู ที่มีจิตอาสา .... ” (มหาวิทยาลัยฉื อจี้ , 2555, น. 175) ได้ช่วยจุดประกายสานึ กคุณให้นักเรี ยนและ
สอนให้นกั เรี ยนรู ้จกั ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความจริ งใจ และให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในการทางานเพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน ซึ่งครู นักเรี ยน และผูป้ กครองของโรงเรี ยนฉื อจี้เชียงใหม่มีความคิดเห็นใน
ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกัน ซึ่ งท่านธรรมจารย์ เจิ้งเอี๋ยนได้ กล่าวถึง ครู มีจิตสาธารณะว่า “คุณค่ าของชี วิตอยู่ที่
การให้ คื อ ครู ต้องอบรมเด็กให้ ร้ ู จักการให้ ว่าเป็ นสิ่ งที่ น่าภาคภูมิใจ ครู ต้องมีจิตใจดั่งคนเป็ นแม่ เพื่อคอยอบรม
กล่ อมเกลานั กเรี ยนให้ นั กเรี ยนเข้ าใจว่ า คุณค่ าของชี วิตคื อการให้ การให้ เป็ นสิ่ งที่ มีความหมายที่ สุดของชี วิต
มนุษย์ ” (มหาวิทยาลัยฉื อจี้, 2555, น. 126

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1) การดาเนิ นการควรเป็ นไปตาม 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนบุคลากรครู การสรรหาและการ
คัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน และการบารุ งรักษา โดยในแต่ละขั้นตอนต้องมีการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาแนวคิดของฉื อจี้ คือ หลักพรหมวิหารสี่ ได้แก่ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา
2) ในการบริ หารบุคลากรครู จาเป็ นต้องอาศัยการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม โดยเปิ ดโอกาสให้ครู และผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่ วมในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม
3) โรงเรี ย นอาจสร้ า งเครื อ ข่ า ยกับ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในท้อ งถิ่ น เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผทู ้ ี่สาเร็ จการศึกษามาสมัครเป็ นครู นอกจากนี้ โรงเรี ยนอาจต้องวางแผนในการสร้างบุคลากร
ครู ของโรงเรี ยนเองโดยให้ทุนแก่ศิษย์ของโรงเรี ยนได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
4) โรงเรี ยนควรสร้างความศรัทธาให้บุคลากรครู รักองค์กรเหมือนบ้านของตัวเอง เปิ ดโอกาสให้มี
ส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา และเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ครู มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
5) โรงเรี ยนควรสร้างวัฒนธรรมการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู โดยชี้ แจงให้ครู ได้เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
7.2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาครู ตามแนวคิดการพัฒนามนุษย์ของฉื อจี้กบั ความ
พึงพอใจในวิชาชีพของครู
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2) ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการบริ หารบุคลากรครู ของฉื อจี้ในโรงเรี ยนประเทศไทยกับประเทศ
อื่นที่ได้นาหลักปรัชญาฉื อจี้ไปใช้
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) ในรายวิชา
COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น และ ศึกษาความพึงพอใจในการเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน กลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการพัฒนาเว็บเบื้ องต้น ปี การศึกษา
2/2557 จานวน 41 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แผนการสอนที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิธีการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน แบบประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอนสาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่ม และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนด้านเนื้ อหา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ การ
เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย 2 กลุ่ ม ที่ สั ม พัน ธ์ กัน ด้ว ยค่ า ที (t-test of dependent groups) ผลการวิ จัย สอดคล้อ งกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักศึกษามีผลการปฏิบตั ิงานระหว่างเรี ยนโดยรวมตลอดภาคเรี ยน ในระดับเกรด C จานวน 28 คน คิด
เป็ นร้อยละ 68.29 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย 4.18 อยูใ่ นระดับดี และมีความพึงพอใจต่อ
การเรี ยนการสอนด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดทุกด้านอยูท่ ี่ 4.22 ซึ่งอยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ: การแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน, วิจยั ในชั้นเรี ยน, การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL), การมีส่วน
ร่ วม, การสร้างเว็บไซต์
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study the effects of the Problem-Based Learning (PBL)
activities being applied on Introduction to Web Development Course (COM 1303) and students’ satisfaction of
the course’s activities. The research consisted of 41 students who registered for Web Development Courses in
the second semester of the academic year 2014. Research instruments included a lesson plan that corresponded
with the problem-based learning method, teaching assessment for the experts, pre- and post-of learning
achievement, satisfaction of group activities and satisfaction of the course content questionnaire. Frequency,
percentage, arithmetic mean, standard deviation and the dependent t-test were applied for data analysis. Results
confirmed the study hypotheses and can be summarized as follows:
1. The students’ post-test scores were significantly higher than the pre-test scores (p < 0.01).
2. 28 students (68.29%) met the achievement criteria – the scores were higher than 60% (grade C).
3. Students’ satisfaction of group activities (4.18) and course content (4.22) were at good level.
KEYWORDS: The solution teaching, Classroom research, Problem-Based Learning, Participatory, Website
creation

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การสอนในรายวิชา COM 1303 วิชาการพัฒนาเว็บเบื้ องต้น (Introduction to Web Development) เป็ น
รายวิชาที่มุ่งเน้นฝึ กให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจเทคโนโลยีการสร้างเว็บไซต์ การออกแบบและใช้เครื่ องมือเพื่อสร้าง
เว็บ ไซต์แบบไม่ เคลื่ อ นไหว (Static Website) เบื้ อ งต้น ซึ่ งเว็บ ไซต์แบบไม่ เคลื่ อนไหว เป็ นเว็บ ไซต์ที่ มุ่ งเน้น
เผยแพร่ ข ้อ มู ล หรื อ ประชาสั ม พัน ธ์ ทั่ว ไป (Information Website) โดยไม่ ใช้ฐ านข้อ มู ล แต่ เน้น การออกแบบ
เว็บไซต์ การใช้เครื่ องมือในการตกแต่งเว็บไซต์ การใช้ซอสโค๊ดสาเร็ จรู ป เช่น AJAX หรื อ jQuery เป็ นต้น และ
เข้าใจถึงการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ดว้ ยภาษา HTML5
จากประสบการณ์ของผูส้ อน พบว่า เทคโนโลยีเว็บไซต์ในปั จจุบนั ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว การสอน
จึงต้องคอยปรับเปลี่ยนเนื้ อหาเพื่อให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงจาเป็ นต้องมีความกระตือร้นในการติดตาม
การพัฒนาของเทคโนโลยีการสร้างเว็บไซต์ และฝึ กฝนสร้างเว็บไซต์จากโจทย์ที่หลากหลาย ที่ผา่ นมาผูว้ ิจยั พบว่า
การสอนด้วยวิธีการบรรยาย การให้ความรู ้ถึงความสาคัญของเนื้ อหาเทคโนโลยีเว็บไซต์รวมถึงการฝึ กปฏิบตั ิ แต่
ผูเ้ รี ยนยังไม่เห็ นถึงความสาคัญของการเรี ยนเท่าที่ควร ซึ่ งอาจเป็ นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์จริ ง ประกอบกับ
ผูเ้ รี ยนมีพ้ืนฐานความรู ้ที่แตกต่างกัน บางส่ วนที่มีความรู ้พ้นื ฐานไม่เพียงพอ รู ้สึกว่าการเรี ยนในรายวิชานี้ ยากเกิน
ความสามารถ และผูเ้ รี ยนบางส่ วนก็มีความรู ้พ้ืนฐานเดิมมาจากระดับมัธยม เมื่อมาต้องเรี ยนเนื้ อหาที่เคยศึกษามา
ก่อน ก็เกิ ดความเบื่ อหน่ าย เพื่อแก้ไขปั ญ หาที่ ข้ ึ น จากการจัดการเรี ยนการสอนด้วยการบรรยายและฝึ กปฏิ บัติ
แบบเดิม ผูส้ อนต้องการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ ตัวผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดี
ขึ้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะนาวิธีการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem – based Learning : PBL) มาใช้จดั กิจกรรม
การเรี ยนการสอน เพื่ อฝึ กให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ มี ความสามารถ รู ้จักแก้ปัญ หาจากการศึ กษาด้วยตนเอง ด้วยการ
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กาหนดหัวข้อปั ญหา เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมทางานเป็ นกลุ่ม ซึ่ งในกลุ่มมีท้ งั ผูเ้ รี ยนที่ มีประสบการณ์ทางด้าน
เว็บไซต์และผูเ้ รี ยนที่ไม่มีประสบการณ์ช่วยเหลือกัน โดยในการนาความรู ้ดา้ นการพัฒนาเว็บไซต์ มาฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) และศึกษาความพึงพอใจในการ
เรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) ในรายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บ
เบื้องต้น
2. ศึกษาความพึงพอใจในการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนใน
รายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนค้นคว้าหาความรู ้
ให้กบั ตนเองหรื อกลุ่ม ซึ่งจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้วธิ ีหาคาตอบด้วยตนเองรวมถึงประสานงานกันเป็ นกลุ่มเพื่อ
หาคาตอบที่ ยาก ช่ วยกันระดมความคิดวิเคราะห์ ปั ญหาที่ เกิ นกว่าคนเพียงคนเดี ยวจะสามารถทาได้ในระยะเวลาที่
กาหนด โดยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน (PBL) ต้องเรี ยนรู ้ ผ่านกลไกส าคัญ 3 ประการ คื อ 1) ผูส้ อน
กาหนดปั ญหาเริ่ มต้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ความสามารถที่ตนเองและกลุ่มมีอยู่ นามาแก้ปัญหา รวมถึงสามารถหา
ความรู ้ เพิ่ มเติ มจากแหล่งต่างๆ โดยผูส้ อนเป็ นผูส้ นับสนุ นในการแก้ปัญหา 2) ผูเ้ รี ยนมี เสรี ภาพในการใช้ความรู ้
ความสามารถในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง (Self – Directed Learning) 3) การเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย (Small – Grouped
Learning) ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกัน โดยให้มีการแบ่ งปั นความรู ้และประสบการณ์ ที่เกี่ ยวกับการทางาน (ทอง
จันทร์ หงส์ลดารมภ์, การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก, 2554)
จากแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) การจัดการเรี ยนรู ้วธิ ีการนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหา
การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้นได้ เนื่องจากการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน จะจัดผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อย ผูส้ อนกาหนดปั ญหาให้ผูเ้ รี ยนฝึ กการวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดย
ผูเ้ รี ยนจะแบ่งปั นประสบการณ์ความรู ้กบั เพื่อนที่มีตน้ ทุนความรู ้ไม่เท่ากัน แล้วช่วยกันค้นหาความรู ้เพิ่มเติมจาก
แหล่งต่างๆด้วยตนเอง ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนที่มีความรู ้ต่างกันสามารถเรี ยนร่ วมกันได้ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ที่ทนั สมัยเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเว็บไซต์ อี กทั้งยังได้ฝึกการวิธีการแก้ปัญ หาในการสร้ างเว็บไซต์จาก
สถานการณ์จริ ง ซึ่ งน่าจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาคัญ และมองเห็นการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
จริ งมากยิง่ ขึ้น
จากการศึกษางานวิจยั ที่นาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) มาใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนกับรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ทวี สว่างวงษ์,2555; ธิ ติยา สงวน
วงษ์,2555; ปราโมช แสงจริ ยะกุล,2556 และ ปิ่ นนภา นวลคล้าย,2556) อีกทั้งยังพบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการ
นี้ยงั ทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวัง (ปิ่ นนภา นวลคล้าย, 2556 และ ภูวดล บัวบางพูล และ
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มีนนภา รักษ์หิรัญ,2556) นอกจากนี้ งานวิจยั หลายชิ้นมีการศึ กษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนโดยการ
เรี ย นรู ้ แ บบใช้ปั ญ หาเป็ นฐานควบคู่ กับ การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น โดยพบว่า ผู ้เรี ย นมี พึ ง พอใจต่ อ
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในระดับมากถึงมากที่ สุด (ปราโมช แสงจริ ยะกุล,2556 และ อดิ เรก
เยาว์วงค์ และ ณมน จีรังสุวรรณ,2555) สอดคล้องกับทวี สว่างวงษ์ (2555) ที่พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในระดับดีมากถึงมากที่สุด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีข้ น
ั ตอน ดังนี้
1. หาข้อมูลเพือ่ เตรี ยมนาเสนอปัญหาสอบถามผูท้ ี่ตอ้ งการเว็บไซต์เพื่อใช้เป็ นประเด็นปัญหา
2. ขั้นนาเสนอปัญหานาเสนอปัญหาที่ทา้ ทายและสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
3. ขั้นดาเนินการของผูเ้ รี ยน โดยให้ทางานเป็ นกลุ่มของผูเ้ รี ยน มีข้ นั ตอนดังนี้ 1) วิเคราะห์
ข้อมูลจากปัญหา, 2) วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ตอ้ งค้นคว้าเพิม่ เติมและแหล่งข้อมูล, 3) กาหนด
แนวทางแก้ปัญหา , 4) ดาเนินการแก้ปัญหา และ 5) นาเสนอผลงาน
4. ขั้นสรุ ป ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ร่ วมกันสรุ ปกิจกรรมที่ทาและแนวทางในการนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
 ความพึงพอใจในการเรี ยนต่อการเรี ยน
การสอนด้านเนื้ อหาโดยการเรี ยนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน
 ความพึงพอใจในการเรี ยนต่อการเรี ยนการ
สอนด้านกิจกรรมกลุ่มโดยการเรี ยนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการรวบรวมแนวคิด และผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึ งนามาสร้างกรอบแนวคิดสาหรับการวิจยั
โดยตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบใช้ปัญ หาเป็ นฐานในรายวิชาการ
พัฒนาเว็บเบื้ องต้น ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษารายวิชา COM
1303 การพัฒนาเว็บเบื้ องต้น, ความพึงพอใจในการเรี ยนต่อการเรี ยนการสอนด้านเนื้ อหาโดยการเรี ยนรู ้แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน และความพึงพอใจในการเรี ยนต่อการเรี ยนการสอนด้านกิจกรรมกลุ่มโดยการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน

4. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่เข้าร่ วมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานในรายวิชา COM 1303
การพัฒนาเว็บเบื้องต้น จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่เข้าร่ วมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานในรายวิชา COM 1303
การพัฒนาเว็บเบื้ องต้น จานวนร้อยละ 60 ขึ้นไป จะมีผลการปฏิ บตั ิงานระหว่างเรี ยนโดยรวมตลอดภาคเรี ยนในระดับ
เกรด C
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5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั
ศึกษาและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

ทดสอบก่อนเรี ยน
ทาการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

สร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

กาหนดโจทย์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน หาวิธีแก้ปัญหา

ศึกษาเครื่ องมือจากงานวิจยั อื่นๆและ
เลือกนาเครื่ องมือมาประยุกต์ใช้

นาเสนอผลงาน

กาหนดโครงงาน ให้ผเู ้ รี ยนสร้างเว็บไซต์

ทดสอบหลังเรี ยน
ปรับปรุ งเครื่ องมือให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
การพัฒนาเว็บเบื้องต้น

สรุ ปและประเมินผล

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีลาดับการวิเคราะห์ระบบ
การเรี ยนการสอนจากเนื้ อหา วัตถุประสงค์และการวิเคราะห์โจทย์ ซึ่ งกระบวนการทั้งหมดมีการใช้เครื่ องมือ 2 ส่วน นั้น
คือ
1. โจทย์ปัญหา จานวน 3 ข้อ ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยให้ ผูเ้ รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อแก้ปัญหา
ของโจทย์และการทาโครงการ 1 โครงการ โดยการสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้งานจริ ง
2. แบบประเมิน ซึ่ งนาแบบประเมินต้นแบบจากงานวิทยานิ พนธ์ของ (ปิ่ นนภา นวลคล้าย, 2556) ซึ่ งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากงานวิทยานิพนดังกล่าวแล้ว มาปรับให้เข้ากับรายวิชา การพัฒนาเว็บเบื้องต้น ดังนี้
- แบบประเมินการเรี ยนการสอนด้านเนื้ อหาโดยการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานในรายวิชา การพัฒนา
เว็บเบื้องต้น สาหรับผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินความพึงพอใจ ของการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในรายวิชา
การพัฒนาเว็บเบื้องต้น สาหรับผูเ้ รี ยน
มีการจัดทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เพื่อวัดระดับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ให้ทราบว่าวิธีการเรี ยน
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด จากกระบวนการทั้ง 2 ส่ วน มีลาดับขั้นตอนการ
ทางานโดยรวมโดยได้แสดงไว้ดงั ภาพที่ 2
5.2 ประชากรและกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ศึกษา คือ ผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ในรายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น โดยกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการศึกษา คือ ผูเ้ รี ยนหมู่เรี ยน
01 ในภาคการเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 41 คน
5.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
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(2) ตัวแปรตาม คื อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาในรายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บ
เบื้องต้น หมู่เรี ยน 01 ในภาคการเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557, ความพึงพอใจในการเรี ยนต่อการเรี ยนการสอนด้าน
เนื้อหาโดยการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และความพึงพอใจในการเรี ยนต่อการเรี ยนการสอนด้านกิจกรรมกลุม่
โดยการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
5.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) เครื่ องมือสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ การดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ในการวิจยั นี้ ใช้วธิ ีการวิจยั แบบ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในรายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น ซึ่งเป็ นรายวิชาที่
ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
(2) เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้
(2.1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้ องต้น เป็ นเครื่ องมือ
ที่ สร้างขึ้ นให้สอดคล้องกับงานวิจยั และได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่มีความเชี่ ยวชาญในการสอนเกี่ ยวกับการ
พัฒนาเว็บไซต์ 3 ท่าน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ประกอบไปด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาการพัฒนาเว็บเบื้ องต้น เป็ นข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 40 ข้อ 2) แบบบันทึ กผลการปฏิ บัติ งานระหว่างเรี ยน
ประกอบไปด้วย เครื่ องมือบันทึ กการเข้าชั้นเรี ยน, การสังเกตพฤติกรรม, การตรวจสอบและประเมินผลงานจากการจัด
กิจกรรมกลุ่มซึ่งเป็ นใบงาน/โจทย์ปัญหา จานวน 3 ข้อ และโครงการสร้างเว็บไซต์ 4 เว็บไซต์
(2.2) แบบสอบถามเพื่อประเมินการเรี ยนการสอนและความพึงพึงใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน จานวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินการเรี ยนการสอนและการนาเสนอของผูส้ อน จากผลการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในรายวิชาการพัฒนาเว็บเบื้องต้น เป็ นการประเมินการเรี ยนการสอนด้าน
เนื้ อหา จานวน 6 หัวข้อใหญ่ 31 ข้อย่อย ฉบับที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนด้านเนื้ อหาโดยการ
เรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานในรายวิชา การพัฒนาเว็บเบื้องต้น แบ่งเป็ น 5 ด้าน 26 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในรายวิชา การพัฒนาเว็บเบื้ องต้น แบ่งเป็ น 5 ด้าน
27 ข้อ แบบสอบถามฉบับที่ 2 และ 3 มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ จากการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ ครอนบาค เท่ากับ .933
และ .891 ตามลาดับ
5.5 การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล การวิจัยนี้ เน้นการจัดกิ จกรรมกลุ่ ม ผูว้ ิจัยดาเนิ นการเก็ บรวบรวมข้อมูลไป
พร้อมๆ กับการเรี ยนการสอนในปี การศึ กษา 2/2557 ในรายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้ องต้น คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชี ยงใหม่ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ได้แก่ การรวบรวมแบบฝึ กหัด งานที่
ได้รับมอบหมายจากกิ จกรรมรายบุ คคล/กิ จกรรมกลุ่ม ผลงานที่ ได้จากใบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยน คะแนนการสอบกลางภาคเรี ยน คะแนนการสอบปลายภาคเรี ยน และการบันทึ กผลการ
ปฏิบตั ิงานระหว่างการเรี ยนการสอน ผลการประเมินแบบสอบถามทั้ง 3 แบบ
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ดังนี้
(1) การศึ กษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ,
ร้ อยละ, ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบค่ าที (t-test for dependent Samples) เพื่ อเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน (Post-test)
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(2) การศึ กษาความพึงพอใจในการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) ของนักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยน
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

6. สรุ ปผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาผลการจัด กิ จ กรรมการจัดการเรี ยนรู ้ใน รายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น
โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีดงั นี้
(1) การศึ กษาวิเคราะห์ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน จากอาจารย์ผูส้ อนที่ มี ความ
เชี่ยวชาญ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ผลการวิเคราะห์และกาหนดรู ปแบบ ได้ 9 ขั้นตอน
(2) ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน เพื่ อให้ กลุ่ มผูเ้ รี ยนพัฒนาตนเอง
เพิ่ มเติ มความรู ้ด้วยตนเองและช่ วยเหลือกันและกัน ผูเ้ รี ยนมี อิสระในการหาข้อมูล ซึ่ งผูส้ อนได้กาหนด ปั ญหาไว้ 3
หัวข้อคื อ 1) เรื่ อง “Programmer ท าอย่างไรจึ งได้เว็บเพจ ขึ้ นมา 1 หน้าเว็บ” 2) เรื่ อง “CSS มี ประโยชน์ กับการสร้ าง
เว็บไซต์อย่างไร CSS ท าอะไรได้บ้าง ดี อย่างไร เขี ยนโปรแกรมอย่างไร” 3) เรื่ อง “HTML 5 และ CSS 3 คื ออะไร
แตกต่างจาก HTML และ CSS ที่คุณเคยรู ้มาอย่างไร” จากการสังเกตของผูส้ อน ในใบงานแรกผูเ้ รี ยนยังไม่มีความรู ้มาก
นักทาให้เกิดความวิตกกังวล กลัวที่จะแก้ปัญหาไม่ได้ ผูส้ อนจึงแนะนาเพิ่มเติมทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจในการแก้ปัญหามาก
ยิง่ ขึ้น เมื่อผูเ้ รี ยนแก้ปัญหาในโจทย์ที่ 1 ได้ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีแรงจูงใจในการแก้โจทย์ขอ้ ที่ 2 และ 3 เพราะโจทย์ในข้อแรก
จะเริ่ มจากระดับง่ายและยากมากยิ่งขึ้นเรื่ อยๆในข้อถัดไป ทาให้เกิดความท้าทายกับผูเ้ รี ยน แต่ผเู ้ รี ยนบางคนรู ้สึกว่ายาก
มากเกิ นไปจึ งถอนรายวิชา แต่นักศึ กษาส่ วนใหญ่สนใจและชอบที่ จะศึ กษาและค้นคว้าด้วยตนเอง เมื่ อผูเ้ รี ยนทาได้
แก้ปัญหาได้ เขียนโปรแกรมได้ ผูเ้ รี ยนจึงรู ้สึกภูมิใจที่เขียนโปรแกรมได้และยังเปิ ดใจในการเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
(3) ผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้โครงงานเป็ นฐาน กาหนดโครงงานเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้
เป็ นข้อมู ลสารสนเทศกับภาควิชาคอมพิ วเตอร์ จ านวน 4 เว็บไซต์ ส าหรั บ 4 หลักสู ตร โดยมี หลักสู ตรต่ างๆดังนี้
หลักสู ตร วิ ทยาการคอมพิ วเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ, การโปรแกรมและรั กษาความปลอดภัยบนเว็บ และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ความรู ้จากการแก้โจทย์ปัญหาจากวิธีการใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในการเขียน
โปรแกรมโดยใช้ภาษา HTML ในการสร้ างเว็บไซต์ ท าการเก็ บรวบรวมข้อมู ลจากอาจารย์ประจ าหลักสู ตรทั้ง 4
หลักสูตร ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6.2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน (Post-test)
ผูว้ ิจยั นาคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการพัฒนาเว็บเบื้ องต้น ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน ของนักศึกษา 41 คน มาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติการทดสอบค่าที (t-test) ดังตารางที่1 พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่ วมการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานในรายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้ องต้น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ของผูเ้ รี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
41
41

̅
X

18.59
29.93

S.D
4.83
5.03

̅
D

S. D.D

t

Sig.(1-tailed)

11.34

2.27

32.06*

0.0000

หมายเหตุ *มีนยั สาคัญที่ .01

6.3 ผลสัมฤทธิ์ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน รายวิชา COM1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น
มีดงั นี้
(1) คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน พบว่า นักศึกษามีคะแนนแฉลี่ย
ท่ากับ 29.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.03 (ตารางที่ 1)
(2) คะแนนจากการตรวจสอบการส่งงานและประเมินผลงานการจัดกิจกรรมกลุ่มจากใบงาน/โจทย์
ปั ญหา 3 ข้อๆ ละ 10 คะแนน รวม 30 คะแนน และการทาโครงงานสร้างเว็บไซต์ จานวน 4 เว็บไซต์ 10 คะแนน
รวมทั้งสิ้น 40 คะแนน พบว่า นักศึกษาได้คะแนนรวมเท่ากับ 29.37 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนจากใบงาน/โจทย์ปัญหาและคะแนนโครงงานสร้างเว็บไซต์
ใบงาน/โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหาข้อที่ 1
โจทย์ปัญหาข้อที่ 2
โจทย์ปัญหาข้อที่ 3
โครงงานสร้างเว็บไซต์
รวม

จานวนกลุ่ม
6 กลุ่ม
6 กลุ่ม
6 กลุ่ม
4 กลุ่ม

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
40

𝑋̅

6.57
8.24
6.62
7.94
29.37

S.D
1.82
0.50
0.89
1.58
1.51

ร้ อยละ
65.7
82.4
66.2
79.4
73.43

เมื่อนาคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระยะหลังเรี ยน(ตารางที่1) คิดเป็ นร้อยละ 40,
คะแนนจากแบบบันทึกผลการปฏิบตั ิงานระหว่างเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 60 ซึ่ งได้จากคะแนนจากตรวจสอบการส่ ง
งานและประเมินผลงานจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม(ตารางที่ 2), ผลการบันทึกการเข้าชั้นเรี ยน, การสังเกตพฤติกรรม
ของผูเ้ รี ยนตลอดภาคการเรี ยน มาหาผลรวม ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 100 พบว่า นักศึกษาได้เกรด A จานวน 2 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.88 ได้เกรด B+ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.20 ได้เกรด B จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.63 ได้
เกรด C+ จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.07 ได้เกรด C จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.51 จะเห็ นได้ว่า ผูท้ ี่ ได้
ตั้งแต่เกรด C ขึ้นไป หรื อ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีท้ งั สิ้น 28 คน จึงคิดเป็ น ร้อยละ 68.29
6.4 ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินการเรี ยนการสอนและการนาเสนอของผูส้ อน
การประเมินคุณภาพแบบประเมินการเรี ยนการสอนและการนาเสนอของผูส้ อน ผูว้ ิจยั ได้เชิญอาจารย์ที่มีความ
เชี่ ยวชาญการสอนรายวิชาเกี่ ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ ในระยะเวลาไม่เกิ น 1 ปี การศึกษา จานวน 3 ท่าน เป็ นผูป้ ระเมิน
การสอนและคุ ณภาพแบบประเมิ นฯ โดยใช้แบบประเมิ นการเรี ยนการสอนและการน าเสนอของผูส้ อนในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานในรายวิชาการพัฒนาเว็บเบื้ องต้น เป็ นเครื่ องมือ ผลการวิจยั พบว่าการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในรายวิชาการพัฒนาเว็บเบื้องต้น โดยรวมมีคุณภาพในระดับดี (X̅=4.20
S.D=0.62) ด้านบทเรี ยนของผูส้ อนมี ค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด (̅X=4.27, 4.20 S.D=0.59, 0.56) ซึ่ งมีคุณภาพระดับดี มาก
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รองลงมาคือ ด้านการออกแบบการสอน และด้านแบบทดสอบผูเ้ รี ยน (̅X=4.45 S.D=0.62) ตามลาดับ ซึ่งมีคุณภาพ
ในระดับดี โดยด้านด้านสื่ อ/อุปกรณ์สนับสนุน ประกอบการสอนมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (̅X=4.00 S.D=0.66) ซึ่ งยังคงมี
คุณภาพในระดับดี
6.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
ในรายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น
ผูว้ ิจยั ให้นักศึกษาซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่ม และ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนด้านเนื้อหา โดยการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในรายวิชาการ
พัฒนาเว็บเบื้องต้น ในช่วงการสอบปลายภาคการศึกษา ผลการวิจยั ดังตารางที่ 3 ซึ่งสรุ ปผลได้ดงั นี้
6.5.1 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่ม นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับดี (̅X=4.18
S.D=0.61) นักศึกษามีความพึงพอใจทุกด้านใกล้เคียงกัน ซึ่ งอยู่ในระดับดี โดยด้านการประเมินการสนับสนุ น
ด้านต่างๆของผูส้ อนมีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด(X̅=4.25 S.D=0.55) รองลงมา คือ ด้านการกาหนดหัวข้อปั ญหา และด้าน
ความคิดเห็ นต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ตามลาดับ (̅X=4.24,4.20 S.D=0.58,0.61) ทั้งนี้
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาน้อยที่สุด (̅X=4.09 S.D=0.67) แต่ก็ยงั คงมีความ
พึงพอใจในระดับดี
6.5.2 ความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนด้านเนื้ อหา นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับดี
(̅X=4.22 S.D=0.65) มีความพึงพอใจทุกด้านในระดับดี โดยด้านการออกแบบการสอนมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (̅X=4.41
S.D=0.58) รองลงมาคือด้านงานที่มอบหมาย จากโจทย์/สถานการณ์ปัญหาและด้านการทดสอบ/แบบฝึ กหัดและ
การประเมินผล ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̅ =4.20 S.D=0.64,0.66) ลาดับต่อมาคือ ด้านแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา (̅X=4.16 S.D=0.66) ทั้งนี้ดา้ นเนื้อหาบทเรี ยนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (X̅=4.13 S.D=0.67)

6. อภิปรายผล
6.1 การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) ในรายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บ
เบื้ องต้น พบว่า ผลการวิจยั ที่ ได้สอดคล้องกับสมมติ ฐานการวิจยั นั่นคื อ นักศึ กษากลุ่มเป้ าหมายมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 และ
นักศึกษากลุ่มเป้ าหมาย เป็ นร้อยละ 68.29 มีผลการปฏิบตั ิงานระหว่างเรี ยนโดยรวมตลอดภาคเรี ยนในระดับเกรด
C สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 จะเห็นได้วา่ ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของทวี สว่างวงษ์ (2555) ที่พบว่า
ผูเ้ รี ยนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และวงจรซึ่งใช้กระบวนการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ปราโมช แสงจริ ยะกุล (2556) พบว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ประยุกต์ที่ใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับหุ่นยนต์ ROBO-PICA มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่ ดีข้ ึนอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01, ภูวดล บัวบางพูล และ มีนนภา รักษ์หิรัญ (2556) พบว่า หลัง
เรี ยนผูเ้ รี ยนรายวิชาโครงสร้างและสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็ นฐาน(PBL) มีค่า
คะแนนเฉลี่ยหลังสู งขึ้นจากก่อนเรี ยนและมีผลการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวัง และยังสอดคล้องกับปิ่ น
นภา นวลคล้าย (2556) พบว่า นักศึ ก ษามี คะแนนทดสอบหลังเรี ยนด้วยการเรี ยนรู ้ แบบใช้ปั ญ หาเป็ นฐานใน
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วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลการประเมิน
ผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ ง เป็ นไปตามเกณฑ์
การที่ผลการวิจยั สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในรายวิชา COM 1303 สอดคล้องกับกลไกการสอนโดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน 3 ประการ (ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์, 2554) นัน่ ผูว้ จิ ยั มีการออกแบบการให้นกั ศึกษาทากิจกรรมกลุ่ม
ย่อย โดยผูส้ อนเป็ นผูก้ าหนดปั ญหาเป็ นใบงาน/โจทย์ปัญหา 3 ข้อ และโครงการสร้างเว็บไซต์ 4 เว็บไซต์ โดยให้ผเู ้ รี ยน
การลงมือปฏิบตั ิหรื อแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความรู ้ความสามารถของตนเองและกลุ่มในการแก้โจทย์ ได้
แบ่งปั นและบูรณาการความรู ้เดิมที่มีกบั เพื่อนที่อาจจะมีตน้ ทุนความรู ้ต่างกัน ควบคู่กบั มีรอิสระในการการแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา เมื่อพิจารณาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอน ผูม้ ีวิจยั จัดการเรี ยนรู ้ ได้
สอดคล้องกับขั้นตอนของการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน 8 ขั้นตอน ของทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ (2554) อีกทั้ง
ผูว้ จิ ยั ได้ให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญการสอนรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ จานวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพ
แบบประเมินการเรี ยนการสอนและการนาเสนอของผูส้ อนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่ ง
มีผลการประเมินคุณภาพโดยรวมในระดับดี ด้วยเหตุน้ ี จึงน่ าจะเป็ นเหตุผลสนับสนุ นให้ผลการวิจยั สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั
6.2 การศึกษาความพึงพอใจในการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนใน
รายวิชา COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยรวมและ
รายด้านทั้ง 5 ด้านในระดับดีโดยด้านการประเมินการสนับสนุนด้านต่างๆของผูส้ อนมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมา
คื อ ด้านการกาหนดหัวข้อปั ญ หา และด้านความคิ ดเห็ น ต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน
ตามลาดับ ความพึงพอใจด้านการนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาน้อยที่สุด นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรี ยน
การสอนด้านเนื้ อหาโดยรวมและรายด้านทุ กด้านในระดับดี โดยด้านการออกแบบการสอนมี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด
รองลงมาคื อ ด้านงานที่ ม อบหมายจากโจทย์/สถานการณ์ ปั ญ หาและด้านการทดสอบ/แบบฝึ กหั ด และการ
ประเมินผล ด้านเนื้อหาบทเรี ยนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด จะเห็นได้วา่ ผลการวิจยั สอดคล้องกับการวิจยั ของธิติยา สงวนวงษ์
(2555) พบว่า ผูเ้ รี ยนพึงพอใจกระบวนการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นหลักในรายวิชาวงจรไฟฟ้ า ระดับมากที่สุด,
อดิเรก เยาว์วงค์ และ ณมน จีรังสุ วรรณ (2555) พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นหลักในระดับมาก, ปราโมช แสงจริ ยะกุล (2556) พบว่า ผูเ้ รี ยนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ประยุกต์โดยใช้
ปั ญ หาเป็ นฐานร่ วมกับหุ่ นยนต์ ROBO-PICA มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด จะเห็ น ได้ว่าผลการวิจยั ที่
ค้นพบมีลกั ษณะสอดคล้องกับผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน อาจเป็ น
เพราะการจัด การเรี ยนรู ้ วิธี การนี้ มี ก ารยกโจทย์ปั ญ หาที่ ใกล้เคี ยงกับ สถานการณ์ จริ งซึ่ งอาจช่ วยให้นักศึ กษา
มองเห็นการประยุกต์ใช้ความรู ้ และได้เรี ยนรู ้วธิ ี การวิเคราะห์และแก้โจทย์ในสถานการณ์จริ ง ประกอบกับผูเ้ รี ยน
มีอิสระในแสวงหาความรู ้และใช้การคิดได้หลากหลาย พร้อมกับมีเพื่อนช่วยกันระดมความคิดและวิเคราะห์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจ ที่พบว่านักศึกษามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการเรี ยนการสอนด้านเนื้อหา
ในด้านการออกแบบการสอนสู งที่สุด รองลงมา คือ ด้านงานที่มอบหมาย จากโจทย์/สถานการณ์ปัญหาและด้าน
การทดสอบ/แบบฝึ กหัดและการประเมินผล
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7. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้
(1) ผลการวิจัย พบว่า นัก ศึ ก ษาที่ เข้าร่ วมการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แ บบใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีนกั ศึกษาถึงร้อยละ
68.29 ที่ได้เกรด C ขึ้นไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมรู ปแบบนี้ สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้กบั
ผูเ้ รี ยนได้ ดังนั้นควรนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานมาใช้จดั การเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่นๆ
ที่เน้นการนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ เช่น รายวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน, การโปรแกรมบนเวิลด์ไวด์เว็บ เป็ น
ต้น
(2) ผลการศึ กษาความพึงพอใจของนักศึ กษา พบว่า ความพึงพอใจด้านเนื้ อหาบทเรี ยนมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ก่อนเริ่ มกิจกรรมผูส้ อนควรตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้พ้ืนฐานเพียงพอที่จะแก้โจทย์ปัญหาหรื อไม่ และควรมีการกระตุน้ และให้เวลาผูเ้ รี ยนให้การค้นคว้าความรู ้
ด้วยตนเองเพื่อให้มีความรู ้เพียงพอในการแก้ปัญหา
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป
แม้ว่าผลสัม ฤทธิ์ หลังเรี ย นด้วยกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ แ บบใช้ปั ญ หาเป็ นฐานจะสู งกว่าก่ อ นเรี ยน และ
นักศึกษาซึ่งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนในระดับดี อย่างไรก็ตามควรทดลองนา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญวิธีการอื่นๆ เช่น การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน มา
ประยุกต์กบั การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อศึกษาว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยนจะแตกต่างจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานเพียงอย่างเดียวหรื อไม่

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลงได้เพราะความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อรนุช พันโท ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรวนา
รัตนชูโชค และ อาจารย์จุฬาวลี มณี เลิศ อาจารย์ท้ งั 3 ท่าน เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพแบบประเมินการเรี ยน
การสอนและการนาเสนอของผูว้ ิจยั รวมถึงให้คาปรึ กษาแนะนา จึ งขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู ้และแนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยน
ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอ่างทอง และ (2) เพื่ อนาเสนอ
แนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
อ่างทอง เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จ รู ป สถิติที่
ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า (1) ระดับการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด้านวิสัยทัศน์ความรู ้ ด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และด้านสิ นทรัพย์ความรู ้ อยูใ่ น
ระดับมาก (2) แนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ความรู ้ควรเพิ่ม
การจัดการความรู ้ โดยนาการจัดการความรู ้ไปปฏิ บตั ิ จัดทาแผนงาน เพื่อให้กระบวนการจัดการความรู ้มีความ
ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น ด้านการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ควรให้ความสาคัญต่อการแลกเปลี่ยนความรู ้ของ
บุคลากร โดยส่งเสริ มให้มีการสับเปลี่ยนงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างบุคคล และร่ วมกันสร้างวิถี
การทางานที่เหมาะสม ด้านสิ นทรัพย์ความรู ้ ควรดาเนิ นการจัดทาสื่ อมัลติมีเดียให้มีความรู ้หลากหลาย ครบถ้วน
และส่งเสริ มให้บุคลากรสื บค้นความรู ้ผา่ นระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
คาสาคัญ: การจัดการความรู ้ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
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ABSTRACT
The objectives of this study were (1) to investigate state of knowledge management and Guidelines
for the development of the school for achieving a learning organization under the Office of Angthong Primary
Educational Service Area and (2) to suggest the approach of school development towards a learning
organization under the Office of Angthong Primary Educational Service Area. The questionnaire was used as
the research instrument to collect data. Data were analyzed through statistical software. Statistics used in this
study included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA.
The results of this research indicated as follows: (1) The level of knowledge management for
achieving a learning organization under the Office of Angthong Primary Educational Service Area, knowledge
vision, knowledge exchange, and knowledge asset were at a high level, (2) The approach of school
development for achieving a learning organization, it was found that knowledge vision should be supported by
adding knowledge management and implementing knowledge management and planning in order that
knowledge management is greater clear and tangible. In terms of knowledge exchange, personnel knowledge
exchange should be emphasized by supporting job rotation in order to promote knowledge exchange between
personnel and to collaboratively create proper work practice. In terms of knowledge asset, multimedia should
be used to provide various and complete knowledge and to promote the personnel to retrieve the knowledge
through internet.
KEYWORDS: Knowledge Management, Learning Organization

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ แหล่งความรู ้มีมากมายมหาศาลเกิ นกว่าที่ จะเรี ยนรู ้ได้หมด ใน
ปั จจุบนั ความรู ้เป็ นข้อมูล ทาให้เกิดความรอบรู ้ การตัดสิ นใจใดๆ ย่อมต้องอาศัยความรอบรู ้และประสบการณ์
ดังนั้นองค์กรต้องมีการเก็บรวบรวมประสบการณ์ เก็บความรู ้และจัดการความรอบรู ้ที่เรี ยกว่า การจัดการความรู ้
โดยมี การจัดการกับฐานความรู ้(Knowledge base) นาความรู ้มาแบ่งปั นให้กบั ทุ กคนในองค์กร (ธี ระ รุ ญเจริ ญ ,
2550) การจัดการความรู ้เป็ นการสร้างความรู ้ และแบ่งปั นความรู ้จากการดา เนิ นงานซึ่ งจะต้องสร้างและพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้โรงเรี ยนสามารถดาเนิ นงานบรรลุเป้ าหมาย และบุคลากรได้รับประโยชน์สูงสุ ดในกรณี การ
จัดการความรู ้ของโรงเรี ยนจะมีผลดี คือ โรงเรี ยนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น สามารถดาเนิ นงานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เป็ นที่พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ซึ่ ง
ได้แก่ นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชน ซึ่ งโรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนแห่งการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง รวมทั้งมีบรรยากาศที่ดี
ในการดาเนินงาน ครู ได้รับการพัฒนาให้มีความชานาญและความเชี่ยวชาญเพิ่มสูงขึ้น (จักรพรรดิ วะทา, 2550)
ในส่ วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มสถานศึกษาให้มี
การจัดการความรู ้ ดาเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู ้ท้ งั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู มีนโยบายให้ทุก
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การจัด การความรู ้ ต ามนโยบายดัง กล่ าว เนื่ อ งจาก คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประสบปั ญ หาด้า น
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มาตรฐานอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ เกิ ดวัฒนธรรมย่อยในระบบการศึ กษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นอุปสรรคมากกว่าส่ งเสริ ม
การทางาน เช่น การเรี ยนรู ้ร่วมกันของสถานศึกษาหรื อบุคลากรในสถานศึกษาหรื อมีวฒั นธรรมการทางานของแต่
ละหน่ วยงานที่ แตกต่างกัน มีความรู ้ ทักษะในการปฏิ บตั ิงานและประสบการณ์การปฏิ บตั ิที่แตกต่างกัน การไม่
ปรับเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ในการทางานและการกระจายอานาจการทางานทาให้มีภาระงานมากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น ใน
ส่วนการจัดการความรู ้ เกิดปั ญหา ดังนี้ 1) สถานศึกษาขาดความต่อเนื่ องในการจัดการความรู ้ 2) สถานศึกษาขาด
โครงสร้างฐานการจัดการความรู ้ 3) ขาดแรงจูงใจให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าสู่ กระบวนการการจัดการความรู ้
4) บุคลากรในสถานศึกษาขาดความสามารถในการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ ไม่สามารถเชื่อมโยงหรื อถ่ายทอด
ความรู ้ ล งไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ไ ด้ และ 5) ขาดการสนับ สนุ น จากผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง (ส านัก งานเขตพื้ น การศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง, 2559 : 3 -4)
ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นและตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยน จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพ
การจัดการความรู ้และแนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาอ่างทอง เพื่อนาผลที่ ได้จากการศึ กษาไปใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาคน พัฒนางาน การ
บริ หาร การวางแผนและการปรับปรุ งพัฒนาการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
2. เพื่อนาเสนอแนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม
สภาพการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
1. ด้านวิสยั ทัศน์ความรู ้ (KV)
2. ด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (KS)
3. ด้านสิ นทรัพย์ความรู ้ (KA)

ตัวแปรต้น
1. เพศ
2. อายุ
3. ตาแหน่งงาน
4. วุฒิการศึกษา
5. ประสบการณ์ในการทางาน
6. ขนาดของสถานศึกษา

แนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 รู ปแบบการวิจยั
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาสภาพการจัดการความรู ้และแนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็ นการวิจยั แบบผสมวิธี (mixed
method research)
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอ่างทอง จานวน 1,342 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นตัวแทนใน
การศึ กษา ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการคานวณเพื่อหากลุ่มตัวอย่างจากสู ตรสู ตรการคานวณของ Taro Yamane กาหนดค่า
ความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 308 คน และใช้
เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ กาหนดไว้คือ การสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) จาก
จานวนประชากรตามตาแหน่ งงาน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และครู ผูส้ อน และใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย
(Sampling Random Sampling) สุ่มตัวอย่างให้ได้ตามจานวนในแต่ละชั้นภูมิ จนครบ 308 คน
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจรายการ (Check list)
มีคาถาม 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่งงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีจานวน 30 ข้อ โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านวิสยั ทัศน์ความรู ้ ด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ด้านสิ นทรัพย์ความรู ้
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-ended Questionnaire) เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ศึ กษาเอกสารตารา ข้อมูล สถิติ งานวิจยั วิทยานิ พนธ์ สภาพการจัดการความรู ้และแนวทางใน
การพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาอ่างทอง เพื่อ
นามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2. ก าหนดนิ ยามศัพ ท์ต ามเอกสารและงานวิจัยที่ ศึ กษาค้น คว้าเพื่ อ เป็ นกรอบก าหนดการสร้ าง
แบบสอบถาม
3. การสร้ างแบบสอบถามตามตัวแปรที่ ใช้ในการวิจัยให้ ครอบคลุ ม โดยได้ข ้อมู ลจากเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิยามศัพท์เป็ นกรอบกาหนด
4. นาแบบสอบถามที่ สร้างเสร็ จไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่ าน ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของ
เนื้ อหา และสานวนภาษา ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับความครอบคลุม และความชัดเจนของเนื้ อหา
แบบสอบถามตลอดจนการใช้ภาษาในแบบสอบถาม โดยใช้วธิ ีการคานวณหาค่า IOC มากกว่า 0.67 ทุกข้อ
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5. การแก้ไขแบบสอบถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่แท้จริ งได้แล้ว
จึงนาไปเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อทาการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
6. หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ โดยวิ ธี หาค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ อั ล ฟา ของ
ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.979
7. นาแบบสอบถามที่สร้าง ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุ ง และนาไปใช้เก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่าง
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม การจัดการความรู ้
ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และแนวทางในการพัฒนา
โรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics ) ใช้สาหรับการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ t-test
เพื่อใช้ทดสอบเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามที่ จาแนกเป็ น 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทาง
เดี ยว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติตามที่ต้ งั สมมติฐานไว้ทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s
Method)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบ่ งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึ กษาและครู ผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ่ างทอง
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ผูส้ อนที่ ป ฏิ บัติงานในสถานศึ กษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผ้สู อน
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เพศหญิง
175
56.82
อายุ มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
136
44.16
ตาแหน่งงาน ครู ผสู ้ อน
184
59.74
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
176
57.14
ประสบการณ์ในการทางาน มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
182
59.09
ขนาดของสถานศึกษา
188
61.04
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.82 มีอายุ
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป มีจานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.16 เป็ นครู ผสู ้ อน จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.74
และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จานวน 124 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 40.26 มี วุฒิ การศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาหรื อเที ยบเท่ า มี
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จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 มีประสบการณ์ในการทางาน มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จานวน 182 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 59.09 และปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดกลาง จานวน 188 คนคิดเป็ นร้อยละ 61.04
ตอนที่ 2 ผลการศึ ก ษาการจัด การความรู้ ให้ เป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้ สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่ างทอง
ตารางที่ 2 แสดงจานวนความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
การจัดการความรู้ ให้ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
ค่ าเฉลีย่
S.D
แปลผล
ด้านวิสยั ทัศน์ความรู ้
4.33
0.67
มาก
ด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
3.81
0.76
มาก
ด้านสิ นทรัพย์ความรู ้
3.97
0.75
มาก
รวม
4.08
0.73
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทั้งภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
โดยเรี ยงลาดับรายด้านจากมาก ไปหาน้อยดังนี้ คือ ด้านวิสยั ทัศน์ความรู ้มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้านสิ นทรัพย์
ความรู ้มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ให้ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ สั งกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ่ างทอง
3.1 การเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จาแนกตามเพศ พบว่า เพศที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอ่างทองในภาพรวมและรายด้านทุ กด้านไม่
แตกต่างกัน
3.2 การเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จาแนกตามอายุ พบว่า อายุที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอ่างทองในภาพรวมและรายด้านทุ กด้านไม่
แตกต่างกัน
3.3 การเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาอ่างทอง จาแนกตามตาแหน่ งงาน พบว่า ตาแหน่ งงานที่ ต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดการ
ความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวม และราย
ด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
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3.4 การเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จาแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม พบว่า วุฒิการศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
การจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอ่างทองใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5 การเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาอ่างทอง จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน ในภาพรวม พบว่า ประสบการณ์ในการทางานที่
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.6 การเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จาแนกตามขนาดสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า ขนาดสถานศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตอนที่ 4 แนวทางในการพั ฒ นาโรงเรี ย นให้ เป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่ างทอง
4.1 แนวทางในการพัฒ นาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ด้านวิสัยทัศน์ความรู ้ ผูบ้ ริ หารควรจะกาหนดวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับการจัดการความรู ้เป็ นหน้าที่
ของบุคลากรทุกคนต้องให้ความสาคัญเพื่อทาให้การจัดการความรู ้ประสบผลสาเร็ จ ควรจะมีการกาหนดวิสยั ทัศน์
เกี่ ยวกับการจัดการความรู ้ในสถานศึกษา และกาหนดแผนงานที่ นาไปปฏิบตั ิได้จริ ง ควรให้ความสาคัญกับการ
จัดการความรู ้อย่างจริ งจัง และมีการกาหนดนโยบายที่ชดั เจน และเปิ ดโอกาสให้บุคลากร ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการความรู ้ มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์
4.2 แนวทางในการพัฒ นาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สถานศึกษาควรกาหนดช่วงเวลาที่จะให้วทิ ยากรหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
มาให้ความรู ้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู ้ และทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ของบุคลากรภายในสถานศึกษา ควรมีการรวมกลุ่มของ
สถานศึ กษาในการจัดฝึ กอบรม เพื่อใช้วิทยากรร่ วมกันได้ และเกิ ดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น เพื่อให้เกิ ดองค์
ความรู ้ใหม่ ๆ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรส่งเสริ มให้บุคลากรเห็นความสาคัญของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิด
การพัฒ นาความรู ้ และการต่อยอดองค์ความรู ้ อีกทั้งควรจะส่ งเสริ มการจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง เพื่อให้
ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน และบุคลากรทุกกลุ่ม สามารถเข้าศึกษาเรี ยนรู ้ได้ทุกเวลา
4.3 แนวทางในการพัฒ นาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาอ่างทอง ด้านสิ นทรัพย์ความรู ้ ควรจะส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดเก็บ
ข้อ มู ล ด้วยคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ความสะดวกในการน าความรู ้ ต่ า ง ๆ มาใช้ และเผยแพร่ ต่ อ ไปได้ บุ ค ลากรใน
สถานศึกษา และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญต่อการใช้เทคโนโลยี และส่งเสริ มให้บุคลากรมีพฤติกรรม
ในการจัดการความรู ้และปฏิบตั ิให้เกิดความเคยชิน
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6. อภิปรายผล
1. การจัดการความรู ้ ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
อ่างทอง
1.1 ระดับ การจัดการความรู ้ ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึ ก ษาอ่ างทอง ด้านวิสัยทัศ น์ ค วามรู ้ โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งมาจาก
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ให้ความสาคัญกับการสร้างวิสัยทัศน์ ใน
การเสริ มสร้างให้บุคลากรมีความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันในการจัดการความรู ้ในสถานศึกษา ทาให้บุคลากรรู ้สึก
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัด การความรู ้ ในทุ กขั้น ตอน สอดคล้อ งกับ Peter Senge (1990) ที่ กล่ าวว่า การก าหนด
วิสัยทัศน์เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดการความรู ้ในองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยทาให้ทุก
คนร่ วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมในสภาพที่เป็ นจริ ง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะต้องมาจากการที่แต่ละคนฟังซึ่ งกัน
และกันโดยที่ แต่ละคนจะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลและให้เหตุผลซึ่ งกันและกันเกี่ ยวกับสิ่ งที่ อยากจะทา
และเป็ นสิ่ งที่ เป็ นไปได้ จึ งส่ งผลให้การจัดการความรู ้ ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด้านวิสยั ทัศน์ความรู ้ โดยภาพรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก
1.2 ระดับ การจัดการความรู ้ ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึ ก ษาอ่ างทอง ด้านการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งมาจากการที่
สถานศึกษาได้ส่งเสริ มให้บุคลากรปฏิบตั ิงานตรงตามความรู ้ ความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล และมี
การประเมินผลงานตามที่ปรากฏ จึงทาให้เกิดการรวมกลุ่มของบุคลากรในการระดมความคิดเพื่อแก้ไขปั ญหาและ
สามารถพัฒนางานที่ ได้รับมอบหมายด้วยการทางานที มและมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ทาให้เกิ ดการต่อยอดองค์
ความรู ้ มีการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับ กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
(2553: 133)ที่ ไ ด้ศึ ก ษางานวิจัย เรื่ อ ง การน าเสนอระบบการจัด การความรู ้ ส าหรั บ องค์ก รภาคเอกชน พบว่า
กระบวนการที่ จะท าให้เกิ ดการกระจายและแลกเปลี่ยนความรู ้ในระหว่างบุ คลากร ที มงาน หรื อ คณะทางาน
รวมถึงการถ่ายทอดระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง และเกิดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่การงาน และมี การถ่ายทอดความรู ้ไปอย่างรวดเร็ วและเหมาะสมทัว่ ทั้งองค์กร ส่ งผลให้การจัดการ
ความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด้านการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.3 การจั ด การความรู ้ ใ ห้ เป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ด้านสิ นทรัพย์ความรู ้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากสถานศึ กษามีการ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรในสถานศึ กษานาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ภายในสถานศึ กษา อย่าง
เพียงพอ มีการจัดทาเอกสารให้ความรู ้ คู่มือและระเบียบการปฏิบตั ิงานในทุกกลุ่มงานในสถานศึกษา มีตาราและ
เอกสารวิชาการ เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู ้เพิ่มเติม ทาให้บุคลากรพัฒนาความรู ้จนเกิดเป็ นความรู ้
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับ บุ ญดี บุ ญญากิ จ และคณะ (2550: 54) กล่าวว่า การจัดความรู ้ให้เป็ นระบบ
(knowledge organization) เป็ นการวางโครงสร้างความรู ้ เพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับการเก็บความรู ้ อย่างเป็ นระบบ
ในอนาคต โดยองค์ก รต้อ งจัด ความรู ้ ให้ เป็ นระบบ เพื่ อ ให้ ผูใ้ ช้ส ามารถค้น หาและน าความรู ้ ดัง กล่ าวไปใช้
ประโยชน์ได้ ด้วยการจัดทาสารบัญความรู ้อย่างเป็ นระบบ นอกจากนี้ องค์กรต้องมี วิธีการจัดเก็บ และกระจาย
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ความรู ้เพื่อให้ผูอ้ ื่นใช้ประโยชน์ได้ สามารถเข้าถึงความรู ้ที่ตอ้ งการได้ง่ายและสะดวก จะทาให้บุคลากรเกิดการ
เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหาและปรับปรุ งองค์กร การเรี ยนรู ้ของบุคลากรจะ
ท าให้ เกิ ด ความรู ้ ใหม่ๆ ซึ่ งจะไปเพิ่ ม พูน ความรู ้ ข ององค์ก รที่ มี อ ยู่แล้วให้ม ากขึ้ น เรื่ อ ย ๆความรู ้ เหล่านี้ จะถู ก
นาไปใช้เพื่อสร้างความรู ้ใหม่ๆ จนเป็ นส่ วนหนึ่ งของงาน จึ งส่ งผลให้การจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอ่างทอง ด้านสิ นทรัพย์ความรู ้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
2. แนวทางในการพัฒ นาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
2.1 แนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ด้านวิสัยทัศน์ความรู ้ ผูบ้ ริ หารควรจะกาหนดวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับการจัดการความรู ้เป็ นหน้าที่
ของบุคลากรทุกคนต้องให้ความสาคัญเพื่อทาให้การจัดการความรู ้ประสบผลสาเร็ จ ควรจะมีการกาหนดวิสยั ทัศน์
เกี่ ยวกับการจัดการความรู ้ในสถานศึกษา และกาหนดแผนงานที่ นาไปปฏิบตั ิได้จริ ง ควรให้ความสาคัญกับการ
จัดการความรู ้อย่างจริ งจัง และมีการกาหนดนโยบายที่ชดั เจน และเปิ ดโอกาสให้บุคลากร ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการความรู ้ มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับ รัชพล คชารุ่ งโรจน์(2548: 41-45) ที่กล่าวว่า
วิสัยทัศน์ (vision) ของสถานศึกษาคือสิ่ งที่รวมเอาความคาดหวัง เป้ าหมายและทิศทางในอนาคตของสถานศึกษา
เข้าไว้ดว้ ยกัน ซึ่ งเปรี ยบเสมือนภาพ จินตนาการของสถานศึกษาที่ถูกก่อร่ างขึ้นภายในสถานศึกษานั้นๆ จากนั้นจะ
ถูกส่งผ่าน ออกไปนอกสถานศึกษา วัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และการจัดการความรู ้จะค้ าจุน วิสยั ทัศน์
ของสถานศึกษาส่วนการจัดการความรู ้ การเรี ยนรู ้และครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรซึ่งเป็ นผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาก็จะเป็ น
ผูส้ ร้างและผูป้ รับปรุ งคุณภาพ รวมทั้งผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา และยังกล่าวถึงการ
ดาเนิ น งานของสถานศึ กษาจะสัมพันธ์กับแผนปฏิ บัติวิธีการ กลวิธี และขั้นตอนที่ จะทาให้ส ถานศึ กษาบรรลุ
วิสัยทัศน์ และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา กลยุทธ์ต่างๆ จะทาให้เกิดทั้งการเรี ยนรู ้
การถ่ายโอน และการนาการเรี ยนรู ้ไปใช้ประโยชน์อย่างดีที่สุดในทุกๆ ปฏิบตั ิการของ สถานศึกษาหรื อในภารกิจ
ต่างๆ ของสถานศึกษา
2.2 แนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สถานศึกษาควรกาหนดช่วงเวลาที่จะให้วทิ ยากรหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
มาให้ความรู ้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การจัด การความรู ้ และท าให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ ข องบุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษา สอดคล้อ งกับ
Marquardt (2005) ที่ กล่าวว่า กระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ ครู ผูบ้ ริ หารและบุคลากรทางการศึ กษาใน
สถานศึ กษาร่ วมกันดาเนิ นการในการจัดการความรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปั จเจกบุคคล ระดับกลุ่ม
หรื อทีม และระดับองค์การโดยมีทกั ษะที่สาคัญๆ เช่น การคิดเชิงระบบ รู ปแบบความคิด การมุ่งมัน่ สู่ความเป็ นเลิศ
การเรี ยนรู ้ แ บบชี้ น าตนเอง การเสวนา โดยทัก ษะที่ ส าคัญ เหล่านี้ จะเป็ นแกนหลัก สนับ สนุ น การเรี ยนรู ้ ข อง
สถานศึ กษาให้เกิ ดขึ้ นได้อย่างเต็มที่ โดยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมีส่วนสนับสนุ นให้การทางานของ
สถานศึ ก ษาต่ าง ๆ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง ขึ้ น การใช้เทคโนโลยีใ ห้ เกิ ด ผลสู ง สุ ด จะต้อ งท าให้
กลุ่มเป้ าหมายหลักในสถานศึกษาเข้าถึงข้อมูลและเปิ ดช่องทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
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2.3 แนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาอ่างทอง ด้านสิ นทรัพย์ความรู ้ ควรจะส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดเก็บ
ข้อ มู ล ในคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ความสะดวกในการน าความรู ้ ต่ าง ๆ มาใช้ และเผยแพร่ ต่ อ ไปได้ บุ ค ลากรใน
สถานศึกษา และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญต่อการใช้เทคโนโลยี และส่งเสริ มให้บุคลากรมีพฤติกรรม
ในการจัดการความรู ้ และปฏิบตั ิให้เกิดความเคยชิ น สอดคล้องกับ บุญดี บุญญากิ จ และคณะ (2550: 59 - 62) ซึ่ ง
กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสาคัญ โดยเฉพาะอินเตอร์ เน็ ตและอินทราเน็ ต ช่วยทาให้การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้สามารถทาได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งระบบฐานข้อมูลและ knowledge portal ที่ ทนั สมัย ก็จะมีส่วนช่วยให้การ
จัดการความรู ้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยภาพรวมแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสาคัญในการช่วยให้คน
สามารถค้นหาความรู ้ ดึงเอาความรู ้ไปใช้ การวิ เคราะห์ขอ้ มูล และการจัดเก็บเป็ นระเบี ยบ แต่อย่างไรก็ตาม การ
นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรจะต้อง มัน่ ใจว่าระบบเทคโนโลยีน้ นั สามารถเชื่อมต่อ หรื อ บูรณา
การเข้ากับระบบเดิมที่มีอยูแ่ ละใช้ได้ง่าย ทาให้การแลกเปลี่ยนความรู ้เกิดได้รวดเร็ วและสะดวกยิง่ ขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในการดาเนิ นการจัดการความรู ้ ในสถานศึ กษาควรเพิ่มการ
จัดการความรู ้ โดยนาการจัดการความรู ้ไปปฏิ บัติ จัดทาแผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุ คลากรในการ
จัดการความรู ้ ประเมิ นกลยุทธ์ในการจัดการความรู ้ เพื่อให้กระบวนการจัดการความรู ้มีความชัดเจนและเป็ น
รู ปธรรมมากขึ้น
(2) ผู ้บ ริ ห ารและผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในการด าเนิ น การจัด การความรู ้ ใ นสถานศึ ก ษาควรให้
ความสาคัญ ต่อการแลกเปลี่ยนความรู ้ของบุ คลากร การเรี ยนรู ้ ระหว่างกันในสถานศึ กษา โดยส่ งเสริ มให้การ
สับเปลี่ยนงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างบุคคล และร่ วมกันสร้างวิถีการทางานที่เหมาะสม
(3) ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนิ นการจัดการความรู ้ในสถานศึกษาควรดาเนิ นการ
จัดทาสื่ อมัลติมีเดียให้มีความรู ้หลากหลาย ครบถ้วน และส่ งเสริ มให้บุคลากรสื บค้นความรู ้ผ่านระบบเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ต
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคใน การจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของ
สถานศึ กษาเพื่อให้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนา และปรับปรุ งสถานศึ กษาให้มีการจัดการรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล เพื่อนาไปสู่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
(2) ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ งปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการการจัดการความรู ้ ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ และนาไปสู่
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 มีวตั ถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนหนองคาย เขต 1 2) เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนเอกชน ระดับ
ปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนหนองคาย เขต 1 3) เพื่ อศึ กษาความสัมพัน ธ์
ระหว่าง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนหนองคาย เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คื อ ครู ผูส้ อน ของโรงเรี ยน
เอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนหนองคาย เขต 1 รวม 250 คน
จานวน 15 โรงเรี ยน เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษา
เอกชนหนองคาย เขต 1 พบว่า ครู มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มี
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ค่าเฉลี่ ย 4.13 2) ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบว่า ครู มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
เอกชนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต
1 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน (T) มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยน (E) โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับสูงมาก = .836) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง, ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน, ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัย

ABSTRACT
This research is the Relationships of transformational leadership of school administrators and their
effectiveness of private primary schools for kindergarten level under the Office of the Private Educational
Commission, Nongkhai Area 1 had the objectives to 1) study private school administrator transformation
leadership of kindergarten level under the Office of the Private Educational Commission, Nongkhai Area 1 2)
study private school effectiveness of kindergarten level under the Office of the Private Educational
Commission, Nongkhai Area 1 3) study relationships of school administrators transformational leadership and
their effectiveness of Private Primary Schools for Kindergarten Level under the Office of the Private
Educational Commission, Nongkhai Area 1. The samples were 254 kindergarten teachers from 15 private
school under the Office of the Private Educational Commission, Nongkhai Area 1. The instrument used in
this research was a rating scale questionnaire. The used statistics were mean and standard deviation.
The result of the research were as follows. 1) The results of the data analysis on administrator
transformation leadership of kindergarten level under the Office of the Private Educational Commission,
Nongkhai Area 1 showed that the. teacher’s opinions on this point were totally at high level and had
average 4.13. 2) The results of the data analysis on private school effectiveness of kindergarten level
under the Office of the Private Educational Commission, Nongkhai Area 1 showed that the. teacher’s
opinions on this point were totally at high level and had average 4.14. 3) The results of the data
analysis on The Relationships of Transformational Leadership of School Administrators and Their
Effectiveness of Private Primary Schools for Kindergarten Level under The Office of The Private
Educational Commission, Nongkhai Area 1 showed that the Relationships of transformational leadership of
school administrators (T) has a positive correlation with the effectiveness of the private primary schools (E)
on this point were totally at high level and had average = .836) with the statistical significance at .01 level.
KEYWORDS : Transformational Leadership, School Administrators, Effectiveness of Private Primary Schools
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั สภาพปั ญหาโรงเรี ยนเอกชนได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการลดลงของประชาการ นโยบาย
เรี ยนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล และการแข่งขันระหว่างโรงเรี ยนเอกชนด้วยกันเอง ทาให้โรงเรี ยนเอกชนจานวนหนึ่ ง
ต้องปิ ดกิจการลง เนื่องจากผูป้ กครองใช้คุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการ
ตัดสิ นใจส่งบุตรหลานเข้าเรี ยน ดังนั้นโรงเรี ยนเอกชนจาเป็ นต้องปรับปรุ งคุณภาพในการจัดการศึกษาเพื่อเป็ นจุด
ขายและเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้โรงเรี ยนเอกชนยังคงดาเนินกิจการอยูไ่ ด้ (สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, 2552)
ประสิ ทธิ ผลและคุณภาพของโรงเรี ยนเป็ นองค์ประกอบและเป้ าหมายที่ สาคัญในการจัดการศึ กษาให้สาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งและความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนให้มีทศั นคติทางบวก ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก และรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยนดังนั้นในการบริ หารหรื อ
การจัดการนั้นไม่วา่ ภาครัฐหรื อเอกชนควรคานึงถึงประสิ ทธิผลขององค์กรเป็ นสาคัญ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงกับการสร้างที มงานได้อาศัยแนวคิด ของ เบลคและมูตนั
(Blake & Mouton, 1964) ที่ กล่ าวถึ งผูน้ าแบบท างานเป็ นที ม คื อ ผูน้ าที่ ดี ควรจะใช้ ทฤษฎี ความร่ วมมื อ (Cooperation
Theory) ที่ เน้นในการสนับสนุ นสมาชิ กของที มให้ปฏิ บตั ิต่อกันเสมือนเพื่อนร่ วมงาน ผูน้ าควรมีบทบาทในการสร้าง
ความเชื่ อถื อ และสร้างแรงจู งใจให้แก่ ทีมงาน เพื่ อให้สอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลงขององค์การและสถานการณ์
ปั จจุ บัน โดยสามารถปรั บตัวกับทุ กสภาพการณ์ ได้ และใช้ความรู ้ ความสามารถของตนให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อการ
บริ หารงานอย่างมี ประสิ ทธิ ผลด้วย โรงเรี ยนจะมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่น้ ันอยู่กับการนาและการใช้ภาวะผูน้ าในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาได้ดียงิ่ ขึ้น (ศิณีย ์ สังข์รัศมี, 2544)
จากสภาพการบริ หารของสถานศึกษาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั เราคงปฏิเสธไม่ได้วา่ ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ภายในสถานศึ กษาเป็ นหัวใจสาคัญของความสาเร็ จในการบริ หารจัดการ ผูบ้ ริ หารท่ านใดมี พฤติกรรมภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง มีความสามารถสู งย่อมส่ งผลให้การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั จึง มองเห็ นความจาเป็ น
อย่างยิ่ งที่ จะต้องท าการวิจัยในเรื่ องความสั มพันธ์ ระหว่าง ภาวะผู ้น าการเปลี่ ยนแปลงของผู ้บริ หารโรงเรี ยนกับ
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1
เพื่อที่ จะนาผลการวิจยั ไปเป็ นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนเสริ มสร้าง ปรับปรุ งพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาซึ่ งจะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานบุคคลให้ประสบผลสาเร็ จ และมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1
2. เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิผลของ
โรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1
1726

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรพยากรณ์
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมี 6 ด้าน คือ
1.ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์
3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
4. ด้านการสนับสนุนเป็นรายบุคคล
5. ด้านการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม
6. ด้านการตั้งความคาดหวังในผลงานไว้สูง

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ตัวแปรเกณฑ์
ประสิทธิผลของโรงเรียน มี 4 ด้าน คือ
1.ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
ความสาเร็จทางการเรียนสูงขึ้น
2. ความสามารถในพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติ
ทางบวก
3.ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน
4. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาภายใน
โรงเรียน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ
ครู ผสู ้ อน ของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
หนองคาย เขต 1 รวม 250 คน จานวน 15 โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่ าง คือ
ครู ผูส้ อน 15 โรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน
หนองคาย เขต 1 ปี การศึกษา 2560 ซึ่ งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั เลือกการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างครู ผสู ้ อนจานวน 153 คน
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ลักษณะของเครื่องมือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
สอบถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางานของครู
ตอนที่ 2 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามทฤษฏีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
เลทธ์วดู และเจนซี่ (Leithwood & Jantzi. 1996) มี 6 ด้านคือ
1) ด้านการเป็ นแบบอย่างที่ดี (Modeling)
2) ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์ (Vision identification)
3) ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual stimulation)
4) ด้านการสนับสนุนผูต้ ามเป็ นรายบุคคล (Individualized support)
5) ด้านการยอมรับในเป้ าหมายของกลุ่ม (Goal acceptance)
6) ด้านการตั้งความหวังในผลงานไว้สูง (High performance expectations)
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนตามกรอบแนวความคิ ดของ มอทท์ (Mott,
1972) มี 4 ด้าน คือ
1) ความสามารถในการผลิตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
2) ความสามารถในพัฒนานักเรี ยนให้มีเจตคติทางบวก
3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรี ยน
4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม ส่ งถึงถึงผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ยถ์ ึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโดยระบุผตู ้ อบแบบสอบถามเป็ น
ครู ผสู ้ อนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างท่านไหนก็ได้ตามจานวนแบบสอบถามที่ ส่งไป เมื่อทาแบบสอบถามเสร็ จเรี ยบร้อย
ผูว้ ิจัยจะขอรั บแบบสอบถามคื นด้วยตนเอง โดยกาหนดการเก็บ แบบสอบถามคื นทั้ง 16 โรงเรี ยนเป็ นเวลา 2
สัปดาห์ จนได้แบบสอบถามครบ 100% จานวน 153 ฉบับ
3. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องแล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั รวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับสังคมศาสตร์ โดยดาเนินการดังนี้ ดังนี้
1. วิเคราะห์ ขอ้ มูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็ น
เกี่ ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) สอบถาม เกี่ ยวกับ
เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางานของครู โดยใช้วธิ ีแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อย
ละ (Percentage)
2. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของครู เกี่ ยวกับ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา นามาวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ข้อมู ลที่ ได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของครู เกี่ ยวกับ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเอกชน ระดับ ปฐมวัย สั ง กัด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
หนองคาย เขต 1 นามาวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิผล
ของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 ใช้
สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product – moment Correlation Coefficient)
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5. ผลการวิจัย
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ สอบถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางานของครู พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายคิด
เป็ นร้อยละ 37.91 เพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 62.09, ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 73.20 ระดับการศึกษา
ปริ ญญาโทคิดเป็ นร้อยละ 26.80 และโดยส่วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการทางาน ระหว่าง 1-5
ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.48
ตอนที่ 1 ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม
ระดับภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
X̅
ด้านที่ 1 การเป็ นแบบอย่างที่ดี (Modeling)
4.11
.55
มาก
ด้านที่ 2 การกาหนดวิสยั ทัศน์ (Vision identification)
4.03
.57
มาก
ด้านที่ 3 การกระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual stimulation)
4.10
.55
มาก
ด้านที่ 4 การสนับสนุนผูต้ ามเป็ นรายบุคคล (Individualized support)
3.97
.43
มาก
ด้านที่ 5 การยอมรับในเป้ าหมายของกลุ่ม (Goal acceptance)
4.19
.56
มาก
ด้านที่ 6 การตั้งความหวังในผลงานไว้สูง (High performance expectations)
4.29
.60
มาก
รวม
4.11
.54
มาก
พบว่า ครู มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม อยู่ ใ น ระดั บ มาก
(X̅ = 4.11 , S.D. = .54) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 การเป็ นแบบอย่างที่ ดี (X̅ = 4.11 , S.D. = .55),
ด้านที่ 2 การกาหนดวิสัยทัศน์ (X̅ = 4.03 , S.D. = .57), ด้านที่ 3 การกระตุน้ การใช้ปัญญา (X̅ = 4.10 , S.D. = .55),
ด้านที่ 4 การสนับสนุนผูต้ ามเป็ นรายบุคคล (X̅ = 3.97 , S.D. = .43) ด้านที่ 5 การยอมรับในเป้ าหมายของกลุ่ม (X̅ =
4.19 , S.D. = .56) และ ด้านที่ 6 การตั้งความหวังในผลงานไว้สูง (X̅ = 4.29 , S.D. = .60)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม
ระดับภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย
S.D.
ระดับ
X̅
ด้านที่ 1 ความสามารถในการผลิตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น 3.97
.43
มาก
ด้านที่ 2 ความสามารถในพัฒนานักเรี ยนให้มีเจตคติทางบวก
4.03
.57
มาก
ด้านที่ 3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรี ยน
4.28
.60
มาก
ด้านที่ 4 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน
4.28
.51
มาก
รวม
4.14
.53
มาก
พบว่า ครู มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเอกชน ระดับปฐมวัย สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยรวม อยู่ในระดับ มาก
(X̅ = 4.14 , S.D. = .53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 ความสามารถในการผลิตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู ง ขึ้น (X̅ = 3.97 , S.D. = .43), ด้านที่ 2 ความสามารถในพัฒนานักเรี ยนให้มีเจตคติทางบวก (X̅ =
4.03 , S.D. = .57), ด้านที่ 3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรี ยน (X̅ = 4.28 , S.D. = .60) และ ด้าน
ที่ 4 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน(X̅ = 4.28 , S.D. = .51)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความสั มพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรี ยนของโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวัย สั งกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึ กษาเอกชนหนองคาย
เขต 1 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แบบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ปรากฏผลดังต่อไปนี้
ตัวแปร
E1
E2
E3
E4
E
.545**
.215**
.704**
.378**
.732**
T1
.527**
.651**
.289**
.415**
.635**
T2
.187**
.426**
.218**
.758**
.892**
T3
.393**
.516**
.618**
.521**
.443**
T4
.406**
.215**
.556**
.498**
.561**
T5
.298**
.409**
.285**
.393**
.789**
T6
.661**
.697**
.734**
.426**
.836**
T
** P < .01, * P < .05
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบว่า
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน (T) มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน (E)
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โดยภาพรวม อยู่ใ นระดับ สู ง มาก = .836) อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 เมื่ อ พิ จ ารณาภาวะผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน ได้ดงั นี้
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา (T3) มีความสัมพันธ์กนั
ทางบวกกับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน (E) โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับสูงมาก (r = .892)
ภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย น ด้า นการตั้ง ความหวัง ในผลงานไว้สู ง (T6) มี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน (E) โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับสูง (r = .789)
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ด้านการเป็ นแบบอย่างที่ ดี (T1) มี ความสัมพันธ์กัน
ทางบวกกับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน (E) โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับสูง (r = .732)
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ (T2) มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกกับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน (E) โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับสูง (r = .635)
ภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย น ด้า นการยอมรั บ ในเป้ าหมายของกลุ่ ม (T5) มี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน (E) โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง(r = .561)
ภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย น ด้า นการยอมรั บ ในเป้ าหมายของกลุ่ ม (T4) มี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน (E) โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง (r = .443)

6. สรุ ปผลการวิจัย
ผลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
เอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็ นเพศชายคิดเป็ นร้ อยละ 37.91 เพศหญิ งคิ ดเป็ นร้อยละ 62.09, ระดับ
การศึ กษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 73.20 ระดับการศึ กษาปริ ญญาโทคิดเป็ นร้อยละ 26.80 และโดยส่ วนใหญ่
ผูต้ อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการทางาน ระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.48 ผลการวิจยั พบดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ระดับปฐมวัย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบว่า ครู มีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน
หนองคาย เขต 1โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.11 , S.D. = .54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 การเป็ น
แบบอย่างที่ดี (X̅ = 4.11 , S.D. = .55), ด้านที่ 2 การกาหนดวิสยั ทัศน์ (X̅ = 4.03 , S.D. = .57), ด้านที่ 3 การกระตุน้
การใช้ปัญญา (X̅ = 4.10 , S.D. = .55), ด้านที่ 4 การสนับสนุนผูต้ ามเป็ นรายบุคคล (X̅ = 3.97 , S.D. = .43) ด้านที่
5 การยอมรับในเป้ าหมายของกลุ่ม (X̅ = 4.19 , S.D. = .56) และ ด้านที่ 6 การตั้งความหวังในผลงานไว้สูง (X̅ =
4.29 , S.D. = .60)
2. ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ยวกับ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเอกชน ระดับปฐมวัย สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบว่า ครู มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
เอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.14 , S.D. = .53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 ความสามารถใน
การผลิตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น (X̅ = 3.97 , S.D. = .43), ด้านที่ 2 ความสามารถในพัฒนา
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นัก เรี ย นให้ มี เจตคติ ท างบวก (X̅ = 4.03 , S.D. = .57), ด้านที่ 3 ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นและพัฒ นา
โรงเรี ยน (X̅ = 4.28 , S.D. = .60) และ ด้านที่ 4 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน(X̅ = 4.28 , S.D. =
.51)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบว่า
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน (T) มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน (E)
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับสูงมาก = .836) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

7. อภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั อภิปรายในประเด็นจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั และประเด็นอื่นๆ ที่พบจากการวิจยั ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ระดับปฐมวัย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบว่า ครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน
หนองคาย เขต 1โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.11 , S.D. = .54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 การเป็ น
แบบอย่างที่ดี (X̅ = 4.11 , S.D. = .55), ด้านที่ 2 การกาหนดวิสยั ทัศน์ (X̅ = 4.03 , S.D. = .57), ด้านที่ 3 การกระตุน้
การใช้ปัญญา (X̅ = 4.10 , S.D. = .55), ด้านที่ 4 การสนับสนุนผูต้ ามเป็ นรายบุคคล (X̅ = 3.97 , S.D. = .43) ด้านที่
5 การยอมรับในเป้ าหมายของกลุ่ม (X̅ = 4.19 , S.D. = .56) และ ด้านที่ 6 การตั้งความหวังในผลงานไว้สูง (X̅ =
4.29 , S.D. = .60) ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์
ผูบ้ ริ หารแสดงบทบาทในการเป็ นผูน้ าเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ตลอดจนการ
สนับสนุ นส่ งเสริ มให้ครู เกิ ดแรงจูงใจในการทาผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะและความก้าวหน้าใน
วิชาชี พ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (จรรยารัตน์ แก้วปั นขันธ์,2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิ ทธิผลของการบริ หารงานสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดลาปาง พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับ
มาก
2. ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ยวกับ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเอกชน ระดับปฐมวัย สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 พบว่า ครู มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
เอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนหนองคาย เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.14 , S.D. = .53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 ความสามารถใน
การผลิตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น (X̅ = 3.97 , S.D. = .43), ด้านที่ 2 ความสามารถในพัฒนา
นัก เรี ย นให้ มี เจตคติ ท างบวก (X̅ = 4.03 , S.D. = .57), ด้านที่ 3 ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นและพัฒ นา
โรงเรี ยน (X̅ = 4.28 , S.D. = .60) และ ด้านที่ 4 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน (X̅ = 4.28 , S.D. =
.51) ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากครู มี ก ารพัฒ นางานด้า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตรงตาม วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และ
เป้ าประสงค์ของทาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สุ กลั ยา ภักดีกุล, 2557) ได้ศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานของสถานศึ กษา และศึ กษาอิทธิ พลของ
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ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ มีต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานของสถานศึ กษา ตาม
ความคิดเห็นของครู พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน (T) มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับ
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน (E) โดยภาพรวม อยู่ในระดับสู งมาก = .836) อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (กอบศักดิ์ มูลมัย, 2554)ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิภาพการสอนของครู สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า
ภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการสอนของครู

8. ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผลการวิจยั ได้ทราบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
เอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนหนองคาย เขต 1ควรนาไปพัฒนาเพื่อ
นามาเป็ นสารสนเทศนาผลมาเปรี ยบเทียบระหว่างระดับอาเภอและระดับจังหวัดประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการ
จัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่เพื่อจะได้หาทางพัฒนาโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
1.2 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนเอกชน ระดับปฐมวัย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนหนองคาย เขต 1 ควรได้รับการติดตาม ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน เพื่อศึกษา
ข้อจากัดในการใช้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนที่มีขนาดแตกต่างกัน
2.2 ควรศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นรายกรณี จากผูร้ ่ วมงานตาม
สภาพความเป็ นจริ ง ผูว้ จิ ยั สามารถนาผลการวิจยั มาเผยแพร่ และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง
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คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
E-mail: phimphakathamasit@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1)ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการเป็ นพี่ เลี้ ย งและการสอนงานของ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ข องครู โ รงเรี ย นในสัง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึ กษา เขต 39 2)พัฒ นารู ป แบบการเป็ นพี่ เลี้ ยงและการสอนงานของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 39 ประชากร ได้แก่
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จานวน 57 คน ครู ผูส้ อน จานวน 2,507 คน รวม 2,564 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน จานวน 57 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ครู ผูส้ อน จานวน 333 คน ได้มาโดยใช้ตารางคานวณ
ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งและใช้วิธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้น ภู มิ รวม 390 คน และกลุ่ ม เป้ าหมาย ประกอบด้ว ย
ผูอ้ านวยการส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 39 ผูอ้ านวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจัด การศึ ก ษา
ศึ กษานิ เทศก์ จานวน 2 คน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนที่ มีผ ลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ นั พื้ นฐาน (ONET) สูง 4 อันดับแรก จานวน 4 คน รวม 8 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1)สภาพและปั ญ หาการเป็ นพี่เลี้ ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาเพื่ อ
พัฒ นากระบวนการเรี ยนรู ้ ข องครู ในโรงเรี ยนสังกัด สานัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามัธยมศึ กษา เขต 39 สภาพ
โดยรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากและปั ญหาโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย และ2)รู ปแบบการเป็ นพี่เลี้ยงและการ
สอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 39 ที่ พ ัฒ นาขึ้ น ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ คื อ 1.หลัก การของรู ป แบบ
2.วัตถุ ประสงค์ข องรู ปแบบ 3. ขั้น ตอนการเป็ นพี่ เลี้ ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาเพื่ อพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ประกอบด้วย 4 ขั้น (CPPE) ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ (Compliment : C )
ขั้น ที่ 2 การวางแผนการด าเนิ น งาน ( Preparation : P) ขั้น ที่ 3 การลงมื อ ปฏิ บัติ งาน (Practice : P) ขั้น ที่ 4 การ
ติดตามและประเมินผล (Evaluating and Follow-up : E) และ4.เงื่อนไขของการนารู ปแบบไปใช้
คาสาคัญ: การเป็ นพี่เลี้ยง การสอนงาน กระบวนการเรี ยนรู ้

ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) to study the current problems as a coach for the school
director to develop the learning systems in Secondary Educational Service Area Office 39 :2) to develop the
format of being a coach in learning systems for the executive officer to their teachers in Secondary Educational
Service Area 39. The questionnaire was given to 57 School Directors, 2,507 teachers, 2,564 in total. The subject
consisted of the 57 school director by purposive sampling, 333 teachers by stratified random sampling for 390
teachers and the target group were consisted of the director of Secondary Educational Service area 39, 2
Promotion of Educational Provision Group and supervisor, 8 school directors with the first 4 highest scores at
the Ordinary National Educational Test (O-NET) Test. The data collection were conducted by given
questionnaire, data analyses, statistic, average, standard deviation and content analyses.
The result of the study were as follow : 1)The current problems as a coach for the school director to
develop the learning systems in Secondary Educational Service Area were given highly score for the operations
and were given low score for the problem issues. 2)The format of being a coach in learning systems for the
school director to their teachers in Secondary Educational Service Area 39 which contained 4 consists, 1.the
principle format,2. the objective of the format, 3.the process of being a coach and the teaching development
learning methods for school director which were included 4 steps of CCPE, Step 1 Compliment: C, Step 2
Preparation: P. Step 3 Practice: P, Step 4 Evaluating and Follow up: E and 4. the condition of using format.
KEYWORDS : A Coach, Learning systems and teaching methods

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
พระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ได้
กาหนดจุดมุ่งของการศึกษาโดยสรุ ปไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั
ร่ างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู ้ คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข มาตรา 24 กาหนดให้สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยจัดเนื้ อหา
สาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยน คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะ
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กระบวนการคิ ด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญ หา จัด
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 3-9) ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนจึงเป็ นบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาซึ่งในการบริ หารสถานศึกษาเป็ นภารกิจหลักของผูบ้ ริ หารที่จะต้อง
กาหนดแบบแผน วิธีการขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ ดังนั้นนักบริ หารที่ดีตอ้ งรู ้จกั เลือกวิธีการ
บริ หารที่ เหมาะสม เพื่ อที่ จะให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ วางไว้ (ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ . 2553, น. 8) การที่
สถานศึ ก ษาจะประสบผลส าเร็ จ นั้น ปั จ จัย ส าคัญ ในการบริ ห ารการศึ ก ษา คื อ ระบบการบริ ห ารจัด การที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในฐานะ
ผูน้ าทางการศึกษามีความรับผิดชอบในการบริ หารงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 4)
ในการบริ หารสถานศึ กษานั้นพบว่า การบริ หารวิชาการเป็ นหัวใจสาคัญ ของการบริ หารสถานศึ กษา
ดังนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องรับผิดชอบในการใช้หลักการในการบริ หารด้านนี้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มุ่งให้กระจายอานาจในการบริ หารจัดการไปให้
สถานศึกษามากที่สุด เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ ว สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้สถานศึ กษามีความเข้มแข็งในการจัดการศึ กษาโดย
การบริ หารงานวิชาการนั้นพบว่า การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นขอบข่ายหนึ่งของการบริ หารงานวิชาการ เป็ น
หน้าที่หลักและสาคัญยิง่ ของบุคลากรทางการศึกษา ความสาคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ไม่ได้อยูท่ ี่เนื้อหา แต่อยูท่ ี่
กระบวนการเรี ยนรู ้ (Process) และคุณลักษณะของบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ที่เป็ นผลผลิตของกระบวนการดังกล่าว
คือ การเป็ นบุคคลแห่ งการใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนมีการเรี ยนรู ้ที่เป็ นระบบ มีทกั ษะทางสังคม มีทกั ษะการสื่ อสาร มีทกั ษะใน
การแก้ปั ญหาได้ ในทุ กสถานการณ์ และดารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุ ข (ธเนศ ขาเกิ ด, 2549, น. 28)
ดังนั้นการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่สาคัญ คือ การพัฒนางานด้านวิชาการ เพราะงานวิชาการ
เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
ครู ผสู ้ อน เพราะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนและต้องสามารถจัดการเรี ยนการสอนให้ดาเนิ นไป
อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยและสังคมดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาครู ให้สามารถพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพจึงเป็ นบทบาทหน้าที่โดยตรงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
การพัฒนาครู ของประเทศไทยได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยุคปฏิรูปการศึกษาซึ่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเลขาธิการสภาศึกษา ต่างก็ให้ความสาคัญ
และมีการดาเนิ นการพัฒนาครู มาโดยตลอด แต่การพัฒนาครู ดงั กล่าวยังประสบกับปั ญหาหลายประการ อาทิ การ
พัฒนาส่วนใหญ่ยงั ใช้วธิ ีการจัดอบรมตามโรงแรม หรื อในห้องประชุม ใช้เวลาในการฝึ กอบรมเพียงสองถึงสามวัน
จานวนคนเข้าร่ วมรับการอบรมมีเป็ นจานวนมาก ขาดการติดตามประเมินผลหลังการอบรมหลักสูตรการฝึ กอบรม
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู อย่างแท้จริ ง (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2557, น. 42 – 44) ทั้งนี้
Gottesman (2000, น. 303-314) เสนอวิธีพฒั นาครู เพื่ อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การให้ความรู ้ การเป็ น
แบบอย่างในการทางาน การสื บเสาะอย่างมีวิจารณญาณ การเรี ยนรู ้แบบรวมพลัง และการสอนงาน ทั้งนี้ จะใช้
วิธีการใดในการพัฒ นาครู น้ ันขึ้ นอยู่ กับเป้ าหมายเพื่ อให้ครู เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง ดังนั้นการสอนงาน นับ ว่ามี
ความสาคัญ ต่อการพัฒ นาคุ ณภาพครู ให้สามารถจัดการเรี ยนรู ้ให้บรรลุตามจุ ดหมายของหลักสู ตรและการจัด
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การศึกษาได้ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเป็ นผูท้ ี่ มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือ สนับสนุ น ชี้ แนะ และให้ความ
ร่ วมมือกับครู เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนที่สร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่ผเู ้ รี ยน(วัชระ เล่าเรี ยนดี,
2552, น. 5)
ในการพัฒนาครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานนั้นพบว่า มีการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู ดว้ ยการสอนงานและการเป็ นพี่เลี้ยง (สมเกียรติ ทานอก, 2556, น.76) ดังนั้นจาก
ความสาคัญ และที่ มาของปั ญ หาวิจยั ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจศึ กษารู ปแบบการเป็ นพี่เลี้ ยงและการสอนงานของ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ข องครู โ รงเรี ย นในสัง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 39

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 ศึกษาสภาพและปั ญหาการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2.2 พัฒนารู ปแบบการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
สภาพและปั ญหาของรู ปแบบการเป็ น
พี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามขอบข่ายการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั
5 ด้าน คือ
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. การส่งเสริ มสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
3. การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. การส่งเสริ มและการพัฒนาครู
5. การวัดและประเมินผล

ตัวแปรตาม
รู ปแบบการเป็ นพีเ่ ลี้ยงและการสอนงานของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประกอบด้วย
1. หลักการของรู ปแบบ
2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ
3. ขั้นตอนการเป็ นพีเ่ ลี้ยงและการสอนงาน
(CPPE)
4. เงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั การดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั แบ่งวิธีดาเนินการออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึ กษาสภาพและปั ญหาการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดาเนิ นการวิจยั เชิ ง
สารวจ แบ่งวิธีการดาเนิ นงานดังนี้ (1) ศึ กษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ
1738

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

การพัฒนารู ปแบบ การสอนงานและการเป็ นพี่เลี้ยง การบริ หารงานวิชาการด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
แล้วนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั (2) ศึกษาสภาพและปั ญหาการเป็ นพี่เลี้ยงและการ
สอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39
ระยะที่ 2 พัฒ นารู ป แบบการเป็ นพี่ เลี้ ยงและการสอนงานของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยดาเนิ นการดังนี้
(1)วิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพและปั ญหาการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 39 (2) นาสภาพและ
ปั ญหาการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อขอข้อเสนอแนะและปรับปรุ ง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (3) ดาเนินการสนทนากลุ่มเพื่อร่ วมกันพัฒนารู ปแบบการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาเพื่ อ พัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ข องครู ในโรงเรี ยน สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึ กษา เขต 39 (4) น าผลการสนทนากลุ่ม เสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ขอข้อ เสนอแนะและ
ปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 57 คน และครู ผสู ้ อนจานวน 2,507 คน
รวมทั้งสิ้น 2,564 คน จากโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 57 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
และครู ผสู ้ อน จานวน 333 คน ได้มาโดยใช้ตารางคานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกนและใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ รวมทั้งหมด จานวน 390 คน
กลุ่มเป้ าหมายในการจัดสนทนากลุ่ม คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริ มการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ จานวน 2 คน ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน(O-NET) สูง 4 อับดับแรก จานวน 4 คน รวม 8 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่ สภาพและปั ญหา และรู ปแบบการเป็ นพีเ่ ลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอน
งานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 39 แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับตาแหน่งการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทางานและขนาดของโรงเรี ยน ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับสภาพและปั ญหาการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอน
งานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่ งมีขอ้ กาหนดดังนี้ 5 หมายถึง ระดับการ
ปฏิ บัติมากที่ สุด 4 หมายถึ ง ระดับการปฏิ บัติมาก 3 หมายถึงระดับการปฏิ บตั ิ ปานกลาง 2 หมายถึ ง ระดับการ
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ปฏิบตั ินอ้ ย และ 1 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด และตอนที่ 3 เป็ นข้อคาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ
และข้อคิดเห็ นเพิ่มเติม เครื่ องมือการวิจยั ได้ทาการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่านใช้
วิธีการคานวณหาค่า IOC การตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในใช้วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคมีค่าความเชื่อมัน่ 0.97 นาเครื่ องมือวิจยั ไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ (1) ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อแนะนาตัวจาก
บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัยราชภัฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ถึ งผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา สังกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึ กษา เขต 39 เพื่ อขออนุ ญ าตเก็บ รวบรวมข้อมู ล จากผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาและครู (2) ผูว้ ิจัยท าบัน ทึ ก
ข้อความขอความอนุเคราะห์แนบไปพร้อมกับหนังสื อแนะนาตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 39 เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู (3) ผูว้ จิ ยั ขอความอนุเคราะห์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา
เขต 39 รวบรวมแบบสอบถามส่ งมายังผูท้ าการวิจยั โดยใส่ ซองที่ผวู ้ จิ ยั ได้ให้ไว้พร้อมติดแสตมป์ และที่อยูส่ ่ งกลับ
(4) ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ ได้รับคืนมาจากแต่ละโรงเรี ยนมาดาเนิ นการตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของ
ข้อมูล และนาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วแปลความหมายค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื้อหาสร้างข้อสรุ ป

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิจัย เรื่ อ ง รู ป แบบการเป็ นพี่ เลี้ ย งและการสอนงานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั
ดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ สภาพและปั ญหาการเป็ นพี่เลี้ ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเพื่ อ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เมื่อ
ทาการวิเคราะห์ปรากฏผล ดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพและปั ญหาการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน
สภาพการปฏิบตั ิ
ปั ญหา
รายการ
X S.D. ระดับ ลาดับ X S.D. ระดับ ลาดับ
ที่
ที่
ที่
1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.16 0.61 มาก
2 2.03
0.75
น้อย
1
2 การมีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.02 0.67 มาก
5 1.98
0.76
น้อย
2
3 การพัฒนาสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ 4.13 0.65 มาก
3 1.95
0.74
น้อย
4
4 การวัดและการประเมินผล
4.34
0.67 มาก
1 1.87
0.77
น้อย
5
5 การพัฒนาครู
4.03 0.69 มาก
4 1.97
0.82
น้อย
3
รวมเฉลี่ย
4.13 0.59 มาก
1.96
0.71
น้อย
จากตารางที่ 1 สภาพการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 39 โดยภาพรวมมี การ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.13) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านโดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ได้แก่ ด้านการ
วัดและการประเมินผล ( X = 4.34) รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( X = 4.16) และด้านการพัฒนาสื่ อ
และแหล่งเรี ยนรู ้ ( X = 4.13)
ปั ญหาการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ใน
โรงเรี ยน สั งกัด ส านักงานพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 39 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ น้อ ย ( X = 1.96) เมื่ อ
พิจารณาแต่ละด้านโดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย 3ลาดับ ได้แก่ ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ( X = 2.03)
รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( X = 1.98) และด้านการพัฒนาครู ( X = 1.97)
5.2 ผลการพัฒ นารู ป แบบการเป็ นพี่ เลี้ ย งและการสอนงานของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 39 ที่ผูว้ ิจยั สังเคราะห์
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า รู ปแบบมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่
5.2.1 หลัก การของรู ป แบบ เป็ นการเน้ น ปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อ การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ทั ก ษะหรื อ
ความสามารถในการทางานแบบรายบุ คคลหรื อกลุ่มย่อยให้สามารถทางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้บนหลักการของการเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อให้คน้ พบวิธีการแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
5.2.2 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
5.2.3 ขั้นตอนการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้ของครู ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (CPPE) ได้แก่

1741

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ขั้นที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ (Compliment : C ) เป็ นขั้นการสร้างสัมพันธภาพที่ ดีระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร (Coach) และครู (Coachee) เพื่อให้เกิดความไว้วางใจในการสอนงาน
ขั้นที่ 2 การวางแผนการดาเนินงาน ( Preparation : P) เป็ นขั้นวางแผนและกาหนดเป้ าหมายการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน และสร้างความเข้าใจที่ตรงกับเกี่ยวกับหลักการ ความสาคัญแนวคิดทฤษฎีเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้
ขั้น ที่ 3 การลงมื อปฏิ บัติงาน (Practice : P) เป็ นขั้น การน านวัต กรรมจากการออกแบบการ
เรี ยนรู ้ที่สร้างจากขั้นที่ 2 สู่การลงมือปฏิบตั ิ โดยมีผบู ้ ริ หาร (Coach) เป็ นให้การชี้แนะอย่างสร้างสรรค์
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล (Evaluating and Follow-up : E) เป็ นขั้นการนาผลจากการ
ลงมือปฏิบตั ิ ในขั้นที่ 3 มาวิเคราะห์และสะท้อนผลแบบอิสระและรับการชี้แนะเพื่อปรับปรุ งแก้ไขและนาเสนอผล
5.2.4 เงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ซ่ ึ งการนารู ปแบบการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา (CPPT Model) ที่ พฒ
ั นาขึ้นไปใช้ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลนั้น มีเงื่ อนไขการนาไปใช้
2 ประการ คือ
5.2.4.1 ผูบ้ ริ หารต้องตระหนักถึงความสาคัญของการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานโดยให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ สื่ อ อุปกรณ์ สิ่ งอานวยความสะดวกและสร้างขวัญกาลังใจให้กบั ครู
5.2.4.2 ครู มีความมุ่งมัน่ จริ งใจในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนด้วยความเต็มใจ
ร่ วมมือกัน มีความรับผิดชอบในการทางานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

6. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถอภิปราย ดังนี้
6.1 ผลการศึกษาสภาพการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้แสดงบทบาทของการสอนงานและ
การเป็ นพี่เลี้ยงโดยเต็มใจที่จะให้ความรู ้และมุ่งมัน่ ในการพัฒนาครู (ชนิตว์สรณ์ ตรี วทิ ยาภูมิ, 2549, น. 12) ซึ่งเป็ น
กิ จกรรมหนึ่ งของการพัฒ นาบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาโดยเฉพาะการพัฒ นาครู ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ เพราะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตระหนักว่าถ้าครู สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสมกับนักเรี ยนจะส่ งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนและคุณภาพของสถานศึกษาดังนั้นจึงพัฒนาครู ดว้ ยการสอนงานและการเป็ น
พี่เลี้ยงเพื่อให้ครู มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่ ตรงกับความต้องการของโรงเรี ยน (ณรงค์วิทย์ แสนทอง,
2547, น. 10) สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมหมาย เกสร (2552, น.73) ที่ ศึกษาเรื่ อง การพัฒนา Coaching Team
โรงเรี ยนวิถีพุทธต้นแบบ Coaching Team สู่ ระบบคู่ประเมินแบบมีส่วนร่ วมเรี ยนรู ้ (Pair PLA) พบว่าสถานการณ์
ที่ ใช้ในการโค้ชมากที่ สุด คือ ห้องเรี ยน รองลงมาคือ การขอคาแนะนา และการมี จิตกากับอยู่กบั สิ่ งที่ เกี่ ยวข้อง
หลักคิดสาคัญที่ใช้ในการโค้ช คือการสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยการยิม้ แย้มแจ่มใสด้วยการแนะนาที่เป็ นคติเตือนใจ
ให้ขอ้ คิด
6.2 ปั ญหาการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยภาพรวมและราบด้านอยูใ่ นระดับน้อย ทั้งนี้
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เป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ได้ร่วมกันแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เช่น
ปั ญ หาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนต่ า ผูเ้ รี ยนออกกลางคัน สื่ อ ที่ ใช้ในการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ไม่ มี
คุณภาพ ซึ่ งการร่ วมกันแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ก่อให้เกิ ดความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู
(อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2558, น.15) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมเกี ยรติ ทานอกและคณะ (2556, น.76) ที่
ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) พบว่า หลังจากที่ เข้า
ร่ วมโครงการผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู มีความสามารถเกี่ยวกับการสอนงานและให้คาแนะนาและ
ครู ส่วนใหญ่มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ในระดับดีและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่วยการ
เรี ยนรู ้ที่ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ที่ครู กาหนดและนักเรี ยนส่วนใหญ่ผา่ นเกณฑ์ที่ครู กาหนด
ไว้ นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ศึกษานิ เทศก์และครู มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ดังนั้นจึงทาให้การสอนงานและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีปัญหาในระดับน้อย
6.3 การพัฒนารู ปแบบการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 39 พบว่า มีองค์ประกอบสาคัญ 4
ส่ ว น คื อ 1) หลัก การของรู ป แบบเป็ นกระบวนการเน้ น ปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อ การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ทัก ษะหรื อ
ความสามารถในการทางานแบบรายบุ คคลหรื อกลุ่มย่อยให้สามารถทางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้บ นหลัก การของการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ ค ้น พบวิธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาด้ว ยตนเอง 2)
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 39 3) ขั้นตอนการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงาน ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน (CPPE) คือ การสร้าง
ความสัมพันธ์ การวางแผนการดาเนินงาน การลงมือปฏิบตั ิ และการติดตามและประเมินผล และ 4) เงื่อนไขการนา
รู ปแบบไปใช้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะการสอนงานและการเป็ นพี่เลี้ยงจะต้องมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่ชดั เจนดังนั้น
จึงต้องกาหนดองค์ประกอบที่ จะนาไปสู่ ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ สถานศึ กษาต้องการและ
องค์ประกอบทั้งหมดนี้ประสานกันด้วยความเข้าใจระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู เนื่องจากการสอนงานและ
การเป็ นพี่เลี้ยงเป็ นการประสานการทางานร่ วมกันระหว่างบุคคล ความสาเร็ จของการสอนงานและการเป็ นพี่เลี้ยง
จึงต้องอาศัยการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ (Ibarra, 2005, น.71) ตลอดจนการสอนงานและการเป็ นพี่
เลี้ยงนั้นจะต้องเป็ นกระบวนการที่ประกอบด้วยการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ ขั้นตอนการวางแผน
และกาหนดวัตถุประสงค์ การดาเนินการ Coachingตามแผน การติดตามและประเมินผล (สุกญั ญา รัศมีธรรมโชติ,
2548, น.78) สอดคล้องกับงานวิจยั ของนลิ นี ธนสันติ (2557, น.21) ที่ ได้ศึกษา รู ปแบบการจัดการความรู ้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หารด้านการสอนงานและมอบหมายงานของผูบ้ ริ หารสายสนับสนุนสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
สานักงานอธิ การบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า รู ปแบบการจัดการความรู ้ เป็ นโมเดลต้นแบบชื่อ Coaching
Model เป็ นรู ปแบบที่มีรูปแบบ กลไก วิธีการ กิจกรรม และการประเมินผล 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1. C-Collaboration(
การพูดคุยหารื อร่ วมกัน) 2. O-Objective( การกาหนด วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กิ จกรรม ระยะเวลา ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ )3. A – Action (ลงมือปฏิบตั ิ) 4. C-Check (การประเมิน) 5. H-Holism( แนวคิดองค์รวม๗ 6. I-Innovation
(การถอดองค์ความรู ้มาเป็ นเอกสาร) 7. N- Networking (การจัดตั้ง กลุ่มพี่เลี้ยงด้านต่างๆ) 8. G-Goal for resultant
(การพัฒ นาตนสู่ ค น สู่ อ งค์ก ร)ในการน าเข้าสู่ อ งค์ก รแห่ งการเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นาให้ ผูบ้ ริ ห ารสายสนับ สนุ น
สานักงานอธิ การบดี พัฒนาความรู ้ทกั ษะและคุณลักษณะส่ วนบุคคลเป็ นต้นแบบของบุคลากรสายสนับสนุนใน
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การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ สมรรถนะบริ หารด้านการสอนงานและมอบหมายงานซึ่ งเป็ นสมรรถนะที่มีความจาเป็ น
สู งสุ ดในจานวนสมรรถนะบริ หารทั้ง 10 ด้านของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสร้างรู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ดงั กล่าวไปถ่ายทอดความรู ้ให้กบั บุคลากรอื่นๆในสานักงานอธิการบดี โดยขับเคลื่อนในการสร้างเครื อข่าย
ในการสอนงานและมอบหมายงานให้เป็ นวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ที่นาไปสู่บรรยากาศขององค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
7.1.1 สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนารู ปแบบการเป็ นพีเ่ ลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่พฒั นาขึ้นไป
ใช้ในการพัฒนาครู ในสถานศึกษา
7.1.2 หน่วยงานต้นสังกัดนาไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
7.2.1 จากการพัฒนารู ปแบบการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39ที่สอดคล้องกับสภาพ
และปั ญหาที่พบจากการวิจยั เท่านั้น ดังนั้นควรมีการวิจยั เชิงทดลองนารู ปแบบไปใช้เพื่อทราบผลสาเร็ จในพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ท้ งั นี้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุและผลได้
7.2.2 จากการพัฒนารู ปแบบการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ควรมีการพัฒนาคู่มือ
ที่ ใ ช้เป็ นแนวทางปฏิ บัติ ที่ ชัด เจนในการสอนงานและการเป็ นพี่ เลี้ ย งของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้ของครู
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การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาการสร้างสายสัมพันธ์ผ่านมุมมองของครู ในชั้น เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึ กษาตอนต้น ซึ่ งจัดการเรี ยนการสอนโดยครู คณิ ตศาสตร์ 3 คน ที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการครู ดีเด่น
ประเทศไทย สาขาคณิ ต ศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น โดยสถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี(สสวท.) ดาเนิ นการเก็บข้อมูล 3 ครั้ง ในช่วงต้นภาคเรี ยน ระหว่างภาคเรี ยน และปลายภาคเรี ยน โดย
เข้าสังเกตชั้นเรี ยนและบันทึ กวีดิทัศน์ แล้วสัมภาษณ์ครู แบบเจาะลึกเป็ นรายบุ คคล จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ ง
คุณภาพพบว่า สายสัมพันธ์ของครู กบั นักเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์น้ นั มี 5 วิธีการ ดังนี้ วธิ ี การที่ 1 การ
แสดงออกถึงความเป็ นมิตรกับนักเรี ยน วิธีการที่ 2 ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น วิธีการที่ 3 การให้
การเสริ มแรงกับนักเรี ยน วิธีการที่ 4 ครู ให้ความสนใจในตัวนักเรี ยนอย่างทัว่ ถึง และวิธีการที่ 5 การเตรี ยมความ
พร้อมของครู ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คาสาคัญ: สายสัมพันธ์ในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และมุมมองของครู คณิ ตศาสตร์

ABSTRACT
This research study on perspectives of methods by which mathematics teacher used in building
rapport with the students at lower secondary level. The research studied 3 teachers who had been selected as to
receive an outstanding Thailand STEM Teacher Award. The data were collected for 3 times each of which
included classroom observation, video recording, and interview. Analysis of the qualitative data showed that
five methods, showing friendliness with the student, giving an opportunity for the students to express, using
reinforcement with the students, paying attention to all of the students, and preparing readiness to organize the
learning activities.
KEYWORDS: rapport in the mathematics classroom and Teacher’ perspectives
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ซึ่งสิ่ งที่สาคัญในการช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ และเกิดการเรี ยนรู ้ คือบรรยากาศในชั้นเรี ยน
โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่ง คือสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนระหว่างครู กบั นักเรี ยนทาให้เกิดการ
ร่ วมมื อ ซึ่ งกัน และกัน (Frisby& Martin,2010) โดยที่ ส ายสัม พัน ธ์ ระหว่างครู กับ นักเรี ยนเป็ นพื้ น ฐานที่ ส าคัญ
สาหรับการเรี ยนการสอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสังเกตได้จากการยอมรับในตัวครู ของนักเรี ยน และสายสัมพันธ์
ระหว่างครู กบั นักเรี ยน โดยการพัฒนาสายสัมพันธ์ที่ดี ขึ้นอยูก่ บั การกระทาของครู บนพื้นฐาน 3 ประการ คือ ครู
แสดงความสนใจ ในพัฒนาการของนักเรี ยน ครู แสดงความเอาใจใส่ การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และครู แสดงความ
เอาใจใส่ ตวั นักเรี ยน (Kyriacou, 2009) ฉะนั้นการสร้างสายสัมพันธ์ของครู กบั นักเรี ยนจึงเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นอย่างยิ่ง
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
จากที่ Rubenstein (1997) ได้ก ล่ าวถึ งทักษะทางสังคมที่ ส นับ สนุ น การจัด การเรี ย นการสอนของครู
คณิ ตศาสตร์ ให้เหมาะสมกับความหลากหลายของผูเ้ รี ยน ได้แนะนาการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน
ว่า ครู ตอ้ งรู ้จกั นักเรี ยนของตนเอง ครู ตอ้ งช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั ครู ผสู ้ อน และครู ตอ้ งสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ไป
พร้อมๆกัน จะพบว่า สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ ครู เป็ นส่วนสาคัญอย่างยิง่ ในการออกแบบ
และสร้างสายสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการต่างๆให้เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน นอกจากนี้ สายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู กบั นักเรี ยนยัง
ส่งผลต่อการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ที่มีประสิ ทธิผลอีกด้วย ดังนั้น จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ครู ควรรู ้วธิ ี ที่จะสร้างสาย
สัมพันธ์ที่ดีกบั นักเรี ยน(Lim & Tang, 2010) ซึ่งจากงานวิจยั เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพของครู เพื่อยกระดับการ
สอนโดย Lim and Tang (2010) ซึ่ งทาการศึกษาจากชั้นเรี ยนของครู 3 คนที่ ได้รับรางวัล “Excellent Mathematics
Teacher” ของประเทศมาเลเซี ย กับนักเรี ยนในระดับประถมศึกษา พบว่าเทคนิ คการสร้างสายสัมพันธ์กบั นักเรี ยน
ของครู มีดงั นี้ ครู ทาหน้าที่เหมือนเป็ นเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน ครู ให้ความสนใจและดูแลนักเรี ยนทุกๆคน ครู มีความ
เข้าใจในตัวนักเรี ยน ครู แสดงออกผ่านภาษาท่าทาง ครู รักษาสัญญาอย่างสม่าเสมอ และครู ให้ความรักและความเอา
ใจใส่ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้สามารถช่วยพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้นได้
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) (2556) ได้จดั ทาโครงการรางวัลครู ดีเด่น
ประเทศไทย เพื่อค้นหาครู ที่จะเป็ นแบบอย่างของครู ที่จดั การเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฉะนั้นเทคนิ ค
ต่างๆในการสร้างสายสัมพันธ์กบั นักเรี ยนของครู ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการดังกล่าวจึงเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ เพื่อ
เป็ นแนวทางสาหรับครู ท่านอื่นๆจะได้นาไปปรับปรุ งใช้กบั ชั้นเรี ยนของตน ในการวิจยั ครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษาวิธีการที่
ครู ใช้เป็ นในการสร้ างสายสัมพัน ธ์กับ นัก เรี ยนในชั้น เรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กรณี ศึ กษากับ ชั้น เรี ยนของครู
คณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นที่ ผ่านการคัดเลื อกตามโครงการครู ดีเด่น ประเทศไทย(Thailand STEM
Teacher Awards)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการสร้างสายสัมพันธ์ของครู กบั นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน
คณิ ตศาสตร์
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
องค์ประกอบต่างๆที่ ส่งผลให้เกิ ด
สายสัมพันธ์ข้ ึนในชั้นเรี ยน ได้แก่
- ครู
- บรรยากาศในชั้นเรี ยน
- กิจกรรมการเรี ยนรู ้
- นักเรี ยน

สายสัม พันธ์กับนักเรี ยนที่ เกิ ดขึ้ น
ในชั้ นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพประเภทกรณี ศึกษา โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการศึ กษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเบื้องต้น สาหรับเป็ นกรอบแนวทางในการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ขอ้ มูล แล้วดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ระยะ ได้แก่ ช่วงต้นภาคเรี ยน ช่วงระหว่างภาคเรี ยน และ
ช่วงปลายภาคเรี ยน ด้วยเครื่ องมือ 3 ชิ้น ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม วีดิทศั น์ และแบบบันทึกการสัมภาษณ์ กับครู
คณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 3 คน แล้วดาเนิ นการวิเคราะห์แบบสามเส้าเพื่อสรุ ป และจัดกลุ่ม
การสร้างสายสัมพันธ์กบั นักเรี ยนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์
4.2 กลุ่มเป้ าหมาย
ประกอบด้วยครู ผูส้ อนคณิ ตศาสตร์ 3 คน จาก 3 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัด
อุบลราชธานี โรงเรี ยนสงวนหญิง จังหวัดสุ พรรณบุรี และโรงเรี ยนสุ รนารี วทิ ยา จังหวัดนครราชสี มา ซึ่งทั้ง 3 คน
เป็ นครู ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนในสั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ที่ ได้ส่ งผลงานเข้าร่ ว ม
โครงการครู ดีเด่นประเทศไทย สาขาคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 และ
รอบที่ 2 ซึ่งเป็ นครู คณิ ตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 คนสุดท้ายที่ ผา่ นการคัดเลือกในรอบที่ 2
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แบบสังเกตชั้นเรี ยน และบันทึ กวีดิทัศน์ ที่ ออกแบบสาหรับใช้บนั ทึ กสายสัมพันธ์ในชั้นเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น โดยมีการบันทึ กข้อมูลชั้นเรี ยน ช่วงเวลา และสายสัมพันธ์ที่เกิ ดขึ้น เพื่อ
สร้างคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป
2. แบบบันทึ กการสัมภาษณ์ครู เกี่ยวกับสายสัมพันธ์ในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ออกแบบเพื่อบันทึ ก
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างสายสัมพันธ์กบั นักเรี ยนของครู ที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์
3. เครื่ องบันทึกเสี ยง ขณะทาการสัมภาษณ์นกั เรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย ทั้ง 3 ครั้ง เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลใน
การวิเคราะห์
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4. เครื่ องบันทึกวีดิทศั น์ ขณะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทั้ง 3 ครั้ง โดยทาการเริ่ มบันทึ กตั้งแต่
ต้นคาบจนจบคาบเรี ยนนั้น เพื่อเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ดาเนิ นการติดต่อครู ผสู ้ อนคณิ ตศาสตร์ และโรงเรี ยนทั้ง 3 โรงเรี ยน เพื่อขออนุ ญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูล 3 ช่วงเวลา (ต้นภาคเรี ยน กลางภาคเรี ยน และปลายภาคเรี ยน) โดยช่วงละ 1 ครั้ง ต่อครู 1 คน
2. เก็บรวบรวมข้อมู ลครั้งที่ 1 ในช่ วงต้นภาคเรี ยนกับโรงเรี ยนที่ 1 โดยอธิ บ ายขั้น ตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับครู และนักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย
3. บันทึ กวีดิทัศน์และสังเกตชั้นเรี ยนทันที ที่ครู เริ่ มจัดการเรี ยนการสอน เพื่อสังเกตสายสัมพันธ์
ระหว่างครู กบั นักเรี ยนในชั้นเรี ยนที่เกิดขึ้น
4. สัมภาษณ์ครู กลุ่มเป้ าหมาย เกี่ยวกับการสร้างสายสัมพันธ์ในชั้นเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน
5. เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 กับโรงเรี ยนที่ 2 และโรงเรี ยนที่ 3 ซึ่ งดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้วธิ ีการเดียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 กับโรงเรี ยนที่ 1
6. เก็บ รวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 ในช่ วงระหว่างภาคเรี ยนกับโรงเรี ยนที่ 1 โดยบัน ทึ กวีดิทัศน์และ
สังเกตการสอนทันทีที่ครู เริ่ มจัดการเรี ยนการสอน โดยสังเกตสายสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยนในชั้นเรี ยน
7. สัมภาษณ์ครู กลุ่มเป้ าหมาย เกี่ยวกับการสร้างสายสัมพันธ์ในชั้นเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน
8. เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 กับโรงเรี ยนที่ 2 และโรงเรี ยนที่ 3 ซึ่ งดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้วธิ ีการเดียวกันกับการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 กับโรงเรี ยนที่ 1
9. เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 3 ในช่วงปลายภาคเรี ยนกับโรงเรี ยนที่ 1 และโรงเรี ยนที่ 2 และโรงเรี ยน
ที่ 3 ซึ่งดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วธิ ีการเดียวกันกับการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสังเกตชั้นเรี ยน การถอดบทสัมภาษณ์ของครู กลุ่มเป้ าหมายทั้ง 3 คน
และวีดิทศั น์การจัดการเรี ยนการสอน ทั้ง 3 ครั้ง
2. นาข้อมูลที่ ได้มาดาเนิ นการวิเคราะห์ร่วมกันตามกรอบแนวคิดเบื้องต้นที่ ผวู ้ ิจยั ได้สังเคราะห์ข้ ึน
เพื่อเป็ นแนวทางการวิเคราะห์ แล้วทาการเข้ารหัสพฤติกรรมที่ครู ใช้ในการสร้างสายสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน
3. นาข้อมูลจากแบบบันทึกการสังเกต วีดิทศั น์ และบทสัมภาษณ์ ที่ได้มาวิเคราะห์แบบสามเส้า หา
รหัสพฤติกรรมที่ตรงกันของครู แต่ละคน แล้วสรุ ปวิธีการสร้างสายสัมพันธ์ของครู คณิ ตศาสตร์ คนนั้นๆ โดยต้อง
เกิ ดพฤติกรรมการสร้างสายสัมพันธ์จากเครื่ องมือที่ สอดคล้องกันอย่างน้อย 2 เครื่ องมือขึ้นไป ตัวอย่างเช่นการ
แสดงความเป็ นมิตรกับนักเรี ยน ถ้าผูว้ ิจยั บันทึกการสังเกตชั้นเรี ยนพบว่าครู แสดงการยิม้ แย้มแจ่มใสตลอดเวลาที่
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ ของครู ที่สนับสนุ น การแสดงออกโดยการยิม้ แย้มให้กับ
นักเรี ยนในชั้นเรี ยน จะพบว่าข้อมูลจากเครื่ องมือ 2 ใน 3 มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จึงสามารถสรุ ป
ได้วา่ ครู ใช้วธิ ีการยิม้ แย้มให้กบั นักเรี ยนในชั้นเรี ยนเพื่อสร้างความเป็ นมิตร
4. นารหัสที่ได้มาจัดเข้ากลุ่มด้วยกัน ซึ่งดาเนินการวิเคราะห์สามเส้าจากบทสัมภาษณ์ของครู ท้ งั 3 คน
แล้วสรุ ปผลจากรหัสที่มีความสอดคล้องกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
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5. แล้วสรุ ปรวมเพื่อจัดกลุ่มลักษณะของวิธีการสร้างสายสัมพันธ์ของครู ในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ตาม
มุมมองของครู ช้ นั มัธยมศึกษาตอนต้น

5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสังเกตชั้นเรี ยน การสัมภาษณ์ครู และวิเคราะห์
จากวีดิทศั น์ ผลการวิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ครั้ง ทาให้ได้วิธีการที่ครู ใช้ในการสร้างสายสัมพันธ์ให้
เกิดขึ้นกับนักเรี ยนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์จานวน 5 วิธี ดังต่อไปนี้
วิธีการที่ 1 การแสดงออกถึงความเป็ นมิตรกับนักเรียน
ครู มีความเป็ นกัน เองกับนักเรี ยนโดยการแสดงความเป็ นมิ ตรกับ นักเรี ยน แสดงความสนิ ทสนมกับ
นักเรี ยน ผ่านท่าทางที่ยมิ้ แย้มแจ่มใส ร่ าเริ ง พูดคุยกับนักเรี ยนด้วยน้ าเสี ยงนุ่มนวล และบางครั้งสอดแทรกมุขตลก
ทาให้นักเรี ยนเข้าถึงได้ง่าย ไม่แบ่งแยกความเป็ นครู กบั นักเรี ยน ดังเช่ น ในขณะจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ ครู จะสอดแทรกมุกตลก เพื่อสร้างความสนุกสนาน และทาให้บรรยากาศในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เต็ม
ไปด้วยเสี ยงหัวเราะ ส่งผลให้นกั เรี ยนผ่อนคลาย กล้าแสดงความคิดเห็น ทาให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจในการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ดังบทสัมภาษณ์ของครู ดังนี้
ผู้สัมภาษณ์ : ชั้นเรี ยนวันนี้ ดูสนุ กสนานมากครับ คุณครู มีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับการทาให้ช้ นั เรี ยนเป็ นเช่นนั้น
ครับ
ครู :
พี่เป็ นคนยิม้ ง่ายและพี่ค่อนข้างตลก จะหัวเราะ จะหยอก แต่หยอกอยูใ่ นขอบเขตนะ นักเรี ยนจะเฮฮา
มีเสี ยงหัวเราะ คือถ้าเราทาหน้าบึ้ งเข้าไปหานักเรี ยน เด็กคิดอะไรไม่ออกหรอก เพราะกลัวตั้งแต่
แรก อย่าทาให้เด็กกลัว เป็ นมิตร เป็ นพี่เป็ นน้อง กับนักเรี ยนมากๆ
วิธีการที่ 2 ครู เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ทาให้นกั เรี ยนกล้าพูด กล้าคิด โดยครู จะรับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรี ยนทุกคนและทุกความคิดเห็น ไม่วา่ ความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกหรื อผิด โดยครู จะพยายาม
ทาความเข้าใจกับสิ่ งที่ นกั เรี ยนนาเสนอในทุกๆ ครั้ง โดยไม่ตาหนิ แต่ใช้การเสริ มแรงโดยการชม ทาให้นักเรี ยน
กล้าแสดงความคิ ดเห็ นและโต้ตอบกับครู ส่ งผลให้ครู สามารถตรวจสอบได้ว่านักเรี ยนเข้าใจในบทเรี ยนนั้นๆ
หรื อไม่ และหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุ งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรี ยน ซึ่ งจากการสังเกตชั้นเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนหลายคนกล้าแสดงออก และกระตือรื อร้นที่จะตอบคาถามของครู สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ
ครู ดงั นี้
ผู้สัมภาษณ์ : ในชั้นเรี ยนวันนี้ ผมสังเกตเห็นว่านักเรี ยนแข่งกันตอบคาถามใหญ่เลย คุณครู ทาอย่างไรครับ เพื่อให้
ชั้นเรี ยนเกิดบรรยากาศเช่นนั้น
ครู :
เด็กมีความรู ้สึกว่า อาจารย์เปิ ดโอกาสให้เต็มที่เลย ก็อีกอย่างหนึ่ งประโยคที่พี่ใช้เสมอก็คือ กล้าให้
เด็กตอบ จะไม่มีคาตอบไหนถูกผิด จะไม่มีการตาหนิ จากครู พี่จะพูดอย่างนี้ แล้วสิ่ งที่เราเรี ยนมาเรา
ไม่ได้เป็ นเจ้าของตาราเป็ นเจ้าของคณิ ตศาสตร์ มันขึ้นอยูก่ บั ว่าใครจะค้นคว้าขวนขวายฝึ กมากน้อย
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มีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด ทุกคนสามารถเข้าใจผิดได้ เด็กก็จะสบายใจ ตอบผิดแล้วไม่เคย
โดนตาหนิ
วิธีการที่ 3 การให้ การเสริมแรงกับนักเรียน
วิธีการหนึ่ งที่ ท าให้ครู ป ระสบความสาเร็ จในการสร้ างสัมพัน ธภาพกับ นักเรี ยน คื อการที่ ครู ใช้การ
เสริ มแรงทางบวกกับนักเรี ยนโดยการกล่าวชื่นชมข้อดีต่างๆของนักเรี ยน แสดงความยินดีดว้ ยการปรบมือทั้งจาก
ครู และเพื่อนร่ วมชั้น ตลอดจนการให้รางวัลตอบแทนกับนักเรี ยนที่กล้าแสดงออก ซึ่งทาให้นกั เรี ยน มีความรู ้สึกที่
ดีต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เกิดความมัน่ ใจที่จะแสดงออก ซึ่งจากการสังเกตชั้นเรี ยนพบว่า เมื่อนักเรี ยนได้รับคาชม
จากครู หรื อการปรบมือแสดงความชื่นชมยินดีจากเพื่อนร่ วมชั้น นักเรี ยนแสดงสี หน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิม้ และมี
ความสุ ขในทุกครั้งของการแสดงความคิดเห็ น และเปิ ดใจรับฟั งคาแนะนาของครู อย่างตั้งใจ สอดคล้องกับบท
สัมภาษณ์ของครู เกี่ยวกับการเสริ มแรงในการนาเสนอผลงานของนักเรี ยนในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ครู :
ยิ่งนักเรี ยนกล้าที่ จะตอบ พี่จะบอกให้เพื่อนตบมื อให้ เด็กก็จะมี ความสุ ข คื อนักเรี ยนจะได้กล้า
แสดงออก การให้กาลังใจของพี่คือการตบมือ การชื่นชม เช่น ครู ชอบนะ อุย้ เธอทาดีนะ สังเกตไหม
พี่จะมี การเสริ มแรงทุ กกลุ่มเลย ไม่มากก็น้อย ตรงนี้ เป็ นเทคนิ คอย่างหนึ่ ง คื อพี่จะชมตลอดนะ
หยอดชมก่อนแล้วค่อยแนะนา เช่น ครู ชอบงานเธอนะตรงนี้ เธอทาได้ดีมากเลย อันนี้ เธอหามาครู
ชอบมากเลย แต่ตรงนี้เธอลองคิดอีกที่ซิวา่ มันควรจะเป็ นอย่างไรตรงนี้เธออธิบายให้มนั ละเอียดกว่า
นี้ดีไหม เธอลองเชื่อมโยงลองขยายไปซิ ประมาณนี้ เป็ นเหมือนให้กาลังใจก่อน เด็กก็จะผ่อนคลาย
วิธีการที่ 4 ครู ให้ ความสนใจในตัวนักเรียนอย่ างทัว่ ถึง
วิธีการหนึ่ งที่ถูกใช้ในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ คือ ครู ให้ความสนใจและดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยนทุกคนอย่าง
ทัว่ ถึง ให้ความสนใจ รับฟังและให้ขอ้ เสนอแนะกับนักเรี ยนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้สึก
อบอุ่น รู ้สึกดีที่ครู ให้ความสนใจเอาใจใส่ ทาให้ครู และนักเรี ยนเกิดความใกล้ชิด ไว้วางใจซึ่งกันและกันมากยิง่ ขึ้น
นาไปสู่ ความกล้าของนักเรี ยนที่ จะเข้ามาหาครู เพื่อซักถาม หรื อเสนอความคิดเห็ นอื่นๆ ทาให้บรรยากาศในชั้น
เรี ยนมี ค วามเข้าใจซึ่ งกัน และกัน ส่ งผลให้นัก เรี ยนสนใจบทเรี ยนและให้ความร่ วมมื อในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ครู ต่อไปนี้
ผู้สัมภาษณ์ : ในการสอนวันนี้คุณครู มีความพยายามที่จะสร้างสายสัมพันธ์กบั นักเรี ยนในชั้นเรี ยนอย่างไรบ้าง
ครู :
โดยบุคลิกแล้วผมจะใกล้ชิดกับเด็กทุกคน จะเดินดู จะสังเกต รอบๆชั้นเรี ยนเป็ นปกติ ผมไม่ได้ไป
ยืนอยูแ่ ต่ดา้ นหน้า แต่จะดูแลนักเรี ยนอย่างทัว่ ถึง จะไม่ไปหยุดอยูท่ ี่เดียว เพราะถ้าอย่างนั้น เด็กก็จะ
คิดว่าทาไมครู ไปดูเฉพาะกลุ่มนั้น ครู พอใจกลุ่มนี้ เหรอ เป็ นไปได้เราจะไปยืนดูแลหมดทุกกลุ่ม
เด็กก็จะพูดเลยว่าผมมีความยุติธรรม ทัว่ ถึงไม่เลือกที่รักมักที่ชงั ซึ่งเป็ นสิ่ งหนึ่งนะที่ผมจะไม่มีเลย
วิธีการที่ 5 การเตรียมความพร้ อมของครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การที่ครู ให้ความสาคัญกับการเตรี ยมการสอน ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นอย่างมาก เนื่ องจาก
ครู จะต้องเตรี ยมความพร้อมทั้งด้านความรู ้ การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และซื้ ออุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับ
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ความต้องการของนักเรี ยนและระดับความสามารถของนักเรี ยน จึ งทาให้การจัดการเรี ยนรู ้ประสบความสาเร็ จ
ส่งผลต่อบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจและอยากเรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น ดังผลการสังเกตชั้นเรี ยนเรื่ อง
เลขยกกาลังที่ครู ออกแบบกิจกรรมในรู ปของ Walk gallery โดนครู อธิ บายขั้นตอนการจัดกิจกรรมและเตรี ยมสื่ อ
อุปกรณ์ต่างๆไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้การจัดการดังกล่าวมีประสิ ทธิผล ดังบทสัมภาษณ์ของครู ต่อไปนี้
ผู้สัมภาษณ์ : ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในวันนี้ คุณครู คิดว่าอะไรเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลให้เกิ ดสายสัมพันธ์กับ
นักเรี ยนที่ดีในชั้นเรี ยน
ครู :
สิ่ งแรกก็คื อความรู ้ ของครู ต ้องชัดเจน แล้วเด็กจะศรัท ธามาก ให้ทาอะไรได้ห มดเลย เราต้องมี
ความรู ้ครอบคลุมทุกเรื่ องหมด และส่ วนมากพี่สังเกตพี่สอนมากกว่าหนังสื อเรี ยน เด็กจะชอบเด็ก
เค้าสามารถรู ้ได้วา่ ครู มีการเตรี ยมการอย่างไรมาบ้าง ไม่ใช่วา่ ครู คิดอยากจะทาอะไรก็คิดสดเลยคิด
ใหม่เลย อยู่ดีๆจะให้เด็กทาชิ้ นงานมาส่ งครู ไม่ได้นะ เราก็บอกนักเรี ยนล่วงหน้าเลย ครู จะสอน
อะไร สอนอย่างไร และจะมีอุปกรณ์อะไรให้บา้ ง

6. อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ครู ใช้ในการสร้างสัมพันธภาพกับนักเรี ยนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ซึ่งประกอบด้วย การแสดงออกถึงความเป็ นมิตรกับนักเรี ยน ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น การให้
การเสริ มแรงกับนักเรี ยน ครู ให้ความสนใจในตัวนักเรี ยนอย่างทัว่ ถึง และ การเตรี ยมความพร้อมของครู ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งวิธีการเหล่านี้ ส่งผลทาให้นักเรี ยนเกิ ดความสนใจในการเรี ยนรู ้ และสร้างบรรยากาศแห่ ง
การเรี ย นรู ้ ข้ ึ น ในชั้น เรี ย นคณิ ต ศาสตร์ โดยวิธี ก ารที่ 1 การแสดงออกถึ งความเป็ นมิ ต รกับ นัก เรี ย น มี ค วาม
สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Webb and Barrett (2014) ที่ ส ารวจมุ ม มองของนั ก เรี ย นระดับ ปริ ญ ญาตรี ของ
มหาวิท ยาลัย Midwestern ประเทศสหรั ฐอเมริ กาในประเด็นการเข้าถึ งได้ และความเป็ นกันเองของครู ผูส้ อน
วิธี ก ารที่ 3 การให้ ก ารเสริ ม แรงกับ นั ก เรี ย น ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นมี ค วามเชื่ อ มั่น ในตนเอง กล้า แสดงออก ใน
ขณะเดี ยวกันครู ผูส้ อนยังแสดงความใจเย็นและอดทนในการปรับพฤติกรรมของนักเรี ยนผ่านการเสริ มแรงโดย
การชมก่ อนที่ จะเสนอแนะนัก เรี ยน เพื่ อให้ นัก เรี ยนเปิ ดใจยอมรั บ ข้อบกพร่ อ งของตนเอง สอดคล้อ งกับ ผล
การศึ กษาของ Lim, Tang และ Hum (2013) เกี่ ยวกับ กลวิธี ที่ค รู คณิ ต ศาสตร์ ในระดับ ชั้น ประถมของประเทศ
มาเลเซี ย ใช้ใ นการสร้ า งสายสั ม พัน ธ์ กับ นัก เรี ย นโดยการแสดงออกถึ ง ความรั ก และความอดทนในการให้
ข้อเสนอแนะกับนักเรี ยน โดยครู มาเลเซี ยใช้การเสริ มแรงทางบวกเพื่อให้นักเรี ยนมี กาลังใจในการทางานทาง
คณิ ตศาสตร์ และมีความเชื่ อมัน่ ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น ส่ วนวิธีการสร้างสายสัมพันธ์กบั นักเรี ยนโดย
วิธีการที่ 4 ครู ให้ความสนใจในตัวนักเรี ยนอย่างทัว่ ถึง เป็ นการแสดงออกถึงความห่ วงใย เอาใจใส่ ในตัวนักเรี ยน
ทั้งในเรื่ องส่วนตัวและในด้านการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับ Kyriacou (2009) ที่ได้กล่าวว่าการพัฒนาสายสัมพันธ์ที่ดี
กับนักเรี ยนขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมของครู บนพื้นฐาน 3 ประการ คือ ครู แสดงความห่วงใยในพัฒนาการของนักเรี ยน
ครู แสดงความเอาใจใส่ การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และครู แสดงความเอาใจใส่ ในตัวนักเรี ยน ดังนั้นจึ งกล่าวได้ว่า
ทักษะที่ ครู ใช้ในการสร้างสายสัม พันธ์กับนักเรี ยนเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ ส ามารถท าให้การจัด การเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิผล และสามารถเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนของครู คณิ ตศาสตร์ ที่ตอ้ งการสร้างสายสัมพันธ์
ที่ดีกบั นักเรี ยนในชั้นเรี ยนของตน
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) เป็ นแนวทางสาหรับครู เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาชั้นเรี ยนของตนให้นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
(2) สามารถใช้วธิ ีการสร้างสายสัมพันธ์เหล่านี้ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู ้ในทุกๆขั้นตอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษามุมมองของนักเรี ยนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น และจะ
สามารถช่วยพัฒนารู ปแบบการสร้างสายสัมพันธ์ที่มีความสอดคล้องกันทั้งจากมุมมองของครู และนักเรี ยน
(2) ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเพื่อพัฒนาให้เกิดเป็ นกรอบแนวคิดที่สามารถนาไปใช้ในการสร้างสาย
สัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาสภาพการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง และ 2.นาเสนอแนวทางการจัดการความรู ้ของ
โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง การวิจยั ใน
ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน โดยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ เชิงคุณภาพใช้วิธีการถอดบทเรี ยน
และการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจาก 2 โรงเรี ยนที่ มี คะแนนการสอบวัดความรู ้ พ้ืนฐาน(O-Net) มากกว่าคะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศโดยสัมภาษณ์ กลุ่มเป้ าหมายจานวน 4 คน และเชิ งปริ มาณใช้วิธีการสอบถามโดยใช้เครื่ องมือคือ
แบบสอบถาม จานวน 256 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานโดยการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ ในรู ปแบบ
ของร้อยแก้ว และบรรยายความเป็ นจริ งที่ ได้รับจากการวิจยั ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั และความ
เป็ นจริ ง ผลการวิจยั พบว่า (1) สภาพการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง พบว่า มีการนาเอาองค์ประกอบการจัดการความรู ้และขั้นตอนในการ
จัดการความรู ้มาใช้เป็ นส่วนหนึ่ งในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน (2) แนวทางการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึ กษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง พบว่า องค์ประกอบการ
จัดการความรู ้ดา้ นบุคคล ด้านเทคโนโลยี และด้านการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมาก ขั้นตอนการจัดการความรู ้ 1) การ
กาหนดความรู ้ 2) การแสวงหาความรู ้ 3) การสร้างความรู ้ 4) การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ 5) การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ 6) การนาความรู ้ไปใช้ และ 7) การติดตามและประเมินผล อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: การจัดการความรู ้ องค์ประกอบการจัดการความรู ้ ขั้นตอนการจัดการความรู ้
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ABSTRACT
The purposes of this research are ( 1) to study the state of knowledge management of secondary
schools under the Secondary Education Service Area Office 5, Ang Thong province; (2) to propose guidelines
for knowledge management of secondary schools under the Secondary Education Service Area Office 5, Ang
Thong province. This research is a mixed-method research which combines the qualitative and quantitative
research methodologies. In the qualitative study, the researcher reiterated the lessons learned by two schools
whose O-NET scores were higher than the national mean score. Also, the researcher conducted in-depth
interviews of 4 key research informants. Data were analyzed with content analysis. In the quantitative study, a
questionnaire was used to collect research data from the research sample consisting of 256 persons. Data were
statistically analyzed using the descriptive statistics of frequency, percentage, mean, and standard deviation.
Research findings showed that (1) regarding the state of knowledge management of secondary schools under
the Secondary Education Service Area Office 5, Ang Thong province, it was found that the schools applied the
components and steps of knowledge management as a part of school management and administration; and (2)
regarding guidelines for knowledge management of secondary schools under the Secondary Education Service
Area Office 5, Ang Thong province, it was found that all components of knowledge management were rated at
the high level; the steps of knowledge management were the following: 1) knowledge determination, 2)
knowledge searches, 3) knowledge construction, 4) knowledge filing, 5) knowledge sharing, 6) knowledge
application, and 7) knowledge evaluation and follow-up; all steps of knowledge management were rated at the
high level.
KEYWORDS: Knowledge management, Knowledge management component, Knowledge management steps

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning society) แหล่งความรู ้มีมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะ
เรี ยนรู ้ได้หมด มนุษย์มีลกั ษณะพิเศษ คือ ความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาการเรี ยนรู ้และสังคม
ความรู ้ การพัฒนาวิชาการต่าง ๆ ให้กา้ วหน้าทาให้มีการคิดค้นสิ่ งต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ หา
คาตอบจากปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ทาให้ทราบความจริ งต่างๆ มากมายและที่ สาคัญ คื อ วิชาการที่ เป็ นความรู ้
เหล่านั้นมีผลโดยตรงต่อความเป็ นอยูข่ องมนุ ษย์โดยทาให้มีชีวิตที่ สะดวกสบายและแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยการใช้
ความรู ้และเก็บสะสมความรู ้ รู ้จกั คิด รู ้จกั เหตุผลและทาให้การใช้ปัญญาเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการดาเนิ นชีวิต ใน
ปั จจุบันความรู ้เป็ นข้อมูลและการประมวลผลเพื่อใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อการดาเนิ นการ ซึ่ งเรี ยกว่าสารสนเทศ
(Information) และทาให้เกิ ดความรอบรู ้ การตัดสิ นใจใดๆ ต้องอาศัยความรอบรู ้และประสบการณ์ ดังนั้นข้อมูล
พื้นฐานของการดาเนิ นการเป็ นข้อเท็จจริ ง สารสนเทศ คือ ผลของการประมวลผลข้อมูล ข่าวสาร และความรอบรู ้
ที่ ใช้ส ารสนเทศเป็ นฐานในการสร้ า งให้ เกิ ด การคิ ด และการตัด สิ น ใจ ดัง นั้น องค์ก รต้อ งมี ก ารเก็ บ รวบรวม
ประสบการณ์ เก็บความรู ้และจัดการความรอบรู ้ที่เรี ยกว่า การจัดการความรู ้ (Knowledge management: KM) โดย
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มีการจัดการกับ ฐานความรู ้ (Knowledge base) สามารถสะสมและรวบรวมองค์ความรู ้ต่าง ๆ และนาความรู ้ มา
แบ่งปั นให้กบั ทุกคนในองค์กร การจัดการความรอบรู ้ในองค์กรและให้องค์กรได้มีองค์ความรู ้ที่จะใช้ประโยชน์จึง
เป็ นศาสตร์ที่มากในปั จจุบนั ธีระ รุ ญเจริ ญ (2550)
สาหรับการจัดการความรู ้ในองค์กรทางการศึกษาถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่ สถานศึกษาควรส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารมีความตระหนักถึงความสาคัญของ “ความรู ้” ซึ่งถือว่าเป็ น
สิ่ งสาคัญสาหรับองค์กรที่เรี ยกได้วา่ “ทรัพย์สินทางปั ญญา” ทั้งนี้เพราะการจัดการความรู ้เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เรี ยนจาก
การปฏิ บัติเป็ นตัวนา เพราะการปฏิ บัติท าให้เกิ ดประสบการณ์ และเกิ ดวิธีการที่ เป็ นตัวอย่างดี (Best-Practice)
เพื่ อให้ค รู รุ่น หลังน าไปศึ กษา น าไปใช้ป ระโยชน์ และน าไปต่อ ยอดความรู ้ ที่แ ตกฉานต่อ ไป สถาบัน พัฒ นา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา (2548) เพราะสถานศึกษาเป็ นองค์กรที่ มีบทบาทสาคัญ คือ การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของคนใน
สังคมทุกระดับ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้นบุคลากรในสถานศึกษาจะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้และ
สามารถจัดการเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมได้ทุกเรื่ องที่ รับผิดชอบ สามารถทางานเป็ นหมู่คณะได้ โดยจาเป็ นต้องนา
กระบวนการการจัดการความรู ้มาใช้ในการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับ ธีระ รุ ญเจริ ญ (2550) จากการตรวจสอบการนาการจัดการความรู ้มาใช้ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งหมด 14 โรงเรี ยน ยังไม่พบว่ามีโรงเรี ยนใดที่นาการจัดการความรู ้มาใช้ในการบริ หาร
โรงเรี ยน และยังพบปั ญหาผลคะแนนสอบวัดความรู ้พ้นื ฐานระดับประเทศ (O-Net) โรงเรี ยนส่วนมากมีคะแนนต่า
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่าการจัดการความรู ้เป็ นการสร้างความรู ้ และ
แบ่งปั นความรู ้จากการดาเนิ นงานซึ่ งจะต้องสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้โรงเรี ยนสามารถดาเนิ นงาน
บรรลุเป้ าหมาย และบุคลากรได้รับประโยชน์สูงสุดในกรณี การจัดการความรู ้ของโรงเรี ยนจะมีผลดี คือ โรงเรี ยน
จะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น สามารถดาเนิ นงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงและการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เป็ นที่พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งได้แก่ นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชน ซึ่ งโรงเรี ยน
เป็ นโรงเรี ยนแห่ งการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง รวมทั้งมีบรรยากาศที่ดีในการดาเนิ นงาน ครู ได้รับการพัฒนาให้มีความ
ชานาญและความเชี่ ยวชาญเพิ่มสู งขึ้น จักรพรรดิ วะทา (2550) ดังนั้นการจัดการความรู ้ที่ดี จะช่วยให้โรงเรี ยนได้
ประโยชน์ คือ ลดขั้นตอนในการทางานได้เพราะสามารถแสวงหาความรู ้ แนวทางที่สาเร็ จมาแล้ว ได้โดยสะดวก
รวดเร็ ว ทาให้สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ ปฏิ บตั ิงานไม่ตอ้ งทางานด้วยการลองผิดลองถูก ช่วยประหยัดเวลา
ประหยัดทรัพยากร ทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น วันทนา เมืองจันทร์ (2548)
ทั้ง นี้ การจัด การความรู ้ ถื อ เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ของการพัฒ นาองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ดัง นั้น โรงเรี ย น
จาเป็ นต้อ งเข้าใจถึ งแนวทางการน าการจัด การความรู ้ ที่ เหมาะสมส าหรั บ องค์ก ร ดังนั้น ผูว้ ิจัย จึ งสนใจที่ จ ะ
ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาแนวทางการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง” เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการความรู ้ให้โรงเรี ยนอื่นๆ นาไป
ปรับใช้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาสภาพการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึ กษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
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(2) เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
PROCESS

INPUT

องค์ ประกอบการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช (2547)
ผู้รับผิดชอบด้ านการ
จัดการความรู้ ใน
สถานศึกษา

- คน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเรี ยนรู้
ขั้นตอนในการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช (2547)
- กาหนดความรู้

-

แสวงหาความรู้

OUTPUT

แนวทางการจัดการ
ความรู้ ของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ใน
สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5
จังหวัดอ่ างทอง

สร้างความรู้
จัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
นาความรู้ไปใช้
ติดตามและประเมินผล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed-Methods Research) เป็ นการประยุกต์ใช้
การวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้อ มู ล เชิ ง ลึ ก และการวิ จัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative
Research) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งกว้าง โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึ กษา
แนวทางการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โดยการศึกษา วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตารา บทความ ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
และระยะที่ 2 ร่ างแนวทางการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา จากที่ผวู ้ จิ ยั ได้ร่างแนวทางการจัดการ
ความรู ้ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาแล้วนั้น ขั้นตอนต่อมาผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามโดยการนาข้อมูลจากการ
สังเคราะห์เชิ งคุณภาพร่ วมกับการศึกษาแนวคิดและทฤษฏี งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง มาสร้างเป็ นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
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4.2 ประชากรและกลุ่มเป้ าหมายทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรประกอบด้วย กลุ่ม ผูบ้ ริ ห ารจานวน 4 คน คื อ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการฝ่ าย
วิ ช าการ ในโรงเรี ย นรวมทั้ งสิ้ น 2 โรงเรี ย น และครู ผู ้ส อน จ านวน 705 คน คื อ รวมทั้ งสิ้ น 14 โรงเรี ย น
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มผูบ้ ริ หารจานวน 4 คน และครู ผสู ้ อนจานวน 256 คน
สังกัด
โรงเรี ยนสตรี อ่างทอง
โรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วทิ ยาคม
โรงเรี ยนโยธินบูรณะ อ่างทอง
โรงเรี ยนป่ าโมกข์วทิ ยาภูมิ
โรงเรี ยนบางเสด็จวิทยาคม
โรงเรี ยนราชสถิตย์วทิ ยา
โรงเรี ยนวิเศษไชยชาญ "ตันติวทิ ยาภูมิ"
โรงเรี ยนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
โรงเรี ยนไผ่วงวิทยา
โรงเรี ยนโพธิ์ทอง "จินดามณี "
โรงเรี ยนสามโก้วทิ ยาคม
โรงเรี ยนโพธิ์ทองพิทยาคม
โรงเรี ยนแสวงหาวิทยาคม
โรงเรี ยนริ้ วหว้าวิทยาคม
รวม

ผู้รับผิดชอบด้ านการจัดการความรู้ ในสถานศึกษา
ประชากร
กลุ่มตัวอย่ าง
188
40
169
40
10
5
30
18
26
18
18
10
85
28
10
5
12
6
46
20
40
20
22
18
31
18
18
10
705
256

4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่ 1. องค์ประกอบการจัดการความรู ้ 2. ขั้นตอนในการจัดการความรู ้
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กบั กลุ่มเป้ าหมายด้วยตนเอง
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google form กับกลุ่มเป้ าหมายจานวน
256 ชุด เก็บได้จานวน 256 ชุด คิดเป็ น 100%
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ ใน
รู ปแบบของร้อยแก้ว และบรรยายความเป็ นจริ งที่ได้รับจากการวิจยั ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั และ
ความเป็ นจริ ง
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5. สรุ ปผลการวิจัย
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งการเสนอผลออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพการจัดการความรู ้ โรงเรี ยนระดับมัธยมศึ กษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
1.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านบุคคล จากข้อมูลการสัมภาษณ์กบั ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนสตรี
อ่างทองและโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วิทยาคม พบข้อมูลที่ สอดคล้องกัน กล่าวคือ ในการบริ หารจัดการเพื่อ
พัฒนาโรงเรี ยนให้ประสบความสาเร็ จและเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารควรมีคุณลักษณะที่ ดี อาทิเช่น มี
ความรักและจิตสานึ กที่ดีต่อหน่วยงาน มีความรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์ที่กา้ วไกล ใฝ่ เรี ยนรู ้ในการศึกษาหาข้อมูลที่
ทันสมัย และเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงาน มีกลยุทธ์และเทคนิ คที่ จะนาไปสู่ ความสาเร็ จของงาน การเป็ นผูน้ าที่ ดี
สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่ วมมือหรื อให้การสนับสนุน เป็ นนักประสานความเข้าใจของทุกฝ่ าย มีเมตตาธรรมต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยจะต้องอยูบ่ นพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง และที่สาคัญทักษะทางภาษาต่างประเทศ
ยังเป็ นอีกทักษะหนึ่งที่สาคัญที่ผบู ้ ริ หารควรให้ความสาคัญ
1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี จากข้อมูลการสัมภาษณ์กบั ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยน
สตรี อ่างทองและโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วิทยาคม พบข้อมูลที่ สอดคล้องกัน กล่าวคือ ในการบริ หารจัดการ
เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนให้ประสบความสาเร็ จและเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้เราความนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามา
ช่วยในการบริ หารจัดการเพื่อสนับสนุนการทางานของบุคลากร อาทิเช่น มีระบบบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
พื้นฐาน มีระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ มีการนาเอาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีระบบการสอนผ่านสื่ อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และเว็บไซต์ของโรงเรี ยนสาหรับเป็ นเครื อข่ายสื่ อกลาง การแลกเปลี่ยน แบ่งปั น และ
รวบรวมความรู ้ เพื่อทาให้ครู และนักเรี ยนสามารถเข้าถึงและเรี ยนรู ้ได้อย่างสะดวก
1.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการเรี ยนรู ้ จากข้อมูลการสัมภาษณ์กบั ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยน
สตรี อ่างทองและโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วิทยาคม พบข้อมูลที่ สอดคล้องกัน กล่าวคือ ในการบริ หารจัดการ
เพื่อพัฒ นาโรงเรี ยนให้ประสบความสาเร็ จและเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดกว้างทางความคิ ด
สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน เปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่น
สอบถาม แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในการทางาน มีการจัดประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ้และความคิดเห็น
ร่ วมกันถึงสิ่ งต่างๆที่ เกิ ดขึ้นทั้งเรื่ องภายในและภายนอกหน่ วยงานอยู่เสมอ มีการกระจายความรับผิดชอบหรื อ
มอบหมายงานให้ทุกคนได้เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆร่ วมกัน มีการจัดอบรมสัมมนา จัดให้เยี่ยมชมหน่ วยงานอื่นๆที่ มีความ
เป็ นเลิศด้านต่างๆ และที่สาคัญคือ ควรเปิ ดโอกาสให้ครู ทุคนได้เรี ยนรู ้ในรู ปแบบที่หลากหลายตามความแตกต่าง
และตามความถนัดของแต่ละบุคคล
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้ นั ตอนการจัดการความรู ้ดา้ นการกาหนดความรู ้ จากข้อมูลการสัมภาษณ์กบั
ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนสตรี อ่างทองและโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วทิ ยาคม พบข้อมูลที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ มี
การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบด้านต่างๆในโรงเรี ยน มีการสารวจและรวบรวมรายชื่อองค์ความรู ้ที่จาเป็ น
ในการดาเนิ นงานของโรงเรี ยน มีการจัดลาดับความสาคัญขององค์ความรู ้ที่จาเป็ นในการดาเนิ นงาน มีการจัดทา
รายชื่อ ฐานความรู ้ที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงาน
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1.5 ผลการวิเคราะห์ข้ นั ตอนการจัดการความรู ้ดา้ นการแสวงหาความรู ้ จากข้อมูลการสัมภาษณ์กบั
ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนสตรี อ่างทองและโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วทิ ยาคม พบข้อมูลที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ มี
การค้นหาและรวบรวมจัดเก็บความรู ้ จากครู ภายในโรงเรี ยนที่ มีความรู ้และความเชี่ ยวชาญโดยตรง มี การจ้าง
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญเข้ามาเป็ นที่ ปรึ กษาในโรงเรี ยน มีการให้ทุนสนับสนุ นให้กบั ครู เพื่อพัฒนา
ความรู ้ตามความเชี่ยวชาญ มีการสอบถามความรู ้โดยใช้กระบวนการสอนงานโดยผูม้ ีประสบการณ์ มีการเรี ยนรู ้
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นภายนอกโรงเรี ยน
1.6 ผลการวิเคราะห์ ข้ นั ตอนการจัดการความรู ้ดา้ นการสร้างความรู ้ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ กับ
ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนสตรี อ่างทองและโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วทิ ยาคม พบข้อมูลที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ มี
กระบวนการกลัน่ กรองและตรวจสอบความถูกต้องที่จะนาไปใช้ในการทางาน มีการปรับปรุ งและจัดทามาตรฐาน
ของข้อมูลที่ ใช้ร่วมกันภายในโรงเรี ยน มีการพัฒนาและสร้างความรู ้ร่วมกันกับโรงเรี ยนเครื อข่าย มีรูปแบบการ
สร้างความรู ้โดยการเขียนแนวทางการทางานที่เป็ นเลิศออกมาเป็ นเอกสารเพื่อใช้เป็ นคู่มือในการทางาน
1.7 ผลการวิเคราะห์ ข้ นั ตอนการจัด การความรู ้ ด้านการจัด เก็ บ ความรู ้ ให้ ระบบ จากข้อมู ล การ
สัมภาษณ์กบั ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนสตรี อ่างทองและโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วิทยาคม พบข้อมูลที่สอดคล้อง
กัน กล่าวคือ มีการกาหนดนโยบายในการจัดเก็บองค์ความรู ้เพื่อใช้ในการทางานและการเรี ยนรู ้อย่างชัดเจน มีการ
กาหนดให้โรงเรี ยนวางระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่ ง่ายต่อการนาไปใช้ มีการกาหนดให้โรงเรี ยนมีการจัดเก็บ
ความรู ้ที่สร้างใหม่ได้อย่างเป็ นหมวดหมู่และเก็บลงในฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบ และมีการจัดระบบความรู ้ที่
จาเป็ นต่อการทางานอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ครู ทุกคนสามารถเข้าไปเรี ยนรู ้ได้ง่าย
1.8 ผลการวิเคราะห์ ข้ นั ตอนการจัดการความรู ้ดา้ นการแบ่ งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์กบั ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนสตรี อ่างทองและโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วิทยาคม พบข้อมูลที่สอดคล้อง
กัน กล่าวคือ มีการจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ครู เข้าถึงและใช้ความรู ้ได้อย่างสะดวก มีการจัดตั้ง
หน่วยงานหรื อช่องทางสาหรับการรับข้อซักถามความรู ้และมีการตอบกลับโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีกระบวนการส่งมอบ
ความรู ้ที่จาเป็ นและสาคัญต่อการทางานให้ครู ภายในโรงเรี ยน มีการจัดประชุมหรื อจัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปั นความรู ้
และประสบการณ์การเรี ยนรู ้ร่วมกัน มีการสร้างเครื อข่ายแลกเปลี่ยนความรู ้ร่วมกันภายในและภายนอกโรงเรี ยน มี
การแบ่งปั นและถ่ายทอดความรู ้โดยการสอนงานจากผูบ้ ริ หาร
1.9 ผลการวิเคราะห์ข้ นั ตอนการจัดการความรู ้ดา้ นการนาความรู ้ไปใช้ จากข้อมูลการสัมภาษณ์กบั
ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนสตรี อ่างทองและโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วทิ ยาคม พบข้อมูลที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ มี
การนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ งการทางาน และพัฒนาตนเอง มีการนาความรู ้ที่ได้ไปสร้างให้เกิ ด
เป็ นนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั โรงเรี ยนจนได้รับการยอมรับหรื อรางวัลระดับประเทศ
1.10 ผลการวิเคราะห์ ข้ นั ตอนการจัดการความรู ้ด้านการติ ดตามและประเมิ น ผลจากข้อมู ลการ
สัมภาษณ์กบั ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนสตรี อ่างทองและโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วิทยาคม พบข้อมูลที่สอดคล้อง
กัน กล่าวคือ มีการนาการจัดการความรู ้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของการประเมินผลงานประจาปี มีการกาหนดตัวชี้วดั
สาหรับการประเมินผลด้านการจัดการความรู ้ที่ชดั เจน มีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานและนาผลที่ได้มาใช้เพื่อการ
ปรับปรุ งคุณภาพของการทางาน มีการประเมินผลการปฏิบตั ิง านของบุคลากรที่เชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการ
ความรู ้ มีการประเมินผลงานโดยคานึงถึง "การใช้ความรู ้" ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์แนวทางการจัดการความรู ้โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 149 คน (ร้อยละ58.2) รองลงมาเป็ น
เพศชาย จานวน 107 คน (ร้อยละ41.8) อายุ 26 - 30 ปี จานวน 118 คน (ร้อยละ46.1) รองลงมาเป็ นอายุ 20 - 25 ปี
และอายุ 31 - 35 ปี เท่ากัน จานวน 50 คน (ร้อยละ19.5) และน้อยที่ สุดคือ อายุ50 ปี ขึ้นไป จานวน 8 คน (ร้อยละ
3.1) สถานภาพปั จจุบนั เป็ นครู จานวน 229 คน (ร้อยละ89.5) รองลงมาเป็ นครู อตั ราจ้าง จานวน 27 คน (ร้อยละ
10.5) ประสบการณ์ทางาน 5 - 10 ปี จานวน 158 คน (ร้อยละ61.7) รองลงมาเป็ นประสบการณ์ทางาน 11 – 15 ปี
จานวน 42 คน (ร้อยละ16.4) และน้อยที่สุดคือ ประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 2 ปี จานวน 8 คน (ร้อยละ3.1)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดาเนิ นงานการจัดการความรู ้ของ
โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประเด็นการ
จัดการความรู ้ดา้ นองค์ประกอบการจัดการความรู ้
ผู้รับผิดชอบด้ านการจัดการความรู้ ในสถานศึกษา
องค์ ประกอบด้ านการจัดการความรู้
S.D.
แปลผล
ลาดับ
x̅
ด้านบุคคล
4.11
.767
มาก
3
ด้านเทคโนโลยี

4.29

.768

มาก

1

ด้านการเรี ยนรู ้

4.17

.737

มาก

2

รวม

4.19

.693

มาก

จากตารางภาพรวมความคิดเห็ นด้านองค์ประกอบการจัดการความรู ้ภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ประเด็นองค์ประกอบการจัดการความรู ้อยูในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.19 S.D. .693) เมื่ อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสู งสุดโดยมี (ค่าเฉลี่ย 4.29 S.D. .768) รองลงมา คือ ด้านการเรี ยนรู ้โดยมี (ค่าเฉลี่ย
4.17 S.D. .737) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านบุคคลโดยมี (ค่าเฉลี่ย 4.11 S.D. .767)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประเด็นการ
จัดการความรู ้ดา้ นขั้นตอนการจัดการความรู ้
ผู้รับผิดชอบด้ านการจัดการความรู้ ในสถานศึกษา
ขั้นตอนการจัดการความรู้
S.D.
แปลผล
ลาดับ
x̅
ด้านการกาหนดความรู ้
3.99
.828
มาก
7
ด้านการแสวงหาความรู ้
4.09
.810
มาก
3
ด้านการสร้างความรู ้
4.05
.790
มาก
5
ด้านการจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ
4.00
.843
มาก
6
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4.10
.782
มาก
2
ด้านการนาความรู ้ไปใช้
4.12
.783
มาก
1
ด้านการติดตามและประเมินผล
4.09
.774
มาก
4
รวม

4.06

.737

มาก

จากตารางภาพรวมความคิดเห็นด้านขั้นตอนการจัดการความรู ้ภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
ประเด็นขั้นตอนการจัดการความรู ้อยูในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 406 S.D. .737) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
นาความรู ้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดโดยมี (ค่าเฉลี่ย 4.12 S.D. .783) รองลงมา คือ ด้านการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
โดยมี (ค่าเฉลี่ย 4.10 S.D. .782) และด้านที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด คือ ด้านการกาหนดความรู ้โดยมี (ค่าเฉลี่ย 3.99
S.D. .828)

6. อภิปรายผล
ผลการศึ กษาสภาพการจัดการความรู ้ ข องโรงเรี ย นระดับ มัธยมศึ กษา ในสั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง พบว่า โรงเรี ยนได้มีการนาเอาองค์ประกอบด้านการจัดการความรู ้มา
ใช้ในการบริ หารโรงเรี ยน ประกอบด้วย ด้านบุคคล ด้านเทคโนโลยี และด้านการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับ วิจารณ์
พานิ ช (2547) กล่าวว่า จัดการความรู ้ประกอบไปด้วยสามส่ วนใหญ่ๆ ที่ สาคัญ ส่ วนที่ สาคัญที่ สุดเลยคือ บุ คคล
ความรู ้ มกั เกิ ดจากประสบการณ์ ในการทางาน การสะสมประสบการณ์ จะอยู่ในตัวคน คนถื อเป็ นทรัพยากรที่
สาคัญในการจัดการความรู ้ แต่การจัดการความรู ้จะเกิ ดไม่ได้เลยถ้าขาดเทคโนโลยีซ่ ึ งจะเป็ นการสื่ อสร้างช่อง
ทางการเก็บองค์ความรู ้ และส่ วนที่สามคือตัวกระบวนการเรี ยนรู ้ในการจัดการความรู ้ กระบวนการในการจัดการ
ความรู ้มีหลากหลายรู ปแบบ เช่น การเรี ยนรู ้การทางานร่ วมกัน การสอนการทางาน การสร้างชุมชนนักปฏิ บัติ
ทั้งหมดนี้เป็ นกระบวนการการจัดการความรู ้ ฉะนั้นการจัดการความรู ้ จึงประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบ คือ บุคคล
เทคโนโลยี และกระบวนการเรี ยนรู ้ นอกจากด้านองค์ประกอบแล้วโรงเรี ยนยังมีข้ นั ตอนในการบริ หารจัดการโดย
น าเอาขั้น ตอนการจัด การความรู ้ ม าใช้ในการบริ ห ารจัดการเช่ น เดี ยวกัน ได้แก่ 1) การก าหนดความรู ้ 2) การ
แสวงหาความรู ้ 3) การสร้างความรู ้ 4) การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ 5) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ 6) การนาความรู ้
ไปใช้ และ 7) การติดตามและประเมินผล ซึ่ งสอดคล้องกับ พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2550) กล่าวว่า ในยุคของ
สังคมเศรษฐกิ จฐานความรู ้ ได้ให้ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจที่สามารถขับเคลื่อนด้วยการใช้ความรู ้ สาหรับ
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ความเจริ ญ ต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น นั้น มาจากการใช้น วัต กรรมที่ พ ัฒ นาด้วยปั ญ ญาและความรู ้ เป็ นฐานอัน ส าคัญ ยิ่ง
โดยเฉพาะองค์กรทางการศึกษาสามารถนาความรู ้มาพัฒนาการดาเนิ นงานหรื อนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน สาหรับการจัดการความรู ้ เป็ นกระบวนการที่ สาคัญในการสร้างองค์ความรู ้ ซึ่ งประกอบด้วย
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) การกาหนดความรู ้ 2) การแสวงหาความรู ้ 3) การสร้างความรู ้ 4) การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ น
ระบบ 5) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ 6) การนาความรู ้ไปใช้ และ 7) การติดตามและประเมินผล
ผลการศึ กษาแนวทางการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึ กษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคคล 2)ด้าน
เทคโนโลยี และ 3) ด้านการเรี ยนรู ้ จากผลการวิจัย พบว่า ทุ กขั้น ตอนอยู่ในระดับ มาก ท าให้ท ราบได้ว่า ทุ ก
องค์ประกอบเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินการจัดการความรู ้ให้ประสบความสาเร็ จ
ขั้นตอนการจัดการความรู ้สาหรับโรงเรี ยน สามารถอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้ กระบวนการจัดการ
ความรู ้ของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดความรู ้ 2) การแสวงหาความรู ้ 3) การสร้างความรู ้ 4) การจัดเก็บ
ความรู ้ให้เป็ นระบบ 5) การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ 6) การนาความรู ้ไปใช้ และ 7) การติดตามและประเมิ นผล จาก
ผลการวิจัย พบว่า ทุ กขั้นตอนอยู่ในระดับมากท าให้ทราบได้ว่า ทุ กขั้นตอนเป็ นส่ วนสาคัญในการดาเนิ นการ
จัดการความรู ้ให้ประสบความสาเร็ จ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในการดาเนิ นการจัดการความรู ้ ในสถานศึ กษาควรเพิ่มการ
จัดการความรู ้ โดยนาการจัดการความรู ้ไปปฏิ บัติ จัดทาแผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุ คลากรในการ
จัดการความรู ้ ประเมิ นกลยุทธ์ในการจัดการความรู ้ เพื่อให้กระบวนการจัดการความรู ้มีความชัดเจนและเป็ น
รู ปธรรมมากขึ้น
(2) ผู ้บ ริ ห ารและผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในการด าเนิ น การจัด การความรู ้ ใ นสถานศึ ก ษาควรให้
ความสาคัญ ต่อการแลกเปลี่ยนความรู ้ของบุ คลากร การเรี ยนรู ้ ระหว่างกันในสถานศึ กษา โดยส่ งเสริ มให้การ
สับเปลี่ยนงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างบุคคล และควรดาเนิ นการจัดทาสื่ อมัลติมีเดียให้มีความรู ้
หลากหลาย ครบถ้วน และส่งเสริ มให้บุคลากรสื บค้นความรู ้ผา่ นระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคใน การจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของ
สถานศึ กษาเพื่อให้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนา และปรับปรุ งสถานศึ กษาให้มีการจัดการรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล เพื่อนาไปสู่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
(2) ควรศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยน เช่น การ
เรี ย นอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Learning) การอบรมผ่า นเว็บ (Web-Based Training) ระบบฐานข้อ มู ล โดยให้ มี การ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่าย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1 ) ศึ กษาการบริ หารที มกี ฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึ กษาตามแนว
ทางการพัฒนาที มกี ฬาสู่ ความเป็ นเลิศ 2 ) เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ของผูฝ้ ึ กสอนในการพัฒนากี ฬาบาสเกตบอลใน
ระดับอุดมศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ 3 ) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในด้านกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 1. ผูฝ้ ึ กสอนและผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษา จานวน 80 คน (จานวน
ทั้งหมด) 2. นักกีฬาบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา จานวน 135 คน ทีม ชาย 80 คน ทีมหญิง 55 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั 1. แบบสอบถามนักกี ฬาและผูฝ้ ึ กสอน/ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนเกี่ ยวกับการบริ หารที มกี ฬาบาสเกตบอลใน
ระดับอุดมศึกษา 2. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการทีมของผูฝ้ ึ กสอนกีฬาบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษาสู่
ความเป็ นเลิศ เป็ นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์โดย ใช้สถิติร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1 ) การบริ หารที มกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึ กษาตามแนวทางการพัฒนาที ม
กีฬาสู่ ความเป็ นเลิศมีดงั นี้ 1.1 ความคิดเห็นของนักกีฬาอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับตามรายด้านดังนี้ ด้านการ
บริ หารจัดการตามทฤษฎี POSDCoRB ด้านการจัดสวัสดิ การ ด้านการสรรหาและคัดเลือกนักกี ฬา และด้านการ
พัฒนาบุคลากรและนักกีฬา 1.2 ความคิดเห็นของผูฝ้ ึ กสอนและผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับตาม
รายด้านดังนี้ ด้านการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา ด้านการพัฒนาบุคลากรและนักกีฬา ด้านการบริ หารจัดการตาม
ทฤษฎี POSDCoRB และด้านการจัดสวัสดิการ
2) ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ของผูฝ้ ึ กสอนตามแนวทางการพัฒนาการบริ หารทีมกีฬาบาสเกตบอลในการ
พัฒ นากี ฬ าบาสเกตบอลในระดับ อุ ด มศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ประกอบด้ว ย ด้านการบริ ห ารจัด การที ม กี ฬ า
บาสเกตบอลตามทฤษฎี POSDCoRB มีการกาหนดเป้ าหมายในการแข่งขันและวางแผนร่ วมกันชัดเจนก่อนการ
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แข่งขัน รวมถึงประสานงานกับหน่ วยงานภายในและภายนอกให้เข้ามาสนับสนุ นที มกีฬาอย่างต่อเนื่ อง ด้านการสรร
หาและคัดเลือกนักกี ฬา คัดเลือกนักกี ฬาจากประสบการณ์ ความสามารถ และโรงเรี ยนในเครื อของสังกัด การ
พัฒนาบุคลากรและนักกีฬา ให้มีการส่งเสริ มผูฝ้ ึ กสอนไปจัดอบรมการพัฒนา ฝึ กทักษะและความสามารถที่จาเป็ น
สาหรับผูฝ้ ึ กสอนกีฬาบาสเกตบอลและนาวิทยาศาสตร์ การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากีฬาบาสเกตบอล และ
ด้านการจัดสวัสดิการ มีการสนับสนุนด้านการศึกษา เงินรางวัล และการจัดหางานให้กบั นักกีฬา
3) การพัฒนากลยุทธ์ในด้านกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ มี 4 ด้าน
1. ด้านการบริ หารจัดการด้านกี ฬากี ฬาบาสเกตบอลเพื่อความเป็ นเลิ ศ มีการกาหนดกลยุทธ์และ
เป้ าหมายร่ วมกันภายในทีมกีฬาบาสเกตบอลว่าทุกรายการที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องได้รับรางวัล 1- 3 และมี
การประเมินผลแผนงานตลอดทุกครั้งที่มีการแข่งขัน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกให้เข้า
มาสนับสนุนทีมกีฬาเพื่อฝึ กซ้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสนองบประมาณจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาว
2. ด้านการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา คัดเลือกนักกีฬาจากประสบการณ์ ความสามารถตามตาแน่ง
การเล่นที่ยงั ขาดแคลนภายในทีม
3. ด้านการพัฒ นาบุ คลากรและนักกี ฬา จัดการอบรม ฝึ กทักษะ ความสามารถที่ จาเป็ น และน า
วิทยาศาสตร์ การกี ฬามาประยุกต์ใช้ในกี ฬาบาสเกตบอล โดยนาผูท้ ี่ มีความเชี่ ยวชาญเข้ามาฝึ กฝนและให้ความรู ้
เพิ่มเติมกับผูฝ้ ึ กสอนและนักกีฬา
4. ด้านการจัดสวัสดิ การ สนับสนุ นเงิ นรางวัล ที่ พกั ชุดแข่งขัน การจัดหางานให้กบั นักกี ฬา และ
สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อที่สูงขึ้นให้กบั นักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น
คาสาคัญ: กลยุทธ์การพัฒนากีฬาบาสเกตบอล, การบริ หารทีมของผูฝ้ ึ กสอน, ความเป็ นเลิศ

ABSTRACT
The purpose of this research were to propose 1) the study of optimizing the methods of basketball
team management in higher education institutions for achieving excellence effects in basketball development 2)
the analysis of strategy of the coaching team in higher education for achieving excellence effects in basketball
development, and 3) the development of strategy for achieving excellence for basketball in higher education.
The sample of this study are 1. 80 coaches and assistant coaches of basketball teams in higher education (total)
2. 135 basketball players in higher education, 80 male players and 55 female players. Tools in this study are 1.
Questionnaires for basketball coaches, assistant coaches and players about team management in higher
education, and 2 .interview form about the strategy of team management in higher education. The data was
analyzed by using statistics, standard deviation and content analysis.
The research finding were as follows:
1 basketball players' opinion for success are as follows; The POSDCoRB theory management,
Welfare management, Player selection procedures, players and staff development. 2 Coaching team opinion are
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as follows; player selection procedure, players and staff development, The POSDCoRB theory management,
welfare management.
The strategy analysis results of excellence basketball team management in higher education are
inclusive of having team management according to the POSDCoRB theory, setting clear goal for the
competition, planning together among coaching team, athletes and institution, having regular trainings,
coordinating with internal and external agencies to support the team continuously and selecting athletes from
their experiences and skills from the affiliated school.
KEYWORDS: Strategy for Excellence in Basketball, Staff Management, Excellence

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การกี ฬาเป็ นกิ จกรรมสร้างสรรค์ที่มีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทุกๆด้าน การกี ฬาช่วยพัฒนา
สติปัญญาโดยใช้กระบวนการวางแผนการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล การคิดแก้ปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบ ตลอดทั้ง
ความถูกต้องและแม่น ยา การพัฒ นาด้านสังคมจะช่ วยท าให้รู้จกั เคารพในกติ กาและความสามัคคี ในหมู่คณะ
ตลอดจนการเสริ มสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคม
สมบัติ กาญจนกิจ (2553) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับการวางแผนในการส่ งเสริ มพัฒนากีฬาให้เจริ ญก้าวหน้า
ทัดเทียมเท่ากับนานาประเทศนั้น จะต้องมีการปูพ้นื ฐานที่ดี ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญ และต้องได้รับความร่ วมมือจากหลาย
ฝ่ าย และมีความสอดคล้องกับแนวทางพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศที่ จะต้องมีการพัฒนาและเตรี ยมการอย่างเป็ น
ระบบ จะเห็ น ได้ว่า การเล่ น กี ฬ ามี ค วามส าคัญ ส าหรั บ การพัฒ นานั ก ศึ ก ษาโดยมี ห ลัก ในการพัฒ นากี ฬ า
มหาวิทยาลัย และการส่ งเสริ มกีฬาไว้ 2 แนวทาง คือ 1. กีฬาเพื่อสุ ขภาพ ( Sports for Health) 2. กีฬาเพื่อความเป็ น
เลิศ ( Sports for Excellence) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนากี ฬาของสถาบันสู่ ความเป็ นเลิศในด้านต่างๆ และกีฬา
บาสเกตบอลถื อ เป็ นกี ฬ าชนิ ด หนึ่ งที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มและสนใจเล่ น กัน มาก เพราะบาสเกตบอลเป็ นกี ฬ าที่
สนุกสนาน สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งบาสเกตบอลยังเป็ นกีฬาที่ได้บรรจุเข้าไปในการแข่งขันโอลิมปิ ก
เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ สาหรับประเทศไทยก็มีการจัดให้การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
โดยที่ การบริ หารที มกี ฬานั้นถือเป็ นหัวใจสาคัญของการเตรี ยมทีมนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน เพื่อเป็ น
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและสมรรถภาพให้เกิดความพร้อมทางด้านร่ างกายและจิตใจของนักกีฬาและมีความสามรถ
ในการเล่นได้อย่างมีประสิ ทธิผล รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ผูป้ กครอง
สิ่ งต่างๆเหล่านี้ จะส่งเสริ มให้นกั กีฬามีความสมบูรณ์จนถึงขีดสุดและจะส่งผลให้นกั กีฬาเป็ นเลิศในการแข่งขันได้
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษากลยุทธ์การพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาทีมกีฬาชนิดอื่นๆ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริ หารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางการพัฒนาทีมกีฬาสู่ ความ
เป็ นเลิศ
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2. เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ของผูฝ้ ึ กสอนในการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในด้านกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การบริ หารจัดการตาม
ทฤษฎี POSDCoRB

ระบบสวัสดิการ

กลยุทธ์การพัฒนากีฬา
บาสเกตบอลเพื่อความ
เป็ นเลิศใน
ระดับอุดมศึกษา

การสรรหาและ
คัดเลือกนักกีฬา

การจัดหลักสูตรพัฒนา
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ระยะที่ 1 ศึ กษาการบริ หารที มกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึ กษาตามแนวทางการพัฒนาที มกีฬาสู่
ความเป็ นเลิศ
1. ศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การบริ ห ารที ม กี ฬ าบาสเกตบอลสู่ ความเป็ นเลิ ศใน
ระดับอุดมศึกษา
2. เก็บข้อมูลกับผูฝ้ ึ กสอนและนักกีฬาในระดับอุดมศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม
ระยะที่ 2 เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ในการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
1. น าผลที่ ไ ด้จ ากการสอบถามมาท าเป็ นแบบสั ม ภาษณ์ เพื่ อ เก็ บ ข้อ มู ล กับ ผู ้ฝึ กสอนกี ฬ าใน
ระดับอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2
2. เก็บ ข้อมูลกับผูฝ้ ึ กสอนและผูช้ ่ วยผูฝ้ ึ กสอนโดยการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ กลยุทธ์ของที มที่
ได้รับรางวัล
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ระยะที่ 3 เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในด้านกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
1. นากลยุทธ์ที่ได้มาสังเคราะห์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ดา้ นกีฬาบาสเกตบอล
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
กลุ่มที่ 1 ผูฝ้ ึ กสอนและผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึ กษา จาก 40 ที ม ประกอบด้วย
ทีมชาย 24 ทีม ทีมหญิง 16 ทีม มีจานวนทีมละ 2 คน รวม 80 คน
กลุ่มที่ 2 นักกีฬาบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา จานวน 200 คน จาก 40 ทีม ที มชาย 24 ทีม ทีมหญิง 16
ทีม จานวนทีมละ 5 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
ส่ วนที่ 1 : กลุ่ มที่ 1 ผูฝ้ ึ กสอนและผูช้ ่ วยผูฝ้ ึ กสอนกี ฬ าบาสเกตบอลในระดับอุ ดมศึ ก ษา จาก 40 ที ม
ประกอบด้วย ทีมชาย 24 ทีม ทีมหญิง 16 ทีม มีจานวนทีมละ 2 คน จานวน 80 คน (จานวนทั้งหมด)
กลุ่มที่ 2 นักกีฬาบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา จานวน 135 คน
ส่ วนที่ 2 : กลุ่มที่ 3 ผูฝ้ ึ กสอนและผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนกี ฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึ กษา ที่ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ใน 3 ปี ย้อนหลัง จานวน 8 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. การบริ หารจัดการตามทฤษฎี POSDCoRB ดังนี้
P – (Planning) การวางแผน , O - (Organizing) การจัดการทีม
S - (Staffing) การจัดบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ , D - (Directing) การอานวยการ
Co - (Coordinating) การประสานงาน , R – (Reporting) การรายงาน
B - (Budgeting) งบประมาณ
2. การสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา
3. การจัดหลักสูตรพัฒนา
4. ระบบสวัสดิการ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสอบถามนัก กี ฬ าและผู ้ฝึ กสอน/ผู ้ช่ ว ยผู ้ฝึ กสอนเกี่ ย วกับ การบริ ห ารที ม กี ฬ าบาสเกตบอลใน
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล พื้ น ฐานของผู ้ต อบแบบสอบถาม เป็ นชนิ ด เลื อ กตอบ ได้แ ก่ เพศ อายุ ต าแหน่ ง
ประสบการณ์การเป็ นผูฝ้ ึ กสอน
ตอนที่ 2 การศึกษาการบริ หารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางการพัฒนาทีมกีฬาสู่
ความเป็ นเลิศ เป็ นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็ นชนิดคาถามปลายเปิ ด (Open Ended Questionnaires)
แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการทีมของผูฝ้ ึ กสอนกีฬาบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็ น
เลิศ เป็ นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง
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คุ ณ ภาพเครื่ องมื อ ได้แก่ ด้านความเชื่ อ มั่น (Reliability) มากกว่า 0.70 ผลคุ ณ ภาพด้านความเชื่ อ มั่น
(Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.96 โดยด้านการบริ หารจัดการตามทฤษฎี POSDCoRB มีค่าเท่ากับ 0.95 ด้านการสรร
หาและคัดเลือกนักกี ฬา มี ค่าเท่ากับ 0.76 ด้านการพัฒนาบุ คลากรและนักกี ฬามี ค่าเท่ ากับ 0.90 และด้านการจัด
สวัสดิการ มีค่าเท่ากับ 0.87
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอหนั ง สื อ จากวิ ท ยาลัย บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาด้านการจัด การ มหาวิท ยาลัย ศรี ป ทุ ม เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
2. นัด หมายกับ กลุ่ ม ตัว อย่า งและแจกแบบสอบถามให้ กับ ผู ้ฝึ กสอนและผู ้ช่ ว ยผู ้ฝึ กสอนกี ฬ า
บาสเกตบอล จ านวน 80 คน และนักกี ฬ าบาสเกตบอลระดับ อุ ดมศึ กษา จานวน 130 ชุ ด ตามกลุ่ม ตัวอย่างที่
ออกแบบไว้
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผูว้ จิ ยั
4. หลังจากนั้น จึงนาแบบสอบถามที่ได้รับมาบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เพื่อดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลและทาเป็ นแบบสัมภาษณ์กลยุทธ์ของผูฝ้ ึ กสอนในการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาสู่ ความ
เป็ นเลิศ
5. นัดหมายกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่ อขอสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่ สะดวก และขอบัน ทึ กข้อมูลการ
สัมภาษณ์
6. ดาเนิ น การสัมภาษณ์ กลุ่มเป้ าหมาย ตามที่ นัดหมายไว้ โดยส่ งแบบสัมภาษณ์ ให้กลุ่มเป้ าหมาย
ล่วงหน้า เพื่อจัดเตรี ยมข้อมูลในการให้สมั ภาษณ์
7. หลังจากนั้น จึงนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลยุทธ์ของผูฝ้ ึ กสอนในการพัฒนากี ฬาบาสเกตบอล
ในระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศมารวบรวมจัดพิมพ์
8. สรุ ปกลยุทธ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผฝู ้ ึ กสอน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ระยะที่ 1 การศึกษาการบริ หารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางการพัฒนาทีมกีฬาสู่
ความเป็ นเลิศ จากแบบสอบถามวิเคราะห์โดย ใช้สถิติร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ในการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ และ
ระยะที่ 3 เพื่ อ พัฒ นากลยุท ธ์ ในด้านกี ฬ าบาสเกตบอลในระดับ อุ ด มศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์

5. สรุ ปผลการวิจัย
1 ) การบริ หารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางการพัฒนาทีมกีฬาสู่ ความเป็ นเลิศมี
ดังนี้
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1.1 ความคิ ด เห็ น ของนักกี ฬาอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับ ตามรายด้านดังนี้ ด้านการบริ ห าร
จัดการตามทฤษฎี POSDCoRB ด้านการจัดสวัสดิ การ ด้านการสรรหาและคัดเลือกนักกี ฬา และด้านการพัฒนา
บุคลากรและนักกีฬา
1.2 ความคิดเห็นของผูฝ้ ึ กสอนและผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับตามรายด้านดังนี้
ด้านการสรรหาและคัดเลื อ กนัก กี ฬ า ด้านการพัฒ นาบุ คลากรและนักกี ฬ า ด้านการบริ ห ารจัดการตามทฤษฎี
POSDCoRB และด้านการจัดสวัสดิการ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการบริ หารทีมกีฬาบาสเกตบอล
นักกีฬา
ผูฝ้ ึ กสอนและผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
ด้าน
S.D.
แปล ลาดับ 𝑥̅
S.D. แปล ลาดับ
𝑥̅
ผล
ผล
1. การบริ หารจัดการตาม
4.05
.583
มาก
1
3.98 .476 มาก
3
ทฤษฎี POSDCoRB
2. การสรรหาและคัดเลือก 3.99
.620
มาก
3
4.18 .537 มาก
1
นักกีฬา
1. การพัฒนาบุคลากรและ
3.95
.749
มาก
4
4.06 .719 มาก
2
นักกีฬา
4. การจัดสวัสดิการ
4.00
.795
มาก
2
3.94 .806 มาก
4
รวม
4.02
.592
มาก
3.98 .490 มาก
จากตารางพบว่า ความคิดเห็นการบริ หารทีมกีฬาบาสเกตบอลของผูฝ้ ึ กสอนในความเห็นของนักกีฬาใน
̅ 4.02 S.D. .592) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ระดับอุดมศึกษา พบว่า ผูฝ้ ึ กสอนมีการบริ หารทีมอยูใ่ นระดับมาก (𝒙
̅ 4.05 S.D. .583) รองลงมา คือ ด้านการ
ด้านการบริ หารจัดการตามทฤษฎี POSDCoRB มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดโดยมี (𝒙
̅ 4.00 S.D. .795) และด้านที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การพัฒนาบุคลากรและนักกีฬา โดยมี
จัดสวัสดิการ โดยมี (𝒙
(𝒙̅ 3.95 S.D. .749)
ความคิ ด เห็ น การบริ ห ารที ม กี ฬ าบาสเกตบอลของผูฝ้ ึ กสอนในความเห็ น ของผูฝ้ ึ กสอนและผูช้ ่ วยผู ้
̅ 3.98 S.D. .490) เมื่อพิจารณาราย
ฝึ กสอนในระดับอุดมศึกษา พบว่า ผูฝ้ ึ กสอนมีการบริ หารทีมอยูใ่ นระดับมาก (𝒙
̅ 4.18 S.D. .537) รองลงมา คือ ด้านการ
ด้านพบว่า ด้านการสรรหาและคัดเลือกนักกี ฬา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดโดยมี 𝒙
̅ 4.06 S.D. .719) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด คือ การจัดสวัสดิการโดยมี
พัฒนาบุคลากรและนักกีฬา โดยมี (𝒙
̅ 3.94 S.D. .806)
(𝒙
2) การวิเคราะห์กลยุทธ์ของผูฝ้ ึ กสอนในการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
มี 4 กลยุทธ์
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กลยุทธ์ ที่ 1 การบริ หารจัดการด้ านกีฬากีฬาบาสเกตบอลเพื่อความเป็ นเลิศ มีการกาหนดเป้ าหมายใน
การแข่งขันและวางแผนร่ วมกัน ระหว่างผูฝ้ ึ กสอน นักกีฬา และสังกัด ชัดเจนก่อนการแข่งขัน และฝึ กซ้อมอย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกให้เข้ามาสนับสนุนทีมกีฬาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ ที่ 2 การสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา โดยคัดเลือกนักกีฬาจากประสบการณ์ ความสามารถ และ
โรงเรี ยนในเครื อของสังกัด ตามตาแหน่งที่ขาดแคลน
กลยุทธ์ ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและนักกีฬา มีการส่ งเสริ มให้ผฝู ้ ึ กสอนไปจัดอบรมการพัฒนา ฝึ กทักษะ
และความสามารถที่จาเป็ นสาหรับผูฝ้ ึ กสอนกีฬาบาสเกตบอลและนาวิทยาศาสตร์ การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากีฬาบาสเกตบอล
กลยุทธ์ ที่ 4 การจัดสวัสดิการ มีการสนับสนุ นด้านการศึกษา เงินรางวัล ที่พกั และการจัดหางานให้กบั
นักกีฬาในสังกัด
3) การพัฒนากลยุทธ์ในด้านกี ฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึ กษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ จะประกอบด้วย 4
กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การบริ หารจัดการด้านกีฬากีฬาบาสเกตบอลเพื่อความเป็ นเลิศ
มี การตั้งเป้ าหมายร่ วมกัน ภายในที ม มี การจาทาแผนงานประจาปี ที่ มีค วามชัดเจน ก าหนดแผนการ
ฝึ กซ้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาวและแบ่งช่วงเวลาการฝึ กซ้อมอย่างชัดเจน เพื่อนาไปปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื่ อง และ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกพร้อมเสนองบประมาณในเรื่ องของอุปกรณ์การฝึ กซ้อมต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 2 การสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา
ก าหนดเกณฑ์ และก าหนดวัน คัด เลื อ กนั ก กี ฬ า โดยมี ห ลากหลายวิ ธี ที่ จ ะคัด เลื อ กนั ก กี ฬ าที่ มี
ความสามารถและให้โอกาสกับผูท้ ี่มาคัดเลือกทุกคน รวมไปถึงการใช้ผลงานจากการแข่งขันในรายการต่างๆ เป็ น
ส่ วนหนึ่ งในการคัดเลือก โดยแต่ละสังกัดจะมีโรงเรี ยนในเครื อที่ สนับสนุนนักกีฬา และทาข้อตกลงกันในด้านผู ้
ฝึ กสอนและนักกีฬาโดยจะวางแผนรับนักกีฬาทุกปี
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและนักกีฬา
จัดทาโครงการพัฒนาและสนับสนุนนักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอน ส่ งเสริ มบุคลากรไปอบรมเรื่ องการฝึ กทักษะ
ความสามารถที่ จาเป็ นสาหรับผูฝ้ ึ กสอนกีฬาบาสเกตบอล และให้ความรู ้แก่ผปู ้ กครองเพื่อพัฒนานักกีฬา ส่ งเสริ ม
ให้นาวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้กบั กีฬาบาสเกตบอลอย่างสม่าเสมอ
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดสวัสดิการ
จัดท าแผนงานประจาปี เสนอกับ สังกัด อย่างชัดเจน ของบประมาณที่ ใช้ในการฝึ กซ้อมและแข่งขัน
รวมถึ ง อุ ป กรณ์ ใ นการฝึ กซ้ อ ม มี ก ารจัด ทุ น การศึ ก ษา และจัด สวัส ดิ ก ารเพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ นั ก กี ฬ า เช่ น ค่ า
รักษาพยาบาล การจัดหางานที่มนั่ คง และการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอน รวมถึงเงินรางวัลอัดฉี ด
เพิ่มให้กบั นักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น

6. อภิปรายผล
1 ) การบริ หารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางการพัฒนาทีมกีฬาสู่ความเป็ นเลิศมีดงั นี้
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1.1 การบริ หารที มกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึ กษาตามความคิดเห็ นของนักกี ฬาอยูใ่ นระดับ
มาก โดยเรี ยงลาดับตามรายด้านดังนี้ ด้านการบริ หารจัดการตามทฤษฎี POSDCoRB ด้านการจัดสวัสดิ การ ด้าน
การสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา และด้านการพัฒนาบุคลากรและนักกีฬา
1.2 การบริ หารทีมกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของผูฝ้ ึ กสอนและผูช้ ่วยผู ้
ฝึ กสอนอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับตามรายด้านดังนี้ ด้านการสรรหาและคัดเลือกนักกี ฬา ด้านการพัฒ นา
บุคลากรและนักกีฬา ด้านการบริ หารจัดการตามทฤษฎี POSDCoRB และด้านการจัดสวัสดิการ
2) ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ของผูฝ้ ึ กสอนในการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาสู่ ความเป็ น
เลิศ และ 3) การพัฒนากลยุทธ์ในด้านกีฬาบาสเกตบอลในระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ มี 4 ด้าน
1. ด้า นการบริ ห ารจัด การที ม กี ฬ าบาสเกตบอลตามทฤษฎี POSDCoRB พบว่า มี ก ารก าหนด
เป้ าหมาย และมีการวางร่ วมแผนกันทุกครั้งก่อนการแข่งขัน และมีการกาหนดระยะเวลาของการฝึ กซ้อม รวมถึงมี
การประสานงานกับหน่ วยงานภายในและภายนอกให้เข้ามาสนับสนุ นที มกี ฬา ซึ่ งสอดคล้องกับ พจนา สุ จริ ตวิบูลย์
(2550) กล่าวว่า การทาที มต้องมี การกาหนดเป้ าหมายหรื อวัตถุ ประสงค์ของที มว่าต้องท าเพื่ ออะไร และมี การแบ่ ง
ช่วงเวลาการฝึ กซ้อม และหาบุคลากรที่ให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มในเรื่ องของงบประมาณและการเรี ยน
2. ด้านการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา พบว่า กาหนดเกณฑ์ และกาหนดวันคัดเลือกนักกีฬา โดยมี
หลากหลายวิธีที่จะคัดเลือกนักกี ฬาที่ มีความสามารถและให้โอกาสกับผูท้ ี่ มาคัดเลื อกทุ กคน รวมไปถึ งการใช้
ผลงานจากการแข่งขันในรายการต่างๆ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการคัดเลือก โดยแต่ละสังกัดจะมี โรงเรี ยนในเครื อที่
สนับสนุนนักกีฬาโดยจะวางแผนรับนักกีฬาทุกปี สอดคล้องกับ ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ (2540) กล่าวว่า อย่างไรก็
ตาม การคัดเลือกนักกีฬาส่วนใหญ่มีหลักการคล้าย ๆ กันและใช้วิธีการคัดเลือกที่หลากหลายและใช้ขอ้ มูลหลาย ๆ
ด้านในการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเตรี ยมนักกีฬาที่สามารถพัฒนาทั้งร่ างกายและทักษะมาทดแทน
3. ด้านการพัฒนาบุคลากรและนักกีฬา พบว่า มีการจัดอบรมสัมมนาโดยทีมผูฝ้ ึ กสอนและนักกีฬาที่
เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย อีกทั้งได้ส่งผูฝ้ ึ กสอนไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ เพิ่มเติม
และมีการนาวิทยาศาสตร์ การกีฬามาประยุกต์ใช้ในกีฬาบาสเกตบอลเพื่อให้นกั กีฬามีความพร้อมในการเข้าร่ วม
การแข่งขัน สอดคล้องกับ การกี ฬาแห่ งประเทศไทย (2551) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรกี ฬาเป็ นกระบวนการ
ปฏิบตั ิในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ประกอบด้วย การฝึ กอบรม การฝึ กปฏิบตั ิ การสอบเลื่อนระดับ และการ
ฝึ กประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้มีจานวนเพียงพอต่อการพัฒนาความรู ้ เพิ่มเติม ของการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
4. ด้านการจัดสวัสดิการ พบว่า สนับสนุนค่าเบี้ ยเลี้ยง เงินรางวัล และสนับสนุ นด้านการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นให้กบั นักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น และเป็ นนักกีฬาทีมชาติไทย เยาวชนทีมชาติไทยจะได้รับทุนศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึ กษาต่อไปทุกคน ซึ่ งสอดคล้องกับ จรวยพร ธรณิ นทร์ (2550 ) กล่าวว่า แผนงานส่ งเสริ มและ
พัฒนาการกีฬานันทนาการของสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 3 เกี่ ยวกับ ยุท ธศาสตร์ ในการพัฒ นาการ พลศึ กษาและกี ฬาในระบบการศึ กษา ข้อ 4 ที่ ว่าจัดทุ น การศึ กษา
ให้กบั นักเรี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ มีพรสวรรค์ดา้ นการกีฬา และพัฒนาสู่ การเป็ นนักกีฬาช้างเผือกที่
สามารถเข้าศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยมีระบบดูแลและสอนเสริ มที่ ดีเพียงพอที่ จะทาให้นักกี ฬาทุกคนเรี ยน
สาเร็ จ
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ด้านการบริ หารทีมกีฬาตามทฤษฎี POSDCoRB ควรมีการพัฒนาการบริ หารทีมอย่างต่อเนื่องให้
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
(2) ด้านการสรรหาและคัดเลื อกนักกี ฬา ควรมี วิธีการคัดเลื อกนักกี ฬาหลากหลายวิธี เพื่อให้ได้
นักกีฬาที่มีทกั ษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับตาแหน่งที่ขาดแคลน
(3) ด้านการพัฒนาบุคลากรและนักกีฬา ควรมีการส่ งเสริ ม พัฒนาความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ในกีฬาบาสเกตบอล
(4) ด้านการจัดสวัสดิการ ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการให้รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรตินกั กีฬาและผู ้
ฝึ กสอนที่มีผลงาน และการจัดหางานที่มนั่ คงให้กบั นักกีฬาในสังกัด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาเกี่ยววิทยาศาสตร์การกีฬา และนามาประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาทีมกีฬา
บาสเกตบอลสู่ความเป็ นเลิศในระดับอุดมศึกษาต่อไป
(2) ควรมีการวิจยั ศึกษาการติดตามและประเมินผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนากีฬาบาสเกตบอลใน
ระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจากบุคคลหลายท่าน ซึ่ งไม่อาจที่จะกล่าวได้ท้ งั หมด ผูว้ ิจยั
ใคร่ ขอขอบพระคุ ณ ดร. เกรี ยงไกร สัจจะหฤทัย อาจารย์ที่ปรึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ ดร.สุ พรรณี สมานญาติ ผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์ ผูท้ รงคุณวุฒิที่กรุ ณาให้ความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งแก้ไข
เครื่ องมือ อีกทั้งได้ให้คาปรึ กษา แนะนาแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ เพื่อให้วิทยานิ พนธ์
ฉบับนี้ ถูกต้องมีความสมบรู ณ์ยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ งในความอนุ เคราะห์ที่ได้รับ จึงขอกราบขอบพระคุณท่าน
เป็ นอย่างสูง
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ผูฝ้ ึ กสอน ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน และนักกีฬาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการให้ขอ้ มูล และให้
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์ต่อการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จได้ดว้ ยดี
สุ ดท้ายนี้ ผวู ้ ิจยั ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารย์ เพื่อน พี่ น้อง ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
ด้วยความรัก ความห่ วงใย ความเข้าใจด้วยดี เสมอมา และคอยให้กาลังใจมาโดยตลอด จนทาให้ผูว้ ิจยั ประสบ
ความสาเร็ จในการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็ จสมบูรณ์
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Email: subin.yu@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาระดับคุณภาพของเจตคติของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและการ
จัดการความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพที่ มีต่อคุณภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาและ (2) เพื่อศึกษาผลของเจตคติของ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาและการจัดการความรู ้ ด้านประกัน คุ ณ ภาพของโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาสั งกัด ส านัก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร การวิจยั ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาสั งกัด ส านัก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 600 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้ว ยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั ความคิ ดเห็ นของผูเ้ ห็ น ของผูบ้ ริ ห าร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หัวหน้างานฝ่ ายต่างๆ
จาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางานในโรงเรี ยนประศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มศึ กษาเอกชนกรุ งเทพมหานคร พบว่า1)เจตคติของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา การจัดการความรู ้ดา้ นประกัน
คุ ณ ภาพ และคุ ณ ภาพของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมากที่สุด และ 2) เจตคติของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและการจัดการความรู ้ดา้ นประกัน
คุ ณ ภาพมี ผลต่อ คุ ณ ภาพของโรงเรี ย นประถมศึ กษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การศึ กษาเอกชน
กรุ งเทพมหานคร มีผลต่อคุณภาพของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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คาสาคัญ : เจตคติของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา การจัดการความรู ้ การประกันคุณภาพ คุณภาพของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา

ABSTRACT
This research aims to (1) study the quality of attitudes of school administrators And (2) to study the
effect of school administrators' attitudes and knowledge management on quality assurance in primary schools.
The Office of the Private Education Commission Bangkok This research collected data from 600
administrators, teachers and educational personnel of the primary schools under the Office of the Private
Education Commission in Bangkok Metropolis. Analysis of data analyzed by computer. Program Statistics used
in data analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation.
Research Results of the Executive Viewer Head of Learning Group Heads of departments by sex, age,
education, work experience in school under the jurisdiction of the Office of the Private Education Commission,
Bangkok. 1) Attitude of school administrators. Knowledge management in quality assurance And quality of
elementary schools under the Office of the Private Education Commission. Bangkok And 2) the attitudes of the
school administrators and the knowledge management on quality assurance affect the quality of the primary
schools under the jurisdiction of the Office of the Private Education Commission. Bangkok The quality of the
school was at the highest level.
KEYWORDS : The Effects of School Administrators’ Attitude and Knowledge Management about Quality
Assurance on The Quality of Primary Schools

1.ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) 2545 ที่ มุ่ งเน้น การจัด
การศึ กษาเพื่ อพัฒ นาคนให้ เป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู รณ์ ท้ ังร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติ ปั ญ ญา มี ค วามรู ้ คู่ คุณ ธรรม มี
จริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมี ความสุ ข (มาตรา 6 ) เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก (มาตรา 47) สถานศึกษาจึงจาเป็ นต้องมีการวางระบบการประเมินที่มีฐานการดาเนินงานของสถานศึกษา
โดยการแสวงหาแนวทางกากับ ติดตามและสนับสนุนการดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็ นระบบ ซึ่ ง
จะต้องมีการวางแผนกาหนดตัวบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถในการจัดเตรี ยมเอกสาร องค์ความรู ้ และวิสยั ทัศน์
ในการมองประเด็นปั ญหาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วดั และสามารถสร้างกิ จกรรมต่างๆที่ หลากหลาย
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีการพัฒนาตนเองให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินหรื อตามตัวชี้วดั เพื่อให้ผลการประเมินเป็ นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพที่ยงั่ ยืนและได้พฒั นาผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ งเพราะว่าคุณภาพของเด็กไทยในวันนี้ คือผูใ้ หญ่ใน
วัน หน้ า การก าหนดโครงสร้ า งคณะกรรมการจะต้อ งประกอบด้ว ยบุ ค ลากรทุ ก กลุ่ ม สาระ ทุ ก ฝ่ าย ทุ ก
หน่วยงาน ทั้งผูบ้ ริ หาร ครู -อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการการทางานแบบบูรณาการการ
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จัดกิจกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประเทศชาติ ดังนั้นการทางาน
แบบมีส่วนร่ วม (มาตรา 48) ทุกหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจะต้องกาหนดบทบาทและหน้าที่โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสงบสุ ข การกาหนดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา
เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึ กษาที่ ตอ้ งดาเนิ นการจัดทารายการประจาปี เสนอต่อหน่ วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก ให้นกั เรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคมเกิดความเชื่อมัน่ ในการจัดการศึกษา
ว่าสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด (สานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2542)
ดังนั้นทุกสถานศึกษา ต้องมีการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา และ เตรี ยมพร้อมเพื่อ
รองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐาน (สมศ.) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ อาจทาให้
ครู ซ่ ึ งรวมถึงผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีภาระงานมากขึ้น ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจึ งต้องมี ความรู ้ ปฏิ กิริยา และ
ความ พร้อมในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน และกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา แสดง
พฤติกรรมออกมาซึ่งอาจจะมีท้ งั ในด้านบวกและด้านลบ หากผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความรู ้สึกในด้านบวกต่อการ
ดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึ กษา ก็จะส่ งผลให้การดาเนิ นการสัมฤทธิ์ ผลตามเป้ าหมายที่ วางไว้นาไปสู่ การ
รั บ รองมาตรฐานจากองค์ก รภายนอก การประกัน คุ ณ ภาพของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร ผลประเมินคุณภาพภายในในช่วง 3 ปี ที่ ผ่านของ
โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร จากผลการ
สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า เจตคติของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสาคัญ และการจัดการ
ความรู ้เรื่ องการประกันคุณภาพในโรงเรี ยนมีความสาคัญ ถ้าทุกฝ่ ายมีเจตคติที่ดี ยอมรับเรื่ องประกันคุณภาพย่อม
ทาให้เกิดการพัฒนาในองค์กร ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลของของเจตคติของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและการ
จัดการความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพที่มีต่อคุณภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดับของเจตคติ ข องผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา การจัดการความรู ้ ด้านประกัน คุ ณ ภาพ และ
คุณภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึ กษาผลของเจตคติของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและการจัดการความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพที่ มีต่อ
คุณภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
1. เจตคติของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2. การจัดการความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพ

ตัวแปรตาม
คือ คุณภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4.วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างาน
ฝ่ ายต่างๆ จานวน 600 คน และตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างานฝ่ ายต่างๆ
จานวน 65 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มโดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของยามาเน่
4.2 ตัวแปรที่ศึกษามี 2 ตัวแปรได้แก่ 1) ตัวแปรต้น ประกอบด้วย เจตคติของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ
การจัดการความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพ 2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วยคุณภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร
4.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั จานวน 8 เดือน(มกราคม-สิ งหาคม 2559)
4.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความรู ้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตอนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึ กษา ตอนที่ 4 การมี ส่วนร่ วมเกี่ ยวกับ การประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ ตอนที่ 5 ปั ญ หาอุป สรรคและ
ข้อเสนอแนะ ที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและได้นาผลที่ได้มาหาค่า IOC (0.98)
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุ กขั้นตอน โดยมี รายละเอี ยด ดังนี้
(1) ผูว้ ิจยั ได้ทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์จากทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านกาจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ให้
ออกหนังสื อพร้อมแบบสอบถามไปพบผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูล (2) ผูว้ ิจยั นาหนังสื อจากทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม นาหนังสื อพร้อม
แบบสอบถามไปพบผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามและ
ดาเนินการในการเก็บข้อมูล
4.6 การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนาได้แ ก่ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามรายข้อแต่ละด้าน

5. สรุ ปผลการวิจัย
1. เจตคติ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา การจัดการความรู ้ด้านประกันคุณ ภาพ และคุ ณภาพของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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2. เจตคติ ข องผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและการจัด การความรู ้ ด้านประกัน คุ ณ ภาพมี ผ ลต่ อคุ ณ ภาพของ
โรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร มีผลต่อคุณภาพ
ของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สุด

6. อภิปรายผล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่าข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามในด้าน
เพศของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงร้อยละ 23 อายุของผูต้ อบแบบสอบถามในแต่ละช่วง
อายุพอๆกันและไม่มีผตู ้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุไม่เกิน30 ปี ระดับการศึกษาสู งสุ ดเป็ นระดับปริ ญญาโทร้อยละ
70.8 ประสบการณ์ในการทางานส่ วนใหญ่มากกว่า 10 ปี ขึ้นไปร้อยละ 33 และตาแหน่ งงานเป็ นผูบ้ ริ หารร้อยละ
47.7
ตอนที่ 2 ความรู ้ เกี่ ยวกับ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ผลการวิจัยด้านความรู ้ เกี่ ย วกับ การประกัน
คุณภาพการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการจัดการความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพและ
คุ ณ ภาพ ข องโรงเรี ยน ป ระถ ม ศึ กษ า สั งกั ด ส านั กงาน ค ณ ะกรรม การส่ งเส ริ ม การศึ กษ าเอกช น
กรุ งเทพมหานคร ยกเว้น 3 ประเด็นที่ ไม่ได้ปฏิ บตั ิคือ การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยเป็ นการดาเนิ นงานจากบุคคลหรื อหน่วยงาน
ต้นสังกัดของสถานศึ กษานั้น ๆ มาตรฐานที่ สามารถประเมินได้โดยใช้เกณฑ์ที่เป็ นอัตนัยเป็ นลักษณะของการ
ประกันคุณภาพ และสิ่ งที่ทาให้บุคลากรในสถานศึกษาไม่ตอ้ งการรับการประเมิน เนื่ องมาจากขาดความรู ้ความ
เข้าใจในการประกันคุณภาพ
ตอนที่ 3 เจตคติ เกี่ ย วกับ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ผลการวิจัย ด้านเจตคติ เกี่ ยวกับ การประกัน
คุณภาพการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูร่ ะดับมากที่สุด ส่ วนในรายย่อยๆ มากที่สุด
อยู่ท้ ังหมด 10 รายการ และในด้านระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ดี ไม่ ได้ม าจากการมี ส่ ว นร่ วม ของ
บุคลากรแต่อยูท่ ี่การวางนโยบายของผูบ้ ริ หาร อยูใ่ นระดับน้อย
ตอนที่ 4 การมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจยั ด้านความรู ้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการจัดการความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพและ
คุ ณ ภาพ ข องโรงเรี ยน ป ระถ ม ศึ กษ า สั งกั ด ส านั กงาน ค ณ ะกรรม การส่ งเส ริ ม การศึ กษ าเอกช น
กรุ งเทพมหานคร ยกเว้น 3 ประเด็นที่ ไม่ได้ปฏิ บตั ิคือ การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยเป็ นการดาเนิ นงานจากบุคคลหรื อหน่วยงาน
ต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น ๆ มาตรฐานที่ สามารถประเมินได้โดยใช้เกณฑ์ที่เป็ นอัตนัยเป็ นลักษณะของการ
ประกันคุณภาพ และสิ่ งที่ทาให้บุคลากรในสถานศึกษาไม่ตอ้ งการรับการประเมิน เนื่ องมาจากขาดความรู ้ค วาม
เข้าใจในการประกันคุณภาพ
ตอนที่ 5 ปั ญ หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ปั ญหาอุปสรรคด้านความรู ้ เกี่ ยวกับการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา คือการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่เป็ นอัตนัย ไม่ตอ้ งการรับการประเมินเนื่องมาจากขาดความรู ้
ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ ด้านเจตคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาคือเป็ นการสร้างความยุง่ ยาก
และ วุน่ วาย เป็ นการเพิ่มภาระงานให้มากกว่าเดิม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีไม่ได้มาจากการมีส่วน
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ร่ วม ของบุคลากรแต่อยูท่ ี่การวางนโยบายของผูบ้ ริ หาร มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย ตัวบ่งชี้ต่างๆ ทาให้ผสู ้ อนขาด
อิสระในการจัดการเรี ยนการสอน และด้านการมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่ วมใน
การวางแผน (P : Plan)ในการกาหนดงบประมาณและใช้งบประมาณอย่างประสิ ทธิ ภาพและการจัดทาคู่มือหรื อ
แนวทางการดาเนินงาน การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน (D : Do)ในการแลกเปลี่ยนความรู ้หรื อวิธีการปฏิบตั ิงาน
ที่ ได้จากการด าเนิ นงานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้งภายใน/ภายนอกสถานศึ กษา การมี ส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบผลการด าเนิ น งาน (C : Check) ในการจัดสร้ างและใช้เครื่ องมื อ ในการตรวจสอบ ประเมิ น ผลตาม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน การกาหนดนิ เทศติดตาม การดาเนิ นงานทั้งระดับรายบุคคล รายกลุ่ม เพื่อ
เป็ นการกระตุน้ และกระตุน้ ให้มีการดาเนิ นงานตามแผน การจัดทารายงานผลการดาเนิ นงานเพื่อนามาใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการประเมินแก่ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ การตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนการ
ปฏิบตั ิงาน การมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งการดาเนินงาน (A : Act) สถานศึกษาเปิ ดโอกาสอย่างเต็มที่ให้ท่านเสนอ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษา รักษาคุณภาพในการประกัน
คุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงาน

7. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้จะเห็นได้วา่ การมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา PDCA ในการ
มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน (C : Check) ในการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนิ นงานให้
เป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลางดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงเห็นสมควรที่จะได้รับการนามาใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุ งเพื่อเป็ นการพัฒนาเพื่อให้ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1 และ 2) เพื่อศึ กษาปั ญหาการดาเนิ นงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของครู ประชากรได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 1 ในปี
การศึ กษา 2559 รวมจานวนประชากรทั้งสิ้ น 1,303 คน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้การเที ยบจากตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970) เลือกโดยการสุ่ มอย่าง
ง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 302 คน เครื่ องมือที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั
สร้างขึ้นเองเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ครู มีความคิดเห็ นต่อการดาเนิ นงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ ด้านการป้ องกันช่วยเหลือและแก้ไข
ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนา ด้านการคัดกรองนักเรี ยน และด้านการส่ งต่อ
ตามลาดับ และ 2) ปั ญหาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณา
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เป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับน้อยที่ สุดทุ กด้าน เรี ยงตามลาดับจากปั ญหาน้อยไปหามากได้ดงั นี้ ด้านการรู ้จัก
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ด้านการป้ องกันช่วยเหลือและแก้ไข ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนา ด้านการส่ งต่อและด้าน
การคัดกรองนักเรี ยนตามลาดับ
คาสาคัญ : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรี ยนประถมศึกษา

ABSTRACT
The purpose of this research were to study 1) the operation of the student care and support system of
schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office and 2 ) the operating problems of the
student care and support system of schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1 by the
opinions of teachers. The population were 1303 teachers in schools under Suphanburi Primary Educational
Service Area Office in academic year 2016 ,sample were 302 teachers obtained by using simple random
sampling technique. The instrument was a five – rating – scales questionnaire with constructed by
researcher.The data were analyzed by using frequency, percent, mean and standard deviation
The results of the study were as follows: 1) the opinion of teachers toward the operation of the student
care and support system of schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office revealed total
was at a high level and each aspect were practiced at the high level. Considering the mean score of each aspect,
prevention and problems solving, knowing individual student, students promotion and development, student
screening and and student transfer were in descending order. 2) the operating problems of the student care and
support system of schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1 by the opinion of
teachers revealed total was at a least level and each aspect were at the least level. Considering the mean
score of each aspect, knowing individual student, prevention and problems solving,students promotion and
development and student screening were in ascending order.
KEYWORDS: student care and support system Primary Educational Service Area Office Primary School

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิดผลกระทบกับเยาวชนไทยเป็ นอย่างมาก เด็กและ
เยาวชนเป็ นวัยที่ ตอ้ งการการดู แลช่ วยเหลื อ และส่ งเสริ มจากผูใ้ หญ่ ที่เกี่ ยวข้องให้เป็ นคนดี เก่ ง มี ค วามสุ ข มี
ความสามารถทางสติปัญญา และพร้อมด้วยคุณธรรมจริ ยธรรม ซึ่งเด็กแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน สิ่ งที่
ผูใ้ หญ่ให้กบั เด็กเพราะคิดว่าเป็ นสิ่ งที่ เหมาะสมกับเด็กนั้น อาจไม่ใช่สิ่งที่ เขาต้องการ รวมทั้งวิธีการเลี้ยงดูใน
รู ปแบบที่แตกต่างกัน การเข้มงวดมากเกินไป อาจทาให้เด็กรู ้สึกเครี ยดได้ หรื อการตามใจจนเกินไปอาจทาให้เด็ก
เอาแต่ใจตนเองจนทาให้เกิดปั ญหาในสังคมได้ ครู ผสู ้ อนในบางครั้งก็อาจเป็ นผูส้ ร้างปั ญหาให้เกิดกับเด็กและด้วย
สถานการณ์ ปั จจุ บัน สภาพแวดล้อ ม ความคาดหวังของผูป้ กครองกับ ตัวเด็ ก สิ่ งยัว่ ยุ ตัวแบบที่ ไม่ เหมาะสม
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ก่อให้เกิ ดปั ญหาต่างๆ กับเด็กได้อย่างมากมาย (กรมสุ ขภาพจิ ต 2544) ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ น
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี คุ ณ ค่ า ให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัด การศึ ก ษาในระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2552-2559)
จะต้องอาศัยการบริ หารจัดการให้ครู และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายดาเนิ นงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเป็ นระบบ โดยมี
เป้ าหมายสาคัญ คือ การทาให้นักเรี ยนทุกคนได้เรี ยนรู ้อยูใ่ นโรงเรี ยนอย่างมีความสุ ข ด้วยกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ที่อบอุ่นและปลอดภัย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยส านัก งานคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานและกรมสุ ข ภาพจิ ต ได้
ตระหนักและให้ความสาคัญที่จะต้องมีการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เพื่อให้มีกระบวนการทางาน
เป็ นระบบมี ความชัดเจน ในการพัฒ นาเพื่อดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ทั้งด้านการป้ องกัน แก้ไขปั ญ หา หรื อการ
ส่ งเสริ มจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น ซึ่ งในส่ วนความสาเร็ จของงานต้องอาศัยการมีส่วนร่ วม ทั้งการร่ วมใจ ร่ วมคิด ร่ วมทา
ของทุ ก คนที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งไม่ ว่าจะเป็ นบุ ค ลากรโรงเรี ย นในทุ ก ระดับ ผูป้ กครองหรื อ ชุ ม ชน ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ งในสังกัดให้ดาเนิ นงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน อย่างเป็ นระบบมีข้ นั ตอน มีครู ที่ปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักในการดาเนิ นงาน มีวิธีการและ
เครื่ องมือที่ชดั เจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 1) การรู ้จกั นักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรี ยน 3) การส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน 4) การป้ องกันช่วยเหลือและแก้ไข 5)
การส่ งต่อนักเรี ยน (สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน,2552 ) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนจึ งเป็ น
กิจกรรมที่สถานศึกษาจะต้องให้ความสาคัญ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่ อสาร
และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อผูค้ นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จากสถิติขอ้ มูลสถานการณ์ ปั ญหาด้านพฤติกรรม
และสังคม และจากการศึกษาเด็กในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรี ยนทัว่ ประเทศเกือบ 3,000 โรงเรี ยน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงกว่าแสนคนในทัว่ ประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนออกกลางคัน เด็ก และเยาวชนบางส่วน
มักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ตกเป็ นทาสของเกมคอมพิวเตอร์ และเรี ยนรู ้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจาก
เกม ใช้ความรุ นแรงในการตัดสิ นปั ญหาและข้อขัดแย้ง ยกพวกตีกนั มีเพศสัมพันธ์เร็ วขึ้น มีการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ เข้าถึงสารเสพติ ด และสารอันตรายที่ แพร่ ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ขาดหลักยึดเหนี่ ยวทางจิ ต
ความสัมพันธ์กบั คนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพื่อน ติดสื่ อ และให้ความสาคัญกับวัตถุมากกว่าความมี
คุณธรรมมีน้ าใจ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552) การดาเนิ นการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน ถือเป็ นงานสาคัญของสถานศึกษาต้องมีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบโดยได้รับความร่ วมมือจากครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่อส่ งเสริ มแก้ไขปั ญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรี ยนให้มีความ
สมบู รณ์ ทั้งทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญญา มี คุณธรรมจริ ยธรรม และมีวิถีชีวิตที่ เป็ นสุ ข การดาเนิ นงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนจึงเป็ นหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้จดั ทาคู่มือขั้นตอนการดาเนิ นงานการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาการใช้สารเสพติด และส่ งเสริ มป้ องกัน แก้ไข และคุม้ ครองความประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษา
รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่งมีบทบาท
การรับผิดชอบการประสาน การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี
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เขต 1 ได้ดาเนิ นการประสานงาน ส่ งเสริ ม สนับสนุน การป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ใน
กลุ่มนักเรี ยน-นักศึ กษา ในพื้นที่ ให้บริ การทางการศึ กษา รวมทั้งในเขตพื้นที่ จงั หวัด ร่ วมกับหน่ วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น ท าให้ผูว้ ิจัยจึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ยนของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการ
ดาเนิ นงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี เป็ นคนเก่ง และ
สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาการดาเนิ นงานระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2. เพื่อศึ กษาปั ญหาการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู

3. กรอบแนวความคิดในการวิจัย

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนของ
สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
และกรมสุขภาพจิต

1.
2.
3.
4.
5.

การดาเนินงานระบบ
การดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
การคัดกรองนักเรี ยน
การส่งเสริ มและพัฒนา
การป้ องกันช่วยเหลือและแก้ไข
การส่งต่อ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 รู ปแบบการวิจยั
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) เพื่ อ ศึ กษาการด าเนิ น งานระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุรี เขต 1 ในปี
การศึกษา 2559 รวมจานวนประชากรทั้งสิ้น 1,303 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเทียบจากตารางของเครจซี่ และ
มอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 302 คน (งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและ
แผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปี การศึกษา 2559)
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดโรงเรี ยน
ครู
ครู
ขนาดเล็ก
466
108
ขนาดกลาง

603

140

ขนาดใหญ่

234

54

รวม

1303

302

4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของบุคลากร ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และ
ขนาดของโรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง โรงเรี ยนขนาดใหญ่
ตัวแปรตาม ได้แก่ การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิการ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความคิ ดเห็ น ของครู ที่ มี ต่ อการด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน ข้อคาถามเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Sale) จานวน 40 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาการดาเนิ นงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนตาม
ความคิดเห็นของครู ข้อคาถามเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Sale) จานวน 40 ข้อ
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open Ended Questionnaire) ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความ
คิ ด เห็ น และให้ ข ้อ เสนอแนวทางการพัฒ นาการด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
ผูว้ ิจัยด าเนิ นการหาคุ ณภาพเครื่ องมื อโดยมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความตรงด้านเนื้ อหา (content
validity) ของแบบสอบถาม คือ 1) ดร. สกุลพร หศิภาพร ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านคลองมือไทรสว่างไสวราษฎร์
บ ารุ ง สั ง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จังหวัด ชลบุ รี 2) ดร.สุ ข พัช รา ซิ้ ม เจริ ญ ศึ ก ษานิ เทศก์เชี่ ย วชาญ
ผู ้อ านวยการ ลุ่ ม นิ เทศติ ด ตามและประเมิ น ผล ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร และ
3) ดร.มณภัสสรณ์ เสถึยรบุตร ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านบาแตตูแง อ.เบตง จ.ยะลา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
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การศึ กษาประถมศึกษา ยะลา เขต3 แล้วหาดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of
Item Objective Congruence : IOC) โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีต้ งั แต่ 0.5 -1.00
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัย เพื่อขอความอนุ เคราะห์ ไปยังโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล
2. ส่ ง แบบสอบถาม เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์ ให้ ค รู ต อบแบบสอบถาม และติ ด ตามรวบรวม
แบบสอบถาม
3.ผูว้ จิ ยั ดาเนินการส่ง และรับแบบสอบถาม จานวน 302 ชุด ด้วยตนเอง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบตามจานวน 302 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
2. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ และดาเนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั
3. วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ในแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้
ค่าความถี่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
4. วิเคราะห์ ข ้อ มู ลในแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ ยวกับ การด าเนิ น งานระบบการดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับปั ญหาการดาเนิ นงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6. วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ในแบบสอบถามตอนที่ 4 เกี่ ย วกับ ข้อ เสนอแนะแนวทางการพัฒ นาการ
ด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย น สั งกัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
สุ พรรณบุรี เขต 1โดยใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ผูต้ อบ
แบบสอบถามไม่ได้เสนอแนะใด ๆ ในแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั จึงไม่ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลในตอนที่ 4

5. สรุ ปผลการวิจัย
การด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย นสั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สรุ ปได้ดงั นี้
5.1 ข้ อมูลโรงเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มประชากร
กลุ่มประชากร ที่เป็ นหน่วยโรงเรี ยนใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลางมากที่ สุด ร้ อ ยละ 46.28 รองลงมาเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กร้ อ ยละ 35.76 และเป็ น
โรงเรี ยนขนาดใหญ่นอ้ ยที่สุดเพียง 4 โรงเรี ยน หรื อร้อยละ 17.96
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5.2 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิ เคราะห์ ส ถานภาพส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ าแนกตามเพศ กลุ่ ม อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษา
การวิเคราะห์สถานภาพส่ วนบุคคลของครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ครู ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
206 คน ร้อยละ 68.20 และเป็ นเพศชายจานวน 96 คน ร้อยละ 31.80 อยูใ่ นกลุ่ม Gen-X (Generation X) มีอายุ 3852 ปี จานวน 124 คน ร้อยละ 41.10 รองลงมาคือกลุ่ม Gen-Y (Generation Y) อายุต่ากว่า 37 ปี จานวน 93 คน ร้อย
ละ 30.80 และกลุ่ม Gen-B (Baby Boomer Generation) อายุ 53 ปี ขึ้นไปจานวน 85 ร้อยละ 28.10 ตามลาดับ ครู มี
วุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มากที่ สุด จานวน 197 ร้อยละ 65.20 วุฒิ การศึ กษาระดับ ปริ ญญาโท หรื อสู งกว่า
จานวน 105 คน ร้อยละ 34.80 ครู มีประสบการณ์ 11 – 20 ปี มากที่ สุดจานวน 147 คน ร้อยละ 48.70 รองลงมามี
ประสบการณ์ 20 ปี ขึ้นไปจานวน 86 คน ร้อยละ 28.50 และน้อยกว่า 10 ปี จานวน 69 คน ร้อยละ 22.80 ตามลาดับ
และครู ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นครู ในโรงเรี ยนขนาดกลางจานวน 140 คน ร้อยละ 46.40 รองลงมาเป็ นครู ใน
โรงเรี ย นขนาดเล็ก จ านวน 108 คนร้ อ ยละ 35.80 และเป็ นครู ในโรงเรี ย นขนาดใหญ่ 54 คน ร้ อ ยละ 17.90
ตามลาดับ
5.3 ความคิดเห็นของครู ทมี่ ตี ่ อการดาเนินงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
S.D.
ระดับ
ลาดับ
X
ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
4.02
0.15
มาก
2
ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
3.82
0.26
มาก
4
ด้านการส่งเสริ มและพัฒนา
3.89
0.28
มาก
3
ด้านการป้ องกันช่วยเหลือและแก้ไข
4.04
0.14
มาก
1
ด้านการส่งต่อ
3.80
0.23
มาก
5
รวม

3.91

0.21

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า การดาเนิ นงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.91), (S.D.=0.21) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุ กด้าน โดยเรี ยงลาดับ จากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านการป้ องกันช่วยเหลือและแก้ไข ( X = 4.04), (S.D.=0.14) ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
( X = 4.02), (S.D.=0.15) ด้านการส่ ง เสริ ม และพัฒ นา ( X = 3.89), (S.D.=0.28) ด้านการคัด กรองนั กเรี ย น
( X =3.82), (S.D.=0.26) และด้านการส่งต่อ ( X =3.80), (S.D.=0.23) ตามลาดับ
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5.4 ความคิดเห็นของครู ทมี่ ตี ่ อปัญหาการดาเนินงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน ตามความคิดเห็นของ
ครู ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็ นของครู ที่มีต่อปั ญหาการดาเนิ นงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนใน
โรงเรี ยน
ระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
S.D.
ระดับ
ลาดับ
X
ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
1.09
0.08
น้อยที่สุด
1
ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
1.12
0.19
น้อยที่สุด
5
ด้านการส่งเสริ มและพัฒนา
1.09
0.15
น้อยที่สุด
3
ด้านการป้ องกันช่วยเหลือและแก้ไข
1.09
0.08
น้อยที่สุด
1
ด้านการส่งต่อ
1.10
0.15
น้อยที่สุด
4
รวม

1.09

0.13

น้ อยทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 2 พบว่า ปั ญหาของการดาเนิ นงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนตามความคิดเห็นของ
ครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ( X = 1.09), (S.D.=0.13) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับน้อย
ที่ สุดทุ กด้าน โดยเรี ยงลาดับจากปั ญ หาน้อยไปหามาก ดังนี้ ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล ( X = 1.09),
(S.D.=0.08) ด้านการป้ องกันช่วยเหลือและแก้ไข ( X = 1.09) , (S.D.=0.08) ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนา ( X =
1.09), (S.D.=0.15) ด้านการส่ งต่อ ( X =1.10) ), (S.D.=0.15) และด้านการคัดกรองนักเรี ยน ( X =1.12), (S.D.=
0.19) ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยทาให้ทราบสภาพและปั ญหาการดาเนิ น การระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ระดับ
ประถมศึ กษาของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุรี เขต 1 ผูว้ ิจยั มีประเด็น
สาคัญซึ่งสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
6.1 ผลการด าเนิ น งานระบบการดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ยน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 3.91),
(S.D.=0.21) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะว่า ครู ผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 38-52 ปี ซึ่ งเป็ นวัยทางาน และมีประสบการณ์ในการทางาน
ระหว่าง 10-20 ปี ซึ่งทาให้สามารถปฏิบตั ิงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้เต็มที่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
รองรั ต น์ ทองมาลา(2557) ซึ่ งได้ศึกษาวิจัยเรื่ อง การดาเนิ น งานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนตามทัศนะของ
ผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี พบว่า การดาเนินงานระบบ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนตามทั ศ นะของผู ้บ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
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ดังนี้ ด้านการส่ งต่อ ด้านการป้ องกันและแก้ปัญหา ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ด้านการ คัดกรองนักเรี ยน และด้าน
การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
6.2 ปั ญหาของการดาเนิ นงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่
ในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.09), (S.D.=0.13) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับน้อยที่สุดทุกด้าน ทั้งนี้
อาจจะเป็ นเพราะว่า ครู ผูป้ ฏิ บตั ิ งานระบบดู แลช่ วยเหลือนักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นครู ในโรงเรี ยนขนาดกลางและ
ขนาดเล็กจึงมีความใกล้ชิดกับนักเรี ยน สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างเป็ นธรรมและทัว่ ถึง ทาให้มีปัญหา
ในระดับน้อยที่สุด

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาควรให้การสนับสนุ น และส่ งเสริ มการดาเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยน โดยจัดประชุมผูป้ กครอง กรรมการสถานศึ กษา และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่ วมมือในการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรให้ความสาคัญ ต่อการปฏิ บัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่าง
จริ งจัง เช่น การนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของครู การสร้างขวัญกาลังใจครู ผูม้ ีผลงานดี เด่น
การจัดทาแผนและคู่มือการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เป็ นต้น
3. ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ควรให้ความร่ วมมือและจัดกิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษาร่ วมกับหน่วยงานภายนอก
4. สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 1 ควรกาหนดให้งานระบบดู แล
ช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นนโยบายสาคัญ ควรจัดกิจกรรมให้ครู ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ในกิจกรรมต่าง ๆ และควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจครู ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่ในงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่
เป็ นแบบอย่างและประสบผลสาเร็ จ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมระหว่าง โรงเรี ยนกับชุมชนที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2. ควรศึ กษาการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึ กษาเอกชน สังกัดสานักเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
3. ควรทาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดาเนิ นงานประกันคุณภาพโดยใช้ วงจร PDCA มา
ใช้ในการบริ หารงาน และกระบวนการดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพตามมาตรฐานด้านสถานศึ กษา ตามตัวบ่ งชี้
พื้นฐาน 1-6 (มาตรฐานด้านผลการจัดการศึ กษา) ตัวบ่ งชี้ พ้ืน ฐาน 7 (มาตรฐานด้านการจัดการเรี ยนการสอน)
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 12-13(มาตรฐานด้านประกันคุณภาพภายใน) ตัวบ่งชี้ พ้ืนฐาน 8-11(มาตรฐานด้านการบริ หารจัด
การศึกษา)ตัวบ่งชี้มาตรการส่ งเสริ ม 15-18 (มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการศึกษา) ศึ กษาการมีส่วนรวมของครู
และบุ ค ลากรทางการศึ กษาในการขับ เคลื่ อ นตามแผนกลยุท ธ์ และแผนปฏิ บัติ งานประจาปี ศึ กษาระบบการ
บริ หารงานการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้ง
นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู ที่ ทาหน้าที่ หัวหน้างานประกันคุ ณ ภาพ การศึ กษาของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา
จังหวัดอ่างทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ที่ผา่ นผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดับดี มาก จานวน 2 โรงเรี ยนรวมทั้งหมด 7 คน คือผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา 5 คน ครู จานวน 2 คนจาก 2
โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนสตรี อ่างทอง และโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วทิ ยาคม เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการ
ตรวจสอบ และวิเคราะห์เอกสารเพื่อให้ได้ขอ้ มูลแนวปฏิบตั ิและสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริ ง เครื่ องมือที่ใช้ใน
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การวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกมีลกั ษณะแบบไม่มีโครงสร้าง การสังเกต การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการวิเคราะห์
เนื้อหา จากเอกสารการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก จากการสังเกตและบันทึกข้อมู ล กระบวนการดาเนินงานโดยใช้วงจร
PDCA เริ่ มต้นด้วยการวางแผน การลงมือทา การตรวจสอบ การประเมินผล และปรับปรุ งแก้ไข การมีส่วนร่ วม
ของครู และบุ คลากรทางการศึ กษา กระบวนการดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพผลในการวิจัยพบว่า กระบวนการ
ดาเนิ น งานประกันคุ ณ ภาพ ของโรงเรี ยนสตรี อ่างทองและโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วิทยาคม โดยใช้วงจร
PDCA มีกระบวนการในการดาเนิ นงานที่ไม่แตกต่างกัน มีการวางแผน การลงมือทา การติดตามตรวจสอบ การ
ประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่ อง การมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทางการศึกษาในกาหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี เพื่อบรรลุตามเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้พ้ืนฐานในการขับเคลื่อนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพใน
การดาเนินงานตามเป้ าหมายและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุด
คาสาคัญ : การประกันคุณภาพ วงจร PDCA ประเมินภายนอก

ABSTRACT
The purpose of this research is to study the process of quality assurance using PDCA cycle by using
quality assurance procedures with school standards. Basic indicator 1-6 (Educational Management Standard),
Basic indicator 7 (Teaching Management Standard) ,basic indicators 12-13 (Internal Quality Assurance
Standard), Basic Indicators 8-11 (Educational Administration Standard) indicators for Promoting 15-18
(Educational Management Standards). The study group was used in this study as seven key performants were
the school administrators and teachers who serve as supervisors of quality assurance of secondary schools in
Angthong province under the Secondary Educational Service Area Office 5 with very good results of the third
round external quality assessment, There are 7 schools in the school. There are 5 teachers and 2 teachers from 2
schools. And Ang Thong School. Qualitative research was used by examining and analyzing documents to
obtain practical data and can examine. Research tools were used in-depth interviews with unstructured,
observation, content data analysis, and formal interviews and in-depth interviews by observing and recording
data. The PDCA cycle begins with planning, doing, checking, acting and use the results for improvement or set
the standard for school work based on basic indicators, the participation of teachers and educational personnel
in quality assurance process.
The research results found that quality assurance process of quality assurance of Angthong School and
Anythong Pattamaroj School by using PDCA cycle, the process is not different in PDCA cycle. They used
Plan, Do, Check, and Act for continuous quality improvement.Strategies and annual action plans to achieve the
school goals and standards based on the basic indicators. In addition, the involvement of teachers and
educational personnel in determining of annual strategies and action plans to drive efficiency in achieving goals
with effectiveness.
KEYWORDS : Quality Assurance/ PDCA Cycle, External Assessment
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การศึกษาเป็ นรากฐานที่สาคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาของมนุษยชาติท้ งั การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา และวัฒนธรรม ของทุกประเทศต้องมีการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสม และ สอดคล้องกับสภาวการณ์ของ
โลกในแต่ละยุคสมัยดังนั้นกระบวนการศึกษาจึงจาเป็ นต้องได้รับการ พัฒนาตรวจสอบ และประเมินผลผูเ้ รี ยน
และผูส้ อนตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการศึกษานั้นบรรลุผลสาเร็ จและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริ ง (นลินี ทวีสิน,
2555) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีคุณภาพควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพเพราะการประกันคุณภาพเป็ นการ
สร้ างความมัน่ ใจให้แก่ สังคมในเรื่ องคุ ณ ภาพของผูส้ าเร็ จการศึ กษาที่ ได้มาตรฐานนั้นคื อคุณ ภาพของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาต้องตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตรงตามเป้ าหมายของหลักสู ตร และสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ดังนั้นการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็ นการ ดาเนิ นงานที่ทุก
ภาคส่ วนให้ความสาคัญ เพื่อเปลี่ ยนแปลงให้เป็ นสังคมคุ ณภาพ ดาเนิ นไปอย่างเป็ นระบบไปแนวทางเดี ยวกัน
เพื่อให้การศึกษาบรรลุเป้ าหมายของการปฏิรูปการศึกษาและอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การศึกษาระบบการดาเนิ นงาน
ของโรงเรี ยนที่ผา่ นการประเมินภายนอกในระดับดีมากว่ามีข้ นั ตอนการดาเนินงานโดยใช้ระบบ PDCA เข้ามาช่วย
ในการบริ หารงาน การกาหนดกลยุทธ์ การวางแผนปฏิบตั ิการประจาปี การมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามอบหมายผูร้ ับผิดชอบตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ให้ชดั เจนมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่ องและการจัดการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ มีคุณภาพเป็ นที่ ยอมรับ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องว่าผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้มีหลักฐานเชิงประจักษ์และความสมเหตุสมผลเป็ นสาคัญการประเมินคุณภาพภายนอกเป็ น
งานที่ ต่อ เนื่ องและสัมพัน ธ์กับ การประกัน คุ ณ ภาพภายในและเป็ นการตรวจสอบผลการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายนอกระดับสถานศึกษาเพื่อนาข้อเสนอแนะมาใช้ในการ
ปรับปรุ งการดาเนิ นงานแก่สถานศึกษาและทาให้สถานศึ กษาสามารถพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องการประเมินคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึ กษากระบวนการดาเนิ นงานประกันคุณ ภาพโดยใช้ วงจร PDCA มาใช้ในการบริ หารงาน และ
กระบวนการดาเนิ นงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานด้านสถานศึกษา ตามตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 1-6 (มาตรฐานด้านผล
การจัดการศึ กษา) ตัวบ่งชี้ พ้ืนฐาน 7 (มาตรฐานด้านการจัดการเรี ยนการสอน) ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 12-13(มาตรฐาน
ด้านประกันคุ ณ ภาพภายใน) ตัวบ่ งชี้ พ้ื น ฐาน 8-11(มาตรฐานด้านการบริ ห ารจัดการศึ กษา) ตัวบ่ งชี้ ม าตรการ
ส่งเสริ ม 15-18 (มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการศึกษา) ศึกษามีส่วนรวมของครู และบุคลากรทางการศึกษาในการ
ขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิ บตั ิงานประจาปี ศึ กษาระบบการบริ หารงานการดาเนิ นงานการประกัน
คุณภาพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ที่ผ่านการ
ประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดี มากเขต 5 ที่ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ
ดีมาก
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
Plan
Do
Check
Act

การดาเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานด้ านการศึกษา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 1-6 (มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา)
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 7 (มาตรฐานด้านการจัดการเรี ยนการสอน)
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 8-11(มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการศึกษา)
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 12-13(มาตรฐานด้านประกันคุณภาพภายใน)
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริ ม 15-18 (มาตรฐานด้านการบริ หารจัด
การศึกษา)
สถานศึกษาทีม่ ผี ลการประเมินระดับดีมาก
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1แบบแผนการวิจยั
ขั้น ที่ 1 การจัดเตรี ยมโครงการวิจัย ซึ่ งเป็ นการศึ กษาเอกสารตารา ข้อมูล สถิ ติ งานวิจยั วิท ยานิ พนธ์
ปั ญหา เพื่อจัดทาโครงการและเสนอข้อคิดเห็นของโครงการวิจยั
ขั้นที่ 2 การดาเนิ นการวิจยั เป็ นการสร้างเครื่ องมือเก็บข้อมูล ปรับปรุ งเครื่ องมือให้มีคุณภาพ นาไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ นามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นที่ 3 รายงานผลการวิจยั เป็ นขั้นตอนที่นาเสนอรายงานผลการวิจยั ต่อกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์
เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ไข แล้วจัดพิมพ์เป็ นฉบับแก้ไข ปรับปรุ งตามที่คณะกรรมการแนะนา แล้วจัดทา
รายงานฉบับสมบูรณ์
4.2กลุ่มเป้ าหมาย
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู ที่ ทาหน้าที่ หัวหน้าประกันคุ ณ ภาพ การศึ กษาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาจังหวัดอ่างทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 5 ที่ ผ่านการประเมิ น
คุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก กลุ่มศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู ที่ทาหน้าที่
หัวหน้างานประกันคุ ณภาพ จานวน 7 คน คือโรงเรี ยนสตรี อ่างทองและโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วิทยาคม
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 5 คน ครู ที่ทาหน้าที่หวั หน้างานประกันคุณภาพ จานวน 2 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
-กระบวนการดาเนินการประเมินคุณภาพตามแนวทาง PDCA
-การดาเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานด้านการศึกษาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 1-6 (มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา)
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 7 (มาตรฐานด้านการจัดการเรี ยนการสอน)
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 8-11(มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการศึกษา
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ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 12-13(มาตรฐานด้านประกันคุณภาพภายใน)
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริ ม 15-18 (มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการศึกษา)
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกมีลกั ษณะแบบไม่มีโครงสร้าง ประกอบด้วย
- กระบวนการดาเนินการประเมินคุณภาพตามแนวทาง PDCA
- การดาเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานด้านการศึกษาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 1-6 (มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา)
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 7 (มาตรฐานด้านการจัดการเรี ยนการสอน)
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 8-11(มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 12-13(มาตรฐานด้านประกันคุณภาพภายใน)
การสัมภาษณ์ แบบเป็ นทางการและการสัมภาษณ์แบบเชิ งลึก มีการบวนการตรวจสอบเครื่ องมือโดยผู ้
ทรงคูณวุฒิ การสังเกตและการบันทึกผล จากการสัมภาษณ์ ข้อมูลสมุดบันทึกการประชุม
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากวิทยาลัยบัณฑิ ตศึ กษาด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ใน การเก็บข้อมูล
2. สั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยส่ ง แนวค าถามสั ม ภาษณ์ ล่ ว งหน้ า 5 วัน ก่ อ นวัน ที่ นั ด
สัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ตามกรอบแนวคิดใน การวิจยั เป็ นเวลา
1 ชัว่ โมงด้วยตนเองโดยการจดบันทึก
3. ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางราชการของวิทยาลัย
4. ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลมาวิเคราะห์เขียนรายงานสรุ ปผล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสาร การสังเกตการสัมภาษณ์แบบ เป็ นทางการ และ
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก

5. สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้ เพื่อศึกษากระบวนการดาเนิ นงานประกันคุณภาพโดยใช้ วงจร PDCA มาใช้ในการ
บริ หารงาน
มาตรฐานด้ านผลการจัดการศึกษา กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน ตัวบ่ งชี้ท1ี่ -6
การศึกษารายงานการประเมินตนเอง เอกสาร หลักฐาน ตลอดจน การสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู
ที่ ทาหน้าที่ การประกันคุณภาพ พบว่าสถานศึ กษามีการจัดการศึ กษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามวงจรคุณภาพ
PDCA มีการบริ หารงานเป็ นระบบชัดเจน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ตรวจสอบจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ตลอดจนผลงานด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ผลงานโครงงานคณิ ตศาสตร์ ผลงาน
1800
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โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ผลงานการแข่งขันทักษะในด้านต่างๆของนักเรี ยนในระดับภาคและระดับประเทศ จาก
ตัวบ่งชี้1-6 แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นผลมาจากการจัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารสถานศึกษาที่
มีกระบวนการได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาได้จดั โครงการ กิจกรรมที่ หลากหลายในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มี
การจัดกิจกรรม Open House โดยในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จะจัดแสดงผลการดาเนิ นงานและผลงานที่ได้ใน
แต่รอบปี การศึ กษานักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายได้แสดงผลงานในแต่ละโครงงานโดยเปิ ดบ้าน
ให้กบั โรงเรี ยนประถมศึกษาในจังหวัดอ่างทองได้เข้าเยีย่ มชม
มาตรฐานด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน ตัวบ่ งชี้ท7ี่
ผูบ้ ริ หารมีการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็ น
1ใน 500 โรงเรี ยนคุณภาพที่สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกให้ร่วมโครงการ World Class
Standard School มุ่งสร้างคุณภาพระดับโลก การศึกษามีการประเมินตามสภาพจริ ง ครู ทุกท่านมีการวิจยั นักเรี ยน
รายบุคคลเพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดการเรี ยนการสอน ในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ นวัตกรรม การจัดการ
เรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับบริ บทของนักเรี ยนในแต่ละระดับชั้นครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมผูป้ กครอง สมาคมศิษย์เก่า ภาครัฐและ
เอกชน เป็ นอย่างดี และมีการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยนและการเปลี่ยนของ
สังคมในประเทศและต่างประเทศสอดแทรกในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ เพื่อ ให้ผูเ้ รี ยนมีจิตสานึ กและตระหนักในการดาเนิ นชี วิตระบบการเรี ยนการสอนที่ กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และสร้างสรรค์ ครู มีการอบรม พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ด้านการเรี ยนการสอน ด้าน
กีฬาได้รับรางวัลจากในระดับประเทศ
มาตรฐานด้ านการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน ตัวบ่ งชี้ท8ี่ -11
มาตรการส่ งเสริม ตัวบ่ งชี้ท1ี่ 7-18
ผูบ้ ริ หารมีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มีการส่ งเสริ มการพัฒนานาวัต
กรรม งานวิจยั โครงงาน และกิจกรรมจานวนมากโดยสามารถเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์ดา้ นการเรี ยนการสอน
และได้รั บ รางวัล จากการเข้า ประกวดแข่ ง ขัน ในระดับ ภาคและระดับ ประเทศความพร้ อ มในทุ ก ด้า น ทั้ ง
สภาพแวดล้อ ม บรรยากาศเอื้ อ ต่ อ การเป็ นแหล่ ง เรี ยนรู ้ มี ศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ ต่ า งๆให้ บ ริ การทั้ งผู ้เรี ยนและ
บุคคลภายนอก
มาตรฐานด้ านการประกันคุณภาพภายใน กลุ่มตัวบ่ งชีพ้ นื้ ฐาน ตัวบ่ งชี้ที่ 12-13
ฝ่ ายบริ ห ารและคณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาก ากับ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ตาม
กระบวนการ PDCA เมื่ อเสร็ จสิ้ นการดาเนิ นงานโครงการ กิ จกรรม ครู ผูร้ ับผิดชอบ รายงานผลการ ปฏิ บตั ิงาน
สรุ ปแต่ละโครงการ แยกเป็ นกิจกรรม ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ครู ทุกคนจัดทารายงานประเมินตนเองSAR
ประจาปี สรุ ป ผลการประเมิ น ตามเกณฑ์ต ัว ชี้ วดั จากนั้น คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
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สถานศึ กษามี การจัดทา รายงานประเมินตนเอง SAR ประจาปี เพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และต้นสังกัดมีการ
กาหนดแนว ปฏิบตั ิงาน วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายในชัดเจน มีความพร้อม ครบถ้วนครอบคลุม

6.อภิปรายผล
มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มีการจัด
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จัดกิ จกรรมเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนทุก
ระดับชั้นได้เรี ยนรู ้ อย่างทัว่ ถึง ทุกคน และจัดระบบดูแลโดยพี่ดูแลน้องในการให้คาแนะนาช่วยเหลือทั้งการทาใบ
งาน ชิ้นงาน ตามที่ครู มอบหมาย แต่ท้ งั นี้ ครู ตอ้ งควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้นให้
ผูเ้ รี ยนฝึ กคิด ฝึ กทา ฝึ กแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยน
ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีการประเมินผลการเรี ยนด้วยวิธีการทดสอบ ดู ผลงาน การสังเกต การปฏิบตั ิจริ ง ที่
สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ นาผลการประเมินมาปรับเปลี่ ยน การเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา ผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภกร ศรี อยุธย์. (2554) การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยโครงงานเป็ นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบหนึ่ งที่ ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้เป็ น การสอนแบบโดยใช้โครงงานจึงเป็ นการสอนให้นักเรี ยนได้
รู ้จกั วิธีทาโครงการวิจยั เล็ก ซึ่งจะทาให้ผลการเรี ยนของนักเรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน
มาตรฐานด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การจัดกิ จกรรม การเรี ยนการสอนที่
หลากหลายรู ปแบบสถานศึกษาส่งเสริ มให้ครู มีการจัดบรรยากาศในห้องเรี ยน ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้วดั ผลประเมินผลตามสภาพจริ งให้มากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สลิตาริ น
สิ ริ ( 2558) ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญอย่างจริ งจังส่งเสริ มให้
ครู บุคลากรได้รับการอบรมการวัดผลประเมินผลให้ครู มีวิธีการวัดผลประเมินผลทีหลากหลายนิเทศกากับติดตาม
การเตรี ยมการสอนของครู นิเทศติดตามการใช้สื่อการสอนของครู
มาตรฐานด้านบริ ห ารการจัดการศึ กษา การบริ ห ารการศึ กษามี ความส าคัญ ต่อ การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด การศึกษา เพื่อให้เป็ นระบบ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของฐานิยาภิญโญสุนนั ท์ (2558) ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ หารต่อการบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยนวัด
ระดับมัธยมศึ กษาเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษากรุ งเทพมหานครจากคาถามปลายเปิ ดพบว่าการบริ ห ารด้าน
บุคลากรควรวางระบบการบริ หารบุคลากรให้มีมาตรฐานควรดูแลช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ไขปั ญหาการบริ หาร
บุคลากรและปรับปรุ งสู่การบริ หารที่ยงั่ ยืน
มาตรฐานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายใน มี ร ะบบกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี
คณะกรรมการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยกาหนดวิธีการ ขั้นตอน มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการมี การดาเนิ น การตามแผนปฏิ บัติการที่ กาหนดอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนมี การติ ดตาม
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานอย่างสม่ าเสมอ เน้น การมี ส่ วนร่ วมในการประกัน คุ ณ ภาพ อย่างเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิ รินรั ตน์ มาลาชาติ (2553) ระดับ การดาเนิ น งาน ประกันคุ ณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาผลวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู
ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนไม่
แตกต่างกันทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน สอดคล้อง กับงานวิจยั ของ สุพนัธ์ จูมสิ มมา (2553) ผลการวิจยั พบว่าครู
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และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขนาดเล็กมี ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาด
เล็กตามวงจร PDCA ไม่ แตกต่างกัน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1)สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษสามารถนาข้อค้นพบในครั้งนี้ไป
เป็ น ข้อมูลพื้นฐานในการดาเนินงานประกันคุณภาพตามกระบวนการโดยใช้วงจร PDCA โดยปรับตามบริ บทของ
สถานศึกษาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและบรรลุตามเป้ าหมาย
(2)โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ควรนาผลการวิจยั
ไปเป็ นข้อมูล สารสนเทศในการวางแผนการดาเนินงานและพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
7.2ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ควรมีการจัดทาการแผนการปฏิบตั ิงานประจาปี เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานตาม
กระบวนการที่ชดั เจนสามารถ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามเป้ าหมายในการรองรับการ
ประเมิน ภายนอกเพื่อให้การดาเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นขั้นตอนการดาเนิน
งานตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติระยะที่สี่ (พ.ศ. 2559-2563)
(2) ควรมีจดั อบรมพัฒนาศักยภาพให้กบั ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้เข้าใจใน
กระบวนการในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่
ชัดเจนส่งผลให้นาเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG213
คาศัพท์และทักษะการอ่าน ตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน(Learning Style) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปี การศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา ENG213 คาศัพท์และ
ทักษะการอ่าน ภาคการศึ กษา 1/ 2559 ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้แบบสารวจรู ปแบบการเรี ยนรู ้ (Learning Style Inventory) ที่
ดัดแปลงมาจาก มัณฑรา ธรรมบุ ศย์ (2550) วัดผูเ้ รี ยนแยกตามคณะวิชา เพื่อแบ่งกลุ่มคณะวิชาตามรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ 3 รู ปแบบ จากนั้นจึ งสุ่ มเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ตามกลุ่มเรี ยน (Section) โดยแต่ละ
กลุ่มเรี ยนเป็ นนักศึกษาคณะวิชาเดียวกัน ได้กลุ่มตัวอย่างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ละ 1 กลุ่มเรี ยน เป็ นตัวแทนผูเ้ รี ยนใน
แต่ล ะรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยได้กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ ม ได้แก่ 1) นักศึ กษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิ จ
จ านวน 50 คน เป็ นตัว แทนผู ้เรี ยนที่ เรี ยนรู ้ ไ ด้ ดี จ ากการฟั ง (Auditory Learners) 2) นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
สถาปั ตยกรรม จานวน 50 คน เป็ นตัวแทนผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ได้ดีจากการดู (Visual Learners) และ 3) นักศึกษาสาขา
ศิลปะการแสดงจานวน 50 คน เป็ นตัวแทนผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ได้ดีจากการสัมผัส (Kinesthetic Learners) รวม 150 คน
เครื่ องมือวิจยั ประกอบด้วย แบบสารวจรู ปแบบการเรี ยนรู ้ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้ น ENG213 คาศัพ ท์แ ละทัก ษะการอ่าน และแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าภาษาอังกฤษพื้ น
ENG213 ค าศัพ ท์แ ละทัก ษะการอ่ าน ผลการวิจัย แสดงว่า การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ป แบบการเรี ยนรู ้ ที่
แตกต่างกันของผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึนในทุกกลุ่มเรี ยน โดยพบว่า การจัดการเรี ยนการ
สอนให้เหมาะสมตามความถนัดและแบบแผนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน จะทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยดูได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกกลุ่มตัวอย่าง
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คาสาคัญ: รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, ทักษะการอ่าน, กระบวนการอ่าน, ความเข้าใจ
ในการอ่าน

ABSTRACT
The objectives of this article were 1) to examine the effect of learning style-based instructional
activities on the achievement in a course in a course ENG213 Vocabulary and Reading Skills’teaching and
learning of Sripatum University students in Academic Year 2016, and The sample for this research consisted of
150 students, including students from 3 learning styles: 50 of Visual Learners 50 of Auditory Learners, and 50
of Tactile Learners. They were obtained by cluster random sampling. The instruments used were pre-test and
post-test. The research results indicated that the teaching and learning activities based on the students’ learing
styles helped students to have better improvement in English reading comprehension skills. It was an effective
learning technique which helped the students to learn effectively and helped to improve their learning
outcomes. The teaching and learning activities based on the students’ learing styles led to the students’ learning
effectiveness in every group which was statistically significant at the level of .05.
KEYWORDS: Learning style, Learning achievment, Reading skills, Reading procedures, Reading Skills for
Comprehension

ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG213 คาศัพท์และทักษะการอ่าน เป็ นรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐาน คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีจานวนหน่ วยกิ ต 2 หน่ วยกิ ต เปิ ดสอนแก่นักศึ กษาทุกคณะวิชาในทุกภาค
การศึ กษา มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะการอ่านและเพิ่มพูนคาศัพท์ใหม่ๆ ให้แก่ผูเ้ รี ยน อันจะนาไปสู่ การ
พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้เพื่อต่อยอดในการเรี ยนวิชาอื่ นๆ ในอนาคตต่อไป แบบเรี ยนที่ ใช้มีเนื้ อหาที่
น่าสนใจและทันสมัย เน้นกิจกรรมการฝึ กอ่านในห้องเรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านต่างๆ พร้อมทั้งค้นคว้าหา
ความรู ้เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
ในฐานะผูป้ ระสานงานรายวิชา ENG213 คาศัพท์และทักษะการอ่าน ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมปั ญหาการจัดการ
เรี ยนการสอนจากข้อมูลความคิดเห็นของนักศึ กษาที่มีต่ออาจารย์ผูส้ อนหลายๆ กลุ่มเรี ยนในภาคการศึกษาก่อน
หน้าจากระบบการประเมินการเรี ยนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาจานวนหนึ่ งได้แสดง
ความคิดเห็ นในเชิ งลบต่อวิธีการจัดการเรี ยนการสอน โดยสามารถกล่าวในภาพรวมคือ กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนไม่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ และไม่มีความน่าสนใจ ผูส้ อนใช้วธิ ี การสอนแปล ไม่มีกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับคากล่าวของ สุ นีย ์ สันหมุด (2552) ซึ่ ง
กล่าวไว้วา่ ปั จจัยหนึ่งของปั ญหาการสอนอ่านของมาจากวิธีการสอนที่ไม่เหมาะสมของผูส้ อน ซึ่ งทาให้การสอน
อ่านล้มเหลวและไม่ทาให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการอ่านอย่างแท้จริ ง โดยผูส้ อนสอนโดยเน้นการแปล การจา
ศัพท์ กฎไวยกรณ์ ซึ่ งไม่ส่งเสริ มทักษะการคิด ทาให้ผเู ้ รี ยนอ่านไม่เข้าใจ และไม่สามารถสรุ ปองค์ความรู ้จาก
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การอ่านได้ ผูส้ อนควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความถนัดในการเรี ยน
จากปั ญ หาดังกล่ าว จึ งท าให้ผูว้ ิจัยสนใจศึ ก ษากิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสมส าหรั บผูเ้ รี ยนในแต่ล ะ
สาขาวิชา โดยพิจารณาจากความสนใจ ความถนัด และศักยภาพที่ แตกต่างกันของผูเ้ รี ยน จึงได้ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับทฤษฎีรูปแบบการเรี ยนรู ้ที่แต่งต่างกันของผูเ้ รี ยนจากนักการศึกษาหลายๆ ท่าน ซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั
มุ่งศึ กษาแนวคิ ด เรื่ องรู ป แบบการเรี ยนรู ้ (Learning style) ที่ อา้ งอิ งมาจาก Martin (1991) โดย Martin ได้แบ่ ง
ผูเ้ รี ยนตามรู ป แบบการเรี ย นรู ้ เป็ น 3 ประเภทหลัก คื อ 1) ลักษณะผูเ้ รี ย นที่ เรี ยนรู ้ ไ ด้ดี จ ากการฟั ง (Auditory
Learners) หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ได้ดีจากการฟัง และสามารถจดจาสิ่ งที่ฟังได้ ผูเ้ รี ยนประเภทนี้ จะสนุกกับการ
พูดคุย สัมภาษณ์ การอ่านออกเสี ยง สาหรับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะกับผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การ
อภิปราย การมีส่วนร่ วมในกลุ่มอภิปราย การรายงานปากเปล่า การร่ วมอภิปรายปากเปล่าตามแบบร่ างที่ได้เขียน
ไว้แล้ว 2) ลักษณะผูเ้ รี ยนที่ เรี ย นรู ้ ได้ดี จากการดู (Visual learners) หมายถึ ง ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ไ ด้ดี จากการดู และ
สามารถจาสิ่ งที่ดูได้ ผูเ้ รี ยนประเภทนี้จะการอ่านในใจ และการสังเกต กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะกับผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้
ได้แก่ การทาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก แผนที่ กราฟ แผนภาพ การ์ ตูน โปสเตอร์ แผนภูมิ ผังกราฟิ ก และข้อความที่ มี
ภาพประกอบจานวนมาก และ 3) ลักษณะผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนรู ้ได้ดีจากการสัมผัส (Kinesthetic Learners) หมายถึ ง
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ได้ดี จากการสัม ผัส พวกเขาจะเข้าใจในสิ่ งที่ ตนได้ล งมื อเขี ยน และเรี ยนรู ้ ได้ดีจากการลงมื อ ท า
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะกับผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ ได้แก่ การวาดภาพ การเล่นเกมกระดาน การทาภาพสามมิติ การทา
แบบจาลอง การทาตามที่ผสู ้ อนทาให้ดู
จากแนวคิ ดข้างต้น ผูว้ ิจยั ใช้แบบสารวจรู ปแบบการเรี ยนรู ้ (Learning Style Inventory) ที่ ดดั แปลงมา
จาก มัณฑรา ธรรมบุ ศย์ (2550) วัดผูเ้ รี ยนแยกตามคณะวิชา เพื่อแบ่ งกลุ่มผูเ้ รี ยนและคณะวิชาตามรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ 3 รู ปแบบ ได้กลุ่มผูเ้ รี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1) ผูเ้ รี ยนที่มีความถนัดทางด้านภาษา
ได้แก่ ผูเ้ รี ยนที่ ศึกษาอยู่ในคณะศิ ลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการบิ นและคมนาคม และวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการบริ การ เป็ นต้น จัดอยูใ่ นกลุ่มผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนรู ้ได้ดีจากการฟัง (Auditory Learners) 2) ผูเ้ รี ยนที่ มี
ความถนัดทางด้านการวาดภาพ การออกแบบ และงานศิ ลปะประเภทต่างๆ ได้แก่ ผูเ้ รี ยนที่ ศึกษาอยู่ในคณะ
ดิจิทลั มีเดีย และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เป็ นต้น จัดอยูใ่ นกลุ่มผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ได้ดีจากการดู (Visual learners) 3)
ผูเ้ รี ยนที่มีความถนัดทางด้านกีฬา ดนตรี การแสดง และการปฏิบตั ิการภาคสนาม ได้แก่ ผูเ้ รี ยนที่ศึกษาอยูใ่ นคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ เป็ นต้น จัดอยูใ่ นกลุ่มผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ได้ดีจากการสัมผัส (Kinesthetic
Learners)
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้เป็ นทางเลือกหนึ่ งในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านแก่ผเู ้ รี ยน ดังนั้น
บทความนี้ จะนาเสนอ (1) ลักษณะและจุดเด่น-จุดด้อยของการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน (2) ขั้นตอนในการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (3) กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนแก่ ผูเ้ รี ย นแต่ ล ะรู ป แบบการเรี ย นรู ้ (4) วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจัย (5) ค าถามของการวิจัย (6)
วิธีดาเนินการวิจยั (7) สรุ ปผลการวิจยั (8) การอภิปรายผล และ (9) ข้อเสนอแนะ
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1. ลักษณะและจุดเด่ น-จุดด้ อยของการจัดการเรียนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ ของผู้เรียน
นั ก จิ ต วิ ท ยาและนั ก วิ ช าการการศึ กษา (Dunn. 1979; Kolb, D. A. 1984; Ellis. 1985; Honey and
Mumford. 1986; Reid. 1995; Fleming, N., and Baume, D. 2006) ได้อธิ บายเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ (Learning
style) ดังนี้ คื อ รู ป แบบการเรี ยนรู ้ เป็ นลัก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะคน ซึ่ งบู ร ณาการลัก ษะทางกายภาพ อารมณ์
ความรู ้สึกนึกคิด ซึ่งแต่ละคนจะเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดต่างกัน
Martin (1991) และ มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2550) แบ่งผูเ้ รี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ
ได้แก่
1. ผูท้ ี่เรี ยนรู ้ได้ดีทางสายตา (Visual learner) เป็ นพวกที่เรี ยนรู ้ได้ดี ถ้าเรี ยนจากรู ปภาพ แผนภูมิ แผนผัง
หรื อจากเนื้ อหาที่เขียนเป็ นเรื่ องราว ผูท้ ี่เรี ยนรู ้ได้ดีทางสายตา ควรเลือกเรี ยนทางด้านสถาปั ตยกรรม หรื อด้านการ
ออกแบบ และควรประกอบอาชีพมัณฑนากร วิศวกร หรื อหมอผ่าตัด เป็ นต้น
2. ผูท้ ี่ เรี ยนรู ้ได้ดีทางโสตประสาท (Auditory learner) เป็ นพวกที่ เรี ยนรู ้ได้ดีที่สุด ถ้าได้ฟังหรื อได้พูด
ชอบฟั งเรื่ อ งราวซ้ าๆ และชอบเล่ าเรื่ อ งราวให้คนอื่ น ฟั ง ผูท้ ี่ เรี ยนรู ้ ได้ดี ท างการฟั ง -พูด มักพบในกลุ่ มที่ เรี ยน
ทางด้านดนตรี กฎหมายหรื อการเมือง ส่ วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็ นนักดนตรี พิธีกรทางวิทยุและโทรทัศน์ นัก
จัดรายการเพลง นักจิตวิทยา นักการเมือง เป็ นต้น
3. ผู ้ที่ เรี ย นรู ้ ท างร่ างกายและความรู ้ สึ ก (Kinesthetic percepters) เป็ นพวกที่ เรี ย นรู ้ ผ่ านการรั บ รู ้ ท าง
ความรู ้สึก การเคลื่อนไหว และร่ างกาย จะสามารถจดจาสิ่ งที่เรี ยนได้ดีหากได้มีการสัมผัสและเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อ
สิ่ งที่ เรี ยน ผูท้ ี่ เรี ยนรู ้ได้ดีทางการสัมผัส สาขาวิชาที่ เหมาะกับผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ ได้แก่ วิชาก่อสร้าง วิชาพลศึกษา และ
ควรประกอบอาชีพเกี่ ยวกับการก่อสร้างอาคาร หรื องานด้านกีฬา หรื อประเภทงานที่ ตอ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์
งานที่ตอ้ งมีการเต้นรา และการเคลื่อนไหว เป็ นต้น
เนื่ องจาก ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีรูปแบบหรื อลีลาการเรี ยนรู ้ไม่เหมือนกัน การที่ ผสู ้ อนสามารถรู ้วา่ ผูเ้ รี ยนมี
รู ปแบบการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างไร จะประสบความสาเร็ จในการถ่ายทอดความรู ้ไปยังผูเ้ รี ยน และจะทาให้ผเู ้ รี ยนได้
พัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถมากที่สุด
ทั้งนี้ การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนตามความถนัด ความสนใจ หรื อตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษาทัว่ ไปเป็ น
เรื่ องที่ ทาได้ยาก ทาให้บางกลุ่มเรี ยนอาจประกอบไปด้วยผูเ้ รี ยนที่ มีความหลากหลาย ผูส้ อนจึ งควรออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อผูเ้ รี ยนทุกรู ปแบบการเรี ยนรู ้ อาจมีการบูรณาการกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเน้น
กิจกรรมกลุ่มที่ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaborative) และสามารถแสดงศักยภาพตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ของตนเอง

2. ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนตามรู ปแบบการเรียนรู้ ของผู้เรี ยนและการประเมินผล
สาหรับขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ในรายวิชา ENG213 Vocabualry
and Reading Skills ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การนาเข้าสู่บทเรี ยน (Warm-up activity) นาเข้าสู่บทเรี ยนด้วยการสนทนาโต้ตอบ การถามตอบ หรื อการระดมความคิด ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับหัวข้อของเนื้ อเรื่ องที่จะอ่าน ประกอบกับการใช้สื่อ
ที่มีความน่าสนใจ เช่น รู ปภาพ วีดีโอ เป็ นต้น
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ขั้น ตอนที่ 2 ขั้น ก่ อนอ่ าน (Pre-reading) ผูเ้ รี ยนคาดเดาเกี่ ยวกับ เรื่ องที่ จะอ่านจากการสารวจ หัวข้อ
(Topic) ชื่อเรื่ อง (Title) และรู ปภาพประกอบ พร้อมทั้งสารวจโครงสร้างหลักของเรื่ อง ว่าประกอบไปด้วยย่อหน้า
กี่ยอ่ หน้า ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย กี่หัวข้อย่อย หลังจากนั้น ผูส้ อนกาหนดเป้ าหมายในการอ่านแก่ผเู ้ รี ยน โดย
การให้คาถามนา เพื่อเป็ นการกาหนดแนวทางในการอ่าน และกาหนดคาศัพท์ที่ผเู ้ รี ยนควรรู ้จากเนื้อเรื่ องนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสอนอ่าน (While-reading) ผูเ้ รี ยนฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้ อเรื่ อง โดยผูส้ อน
วัดความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยนด้วยกิ จกรรมการถาม-ตอบ และการเล่าเรื่ องย้อนกลับ (Retelling) และการ
บอกใจความสาคัญ (Main idea) ในแต่ละย่อหน้า ด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกันตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นหลังอ่าน (Post-reading) ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้อง
ของคาศัพท์จากบริ บทที่อ่าน สรุ ปโครงสร้างของเนื้อเรื่ อง (Content structure) ประเด็นสาคัญ (Supporting details)
และใจความสาคัญ (Main idea) ของเนื้อเรื่ องที่อ่าน
สาหรับการประเมินความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยนในแต่ละรู ปแบบการเรี ยนรู ้น้ นั ผูส้ อนประเมินจาก
กิ จกรรมการเล่ าเรื่ อ งย้อ นกลับ (Retelling) และการน าเสนอใจความสาคัญ (Main idea) ในแต่ ล ะย่อ หน้า ใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนขั้นตอนที่ 3 ขั้นสอนอ่าน (While-reading)

3. กลยุทธ์ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะการอ่านแก่ ผ้ เู รี ยนในแต่ ละรู ปแบบ
การเรี ยนรู้
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจตามความสนใจและความถนัดของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ผูเ้ ขียนได้สอดแทรกกิจกรรมการฝึ กอ่านในขั้นตอนที่ 3 ขั้นสอนอ่าน (While-reading) ที่แตกต่างกันใน
แต่ละกลุ่มรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ได้ดีจากการฟั ง
(Auditory Learners) ผูเ้ รี ยนจะทากิ จกรรมกลุ่มย่อยในการอ่านเนื้ อเรื่ องพร้ อมกับอภิ ปรายร่ วมกัน และออกมา
นาเสนอความคิดหน้าชั้นเรี ยน เพื่อเล่าเรื่ องย้อนกลับ (Retelling) และสรุ ปใจความสาคัญ (Main idea) ของแต่ละย่อ
หน้า พร้ อ มกับ ใช้สื่ อประกอบการน าเสนอที่ เหมาะสม และมี การถาม-ตอบร่ วมกับ เพื่ อนกลุ่ม อื่ น ๆ หลังการ
นาเสนอ ซึ่ งถือเป็ นการแบ่ งปั นความคิดให้แก่เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนด้วย ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นตัวแทนผูเ้ รี ยนที่
เรี ยนรู ้ได้ดีจากการดู (Visual Learners) ผูเ้ รี ยนจะมีโอกาสได้แสดงความถนัดทางศิลปะของตนเอง โดยหลังจากที่
ผูเ้ รี ย นอ่ านเรื่ อ งร่ วมกัน เป็ นกลุ่ ม ย่อ ย ผูเ้ รี ย นจะถ่ ายทอดความคิ ด เพื่ อ เล่ าเรื่ องย้อ นกลับ (Retelling) และสรุ ป
ใจความสาคัญ (Main idea) ของแต่ละย่อหน้า โดยการออกแบบและจัดทาแผนที่ความคิด (Mind map) มีการวาด
ภาพประกอบและการใช้สีสันอย่างอิสระตามความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนผูเ้ รี ยน
ที่เรี ยนรู ้ได้ดีจากการสัมผัส (Kinesthetic Learners) จะเล่าเรื่ องย้อนกลับ (Retelling) และสรุ ปใจความสาคัญ (Main
idea) ของแต่ละย่อหน้าด้วยการทากิจกกรมกลุ่มย่อย เช่น การเติมคาในเนื้ อเรื่ องเพื่อสรุ ปเรื่ อง การจับคู่หัวข้อและ
รายละเอียดเพื่อบอกใจความสาคัญ หรื อการแสดงบทบาทสมมติ เป็ นต้น
โดยกิจกรรมการเรี ยนการสอนของทุกกลุ่มรู ปแบบการเรี ยนรู ้น้ นั จะเน้นกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กนั เป็ นการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เสริ มต่อความรู ้ให้แก่กนั และกัน โดยมีครู ผสู ้ อน
เป็ นเพียงผูใ้ ห้คาแนะนา และช่วยสรุ ปความคิดที่ถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสม
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4. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG213 คาศัพท์และทักษะการอ่าน ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ปี การศึกษา 2559 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (Learning Style)

5. คาถามของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG213 คาศัพท์และทักษะการอ่าน ของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ปี การศึกษา 2559 เป็ นอย่างไร หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นนักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนในรายวิชา ENG213 คาศัพ ท์และ
ทักษะการอ่าน ภาคการศึ กษา 1/ 2559 ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้แบบสารวจรู ปแบบการเรี ยนรู ้ (Learning Style Inventory) ที่
ดัดแปลงมาจาก มัณฑรา ธรรมบุ ศย์ (2550) วัดผูเ้ รี ยนแยกตามคณะวิชา เพื่อแบ่งกลุ่มคณะวิชาตามรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ 3 รู ปแบบ จากนั้นจึ งสุ่ มเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ตามกลุ่มเรี ยน (Section) โดยแต่ละ
กลุ่มเรี ยนเป็ นนักศึกษาคณะวิชาเดียวกัน ได้กลุ่มตัวอย่างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ละ 1 กลุ่มเรี ยน เป็ นตัวแทนผูเ้ รี ยนใน
แต่ล ะรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยได้กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ ม ได้แก่ 1) นักศึ กษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิ จ
จ านวน 50 คน เป็ นตั ว แทนผู ้เรี ยนที่ เรี ยนรู ้ ไ ด้ ดี จ ากการฟั ง (Auditory Learners) 2) นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
สถาปั ตยกรรม จานวน 50 คน เป็ นตัวแทนผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ได้ดีจากการดู (Visual Learners) และ 3) นักศึกษาสาขา
ศิลปะการแสดงจานวน 50 คน เป็ นตัวแทนผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ได้ดีจากการสัมผัส (Kinesthetic Learners) รวม 150 คน
6.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
6.2.1 แบบสารวจรู ปแบบการเรี ยนรู ้ (Learning Style Inventory)
6.2.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้น ENG213 คาศัพท์และ
ทักษะการอ่าน
6.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษพื้น ENG213 คาศัพท์และทักษะ
การอ่าน (Pre-Test and Post-Test) จานวน 30 ข้อ แบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ เป็ นชุดเดียวกัน มีความเชื่อมัน่ 0.91
แสดงว่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์สูง
6.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ (1) ค่าเฉลี่ย (2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (3) การทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ t-test (pair)

7. สรุ ปผลการวิจัย
ผลจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 150 คน ที่ มีรูปแบบการเรี ยนรู ้ที่
แตกต่ างกัน ในแต่ ล ะกลุ่ ม เรี ยน ด้วยแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าภาษาอังกฤษพื้ น ENG213
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คาศัพ ท์และทัก ษะการอ่ าน ชุ ด เดี ยวกัน จานวน 30 ข้อ ก่ อนการเรี ยน (Pre-test) และหลังการเรี ยน (Post-test)
พบว่าในภาพรวมผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน ดูได้จากค่าเฉลี่ยของ คะแนน Post-test สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนน Pre-Test อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ในทุกกลุ่มเรี ยน แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน มีแนวโน้มทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์การเรี ยนดีข้ ึน ดังแสดงในตาราง
ตาราง 1 เปรี ยบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วัดก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน จาแนกตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
(Learning Style)

คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
วัดก่อนเรี ยน
S.D.
X

คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
วัดหลังเรี ยน
S.D.
X

50

16.91

4.14

21.22

4.18

7.70

50

17.90

4.12

22.57

3.90

7.10

50

16.58

3.56

20.96

2.34

8.33

จานวน
นักศึกษา

1. ผูเ้ รี ยนสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ
(Auditory Learners)
2. ผูเ้ รี ยนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Visual
Learners)

t

3. ผูเ้ รี ยนสาขาวิชาศิลปะการแสดง (Tactile
Learners)

8. อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา ENG213 คาศัพท์และ
ทักษะการอ่ าน ของนักศึ กษามหาวิท ยาลัยศรี ป ทุ ม ภาคการศึ กษา 1/2559 จากผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ สามารถ
อภิปรายผล ดังต่อไปนี้
จากการการศึ กษาพบว่า ผูเ้ รี ยนที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน (Learning Style) ในรายวิชา ENG213 คาศัพท์และทักษะการอ่าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น ในทุก
กลุ่มเรี ยน ทั้งนี้อาจเป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก ผูเ้ รี ยนได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับลักษณะ
การเรี ยนรู ้ของตนเอง มีปฎิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยนคนอื่นในกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะช่วยในการเสริ มต่อความคิดแก่กนั และ
กัน และได้แ สดงศัก ยภาพในการถ่ ายทอดสิ่ งที่ ได้เรี ย นรู ้ ตามความถนัด ของตนเอง สอดคล้อ งกับ สิ ร ารั กษ์
ศรี มาลา และรุ่ งทิวา หวังเรื องสถิตย์ (2558) ซึ่ งได้ศึกษาเรื่ องผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนการพยาบาลทารกแรกเกิ ดแบบ VARK Learning Style โดยผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนแบบ VARK learning style มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการพยาบาลทารก
แรกเกิดสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนแบบ VARK
learning style มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (Mean= 4.40, SD=0.56)
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9.ข้ อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั ผูส้ อนควรมีการสารวจรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนก่อนที่ จะ
วางแผนการสอน เพื่ อ ให้ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมี ค วามเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ความถนั ด และ
ความสามารถของผูเ้ รี ยน อันจะช่วยส่งเสริ มให้การเรี ยนการสอนนั้นๆ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
2. เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในแต่ละกลุ่มเรี ยนมี
ความแตกต่างกัน ผูส้ อนควรวัดความเข้าใจของผูเ้ รี ยนในแต่ละกลุ่มรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู ้ในการเรี ยนการสอนครั้งนั้นหรื อไม่ หากพบว่า ผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจหรื อเข้าใจไม่คลอบคลุมประเด็นทั้งหมด
ผูส้ อนควรให้คาแนะนาและเติมเต็มความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนให้สมบูรณ์
9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน(Learning
style) ในรายวิชาอื่นๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป
2. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (Learning
style) กับตัวแปรตามอื่นๆ เช่น ความสนใจในการเรี ยน ความสามารถในการคิดขั้นสูง เป็ นต้น เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ ต่อไป
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กพืน้ ฐาน ในศตวรรษที่ 21
โดยใช้ แนวคิดห้ องเรียนกลับด้ าน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
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คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่ นปิ นัทธ์ จ่ าดา
บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
พื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิ ดห้องเรี ยนกลับด้าน โครงการพัฒ นาศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิ ธิ
รักษ์ไทย โดยศึ กษาจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กและสังเกตการสอนผูส้ อนคอมพิ วเตอร์ กราฟิ ก จานวน 12 ท่ าน
สัม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านห้อ งเรี ยนกลับ ด้าน จานวน 8 ท่ าน และสารวจความต้องการของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก จากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 สถาบัน จานวน 180 คน ในหลักสูตรที่มีการจัดการเรี ยนการสอน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ระดับมหาวิทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่า ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิ ธิรักษ์ไทย การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ควรเกิดจากการสอนแบบสาธิ ตโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งมีการนาแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านมาใช้
ในการเรี ยนรู ้ ร้อยละ 50 ของการสอน โดยมีลกั ษณะของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการใช้เทคโนโลยีที่ตวั ของ
ผู ้เรี ย น สามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง สามารถศึ ก ษาเนื้ อหาจากสื่ อ นอกชั้น เรี ย น โดยมี อ งค์ ป ระกอบตาม
องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้ 1) ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ในหลักการ
เบื้องต้นของโปรแกรมในการออกแบบ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้ 2) ด้านเนื้อหาการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
กาหนดเนื้ อหาตามความต้องการหรื อสิ่ งที่ตนเองสนใจ 3) ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนได้เกิดการฝึ กทักษะจาก
วิธีการปฏิบตั ิงานจริ ง ตามความถนัดของตนเอง ซึ่ งนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ จากการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู ้ดว้ ยวิธีการต่างๆ ที่ตนเองเลือกตามนวัตกรรมในยุคศตวรรษที่ 21 4) ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ใช้สื่อ Video
Multimedia ผูเ้ รี ย นสามารถเรี ยนรู ้ เนื้ อหาต่ างๆ ได้ล่ ว งหน้าตามที่ ต นเองสนใจ 5) ด้านการวัด ผลประเมิ น ผล
สามารถวัดได้จากกระบวนการสอบวัดความรู ้ทางวิชาการ หรื อการทดสอบปฏิบตั ิ จากผลงานสาเร็ จในภาคปฏิบตั ิ
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ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อทรงคุณวุฒิ โดยเป็ นลักษณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกัน เพื่อการ
พัฒ นาปรั บปรุ งผลงาน ซึ่ งแนวทางนี้ เน้นลักษณะการเรี ยนรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ นอกชั้นเรี ยนอย่างอิ สระทั้งด้าน
ความคิ ด และวิ ธี ก ารฝึ กปฏิ บั ติ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ ผู ้เรี ย นมี ทั ก ษะการเรี ยนรู ้ แ ห่ ง ศตวรรษที่ 21 ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ข้อเสนอแนะการวิจยั ควรมีการศึกษาผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยใช้แนวคิดห้องเรี ยนกลับ
ด้าน ที่ มีต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ ทางด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก การฝึ กให้ผูเ้ รี ยนนาเสนอผลงานของ
ตนเอง สามารถวิเคราะห์ผลงาน และพัฒนาผลงานกราฟิ กของตนเองในอนาคต
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนการสอน คอมพิวเตอร์กราฟิ ก ห้องเรี ยนกลับด้าน ศตวรรษที่ 21

ABSTRACT
The objective of this research was to present the guidelines for self-directed learning on basic
computer graphics in the 21st century based on flipped classroom concept under the Child and Youth
Development Project of RAKS THAI (A Member of CARE International). The study was conducted by indepth interview and observation of computer graphics teaching subject by 12 teachers. Data were collected by
in-depth interviews with 8 flipped classroom experts, and survey of the needs of 180 students who studied
computer graphics from 3 educational institutions providing computer graphics instruction at university level.
From the research result, it was found that self-directed learning on basic computer graphics in the 21st
century based on flipped classroom concept in the Child and Youth Development Project should start with an
instructional demonstration by a experts. Implementing this flipped classroom concept has been used 50 % for
teaching in the classroom. The self-directed learning through the use of technology can be used for self-directed
learning with the learning curriculum elements as follows: 1) In the aspect of the set objectives, students would
gain knowledge of the basic principles of the program to be used, 2) In the aspect of the learning content,
students were involved in determining content based on their needs or interest, 3) In the aspect of the learning
activities, students practiced their skills from the actual work. This would lead to innovative learning from
searching of knowledge through various methods among their choice based on innovation in the 21st century, 4)
In the aspect of the video multimedia as a teaching materials, students was able to learn the content in advance
based on their own interests, 5) In the aspect of the result measurement and evaluation, it can be measured from
the test process of academic knowledge or practice test. From the result of the practice that have gone through
criticism of experts by exchanging opinions to improve the work piece, it was found that this approach
emphasizes the learning style of independent learning resources both in terms of thinking and practicing to
effectively enhance the students learning skills of the 21 st century. Suggestions from the research include there
should be study conducted on the results of self-directed learning using the flipped classroom concept with the
responsibility and achievement in computer graphics, students’ practice on the presentation of their work,
analyze their work, and develop their own graphics in the future.
KEYWORDS: Teaching management, Computer graphics, Flipped classroom, 21st century
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สังคมในศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ทั้งในสังคมเมืองที่
เจริ ญรุ่ งเรื อง ไปตลอดจนชุมชนชนบทที่ ห่างไกลความเจริ ญ ซึ่ งผูเ้ รี ยนในยุคนี้ นอกจากจะได้รับการศึ กษาขั้น
พื้นฐานให้มีความรู ้เพื่อดารงชีวิตแล้ว ทักษะเพิ่มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับด้านการคิด และความสามารถในการเรี ยนรู ้
ผ่านเทคโนโลยีผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารโทรคมนาคม ก็มีส่วนสาคัญ ที่ สังคมหรื อ
หน่วยงานที่มีบทบาทรับผิดชอบ ควรเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพื่อเตรี ยมความพร้อมของ
ผูเ้ รี ยนให้สามารถที่ สามารถไปทางานในตาแหน่ งต่างๆ ในสังคม ตามยุคศตวรรษที่ 21 ได้ จึ งมีความจาเป็ นที่
จะต้องผลักดันส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากขึ้น (วัฒนา แสงรุ่ งเรื องวัฒนา, 2559: 23) ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้อธิ บายถึงการจัดการศึกษาในยุคปั จจุบนั ที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ส่งเสริ มให้ฝึกกระบวนการคิดหาความรู ้ดว้ ยตนเอง จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายด้วยรู ปแบบที่
เหมาะสม เพื่อการฝึ กปฏิ บตั ิจริ ง แล้วเกิ ดการประยุกต์ใช้ความรู ้ ที่มีมาใช้ในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ซึ่ งการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในวิชาความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ ก จะเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีการพัฒนาฝึ กทักษะและปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้เกิ ดความเชี่ ยวชาญด้วยเครื่ องมือที่ ทนั สมัยและโปรแกรมที่ มีความเป็ นยุคของศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ใช้อยูใ่ นรู ปแบบปั จจุบนั จึงจาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและพัฒนา
ทุ ก ส่ วนอย่างรอบด้าน (สัน ติ คุ ณประเสริ ฐ , 2541) โดยวิธีการบู รณาการแนวคิ ด ห้องเรี ยนกลับ ด้าน (Flipped
classroom) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ผ่านการเรี ยนด้วยตนเอง จากสื่ อ
อื่นๆ นอกเหนื อจากการเรี ยนในชั้นเรี ยนโดยมีครู เป็ นผูส้ อน ซึ่ งการเรี ยนในชั้นเรี ยนแบบเดิม จะเน้นการสื บค้น
ข้อมูลกับเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน โดยมีครู ผสู ้ อนคอยให้คาแนะนา
โครงการพัฒ นาศักยภาพเด็ กและเยาวชน มู ล นิ ธิรักษ์ไทย (A member of CARE International) เป็ น
โครงการหนึ่ งที่กาลังมีความคิดริ เริ่ มในการเข้าไปมีบทบาทพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของเด็กและเยาวชน ด้วย
การนาวิถีชีวติ การเรี ยนรู ้ ผนวกเข้ากับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนมาเป็ นตัวสร้างเนื้ อหา เพื่อการสร้าง
อาชีพและการทาสื่ อกราฟิ กอย่างง่ายในการบอกเล่าเรื่ องราวและประชาสัมพันธ์ให้เกิดอาชีพของคนในชุมชน ซึ่ ง
คุ ณ ยุว ลัก ษณ์ เหมะวิบู ล ย์ (สั ม ภาษณ์ , 21 ส.ค. 2560) ได้ก ล่ าวไว้ในบทสั ม ภาษณ์ ว่า เด็ ก และเยาวชนที่ ร่ ว ม
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิ ธิรักษ์ไทยจะเป็ นเด็กที่มีความสามารถในการช่วยเหลือครอบครัว
หรื อชุ มชน แต่ขาดเพียงโอกาสที่ จะได้รับการจัดการเรี ยนการสอนจากผูเ้ ชี่ ยวชาญอย่างสม่ าเสมอ จึ งทาให้กา
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในบางเรื่ องขาดการพัฒนาต่อยอด เช่น เรื่ องของการเรี ยนออกแบบ ที่เด็กในโครงการหลายคนมี
ความรัก ชอบในสายวิชาศิลปะ จึงต้องอาศัยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อที่เป็ นโทรทัศน์ ครู ศิลปะในท้องถิ่นเป็ น
หลัก และนาความรู ้ที่ได้ไปพัฒนารู ปแบบผลงานตามที่ตนเองถนัด
จากความสาคัญและที่มาของวิจยั ในข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงเห็ นถึงความสาคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อ
ยอดความรู ้ ให้ กับ เด็ ก และเยาวชนที่ ร่ ว มโครงการพัฒ นาศัก ยภาพเด็ กและเยาวชน มู ล นิ ธิรั กษ์ไ ทย โดยการ
ศึ กษาวิจยั เพื่อนาเสนอแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนการออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก โดยใช้แนวคิ ด
ห้องเรี ยนกลับด้าน ให้มี ความเหมาะสมกับบริ บทและตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ที่ เหมาะสมกับการ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 โดยการสอบถามและสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
และในรายวิชาที่ เกี่ ยวข้องที่ เป็ นเชิงการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบฝึ กปฏิบตั ิ ที่ มีการนาแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านไปใช้
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ประกอบการจัดการเรี ยนการอสน เพื่อนาข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ไปพัฒนาเป็ นแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน โครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทย ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21
โดยใช้แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ มุ่ งศึ ก ษาแนวทางการจัด การเรี ยนรู ้ ด้ว ยตนเอง ด้านคอมพิ วเตอร์ ก ราฟิ กพื้ น ฐาน
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิ ธิรักษ์ไทย ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั เชิงประยุกต์ (Applied research)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ ผูส้ อนคอมพิวเตอร์กราฟิ กและศิลปะ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน และ และ 3. ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิ ก จาก 3
สถาบัน ได้แก่ 1. สาขาวิชาออกแบบนิ เทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยคุ ดิจิทลั คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม 3. สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี และกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ศึ ก ษา ได้แ ก่ 1) ผู ้ส อน
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คอมพิ วเตอร์ กราฟิ กและศิ ล ปะ จ านวน 12 ท่ าน 2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้แ นวคิ ด
ห้องเรี ยนกลับ ด้าน โดยการเลื อกตัวอย่างด้วยการสุ่ มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จานวน 8 ท่ าน และ 3)
ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิ ก จากทั้ง 3 สถาบัน รวมจานวน 180 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ 2) ด้านเนื้ อหาสาระ3) ด้าน
กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน 4) ด้ า น สื่ อการเรี ยน การสอน และ 5) ด้ า นการวัด และประเมิ นผล และ
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิดห้องเรี ยน
กลับด้าน และตัวแปรตาม คือ วิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนที่เลือกด้วยตนเอง
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1) แบบสอบถามความต้อ งการของผู ้เรี ย นในการจัด การเรี ย นการสอนคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก
เป็ นแบบสอบถามที่ มีลกั ษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 2) แบบสัมภาษณ์ผูส้ อนคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
โดยใช้แนวคิ ดห้ อ งเรี ยนกลับ ด้าน โดยจะใช้แ บบสัม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ าง (Structured Interview) 3) แบบ
สัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แนวคิ ดห้องเรี ยนกลับด้านเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ด้วย
ตนเองได้ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 4) แบบสังเกตการสอนสาหรับ ผูส้ อน
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กโดยใช้แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบกึ่งมีโครงสร้าง แบบสังเกตมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิ ก โดยใช้แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน โดยการสังเกตจากการจัด
กิจกรรมในชั้นเรี ยนของผูส้ อนในระดับมหาวิทยาลัย
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ขอ้ มูลจากการดาเนินการมาวิเคราะห์ตามลักษณะเครื่ องมื อโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้ อหาและนาเสนอในรู ปตารางประกอบ
ความเรี ยง

5. สรุ ปผลการวิจัย
ด้ านองค์ ประกอบการเรียนการสอนด้ วยตนเอง 5 ด้ าน
1) ด้ าน การก าห น ดวั ต ถุ ป ระสงค์ ควรก าห น ดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ผู ้ เ รี ยน สามารถอธิ บ ายถึ ง
ทฤษฎีหลักการทางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ กได้ มีความรู ้ความเข้าใจในการนาความรู ้ทางคอมพิวเตอร์
กราฟิ กไปประยุกต์ใช้ได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหา สร้างขั้นตอนการทางาน ให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาการ
ฝึ กทักษะและการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถที่จะสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิ กได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและมีรูปแบบที่เหมาะสม
2) ด้ านเนื้อหาสาระ ควรเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี ส่ วนร่ วมในการกาหนดเนื้ อหาในการเรี ยนรู ้ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเป็ นผูจ้ ดั เนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน เพราะผูเ้ รี ยนที่มีใจ
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รักที่ จะศึ กษาค้นคว้าตามความต้องการ จะเกิดการศึ กษาต่อเนื่ องและมีแรงกระตุน้ ให้เกิดความอยากรู ้อยากเห็ น
อยากเรี ยนรู ้อย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งจะนาไปสู่การเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3) ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน ควรให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ตามที่ผเู ้ รี ยนสนใจ เปิ ด
โอกาสให้ ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กทักษะจากการปฏิ บัติ ง านด้วยตนเอง ตามความถนั ด ของแต่ ล ะบุ ค คล รวมทั้ง สร้ า ง
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ให้เต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย สื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมี
ส่วนร่ วมในการสร้างความรู ้ผา่ นการมีส่วนร่ วมระหว่างกัน
4) ด้ านสื่ อการเรี ยนการสอน ควรใช้สื่อ Video Multimedia และสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ประเภทต่างๆ เช่ น
สื่ อเว็บไซต์ สื่ อออนไลน์ Youtube เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกัน
5) ด้ านการวัดและประเมินผล ควรวัดความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนโดยการให้ผูเ้ รี ยนเขี ยนสรุ ปองค์
ความรู ้ ที่ ได้ห ลังเรี ยน โดยการน าเสนอผลงานที่ ควรดู โดยรวมทั้งความถู กต้อ งเหมาะสม ความสวยงามและ
พฤติ ก รรมในการปฏิ บัติ งานภายในชั้น เรี ย น และควรประเมิ น โดยการให้ ก ารตอบกลับ แก่ ผู ้เรี ย นในทัน ที
(Feedback) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถทาความเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

6. อภิปรายผล
องค์ ประกอบการเรียนการสอน 5 ด้ าน
1) ด้ านการกาหนดวัตถุประสงค์ ควรกาหนดเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ สามารถอธิบายถึงทฤษฏี
หลัก การท างานของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ กราฟิ กได้ สามารถน าความรู ้ ค วามเข้าใจไปประยุ กต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาจริ ง รู ้จกั การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ กราฟิ กในการออกแบบรวมถึงการนาเสนอภาพกราฟิ ก รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ปัญหา สร้างขั้นตอนการทางาน ให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาการฝึ กทักษะและการปฏิบตั ิงานเพื่อให้
เกิดความเชี่ยวชาญตามความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล ซึ่ งในการกาหนดจุดมุ่งหมายผูส้ อนจึงควรคานึ งถึง
พื้นฐานของผูเ้ รี ยน ต้องการที่ จะฝึ กทักษะผูเ้ รี ยนในด้านใดและมากน้อยเพียงใด (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ ,2557: 27)
เช่ นเดี ยวกับ Hastert (2010) ซึ่ งกล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 เห็ นได้ชัดเจนขึ้ น ว่า การศึ กษาทางศิ ลปะจาเป็ นต้อง
เรี ยนรู ้เพิ่มเติมนอกจากตารา หลักสู ตรที่เรี ยน อาจารย์จาเป็ นต้องที่จะสอนนักเรี ยนถึงความสาคัญของเทคโนโลยี
ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ยนรู ้ การนามาใช้ในการสื่ อสารและการแก้ปัญหา
2) ด้ านเนื้อหาสาระ ควรเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี ส่ วนร่ วมในการกาหนดเนื้ อหาในการเรี ยนรู ้ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเป็ นผูจ้ ดั เนื้ อหาให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับ ทิ ศ
นา แขมมณี (2555) กล่าวว่า การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนกาหนดเนื้ อหา วิธีการ และสื่ อการเรี ยนการสอนตามความ
สนใจ โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูส้ อนจัดเตรี ยมเนื้ อหา วัสดุ สื่ อ กิจกรรมตามขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองโดยมีผสู ้ อนคอยให้คาแนะนาและให้ความรู ้ ซึ่ ง ผูเ้ รี ยนที่มีใจรักที่จะศึกษา
ค้นคว้าตามความต้องการจะก่อให้เกิดเกิดการศึกษาต่อเนื่ อง และมีแรงกระตุน้ ให้เกิดความอยากรู ้อยากเห็นอยาก
เรี ยนรู ้อย่างไม่สิ้นสุ ด ซึ่ งจะนาไปสู่ การเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวิต รวมทั้งให้ความสาคัญกับบริ บทเนื้ อหาให้มีความ
เหมาะสมกับวัยของการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ไม่ยากจนผูเ้ รี ยนไม่อยากที่ จะปฏิ บัติงานหรื อไม่ง่ายจนผูเ้ รี ยนไม่ให้
ความสาคัญกับเนื้อหา
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3) ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน การให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามที่ ผเู ้ รี ยนสนใจ เปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะจากการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองตามความถนัดของแต่ละบุคคล เนื่ องจากผูเ้ รี ยนแต่ละ
คนมีความแตกต่างด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ และเจตคติ ฯลฯ นาเอาประสบการณ์ของตนเอง
มาใช้ในการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ Miller (2014: 19) ที่กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้แบบส่ วนบุคคลได้ตามความ
สนใจของตนเอง โดยผูเ้ รี ยนสามารถที่ จะค้นคว้าหาคาตอบเกี่ ยวกับคาถามของตนเอง รวมทั้งสามารถทางานได้
อย่างมีอิสระ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างความรู ้ผ่านการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน โดยการเรี ยนใน
ชั้นเรี ยนจะเน้นการสื บค้นข้อมูลกับเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน โดยมีผสู ้ อนคอยให้คาแนะนา ควรกาหนดโจทย์ให้มีความ
เหมาะสมกับ ความสามารถของผู ้เรี ย น เพื่ อ ให้ ผู ้เรี ย นเห็ น ความส าคัญ กับ การปฏิ บั ติ ง าน ฝึ กผู ้เรี ย นให้ ใ ช้
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนในการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อแก้ไขปั ญหาการจัดการเรี ยน
การสอนให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น (เนาวนิ ตย์ สงคราม, 2553: 18) นาไปสู่ การสร้าง
นวัตกรรม ตามความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีกระบวนการจากการค้นคว้าเทคนิ ควิธีการที่แตกต่างหลากหลาย
รวมทั้งสามารถนาไปถ่ายทอดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่นเดียวกับ กิดานันท์ มลิทอง (2540) ที่กล่าวว่า นวัตกรรม
เป็ นการแสดงออกถึงความคิด การปฏิบตั ิหรื อการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงจากของเดิมที่มีอยูข่ องผูเ้ รี ยน ให้สามารถ
ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นและเพื่อช่วยให้การปฏิ บตั ิงานนั้นๆ มีความทันสมัยมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเดิม ในขณะที่พิศวาส
ปทุมุต์ตรังษี (2556) กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผลิตความรู ้ และพัฒนานวัตกรรมที่ เป็ น
ผลิตผลและกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยี โดยการประยุกต์ใช้ความรู ้ในการสร้างแนวคิดใหม่ สามารถสร้างงาน
ที่ เป็ นต้นแบบในการสื่ อถึงเอกลักษณ์ ความเป็ นตัว ตน และสอดคล้องกับผลการศึ กษาของวัฒ นโชติ การเรื อง
(2559) พบว่า ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้นวัตกรรมคุณลักษณ์ศึกษาด้านการเรี ยนรู ้ จะส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความ
ใฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เรี ย น มี ทัก ษะความสามารถในการเรี ย นรู ้ ด้า นความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละทัก ษะปฏิ บัติ ง านได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เช่นเดียวกับผลศึกษาวิจยั ของ นิชาภา บุรีกาญจน์ (2556: 29) พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิด
ห้องเรี ยนกลับด้าน ส่งผลผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสูงขึ้น
4) ด้ านสื่ อการเรี ยนการสอน การใช้สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ป ระเภทต่างๆ รวมทั้งสื่ อ ICT เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย น
สามารถเรี ยนรู ้บทเรี ยนล่วงหน้า เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนในการติดต่อสื่ อสาร รวมทั้งการ
เข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอนต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยมีสิ่ง
ชักจูงเข้ามาสู่บทเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั ของไชยยศ เรื องสุวรรณ (2550) ที่พบว่า การถ่ายทอดองค์ความรู ้จาก
ผูส้ อนสู่ ผเู ้ รี ยนให้สามารถได้รับความรู ้ ทักษะต่างๆ ผูส้ อนควรใช้สื่อเทคโนโลยีการศึ กษามาใช้ในการเรี ยนการ
สอน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้อย่างสมบู รณ์ และยังเป็ นสิ่ งที่ ช่วยดึ งดูดความสนใจให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจ
เนื้ อหาอย่างแท้จริ ง และการใช้สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ประเภทต่างๆ ยังส่ งผลให้ให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้บทเรี ยน
ล่วงหน้าและสามารถศึกษาค้นคว้าตามความถนัดของแต่ละบุคคล รวมทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ
การเรี ยนรู ้แห่ งศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Lisa (2012) พบว่า การใช้วีดีโอที่มีความน่าสนใจใน
ชั้นเรี ยน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ เพราะผูเ้ รี ยนมีทางเลือกสาหรับการเรี ยนรู ้
เช่น เดี ยวกับผลการวิจัยของ Kelly (2012) พบว่า การเปลี่ ยนแผนการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิดีโอการบรรยายออนไลน์
ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนในด้านการรับรู ้มากขึ้น ผูส้ อนมีบทบาทในการให้คาแนะนามากกว่าการบรรยายเนื้อหา ซึ่งเป็ นการ
นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรี ยนการสอนเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
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5) ด้ านการวัดและประเมินผล ควรวัดความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนโดยการให้ผูเ้ รี ยนเขี ยนสรุ ปองค์
ความรู ้ ที่ ได้ห ลังเรี ยน โดยการน าเสนอผลงานที่ ควรดู โดยรวมทั้งความถู กต้อ งเหมาะสม ความสวยงามและ
พฤติ ก รรมในการปฏิ บัติ งานภายในชั้น เรี ย น และควรประเมิ น โดยการให้ ก ารตอบกลับ แก่ ผู ้เรี ย นในทัน ที
(Feedback) เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ยนสามารถท าความเข้าใจได้อ ย่างถู ก ต้อ งและชัด เจน สอดคล้อ งกับ Arfstrom (2013)
ซึ่งกล่าวว่า ผูส้ อนใช้ห้องเรี ยนกลับด้านในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่เรี ยน เวลาในห้องเรี ยน
ผูส้ อนสังเกตการณ์เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนมีการจัดเตรี ยมการให้การตอบกลับในประเด็นสาคัญแก่ผเู ้ รี ยนเพื่อให้
ผลสะท้อนกลับในการเรี ยนรู ้ และสามารถเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และยอมรับความคิดเห็นในห้องเรี ยน
เช่ นเดี ยวกับ วิจารณ์ พานิ ช (2556: 18) ที่ กล่าวว่า การประเมิ นเพื่อยืนยันการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนว่าได้บรรลุการ
เรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์น้ นั ผูส้ อนต้องเข้าไปประเมินและต้องหาประเด็นที่ เด็กไม่เข้าใจ จัดการเรี ยนรู ้เพื่อซ่ อม
เสริ มความเข้าใจให้แก่ผเู ้ รี ยนเป็ นรายคน
ความต้ องการเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก โดยใช้ แนวคิดห้ องเรียนกลับด้ าน
ของผู้เรียน 4 ด้ าน มีดงั นี้ 1) ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน 2) ด้านวิธีการสอน 3) ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน และ
4) ด้านการประเมินผล
1) ความเห็นของผู้เรี ยนต่ อด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน คื อ ผูส้ อนควรส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
สร้างนวัตกรรมได้ดว้ ยตนเอง สอดคล้องกับเนาวนิ ตย์ สงคราม (2553) ซึ่งกล่าวว่า การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
นากระบวนการสร้างความรู ้จากการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนในการสร้าง
นวัตกรรมผ่านกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อแก้ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยนให้เข้าสู่สงั คมในศตวรรษที่ 21
2) ความเห็ น ของผู้ เรี ย นต่ อ ด้ า นวิ ธี ก ารสอน ผู ้เรี ย นต้อ งการใช้เทคโนโลยี ม าสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด
กระบวนการเรี ย นรู ้ ด้วยตนเอง ซึ่ งวิจารณ์ พานิ ช (2556) กล่ าวว่า ผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 เป็ นยุค ที่ โลกต้อ ง
เผชิ ญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนในยุคปั จจุบันมีความจาเป็ นในการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์เพื่อสนับสนุ นการเรี ยน การหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กบั ตนเองเพื่อเกิดการเรี ยนรู ้ตามความสนใจของ
ตนเองและตอบสนองความต้องการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับ จันทิมา
ปั ทมธรรมกุล (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมี บทบาทสาคัญ ในการจัดการเรี ยนรู ้ด้วยตนเองมากที่ สุด
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากที่สุดและสามารถช่วยตอบสนองการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลายของผูเ้ รี ยน
3) ความเห็นของผู้เรี ยนต่ อด้ านสื่ อการเรี ยนการสอน คือ ผูเ้ รี ยนต้องการให้ผูส้ อนมี สื่อที่ สามารถให้
ผูเ้ รี ยนดูหรื อทบทวนได้ตลอดเวลาที่ ตอ้ งการ สอดคล้องผลการวิจยั ของ ลัลน์ลลิต เอี่ยมอานวยสุ ข (2556: 25) ที่
ศึกษาการสร้างสื่ อบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พกพา เรื่ องการเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลเบื้องต้น ที่ใช้วิธีการสอน
แบบห้องเรี ยนกลับด้าน พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อสื่ อบนคอมพิวเตอร์ พกพาในการใช้เป็ นสื่ อที่ สามารถ
น ามาสนับ สนุ น ให้ส ามารถเรี ยนรู ้ ไ ด้ส ะดวกทุ ก ที่ ทุ ก เวลาที่ ต ้องการ ซึ่ งเช่ น เดี ยวกับ ผลการวิจัย ของ สุ กัลยา
นิ ลกระยา (2557) การพัฒนาสื่ อการสอนมัลติมีเดี ยบนเครื อข่ายไร้สาย m-learning พบว่า ผูเ้ รี ยนสามารถใช้สื่อ
การสอนบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาในการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
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4) ความเห็นของผู้เรี ยนต่ อด้ านการวัดและประเมินผล คือ ผูเ้ รี ยนต้องการให้ผสู ้ อนติดตามการทางาน
และส่งงานที่มอบหมายของผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับ Miller (2014) กล่าวว่า การศึกษาติดตามความคืบหน้าของผูเ้ รี ยน
จะเป็ นการทราบถึงศักยภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่งการเรี ยนการสอนโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านเป็ นการให้โอกาสที่ดีที่สุด
สาหรับความแตกต่างในห้องเรี ยนที่ผสู ้ อนสามารถดาเนินการที่แตกต่างกันในแต่ละระดับความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลเพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
การสังเกตการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
1) กิจกรรมการเรียนการสอน การนาเข้าสู่บทเรี ยนแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือการพูดคุยหัวข้อที่จะใช้เรี ยน
เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมในการเรี ยนรู ้ และการสอบถามถึงงาน ลักษณะวิธีการเครื่ องมือเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานที่ ได้มอบหมายในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์
ผลงานกับเพื่อนร่ วมชั้น ซึ่ งสอดคล้องกับวิจารณ์ พานิ ช (2556: 18) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดห้องเรี ยน
กลับด้านสามารถให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน สามารถรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเพื่อเรี ยนรู ้
เฉพาะเรื่ องหรื อในส่ วนที่ไม่เข้าใจ ซึ่ งการเรี ยนรู ้แบบช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเป็ นการฝึ ก 21st Century Skills แบบ
ไม่รู้ตวั ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ยา่ งรู ้ลึกและรู ้จริ ง มีการใช้คาถามในการกระตุน้ ผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องและการฝึ กให้
นักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยมีการนาสื่ อการเรี ยนรู ้มาใช้อย่างหลากหลาย
2) สื่ อ การเรี ย นการสอน ใช้ PowerPoint และจอแสดงผลในการสาธิ ต ขั้น ตอน การใช้ สื่ อ video
Multimedia ในการศึกษาวิธีการใช้เครื่ องมือต่างๆ ในโปรแกรม ใช้ระบบ LMS (Learning Management System)
ในการมอบหมายงาน ติดตามการส่งงาน โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูบ้ ูรณาการสร้างทักษะองค์ความรู ้จากสื่ อที่ได้รับจากการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างกระดานความรู ้อิเล็กทรอนิกส์ (Blogs) การใช้แบบทดสอบ (Tests) การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ และกระดานสาหรับอภิปรายแบบออนไลน์ (Social Networking & Discussion Boards ) เช่ นเดี ยวกับ
งานวิจยั ของ จักรกฤษณ์ กาจนากาศ (2554) พบว่า นักศึกษาสามารถเข้าไปสมัครเรี ยน จัดการข้อมูลส่ วนตัวและ
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ในบทเรี ยนจะใช้ไฟล์วดิ ีโอเป็ นหลัก
3) การแสดงออกของผู้เรียน ผูเ้ รี ยนมีความตั้งใจและสนุกสนาน มีส่วนร่ วมในการตั้งคาถามถึงข้อสงสัย
และมีส่วนร่ วมในการตอบคาถาม และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่ งกันและกันภายในห้องเรี ยน สอดคล้องกับ
Arfstrom (2013) ซึ่งกล่าวว่า ภายในห้องเรี ยนกลับด้านผูส้ อนมีการให้คาแนะนาในประเด็นที่สาคัญเพื่อให้ผลตอบ
กลับ ในการเรี ยนรู ้ ภ ายในห้ อ งเรี ยนเพื่ อ ช่ วยสร้ า งความเข้าใจให้ แ ก่ ผูเ้ รี ย น และผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อ มโยงการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และยอมรับความคิดเห็นกับเพื่อนในห้องเรี ยน
4) บรรยากาศการเรี ยนการสอน บรรยากาศในห้องเป็ นไปด้วยความอบอุ่นเป็ นกันเอง ไม่มีความตึ ง
เครี ยด ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะมีลกั ษณะในการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก มีส่วนร่ วมในการถาม-ตอบหรื อแสดงความคิดเห็นกับผูส้ อน มี
ความสนใจใส่ ใจในการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และภายในห้องผูส้ อนจะคอยเดิ นไป
รอบๆ ห้องเพื่อคอยให้คาแนะนาขณะผูเ้ รี ยนกาลังปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งสอดคล้องกับสุ รศักดิ์ ปาเฮ (2556) ซึ่ งกล่าวว่า
ผูส้ อนจะทาหน้าที่เป็ นโค้ชในการให้คาแนะนาอยูข่ า้ งๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนเนื้อหาด้วยวิธีที่หลากหลาย
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1) การจัดการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิ ก โดยใช้แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน ผูส้ อนควรมีการ
ทาความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างมาก เพื่อให้สามารถวางรู ปแบบการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมของ
ลักษณะผูเ้ รี ยน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองที่เหมาะสม
2) การจัดการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิ ก โดยใช้แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน ผูส้ อนควร
ตระหนักและให้ความสาคัญกับการเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้ การเข้าถึงสื่ อการเรี ยนรู ้ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของ
ผูเ้ รี ยนทั้งในห้องเรี ยน ที่บา้ น และชุมชนของผูเ้ รี ยน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึ กษาผลของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน ที่ มีต่อความ
รับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ กด้วยตนเอง

8. กิตติกรรมประกาศ
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บุคคลต่อไปนี้ อันดับแรกคุณพ่อคุณแม่ ตลอดจนญาติมิตรสหาย ครู อาจารย์ผปู ้ ระสิ ทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ และผู ้
คอยเป็ นแรงบัน ดาลใจ ตลอดระยะเวลาของการด าเนิ น การวิจัย ตลอดระยะเวลา 3 เดื อ นที่ ผ่านมา ขอบคุ ณ
ที่ปรึ กษาวิจยั และคณะที่ปรึ กษาในทุกๆ ภาคส่วน ผูใ้ หญ่ใจดีจากมูลนิ ธิรักษ์ไทย ที่ให้โอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมใน
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พัฒนาขึ้น มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 1.07 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การหาคุณภาพของเมกุยแกนส์
คาสาคัญ: ชุดการสอนแบบสื่ อประสม วิศวกรรมไมโครเวฟ ท่อนาคลื่นและการประยุกต์ใช้งาน

ABSTRACT
This research aims to development of multimedia instructional model on Waveguide and Applications
for telecommunication engineering education. These research tools includes lesson plans, teacher guides the
content Achievement Test. PowerPoint presentation program software simulation function (CST Microwave
Studio®) and waveguide filter circuits. The sample was implemented using a sample group of 20 undergraduate
students of electronic and telecommunication engineering from the Bachelor of Industrial technology program,
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Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. This paper results showed that 1) the degree of the
opinions on the multimedia instructional model was high level, 2) the degree of the research instrument was
high level, 3) the efficiency of the multimedia instructional model was equal to 1.07 that was consistent to the
standard criteria of Meguigans’s formula.
KEYWORDS: Multimedia Instructional Model, Microwave Engineering, Waveguide and Applications

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 นั้น ในหมวด 4 แนว
การจัดการศึ กษา มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึ กษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุ กคนมี ความสามารถเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมี ความสาคัญที่ สุด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) การจัดการเรี ยนการสอนที่ผ่านมาพบว่า
กิจกรรมระหว่างการสอนส่ วนใหญ่ผูส้ อนมีบทบาท ในการดาเนิ นกิ จกรรมภายในห้องเรี ยนโดยใช้วิธีการสอน
บรรยายเป็ นหลัก ทาให้ไม่สามารถบรรลุผลในแนวการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด หากปล่อยให้การเรี ยน
การสอนดาเนิ นไปตามรู ปแบบเดิ ม จะไม่สนับสนุ นการสร้างคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของนักศึ กษาไทยในยุค
ปั จจุบนั ดังนั้นผูส้ อนจึงต้องมีการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ มุ่งพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ให้ผเู ้ รี ยน
รู ้จกั การทางานเป็ นกลุ่ม และมีการปฏิสมั พันธ์กบั สังคมอย่างมีคุณภาพ
จากสภาพการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา สายช่างอุตสาหกรรม (ศรัณย์ ชูคดี, 2555) พบว่าปั จจุบนั
ผูเ้ รี ยน ให้ความสนใจในการศึกษาลดลง ขาดความกระตือรื อร้น และไม่ชอบศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ตลอดจน
ความรู ้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ อี กทั้งกิ จกรรมระหว่างการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่ผูส้ อนมี บทบาท ในการดาเนิ น
กิจกรรมภายในห้องเรี ยนโดยใช้วธิ ี การสอนบรรยายเป็ นหลัก ซึ่ งไม่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาด้านความคิดขาดการ
วิเคราะห์ การร่ วมแสดงความคิดเห็น และการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ดังนั้นเมื่อพิจารณาระบบการศึ กษาสายช่าง
อุตสาหกรรม ซึ่ งมีเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ ว หากผูเ้ รี ยนขาดความรู ้พ้ืนฐานที่ จาเป็ น ไม่ศึกษาค้นคว้า
เพิม่ เติมหรื อไม่มีความพร้อมในการเรี ยน จะส่งผลกระทบต่อระบบการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก
จากผลการสารวจสภาพการเรี ยนการสอนด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมโดยใช้แบบสอบถามกับผูเ้ รี ยน
จานวน 285 คน ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 8 แห่ ง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ ง ทั่วประเทศ (อนุ รักษ์ เมฆพะโยม,
2557) พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความต้องการให้มีการพัฒนาในด้านรู ปแบบการสอนอยูใ่ นระดับมาก  x  4.25 ด้านสื่ อ
การสอนอยูใ่ นระดับมาก  x  4.03 ด้านเนื้ อหาอยูใ่ นระดับปานกลาง  x  3.37 และด้านแบบทดสอบอยูใ่ น
ระดับน้อย  x  2.26 แสดงดังภาพที่ 1
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คะแนนของระดับความต้ องการ

ด้ านเนื้อหา

ด้ านรู ปแบบ
การสอน

ด้ านสื่ อ
การสอน

ด้ านแบบทดสอบ

ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
จากผลการสารวจ พบว่า การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพ ดังนั้นกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จึงเป็ นแนวการจัดการเรี ยนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน
แสวงหาความรู ้ และพัฒนาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เช่น การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การเรี ยนรู ้
โดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem-based Learning) เป็ นต้น ทั้งนี้ (ทิ ศนา แขมมณี , 2559) ได้ให้ค วามหมายของ
Cooperative Learning ไว้วา่ “การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ คือการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกแตกต่างกันประมาณ
3-6 คน ช่ วยกัน เรี ยนรู ้เพื่อไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่ม ” นอกจากนั้น มี นักการศึ กษาหลายคน เช่ น สลาวิน (Slavin,
1995) เดวิด จอห์นสัน และรอเจอร์ จอห์นสัน (Johnson & Holibec, 1994) ได้เผยแพร่ แนวคิดของการเรี ยนรู ้แบบนี้
ไว้วา่ “การจัดการเรี ยนการสอนโดยทัว่ ไป มักจะขาดความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน ส่ วนใหญ่จะมุ่งไปที่ ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน หรื อระหว่างผูเ้ รี ยนกับบทเรี ยน ความสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนเป็ นมิติที่มกั จะถูกละเลยหรื อมองข้ามไปทั้งๆ ที่ มีผลการวิจยั ชี้ ชดั เจนว่าความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนต่อ
ตนเอง ต่อโรงเรี ยน ต่อผูส้ อนและเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน มีผลต่อการเรี ยนรู ้มาก”
สาหรับการศึกษาหลักสู ตรด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ในระดับอุดมศึกษาได้บรรจุรายวิชาวิศวกรรม
ไมโครเวฟ เพื่อมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของเทคโนโลยีวศิ วกรรมไมโครเวฟ ที่มีความสาคัญ
ต่อชี วิตประจาวัน ดังนั้นลักษณะรายวิชาดังกล่าวจึงมุ่งเน้นถึงการออกแบบ การคานวณและการวิเคราะห์วงจร
กรองความถี่ ไมโครเวฟ ซึ่ งพบว่าในการออกแบบและวิเคราะห์ วงจรดังกล่าวนั้นมี ข้ นั ตอนและการคานวณที่
ซับซ้อน ยุง่ ยาก อีกทั้งผูเ้ รี ยนไม่สามารถที่จะเห็นพฤติกรรมการแสดงผลตอบสนองของสนามไฟฟ้ าที่เกิดจากการ
คานวณได้ ประกอบกับปั จจุ บันเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนได้ก้าวหน้าไปมาก รู ปแบบการสอนสมัยใหม่มี
แนวโน้มที่ จะผนวกการสอนเชิ งทฤษฎีควบคู่กบั การทดลองในเชิ งปฏิ บตั ิ ได้แก่ การสาธิ ต การจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่ๆ ที่มีความสอดคล้องกับรายวิชา ดังนั้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาจาลองผลใน
การทางานจึ งมี บทบาทสาคัญ และมี ความจาเป็ นอย่างมากที่ จะนามาออกแบบ และวิเคราะห์ วงจร เพื่ อให้เห็ นถึ ง
ปรากฏการณ์ของสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ต่างๆ ที่ได้นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการเรี ยนการสอนวิชาทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม (Hoefer, 1990; & Menzel, 2003)
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จากความเป็ นมาและความสาคัญ ของปั ญ หาดังกล่าวเป็ นแนวทางให้คณะผูว้ ิจัยได้ศึกษาและพัฒ นา
ชุดการสอนแบบสื่ อประสม สาหรับการศึ กษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
P-CSDE Model แบบร่ วมมือเป็ นฐานที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นอกจากนั้นแล้วคณะผูว้ จิ ยั ได้สร้างกรอบแนวคิดการ
วิจัยที่ ใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอน โดยผูส้ อนควรลดบทบาทจากผูบ้ รรยายอย่างเดี ยว มาเป็ นผูช้ ้ ี แนะให้
คาปรึ กษาแนะนา สนับสนุนส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้อนั เกิดจากการเรี ยนรู ้ร่วมกันในกิจกรรมกลุ่ม ให้ผเู ้ รี ยน
ได้สามารถแสดงศักยภาพในการแบ่งภาระงานหน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิ กภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ฝึ กการนาเสนอให้เกิ ดความเป็ นผูน้ า กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสิ นใจ ยอมรับในการเรี ยนรู ้ที่เกิดจาก
ส่วนรวม มีการถามตอบในเนื้อหาวิชา ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถสรุ ปและรวบรวมเนื้อหาในรายวิชาได้ ทั้งนี้ การเรี ยนรู ้
ที่ เกิ ดขึ้ น ต้อ งสะท้อ นให้ผูเ้ รี ยนได้เห็ น ผลในสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนต้อ งการ เพื่ อเพิ่ม พูน ความรู ้ และสามารถนาไปใช้ใน
การศึกษาขั้นสู งต่อไป โดยคณะผูว้ ิจยั ได้สร้างชุดการสอนที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดกิ จกรรมตามรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น เลือกกรณี ศึกษาในรายวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ ซึ่งเป็ นวิชาที่สาคัญสามารถนาความรู ้ที่
ได้ไ ปใช้พ ัฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมทางด้า นวิ ศ วกรรมโทรคมนาคมอัน ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ละ
เพิ่มประสิ ทธิภาพของการศึกษาระดับสูงต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เป็ นฐานที่ เ น้ น ผู ้เรี ยนเป็ นส าคั ญ แบบ P-CSDE Model ส าหรั บ การเรี ยนการสอน เรื่ องท่ อ น าคลื่ น และ
การประยุกต์ใช้งาน
(2) เพื่อสร้างและทดสอบประสิ ทธิภาพของชุดการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนและชุดการสอนที่พฒั นาขึ้น

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งกึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research) (อรพินทร์ ชูชม, 2552) โดยมีตวั
แปรต้น หรื อตัวแปรอิ สระ (Independent Variable) คื อ รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ P-CSDE Model ที่ เน้น
ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ ส าหรั บ การศึ ก ษาเรื่ อ งท่ อ น าคลื่ น และการประยุก ต์ใ ช้ง าน ส่ ว นตัว แปรตาม (Dependent
Variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประสิ ทธิภาพของชุดการสอน และระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่พฒั นาขึ้น ของนักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม ที่ ล งทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาวิศ วกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering) ในภาคการศึ กษาที่
1/2559 สาหรับกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากภาพที่ 2 รู ป แบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อเป็ นฐานแบบ P-CSDE Model
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการเตรี ยมการ (Pre Learning) เป็ นการกาหนดแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนนอกเวลาเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนรู ้ล่วงหน้าโดยกาหนดสิ่ งเร้า และการตอบสนองที่ตามมาจนได้รับความพึงพอใจจะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึน
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นด้วยตนเอง โดยจะสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะสอนครั้งต่อไป
2. ขั้น การชี้ แนะ (Coaching) กระบวนการของขั้น ตอนนี้ จะปฏิ บัติ ในห้ องเรี ยนเวลาที่ ส อนจริ งโดย
ดาเนิ นการหลังจากที่ ผูเ้ รี ยนผ่านการทดสอบและตรวจปรับความรู ้พ้ืนฐานนั่นคื อผูเ้ รี ยนมีความพร้อมแล้วก็จะ
เข้าใจผลที่จะได้รับ ดังนั้นในขั้นตอนนี้ ผสู ้ อนจะให้ความรู ้ (Information) ให้แก่ผเู ้ รี ยนโดยมีการกาหนดขั้นตอน
การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างแรงจูงใจ ผูส้ อนจะต้องจัดเตรี ยมใบเนื้อหาที่เกี่ยวกับทฤษฎี การวิเคราะห์ การคานวณหรื ออื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการสอน แบบบรรยาย แบบสาธิ ต หรื อแบบอื่นๆ ที่มีการบูรณาการสื่ อการสอนตามความ
เหมาะสมของกิจกรรม
3. ขั้น การแบ่ งปั น ข้อมู ล (Sharing) จะเริ่ มจากการแบ่ งกลุ่ม ผูเ้ รี ยนจะแบ่ งกลุ่มย่อย ประมาณ 3-6 คน
โดยมีสมาชิ กจะแตกต่างกันเป็ นแบบเฉพาะเจาะจง คือ มีผทู ้ ี่ เรี ยนเก่ง เรี ยนอ่อนอยูใ่ นกลุ่มเดี ยวกัน โดยดูจากผล
การเรี ยนที่ ผ่านมาจานวนกลุ่มจะขึ้นอยูก่ บั หัวข้อที่ กาหนด แต่ละกลุ่มจะได้หัวข้อที่ ไม่เหมือนกัน เป็ นการเรี ยนรู ้
แบบผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ส่วนผูส้ อนมีหน้าที่ให้คาปรึ กษาและควบคุมกิจกรรม
4. ขั้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Discussion) ผูแ้ ทนในแต่ละกลุ่มจะนาเสนอสรุ ปข้อมูล ในแต่ละหัวข้อโดย
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนทุกคนจะร่ วมกันแสดงความคิดเห็ นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมกันถามตอบในเนื้ อหาวิชาจะทาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปและรวบรวมเนื้อหารายวิชาได้ รวมทั้งทาให้เกิดความรู ้ในการนาไปใช้ประโยชน์
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5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เป็ นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยการทาแบบฝึ กหัดหลังหน่วย
เรี ยนทุกหน่ วยเรี ยน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังจากเรี ยนครบทุกหน่ วยเรี ยนแล้ว เพื่อเป็ น
การประเมินความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้รับจากการเรี ยนรู ้ท้ งั กระบวนการ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ศึ กษาสภาพปั ญหาในการเรี ยนการสอนรายวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ และวิเคราะห์ หลักสู ตรรายวิชา
วิศวกรรมไมโครเวฟ เพื่อกาหนดหัวข้อในการเรี ยนการสอนได้จานวน 11 หัวข้อ แสดงดังภาพที่ 3
1.

11.

2.

10.

3.
9.

4.
8.

5.
6.

7.

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์หวั ข้อรายวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ
สาหรับในงานวิจยั นี้ คณะผูว้ ิจยั มีแนวคิดในการดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ ใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนแบบ P-CSDE Model ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังนั้นจึงได้กาหนดเลือกหัวข้อของเนื้ อหาที่ใช้ในการทดสอบ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวเฉพาะในหัวข้อที่ 7 เรื่ องท่อนาคลื่นและการประยุกต์ใช้งาน โดยได้วิเคราะห์ออกเป็ น
หัวข้อย่อยจานวน 3 หน่วยการเรี ยน โดยมีรายละเอียดดังแสดงเป็ นแผนภูมิปะการังในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การแบ่งหัวข้อเนื้อหาเรื่ องท่อนาคลื่นและการประยุกต์ใช้งาน
4.2 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
นักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม
ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าวิ ศ วกรรมไมโครเวฟ ในภาคการศึ ก ษาที่ 1/2559 จ านวน 20 คน โดยเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
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4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิ สระ คื อ รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ P-CSDE Model ที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สาหรั บ
การศึกษาเรื่ องท่อนาคลื่นและการประยุกต์ใช้งาน ส่วนตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประสิ ทธิภาพของ
ชุด การสอน และระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้น ของนักศึ กษาหลักสู ตรครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชา
วิศวกรรมไมโครเวฟ ในภาคการศึกษาที่ 1/2559
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยชุดการสอนเรื่ องท่ อนาคลื่นและการประยุกต์ใช้งาน
ได้แก่ ใบเนื้อหา โปรแกรมนาเสนอ PowerPoint สื่ อโปรแกรมจาลอง CST Microwave Studio® ชุดท่อนาคลื่นและ
วงจรกรองความถี่ แสดงดังภาพที่ 5 ชุดการสอนที่สร้างขึ้นนั้นได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน ผลการประเมินความเหมาะสม แสดงดังตารางที่ 1 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อน-หลังเรี ยน
ที่ผา่ นการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม พบว่าดัชนีความสอดคล้องมีค่า
ระหว่าง 0.80 – 1.00 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.93

ภาพที่ 5 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่ องมือวิจยั ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้ อที่
ข้ อคาถาม
(X )
1.
ด้านแผนการสอน
4.16
2.
ด้านใบเนื้อหา
4.04
3.
ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
4.12
(โปรแกรมนาเสนอ PowerPoint )
4.
สื่ อโปรแกรมจาลอง (CST Microwave Studio® )
4.16
5.
ชุดท่อนาคลื่นและวงจรกรองความถี่
4.20
6.
ด้านการวัดและประเมินผล
4.16
รวมเฉลี่ย 4.14
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S.D.
0.55
0.84
0.60

แปลผล
มาก
มาก
มาก

0.55
0.58
0.69
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่าผลประเมิ นความเหมาะสมของเครื่ องมือวิจยั โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมที่
4.14 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ซึ่ งถือชุดการสอนที่ พฒั นาขึ้นผ่านเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมที่
ระดับมาก
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนาชุดการสอนเรื่ องท่อนาคลื่นและการประยุกต์ใช้งาน
ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศ วกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคมที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาวิศวกรรม
ไมโครเวฟ ในภาคการศึ กษาที่ 1/2559 จานวน 20 คน ระหว่างวัน ที่ 14 และ 21 พฤศจิ กายน พ.ศ.2559 โดยใช้
กระบวนการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ P-CSDE Model ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จากนั้นนาข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมซึ่ งประกอบไปด้วย ผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อน-หลังเรี ยนมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเมกุย แกนส์ และผลที่ได้
จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนสอนและชุดการสอนที่พฒั นาขึ้นมาวิเคราะห์
ด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ (SPSS) ซึ่ งสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิเคราะห์ เป็ นสถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลที่นาเสนอในบทความวิจยั นี้ เป็ นการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ P-CSDE Model ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญที่พฒั นาขึ้น นามาทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือนักศึกษา
หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุต สาหกรรมบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศ วกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ แ ละโทรคมนาคม มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลเป็ นดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้ อที่
ข้ อคาถาม
S.D.
(X )
1.
ด้านรู ปแบบการเรี ยนการสอน แบบ P-CSDE Model
4.20
0.65
2.
ด้านการเรี ยนการสอน
4.12
0.53
3.
ด้านสื่ อสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.28
0.54
4.
ด้านการวัดและประเมินผล
4.08
0.70
รวมเฉลี่ย 4.17
0.60

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
ที่ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ การประเมินที่ระดับมาก
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ตารางที่ 3 ผลประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
รายการ
คะแนน ค่ าเฉลีย่
ร้ อยละ
เต็ม
คะแนนทีไ่ ด้
คะแนนก่อนเรี ยน (Pretest)
10
2.4
24
คะแนนหลังเรี ยน (Posttest)
10
7.00
70
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ค่ าประสิทธิภาพของ
เมกุยแกนส์ (Meguigans)
1.07

จากตารางที่ 3 ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒ
ั นาขึ้น มีค่าเท่ ากับ 1.07 ซึ่ งสู งกว่า
1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ข้ อที่
ข้ อคาถาม
1.
ด้านรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2.
ด้านใบเนื้อหา
3.
ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
4.
ด้านการวัดและประเมินผล

(X )

รวมเฉลี่ย

4.20
4.34
4.24
4.20
4.25

S.D.
0.84
0.82
0.78
0.60
0.77

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าผูเ้ รี ยนมี ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนและชุดการสอน มี ระดับ
ความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77

6. อภิปรายผล
การพัฒนาชุ ดการสอนแบบสื่ อประสม เรื่ องท่อนาคลื่นและการประยุกต์ใช้งาน สาหรับการศึ กษาด้าน
วิศวกรรมโทรคมนาคม ซึ่งผลการหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนและชุดการสอนที่พฒั นาขึ้น พบว่า
6.1 ด้านการพัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอนแบบสื่ อ ประสม เรื่ อ งท่ อ น าคลื่ น และ
การประยุกต์ใช้งาน สาหรับการศึ กษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่ พฒั นาขึ้นตามหลักการออกแบบการเรี ยน
การสอนตามรู ป แบบการเรี ยนการสอนแบบ P-CSDE Model ที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ที่ ผ่านการยอมรั บ จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยการประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่ นระดับดี และการออกแบบชุดการสอนแบบสื่ อประสม
ต้องมีการคานึ งถึงความเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน ปริ มาณของเนื้ อหา จานวนของแบบทดสอบ ความถูกต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ในส่วนของหัวข้อท่อนาคลื่นและการประยุกต์ใช้งานนั้นเนื้อหาค่อนข้าง
ยาก ชุดการสอนที่ ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นนั้นสามารถทาให้ผูเ้ รี ยนมองเห็นถึงกระบวนการทางาน การออกแบบอย่าง
เป็ นรู ปธรรม ประกอบกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จึงทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างดี
ยิ่งขึ้ น จึ งทาให้ประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอนมีค่าเท่ากับ 1.07 ซึ่ งสู งกว่า 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานเมกุยแกนส์
ดังนั้น สรุ ป ได้ว่าชุ ดการสอนแบบสื่ อ ประสม เรื่ องท่ อน าคลื่ น และการประยุก ต์ใช้งานส าหรั บ การศึ กษาด้าน
วิศวกรรมโทรคมนาคม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ P-CSDE Model ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญที่พฒั นาขึ้น
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สามารถนาไปใช้ประกอบการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดิเรก มณี วรรณ
และคณะ (2558) เรื่ องการพัฒนาชุดการสอนเรื่ องวงจรช่องแคบในท่อนาคลื่น ที่ ประกอบด้วยโปรแกรมจาลอง
และชุ ดสาธิ ตมี ประสิ ท ธิ ภาพ 1.14 สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานเมกุยแกนส์ เหมาะสาหรั บนาไปใช้พ ฒ
ั นาการเรี ยน
การสอนทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมอย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ แล้วรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
GIPPA Model ของ จงรัก สามารถ และคณะ (2554) ที่ พฒั นาขึ้นโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และสื่ อการเรี ยนการ
สอนเรื่ องวงจรกรองความถี่ พบว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนและสื่ อที่พฒั นาขึ้นสามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการ
สอนได้เป็ นอย่างดี
6.2 ด้านความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน และชุดการสอนที่ พฒั นาขึ้น พบว่า
โดยรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนเพราะเนื้ อหา
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และมีการจัดลาดับเนื้อหาเหมาะสม ตลอดจนนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ สื่ อโปรแกรม
นาเสนอ PowerPoint มีความสอดคล้องกับเนื้อหา สื่ อโปรแกรมจาลอง CST Microwave Studio® และชุดท่อนาคลื่น
และวงจรกรองความถี่ มีความเป็ นรู ปธรรมที่ ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถมองเห็ นกระบวนการทางานได้อย่างถูกต้อง
แบบทดสอบครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม จานวนแบบทดสอบมีความเหมาะสมและสามารถวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) กระบวนการของ P-CSDE Model ผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการ P-CSDE Model เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะด้านชีวติ และอาชีพ และสร้าง
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ที่เป็ นไปตามมาตรฐานของการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
(2) ควรนาผลการวิจยั ไปสู่ การจัดการองค์ความรู ้ระหว่างอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่
การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
(3) การพัฒนาโปรแกรมจาลองการออกแบบวงจรช่องแคบภายในท่อนาคลื่น จะมีปัญหาเรื่ องการ
คานวณที่ชา้ เนื่ องจากต้องใช้หน่วยความจามาก และการเชื่อมโยงฟังก์ชนั่ ย่อยจะซับซ้อนมากดังนั้นควรศึกษาหา
โปรแกรมอื่ น ๆ เช่ น โปรแกรม C++, และ Visual basic มาใช้ร่วมกับ โปรแกรม CST Microwave Studio® เพื่ อ
ชดเชยปั ญหาต่างๆ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรนากระบวนการของ P-CSDE Model ไปทดลองใช้กบั หัวข้อในรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน
การศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม

8. เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิ การ. 2545. พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
1834

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

จงรัก สามารถ และคณะ. 2554. “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ GIPPA และสื่ อการเรี ยนการสอนเรื่ องวงจรกรองความถี่
สาหรับประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม”. งานประชุ มวิชาการครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 4. วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ,
หน้า 221-226.
ดิ เรก มณี วรรณ และคณะ. 2558. “การพัฒนาชุ ดการสอนเรื่ องวงจรช่ องแคบในท่ อน าคลื่ น”. งานประชุ มวิชาการ
ครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรมระดับ ชาติ ครั้ งที่ 8. วัน ที่ 26 พฤศจิ กายน 2558 ณ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้า 121-126.
ทิศนา แขมมณี . 2559. ศาสตร์ การสอน: องค์ ความรู้ เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มีประสิ ทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่
20 : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรั ณย์ ชู คดี . 2555. การพัฒนารู ปแบบการค านวณวงจรไมโครเวฟในท่ อน าคลื่ นสี่ เหลี่ ยมส าหรั บประยุกต์ใช้ใน
การศึ กษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ. วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาไฟฟ้ าศึ กษา คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
อนุรักษ์ เมฆพะโยม. 2557. สภาพการเรี ยนการสอนด้านวิศวกรรโทรคมนาคม กรณี ศึกษาเรื่ องระบบการสื่ อสาร
ดิจิตอลหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี . วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาไฟฟ้ าศึกษา คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
อรพินทร์ ชูชม. 2552. การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research). วารสารพฤติกรรมศาสตร์ , 15 (1), 1-15.
Hoefer, W. J. R. 1990. “A Visual Electromagnetics Laboratory for Microwave Education Using TLM.”
Microwave Conference, 20th European. : 279-283.
Johnson D.W. Johnson R.T. & Holibec, E.J. 1994. The Nuts and Bolts of Cooperative Learning. Edina,
Minnesota: Interaction Book Company.
Menzel, W. 2003. “Microwave education supported by animations of wave propagation effects”: Microwave
Theory and Techniques, IEEE Transactions on .51(4): 1312-1317.
Slavin, R. E. 1995. Cooperative learning (2nd Ed.) London: Allyn and Bacon.

1835

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

การส่ งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ของครู สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
THE PROMOTION OF THE 21st CENTURY TEACHING SKILLS OF
TEACHERS UNDER THE OFFICE OF BANGKOK PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA
อัจฉรา สารคา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: sarakham_a@hotmail.com
สุ พรรณี สมานญาติ
อาจารย์ประจาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: Supanee.sa@spu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาทักษะการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร2) ศึ กษาปั ญหาและการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ
เรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างได้จากการสุ่ มเป็ นระดับชั้นอย่างเป็ นสัดส่ วนคือ ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2560 จานวน 340 คน ผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การคานวณจากตาราง
ของเครจซี่ และมอร์แกน เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน ครู ทุกกลุ่มประสบการณ์ มีการปฏิบตั ิเป็ นประจาใน
เรื่ องด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน การจัดการบรรยากาศในชั้นเรี ยน ด้านการจัดการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ มี ก ารปฏิ บัติ บ่อ ยครั้ ง ในเรื่ อ งด้า นการวางแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ด้า นเทคโนโลยี ครู ทุ ก กลุ่ม
ประสบการณ์ มีการปฏิบตั ิบ่อยครั้ง ในเรื่ องด้านการจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม 2) ด้านการบริ หารจัดการ
ชั้นเรี ยน เป็ นปั ญหาน้อยของครู ทุกกลุ่มประสบการณ์ในด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดการ
บรรยากาศในชั้นเรี ยน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นปั ญหาน้อยของครู ทุกกลุ่มประสบการณ์ในด้านการวางแผนการ
เรี ย นรู ้ ด้า นการสื่ อ สารและการใช้ภ าษากับ ผู ้เ รี ย น ด้า นเทคโนโลยี เป็ นปั ญ หาปานกลางของครู ทุ ก กลุ่ ม
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ประสบการณ์ในด้านการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ในชั้นเรี ยน ด้านการจัดหาแหล่งเรี ยนรู ้เทคโนโลยี ด้านการออกแบบสื่ อ
การเรี ยนรู ้
คาสาคัญ: การส่งเสริ ม ทักษะการจัดการเรี ยนการสอน ศตวรรษที่21

ABSTRACT
The purpose of this research was to 1) to study the 21st century teaching and learning skills of teachers
under the office of the Bangkok Metropolitan Educational Service Area 2) to study problems and solve problems
in teaching and learning skills in the 21st century. of the teachers under the Office of the Office of Primary
Education, Bangkok
The results of this study were as follows: 1) teachers all experience groups regular practice in classroom
management. Classroom management management of learning. Teachers all experience groups frequent practice.
In terms of planning, learning management. Technology teachers all experience groups frequent practice. 2)
classroom management; less problem for all teachers in environmental management learning. The classroom
management learning management less problem for all teachers in learning planning. Communicate and use
language with learners. Technology this is a moderate problem for all teachers in the classroom. The supply of
learning resources.
KEYWORDS: PROMOTION, THE 21st CENTURY, TEACHING SKILS

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ (2560) ผูอ้ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ(สทศ.) ได้ให้ขอ้ มูลว่า
สทศ.ได้จดั ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2559 ได้วิเคราะห์ ผลสอบ
จาแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรี ยน ที่ต้ งั ภูมิภาค และรายสาระการเรี ยนรู ้ในแต่ละรายวิชา ปรากฏผลดังนี้ โอเน็ต ชั้น
ม.3 วิชาภาษาไทย ผูเ้ ข้าสอบ 637,491 คน คะแนนเฉลี่ยทัว่ ประเทศ 46.36, วิชาสังคมศึกษาฯ ผูเ้ ข้าสอบ 637,245
คน คะแนนเฉลี่ย 49.00, วิชาภาษาอังกฤษ ผูเ้ ข้าสอบ 637,406 คน คะแนนเฉลี่ย 31.80, วิชาคณิ ตศาสตร์ ผูเ้ ข้าสอบ
637,256 คน คะแนนเฉลี่ย 29.31 , วิชาวิทยาศาสตร์ ผูเ้ ข้าสอบ 637,047 คน คะแนนเฉลี่ย 34.99โรงเรี ยนที่อยูใ่ น
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา(สกอ.) มี คะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดทุกวิชา และเมื่ อจาแนกตามขนาด
โรงเรี ยน ที่ต้ งั และภูมิภาค พบว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการสอบทุกวิชา โรงเรี ยนที่ต้ งั
ในเมืองมีคะแนนสู งกว่าโรงเรี ยนที่ต้ งั นอกเมืองทุกวิชา และโรงเรี ยนในกรุ งเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด
และมีคะแนนสู งกว่าโรงเรี ยนที่ต้ งั ในภูมิภาคอื่นๆ ทุกวิชา ทั้งนี้ โรงเรี ยนที่อยู่ในกรุ งเทพฯ ภาคตะวันออก และ
ภาคเหนื อ มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าระดับประเทศทุกวิชา และเมื่อจาแนกตามรายสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า สาระการ
เรี ยนรู ้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดในแต่ละวิชาดังนี้ วิชาภาษาไทย คือ สาระการฟัง การดู และการพูด วิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม คือ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวติ ในสังคม วิชาภาษาอังกฤษ คือ สาระ
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ภาษาเพื่อการสื่ อสาร วิชาคณิ ตศาสตร์ คือ สาระเรขาคณิ ตและวิชาวิทยาศาสตร์ คือ สาระสิ่ งมีชีวติ กับการดารงชีวิต
ภาพรวมผลสอบโอเน็ตชั้นม.3 ปี การศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าผลสอบปี การศึกษา 2558 จานวน 3 วิชา
คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ส่ วนวิชาที่เหลือ คือ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
ใกล้เคียงกับปี ที่ผ่านมาภาพรวมผลสอบ โอเน็ตชั้นป.6 ปี การศึกษา 2559 มีดงั นี้ วิชาภาษาไทย ผูเ้ ข้าสอบ 724,347
คน คะแนนเฉลี่ยทัว่ ประเทศ 52.98 วิชาสังคมศึกษาฯ ผูเ้ ข้าสอบ 724,342 คน คะแนนเฉลี่ย 46.68 วิชาภาษาอังกฤษ
ผูเ้ ข้าสอบ 724,336 คน คะแนนเฉลี่ย 34.59 วิชาคณิ ตศาสตร์ ผูเ้ ข้าสอบ 724,285 คน คะแนนเฉลี่ย 40.47 และวิชา
วิทยาศาสตร์ ผูเ้ ข้าสอบ 724,349 คน คะแนนเฉลี่ย 41.22 เมื่อจาแนกตามสังกัด พบว่า โรงเรี ยนที่อยูใ่ นสังกัด สกอ.
มี ค ะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดทุ กวิชา คื อ วิชาภาษาไทย 65.06 วิชาสังคมศึ กษาฯ 64.02 วิชาภาษาอังกฤษ 63.36 วิชา
คณิ ตศาสตร์ 64.02 และวิชาวิทยาศาสตร์ 53.71 และผลสอบของปี 2559 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าปี การศึกษา 2558
จานวน 1 วิชา คือ ภาษาไทย ส่ วนวิชาที่ เหลือ คือ วิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาคณิ ตศาสตร์ วิชา
ภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นมา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
(องค์การมหาชน).2560)
ในส่ วนโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร ผลสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O - Net) ในปี การศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร สู งกว่าโรงเรี ยนที่ต้ งั ในภูมิภาคอื่นๆ แต่ยงั คง
พบว่า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.63 และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.50 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 (งานวัดผลและประเมินผลกลุ่มนิเทศสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร. 2560)
จากความสาคัญของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
กรุ งเทพมหานครยังพบข้อมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - Net) ที่แสดงให้เห็นถึงการจัด
การศึ กษายังมีผลที่ ไม่น่าพึงพอใจและจากการศึ กษาเอกสารงานวิจยั พบว่า ยังไม่มีงานวิจยั ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการ
ส่ งเสริ มทักษะการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่21ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษา
กรุ งเทพมหานครในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการส่ งเสริ มทักษะการจัดการเรี ยนการ
สอนในศตวรรษที่ 21ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร เพื่อนาผลการวิจยั
มาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาและแนวทางการส่ งเสริ มทักษะการการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานครได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับนักเรี ยนให้มีทกั ษะในศตวรรษที่21
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาทักษะการเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครู สัง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึ กษาปั ญหาและการแก้ปัญหาทักษะการจัด การเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21ของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
สถานภาพส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ประสบการณ์ทางาน
4. วุฒิการศึกษา

1. ทักษะการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่
21ของครู สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร 3 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
1. 2 ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
1.3 ด้านเทคโนโลยี
2. ปั ญหาและการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ
เรี ยนการสอนเพื่อการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ของครู สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ขั้นที่ 1 การจัดเตรี ยมโครงการวิจยั ซึ่ งเป็ นการศึ กษาเอกสารตารา ข้อมูล สถิติ งานวิจยั วิทยานิ พนธ์
ปั ญหา เพื่อจัดทาโครงการและเสนอข้อคิดเห็นของโครงการวิจยั
ขั้นที่ 2 การดาเนิ นการวิจยั เป็ นการสร้างเครื่ องมือเก็บข้อมูล ปรับปรุ งเครื่ องมือให้มีคุณภาพ นาไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นที่ 3 รายงานผลการวิจยั เป็ นขั้นตอนที่นาเสนอรายงานผลการวิจยั ต่อกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ไข แล้วจัดพิมพ์เป็ นฉบับแก้ไข ปรับปรุ งตามที่คณะกรรมการแนะนา แล้วจัดทา
รายงานฉบับสมบูรณ์
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2560 จานวน 2,013 คน จากจานวน 37โรงเรี ยน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร ปี
การศึกษา 2560 จานวน 340 คน สุ่มแบบเป็ นระดับชั้นอย่างเป็ นสัดส่วน
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4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่
1.เพศ
2.อายุ
3.ประสบการณ์ทางาน
4. วุฒิการศึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ทักษะการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่21ของครู สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร 3 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
1.2 ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
1.3 ด้านเทคโนโลยี
2. ปั ญหาและการแก้ปัญหาทักษะการเรี ยนการสอนเพื่อการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21ของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม 1 ชุดมีจานวน 4
ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ทักษะการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครู สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
2.1 ด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
2.2 ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
2.3 ด้านเทคโนโลยี
ตอนที่ 3 ปั ญหาและการแก้ปัญหาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน ในศตวรรษที่ 21 ของครู สงั กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 4 แนวทางการส่งเสริ มทักษะการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
คุณภาพเครื่ องมือ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) IOC ระหว่าง 0.50-1.00 ค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ได้ค่า 0.95
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ถึงผูอ้ านวยการสถานศึ กษาในโรงเรี ยนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
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กรุ งเทพมหานครเพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง
2. ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ในการตอบแบบสอบถามถึง ครู ที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานครโดยผูว้ ิจยั ได้จดั ส่ งที่ ตูร้ ับ
หนังสื อของสถานศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตอบแบบสอบถามและรับแบบสอบถามคืนตามที่กาหนดไว้
3. เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง จ านวน 340 คน จากครู สัง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ประถมศึกษากรุ งเทพมหานครโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2560 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อนาไป
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยวิธีการทางสถิติ มีข้ นั ตอน
ดังนี้
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณจากแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่21ครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานครที่มีการปฏิบตั ิจริ งในชั้นเรี ยน
โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายแล้วนาเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยงค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้
4.56-5.00 หมายถึง มีการปฏิบตั ิเป็ นประจา
3.56-4.55 หมายถึง มีการปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
2.56-3.55 หมายถึง มีการปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง
1.56-2.55 หมายถึง มีการปฏิบตั ินานๆ ครั้ง
1.00-1.55 หมายถึง ไม่มีการปฏิบตั ิเลย
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาและการแก้ปัญหาทักษะการ
จัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานครที่ มี
ปั ญหาต่อการปฏิบตั ิจริ งในชั้นเรี ยน
โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายแล้วนาเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยงค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้
4.56-5.00 หมายถึง เป็ นปั ญหามากที่สุด
3.56-4.55 หมายถึง เป็ นปั ญหามาก
2.56-3.55 หมายถึง เป็ นปั ญหาปานกลาง
1.56-2.55 หมายถึง เป็ นปั ญหาน้อย
1.00-1.55 หมายถึง เป็ นปั ญหาน้อยที่สุด
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5. สรุ ปผลการวิจัย
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งการเสนอผลออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 284
คน คิดเป็ นร้อยละ 83.5 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.2 รองลงมาอายุ 40 ปี ขึ้นไป
จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.5 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี 308 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.6 ประสบการณ์ทางาน
5-10 ปี จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.2 รองลงมา 11 ปี ขึ้นไป จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.2
ตารางที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย 𝑥̅ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิ ดเห็ น ของครู สังกัด ส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานครต่อการส่ งเสริ มทักษะการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่
21 ทั้ง ภาพรวมและรายด้าน
̅
𝒙
รายการพฤติกรรม
S.D.
แปลผล ลาดับที่
1. ด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
4.55
.19
เป็ น
1
ประจา
2. ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
4.40
.23
บ่อยครั้ง
2
3. ด้านเทคโนโลยี
4.37
.21
บ่อยครั้ง
3
4.44
.13
บ่อยครั้ง
รวม
ตารางที่ 1 พบว่า ครู สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานครมีความคิดเห็นต่อ
การส่ งเสริ มทักษะการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยูใ่ น มีการปฏิบตั ิบ่อยครั้ง(มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .13) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทักษะการจัดการเรี ยนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีค่าเฉลี่ยลาดับที่ 1 คือ ด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน อยูใ่ นระดับมีการปฏิบตั ิเป็ นประจา(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .19) ลาดับที่ 2 คือ อยู่ในระดับมีการปฏิ บตั ิบ่อยครั้ง(ค่าเฉลี่ย 4.40 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .23) และลาดับที่ 3 คือ ด้านเทคโนโลยี อยูใ่ นระดับมีการปฏิบตั ิบ่อยครั้ง (ค่าเฉลี่ย 4.37 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .21)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย 𝑥̅ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของความคิดเห็นของครู สงั กัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับปั ญหาและการแก้ปัญหาการส่งเสริ มทักษะการจัดกาเรี ยนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ทั้งภาพรวมและรายด้าน
̅
𝒙
รายการพฤติกรรม
S.D.
แปลผล ลาดับที่
1. ด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
2.39
.34
น้อย
2
2. ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
2.17
.23
น้อย
3
3. ด้านเทคโนโลยี
2.59
.34
ปานกลาง
1
2.38
.19
น้อย
รวม
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ตารางที่ 2 1 พบว่า ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานครมีความคิดเห็น
ต่อปัญหาและการแก้ ปัญหาการส่ งเสริ มทักษะการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
น้อยคือเห็นว่าเป็ นปั ญหาน้อย (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .19) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ปั ญหาอันดับ 1คือ ด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับเป็ นปั ญหาปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน .34) ลาดับที่ 2 คือ ด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน อยูใ่ นระดับปั ญหาน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.39 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .34 ) และลาดับที่ 3 คือ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับเป็ นปั ญหาน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.17 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .23)

6. อภิปรายผล
1. ด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนจากผลการวิจยั พบว่าครู ทุกกลุ่มประสบการณ์ อยูใ่ นระดับมีการปฏิบตั ิ
เป็ นประจาโดยใช้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องหลักการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ พรรณี
ชาญประเสริ ฐ (2557) ที่พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ประสบความสาเร็ จได้ท้ งั ด้วยการจัดการการเรี ยนรู ้น้ นั เกิดจากการ
ลงมือปฏิบตั ิของนักเรี ยนทั้งเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
2. ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ จากผลการวิจยั พบว่าครู ทุกกลุ่มประสบการณ์ อยูใ่ นระดับมีการปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยเน้นการอภิปรายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในประเด็น
ต่างๆสอดคล้องกับงานวิจยั ของพระสมุห์สมั ฤทธิ์ ติสฺสานุตฺตโร (ดิสสา) (2559) ที่พบว่าครู จะเป็ นผูส้ อนไม่ได้ แต่
ต้องให้นักเรี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง โดยครู จะออกแบบการเรี ยนรู ้ ฝึ กฝนให้ตนเองเป็ นโค้ช (Coach) และ
อานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรี ยนรู ้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรี ยน
3. ด้านเทคโนโลยี จากผลการวิจยั พบว่าครู ทุกกลุ่มประสบการณ์อยูใ่ นระดับมีการปฏิบตั ิบ่อยครั้งโดยใช้
ข้อมูลจากการค้นคว้าในแหล่งข้อมูลออนไลน์ (Search engine) สอดคล้องกับงานวิจยั ของชนาพร แสนสมบัติ
(2558) ที่พบว่า ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นทักษะทีมจาเป็ นอย่างมากต่อการดารงชีพอยูใ่ นสังคมของคน
ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็ นสังคมแห่งการเร่ งรี บ สังคมแห่งการแข่งขันทางเทคโนโลยี ใครมีทกั ษะในการดารงชีพ
ที่ดีกว่าย่อมมีความได้เปรี ยบในทุกๆด้าน ส่วนคนที่ขาดทักษะในการดารงชีพ ก็จะกลายเป็ นบุคคลที่ลา้ หลัง ถูกเอา
เปรี ยบ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ข้อเสนอแนะสาหรับครู สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
1. ครู ควรนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21ไปใช้ในชั้นเรี ยนและปฏิบตั ิจริ งอย่างต่อเนื่อง
2. ครู ควรได้รับการนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ตรงตามจุดประสงค์และจัดการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเกิดการ
คิดขั้นสูงหรื อคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
3. ครู ควรเรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยการเข้ารับการฝึ กอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อนาไปใช้
ในชั้นเรี ยนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

1843

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรดาเนินการวิจยั ศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอนของครู

8. กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยฉบับ นี้ สาเร็ จด้วยความกรุ ณาของ ดร.สุ พรรณี สมานญาติ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ กรุ ณา
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ตลอดจนให้คาแนะนาปรึ กษาและช่วยเหลื ออย่างดี ยิ่ง ตั้งแต่ศึกษาค้นคว้า
จนกระทัง่ สาเร็ จเป็ นบทความวิจยั ที่สมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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ทีไ่ ด้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา
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อรุ ณรัตน์ ทวีกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นา้ เพชร นาสารีย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาความคิด สร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ โดยรวมและแยกตาม
องค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้าน คือ ความอยากรู ้อยากเห็น จินตนาการประสานความคิด ชอบแก้ปัญหาและความ
มุ่งมัน่ พยายาม ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ ได้รับ การจัด การเรี ยนรู ้ แบบสะเต็ม ศึ กษา 2) เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ โดยรวม และแยกตามองค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้าน คือ ความ
อยากรู ้อยากเห็น จินตนาการประสานความคิด ชอบแก้ปัญหาและความมุ่งมัน่ พยายาม ก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2560 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 20 คน แบบแผนการทดลองเป็ นแบบ One Group 1) กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
สะเต็มศึ กษา จานวน 3 กิ จกรรม ใช้เวลา 16 ชั่วโมง 2) แบบวัดความคิ ดสร้ างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ ของกรม
สุ ข ภาพจิ ต จ านวน 77 ข้อ มี ค่ าความเชื่ อ มัน่ 0.91 สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล คื อ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ paired t-test
ผลการวิจยั พบว่า
1 .ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์โดยรวมของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิต
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มหาวิทยาลัยรามคาแหง อยู่ในระดับดี และแยกเมื่อตามองค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้าน คือ ความอยากรู ้อ ยากเห็ น
จินตนาการประสานความคิด ชอบแก้ปัญหาและความมุ่งมัน่ พยายาม อยูใ่ นระดับสู ง เมื่อเที ยบกับเกณฑ์ปกติ
ในช่วงอายุกลุ่มตัวอย่าง 15 – 25 ปี
2. หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ดา้ น
วิทยาศาสตร์ โดยรวม จินตนาการประสานความคิดและความมุ่งมัน่ พยายาม แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05
คาสาคัญ: สะเต็มศึกษา, ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์

ABSTRACT
The purposes of this research to study (1 ) overall creative thinking in science and its four
components—viz., curiosity, imagination and ideation, problem-solving, and determination—in the case of
selected students in Matthayom Sueksa 2 who had participated in science-technology-engineering-mathematics
(STEM) education. The researchers also compare (2 ) the overall creative thinking in science and in its four
components of these students prior to the commencement of STEM education learning activities and after their
completion.
The sample population consisted of 20 students in Matthayom Sueksa 2 enrolled in the first semester
of the academic year 2017 at the Demonstration School of Ramkhamhaeng University. Experimental design
involved the one-group pretest posttest design method. The instruments of research for the experiment
consisted of (1) three STEM education learning activities carried out over a duration of sixteen hours; and (2) a
77-item creative thinking test devised by the Department of Mental Health, which was established as having a
reliability level of 0.91. Using techniques of descriptive statistics, the researchers analyzed the data collected
in terms of mean and standard deviation. The researchers also employed the paired t-test technique
Findings are as follows:
1 . The creative thinking in science of the students was overall evinced at a good level. Insofar as
concerns the aforementioned four components, they were found to be at a high level as compared with the
standard for members of a normal sample population between 15-25 years of age.
2 . In the experiment, after the students participated in STEM education learning activities, it was
found that the overall means for creative thinking in science and for the components of imagination and
ideation and determination exhibited differences with the overall means for creative thinking in science and for
the components of imagination and ideation and determination prior to the commencement of the experiment at
the statistically significant level of .05
KEY WORDS: STEM education, creative thinking in science
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั การศึกษาไทยได้มีการเน้นให้นกั เรี ยนรู ้จกั ค้นหา และเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองมากกว่าที่จะเรี ยนรู ้ใน
ห้องเรี ยน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรี ยนมี สมรรถนะตามหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐานคื อ ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี จากผลการประเมิ น ที่ ปรากฏในรายงานประจาปี ของ World Economic Forum ต่างก็พ บว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนไทยส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ยังไม่ดีเท่าที่ ควร
ผูเ้ รี ยนขาดทักษะการคิด (พรทิพย์ ศิริภทั ราชัย, 2556 )
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็ นผลผลิตของความคิดที่แปลกใหม่และมีคุณค่าซึ่งได้มาจาก
ผูค้ ิดเอง โดยความคิดนี้ไม่เป็ นไปตามแบบแผน มีแรงจูงใจสูงและมีความมุ่งมัน่ ในการที่จะกระทาให้สาเร็ จอย่าง
แท้จริ ง ความคิดนั้นจะเกิ ดขึ้นถ้าเข้าใจประเด็นของปั ญหาอย่างชัดเจน เป็ นความสามารถด้านสมองที่ จะคิดได้
หลายแนวทางหรื อคิ ดได้ห ลายคาตอบ เรี ยกว่า การคิ ดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คื อ ความคิ ด หลาย
ทิ ศทาง หลายแง่ห ลายมุมคิ ดได้กว้างไกล ซึ่ งลักษณะความคิ ดเช่ น นี้ จะน าไปสู่ การคิ ดประดิ ษฐ์สิ่งแปลกใหม่
รวมถึงการพบวิธีการแก้ปัญหาได้สาเร็ จอีกด้วย (Guilford , 1956; Nichols and Mark, 1971) ความคิดสร้างสรรค์
ดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่ เราสามารถปลูกฝังและส่ งเสริ มได้ดว้ ยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสม ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนใน
ห้องเรี ยนจึงควรจัดเพื่อให้ ผูเ้ รี ยนได้พฒั นากระบวนการคิดและนาความรู ้ไปใช้ แก้ปัญหาในชีวติ จริ งได้ (อาทิตยา
ภมูิคอนสาร, กมล พลคาและนุกลู กุดแถลง, 2559)
การจัดการเรี ยนการสอนที่ให้นกั เรี ยนศึกษาหาความรู ้เฉพาะในตาราเรี ยนเพียงอย่างเดียว จึงไม่เพียงพอ
ต่อการนาไปใช้ การจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีน้ นั เป็ นสิ่ งที่สาคัญ
คือการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั วิเคราะห์เกี่ยวกับปั ญหาที่พบและสามารถคิดสังเคราะห์ถึงสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่จะ
น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นชี วิ ต จริ งได้ STEM Education เป็ นการสอนแบบบู ร ณาการข้ า ม กลุ่ ม สาระวิ ช า
(Interdisciplinary Integration) ระหว่ า ง ศาสตร์ ส าขาต่ า งๆ ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี
(Technology: T) วิ ศ วกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ คณิ ตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยน าจุ ด เด่ น ของ
ธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ทุกแขนง
มาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่ งต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปั จจุบนั ซึ่ งอาศัยการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ ค รู ผู ้ส อนหลายสาขาร่ ว มมื อ กัน (Dejarnette, 2012; Wayne. 2012; Breiner, Harkness, Johnson, & Koehler,
2012).
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มมีลกั ษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็ นการสอนที่เน้นการบูรณาการ
(2) ช่วยนักเรี ยนสร้างความเชื่ อมโยงระหว่างเนื้ อหาวิชาทั้ง 4 กับชี วิตประจาวันและการทาอาชี พ (3) เน้นการ
พัฒ นาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิ ดของนักเรี ยนและ (5) เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยน ได้แสดงความ
คิดเห็ น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้ อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึ ก ษา คื อ ส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนรั ก และเห็ น คุ ณ ค่าของการเรี ยนวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่สามารถนามาใช้ได้ทุกวัน มีงานวิจยั หลายชิ้นที่สนุบสนุน
ว่าการัดการเรี ยนการสอนแบบสะเต็มศึ กษาช่วยพัฒนานักเรี ยนให้เกิ ดทักษะการคิ ดด้านต่างๆรวมถึงความคิ ด
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สร้างสรรค์ (ภัสสร ติดมา, มลิวรรณ นาคขุนทด และสิ รินภา กิ จเกื้ อกูล, 2558; บุญลอย มลูน้อยและคณะ, 2559;
อรธิดา สว่าง และอุทิศ อินทร์ประสิ ทธิ, 2560)
จากความสาคัญและความเป็ นมาดังกล่าวทาให้คณะผูว้ ิจยั สนใจศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
สะเต็ม ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ ความคิ ด สร้ างสรรค์ด้านวิท ยาศาสตร์ ในนักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นได้ฝึ ก
กระบวนการคิด แก้ปัญหา ได้สร้างชิ้นงานและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
เตรี ยมพร้อมผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์โดยรวม และแยกตามองค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้าน คือ
ความอยากรู ้ อยากเห็ น จิ น ตนาการประสานความคิ ด ชอบแก้ปัญ หาและความมุ่ งมั่น พยายาม ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
2) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ โดยรวม และแยกตามองค์ประกอบทั้งหมด 4
ด้าน คือ ความอยากรู ้อยากเห็น จินตนาการประสานความคิด ชอบแก้ปัญหาและความมุ่งมัน่ พยายาม ก่อนและ
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม
ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์
- ความอยากรู ้อยากเห็น
- จินตนาการประสานความคิด
- ชอบแก้ปัญหา
- ความมุ่งมัน่ พยาม

ตัวแปรอิสระ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
แบบแผนการทดลองเป็ นแบบ One Group Pretest Posttest Design เป็ นการทดลองที่มีการวัดก่อนการ
ทดลอง 1 ครั้ง หลังการทดลอง 1 ครั้ง มีลกั ษณะดังนี้
O1
X
O2
O1 คือการวัดความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะทาการทดลอง (pretest)
X คือการใช้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
O2 คือการวัดความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์หลังจากที่ทาการทดลอง (Posttest)
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง แผนการเรี ยน
เน้นวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2560 ภาคเรี ยนที่ 1 จานวน 5 ห้อง รวมทั้งสิ้น 168 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ าง นัก เรี ย นระดับ มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัยรามค าแหง จ านวน 1
ห้องเรี ยน รวม 20 คน ด้วยการใช้วธิ ีการสุ่มอย่างง่าย
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
ตัวแปรตาม คือ ความคิ ดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยรวม และองค์ประกอบย่อยทั้ง 4 ด้าน คื อ
ความอยากรู ้อยากเห็น จินตนาการประสานความคิด ชอบแก้ปัญหาและความมุ่งมัน่ พยายาม
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1) การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบสะเต็มศึ กษา รวม 16 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้ กิ จกรรมที่ 1 Boat
Challenge กิจกรรมที่ 2 Eco Friendly House กิจกรรมที่ 3 Popsicle Stick โดยมี ร ายละเอี ย ดของกิ จ กรรมดั ง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
กิจกรรม
1. Boat Challenge

2. Eco Friendly
House

3. Popsicle Stick

กระบวนการ
1. ในทุกกิจกรรม ให้นกั เรี ยนร่ วมกันทางานเป็ นกลุ่ม เน้นการสื่ อสาร การแสดงความคิด จนได้ขอ้ สรุ ป
จากนั้นส่ งตัวแทนมาอภิปรายหน้าห้อง โดยครู เป็ นผูก้ ระตุน้ และให้รางวัล เช่น กลุ่มใดที่คิดต่างและ
สร้างสรรค์จากกลุ่มอื่นก็จะมีคะแนนพิเศษให้
2. ครู อภิปรายร่ วมกับนักเรี ยนในหัวข้อ ปั ญหาและอุปสรรคที่มากับน้ าท่วม มีอะไรบ้าง พร้อมร่ วมกัน
อภิปรายแนวทางแก้ไข จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มสรุ ปสิ่ งที่ได้ พร้อมส่ งตัวแทนมานาเสนอ
3. ครู เปิ ดวีดิทศั น์เกี่ ยวกับสิ่ งประดิ ษฐ์ที่สร้ างขึ้ นโดยคนไทยในช่ วงเหตุการณ์ มหาอุทกภัยในประเทศ
ไทย ที่เกิ ดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 พร้ อมทั้งให้นกั เรี ยนช่ วยกันอภิปรายว่า สิ่ งประดิ ษฐ์ฝ่าวิกฤติอุทกภัยที่
ปรากฏในวีดิทศั น์มีอะไรบ้าง
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่า ถ้าต้องการให้การออกแบบและสร้างแพสาหรับการบรรทุก
สิ่ งของเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จะต้องท าการศึ ก ษาปั จจัยอะไรบ้างที่ เกี่ ยวข้องกับ การสร้ างแพ
จากนั้นครู นาเข้าสู่ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4 กิ จกรรม โดยชี้ แจงให้นกั เรี ยนทราบว่า เพื่อให้การออกแบบและ
สร้างแพสาหรับการบรรทุกสิ่ งของเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นักเรี ยนจะต้องทาการศึกษาปั จจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแพจากกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 ทาดินน้ ามันให้ลอยน้ าได้อย่างไร
กิจกรรมที่ 2 วัตถุอยูส่ ู งหรื อต่ามีผลต่อการทรงตัวของเรื ออย่างไร
กิจกรรมที่ 3 บรรทุกสิ่ งของได้เท่าใด
กิจกรรมที่ 4 วางวัตถุอย่างไรให้เรื อสามารถทรงตัวอยูไ่ ด้
5. ครู ทบทวนสถานการณ์ปัญหาในกิ จกรรมว่า นักเรี ยนจะต้องสร้างเรื อที่สามารถบรรทุกสิ่ งของได้มาก
ที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่ามากที่สุด โดยเชื่ อมโยงความรู ้ ที่นกั เรี ยนได้รับจากการทากิ จกรรมที่
1-4 กับการออกแบบและสร้ างเรื อ โดยครู กาหนดเงื่อนไขเกี่ ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเรื อ
โดยวัสดุที่ใช้ในการสร้างเรื อ คือ แผ่นพลาสติกลูกฟูก ไม้ไอศกรี ม และขวดพลาสติก
6. นักเรี ยนวางแผนการท างานร่ วมกัน แล้วลงมื อสร้ างเรื อตามรู ป แบบและวัส ดุ อุป กรณ์ ที่ แต่ ละกลุ่ ม
ออกแบบไว้ จากนั้นทาการทดสอบเรื อที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งสังเกตและบันทึกผลการทดสอบ
7. นักเรี ยนนาเสนอแนวคิดในการออกแบบและสร้างเรื อ และผลการทดสอบเรื อ จากนั้นครู และนักเรี ยน
ร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปเกี่ยวกับการทากิจกรรม เพื่อทาการสรุ ปความคิดรอบยอด
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มปรึ กษากันเพื่อร่ างแบบจาลองบ้านที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
2. นาแบบร่ างมานาเสนอต่อครู จากนั้นอภิปรายหน้าห้องเรี ยน
3. ครู มีบ ทบาทสนับ สนุ น โดยแนะน านัก เรี ยน เกี่ ยวกับ ปั จจัยต่ างๆที่ จะส่ งผลต่อบ้านที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้อม อาทิ พลังงานไฟฟ้ าได้มาจากแหล่งใด วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน แบบแปลนการติดตั้ง
ไฟฟ้ า เป็ นต้น และชมเชยกลุ่มที่คิดต่างและสามารถให้ความรู ้ใหม่ๆ
แก่เพื่อน
4. นักเรี ยนสรุ ปแบบบ้านที่ตอ้ งการจะสร้างแบบจาลองจริ งออกมา และบันทึกการทางานเพื่อเตรี ยมสร้าง
แบบจาลองบ้านที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
5. นักเรี ยนสร้างแบบจาลองบ้านที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม นาเสนอครู จากนั้นร่ วมกันอภิปรายหน้าชั้น
เรี ยนเพื่อทาการสรุ ปความคิดรอบยอด
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มปรึ กษากันเพื่อระบุตวั แปรต้น และตัวแปรควบคุม อีกทั้งวางแผน ร่ างแบบ และ
วางแผนทาการทดลอง การสร้าง Popsicle Stick
2. นาแผนการทดลองมาเสนอต่อครู จากนั้นอภิปรายหน้าห้องเรี ยน
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กระบวนการ
3. ครู มีบทบาทสนับสนุ น โดยแนะนานักเรี ยนให้เลื อกตัวแปรที่ศึกษาที่ แตกต่างกัน และชมเชยกลุ่มที่
คิดต่างและสามารถให้ความรู ้ใหม่ๆแก่เพื่อน
4. นักเรี ยนทาการสร้าง Popsicle Stick จากนั้นทาการทดลอง บันทึกถ่ายภาพและภาพเคลื่ อนไหวขณะ
ทาการทดลอง จากนั้นระดมความคิดเพื่อแก้ไขชิ้นงานให้ดีข้ ึน
5. ทาการปรั บ ปรุ งแก้ไข Popsicle และทดลองซ้ า บัน ทึ ก ถ่ ายภาพและภาพเคลื่ อนไหวขณะท าการ
ทดลอง
6. นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายเพื่อทาการสรุ ปความคิดรอบยอด

2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ ของกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุ ข เป็ น
มาตรส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ จ านวน 77 ข้อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่น ทั้ง ฉบับ ด้ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่ อมัน่ ที่ 0.91 ถื อว่าเป็ นค่าความเชื่ อมัน่ ที่
ยอมรับได้
ในการแปลผลคะแนนมาตรฐาน T (T– Score) สาหรับความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์โดยรวม
อาจกาหนดระดับคุณภาพเป็ น 5 ระดับดังนี้
ตั้งแต่ T 67 ขึ้นไป แปลว่า มีความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
ตั้งแต่ T 53 – 66 แปลว่า มีความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับดี
ตั้งแต่ T 39 – 52 แปลว่า มีความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตั้งแต่ T 25 – 38 แปลว่า มีความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
ต่ากว่า T 25 แปลว่า มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับน้อย
คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ จะมีคุณลักษณะเด่น คือ เป็ นคนที่มีจินตนาการ และสนุก
กับการคิด มีความคิดริ เริ่ ม คิดเชื่อมโยง ต่อยอด คิดหลากหลาย และคิดนอกกรอบสูง
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์ ดาเนิ นการทดสอบก่อนการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง และผูว้ จิ ยั เป็ นผูค้ วบคุมการทดสอบด้วยตนเอง
2. ดาเนิ นการทดลองตามแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ได้กาหนดไว้ โดยมีระยะเวลาในการ
ดาเนินการทดลอง ดังนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองกระทาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โดยใช้เวลาใน
การทดลอง 16 คาบ คาบละ 50 นาที เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา คณะผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนิ นการ
จัดกิจกรรม
3. นาแบบวัดความคิดสร้ างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ มาทดสอบหลังการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
คณะผูว้ จิ ยั เป็ นผูค้ วบคุมการทดสอบ
4. นาคะแนนที่ ได้จากการทดสอบก่ อนการทดลองและหลังการทดลองมาวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่ อ
ทดสอบสมมติฐานต่อไป
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัยวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ทั้ง เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณตามวิธีก ารทางสถิ ติ ด้วยคอมพิ วเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Science) ดังนี้
1. วิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสารการจดประชุมและบันทึกหลังการสอน
2. ค่าสถิติพ้นื ฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. เปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบสะเต็มศึกษาโดยใช้สถิติ paired t-test

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเป็ นดังนี้
1) ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์โดยรวม และแยกตามองค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้าน คือ ความ
อยากรู ้อยากเห็ น จิ นตนาการประสานความคิด ชอบแก้ปัญหาและความมุ่งมัน่ พยายามของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง จัดอยู่ในระดับสู งกว่าปกติ เมื่อเที ยบกับเกณฑ์ปกติ
ในช่วงอายุกลุ่มตัวอย่าง 12 – 17 ปี ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มี
คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ 289.45 คะแนนมาตรฐาน T (T– Score) เท่ ากับ 61 เมื่ อ คะแนนเที ยบกับ เกณฑ์ ป กติ ข อง
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ ช่วงอายุกลุ่มตัวอย่าง 15 - 25ปี ที่ มีคะแนน ตั้งแต่ T 53 – 66 แปล
ความหมายได้วา่ นักเรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับดี
องค์ประกอบด้านความอยากรู ้อยากเห็ น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.25 เมื่อเทียบเกณฑ์ปกติพบว่าที่ 60
คะแนนขึ้นไป นักเรี ยนเป็ นคนที่มีความอยากรู ้อยากเห็ นสู ง ซึ่ งนาไปสู่ การสังเกต ค้นคว้า แสวงหาและทดลอง
เพื่อหาคาตอบที่สงสัย
องค์ประกอบด้านจินตนาการประสานความคิด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 70.55 เมื่อเทียบเกณฑ์ปกติพบว่า
ที่ คะแนนขึ้นไป 58 คะแนนขึ้นไป นักเรี ยนเป็ นคนที่มีจินตนาการและมีความคิดริ เริ่ ม คิดเชื่อมโยง ต่อยอด คิด
หลากหลาย และคิดนอกกรอบสูง
องค์ประกอบด้านชอบแก้ปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.95 เมื่อเทียบเกณฑ์ปกติพบว่าที่คะแนนขึ้น
ไป 40 คะแนนขึ้นไป นักเรี ยนเป็ นคนที่มองปั ญหาเป็ นเรื่ องท้าทาย ชอบและสนุกกับการแก้ปัญหา
องค์ป ระกอบด้านความมุ่งมัน่ พยายาม มี คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ 108.70 เมื่ อเที ยบเกณฑ์ปกติ พ บว่าที่
คะแนนขึ้นไป 92 คะแนนขึ้นไป นักเรี ยนเป็ นคนที่มีความมุ่งมัน่ พยายามสูง แสดงผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ภาพรวมของความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ และแยกตามองค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้าน คือ ความ
อยากรู ้อยากเห็น จินตนาการประสานความคิด ชอบแก้ปัญหาและความมุ่งมัน่ พยายาม ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เทียบกับกับเกณฑ์ปกติตามช่วงอายุกลุ่มตัวอย่าง 12 – 17 ปี
องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์
1. ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์
2. องค์ประกอบด้านความอยากรู ้อยาก
เห็น
3. อ งค์ ป ระก อ บ ด้ า น จิ น ต น าก าร
ประสานความคิด

คะแนนของกลุ่ม
ตัวอย่าง

คะแนนมาตรฐาน T
(T– Score)

289.45

61

65.25

60

70.55

58

4. องค์ประกอบด้านชอบแก้ปัญหา

44.95

40

5. อ งค์ ป ระ ก อ บ ด้ า น ค วาม มุ่ งมั่ น
พยายาม

108.70

92

การแปลผล
ระดับดี
นักเรี ยนเป็ นคนที่มีความอยากรู ้อยากเห็ นสู ง ซึ่ งนาไปสู่ การสังเกต
ค้นคว้า แสวงหาและทดลองเพื่อหาคาตอบที่สงสัย
นักเรี ยนเป็ นคนที่มีจินตนาการและมีความคิดริ เริ่ ม คิดเชื่อมโยง ต่อ
ยอด คิดหลากหลาย และคิดนอกกรอบสู ง
นักเรี ยนเป็ นคนที่มองปัญหาเป็ นเรื่ องท้าทาย ชอบและสนุ กกับการ
แก้ปัญหา
นักเรี ยนเป็ นคนที่มีความมุ่งมัน่ พยายามสู ง

2) ค่าเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์โดยรวม และแยกตามองค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้าน
คือ ความอยากรู ้อยากเห็น จินตนาการประสานความคิด ชอบแก้ปัญหาและความมุ่งมัน่ พยายาม ก่อนและหลัง
ได้รั บ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา ด้ว ยวิ ธี ก ารวิเคราะห์ t-test พบว่า ค่ าเฉลี่ ย ของความคิ ด
สร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์โดยรวม และความมุ่งมัน่ พยายาม แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วน
ด้านจินตนาการประสานความคิด แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ โดยรวม และ
แยกตามองค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้าน คือ ความอยากรู ้อยากเห็น จินตนาการประสานความคิด ชอบ
แก้ปัญหาและความมุ่งมัน่ พยายาม ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
ความคิดสร้ างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์
1. ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์
2. องค์ประกอบด้านความอยากรู ้อยากเห็น
3. องค์ประกอบด้านจินตนาการประสานความคิด
4. องค์ประกอบด้านชอบแก้ปัญหา
5. องค์ประกอบด้านความมุ่งมัน่ พยายาม

ก่ อน / หลัง
การจัดการเรียนรู้

N

ก่อน

20

275.8

39.13

หลัง

20

289.45

36.04

ก่อน
หลัง

20
20

ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

20
20
20
20
20
20

64.55
65.25
65.25
70.55
43.85
44.95
102.20

10.83
10.45
15.34
12.54
5.83
5.52
13.80

108.70

12.77
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S.D.

t

sig

-2.97

.01

-.420

.68

-3.45

.00

-.91

.37

-2.53

.02
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6. อภิปรายผล
1. ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้า นวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ยนระดับ ชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 เมื่ อ แยกตาม
องค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้าน คือ ความอยากรู ้อยากเห็ น จินตนาการประสานความคิด ชอบแก้ปัญหาและความ
มุ่งมัน่ พยายาม อยู่ในระดับสู งเมื่ อเที ยบกับเกณฑ์ปกติ หลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษา ทั้งนี้
เพราะนักเรี ยนได้รับประสบการณ์ตรงแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) นักเรี ยน
นาความรู ้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า ตลอดจนประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นใหม่
2. บทบาทของครู คือกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสามารถแก้ไขสภาพปั ญหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
รวมถึงการให้กาลังใจ ส่งเสริ ม สนับสนุนแนวคิดของนักเรี ยนด้วย โดยกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ (2554) ได้กล่าวว่าครู
สามารถด าเนิ น การได้ห ลากหลายรู ป แบบตามความพร้ อ มของคุ ณ ครู นั ก เรี ย นและโรงเรี ยน กล่ า วคื อ
Structured Inquiry คุณครู มีบทบาทมาก โดยเป็ นผูก้ าหนดประเด็นปั ญหาที่ให้นกั เรี ยนศึกษา วัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการให้นกั เรี ยนดาเนิ นการตามที่ครู วางแผนและออกแบบไว้ Guided Inquiry คุณครู มีบทบาทลดลง โดยเป็ นผู ้
ก าหนดประเด็ น ให้ นั ก เรี ย นไว้ก ว้า งๆ แล้ว ให้ นั ก เรี ย นท าการออกแบบวิ ธี ก าร ก าหนดวัส ดุ อุ ป กรณ์ ด้ว ย
ตนเอง นัก เรี ยนจะมี บ ทบาทมากขึ้ น Open Inquiry คุ ณ ครู มี บ ทบาทน้อ ยมาก เป็ นเพี ย งผูค้ อยช่ วยเหลื อ และ
สนับสนุ น โดยให้อิสระนักเรี ยนในการกาหนดปั ญหาที่ สนใจ ตั้งคาถาม วางแผนและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ ที่
ต้องการ และวิธีการได้อย่างเต็มที่ นักเรี ยนจะมีบทบาทเป็ นอย่างมาก
4. ผูเ้ รี ยนสนุกที่ได้เรี ยนรู ้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ STEM ศึกษานั้นมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมโดยที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง มีการสร้างสรรค์ผลงาน และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรวลักช์ ผ่องบุรุษ (2560) ซึ่ งผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนมากกว่าร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรี ยนรู ้แบบ STEM ศึกษา
5. สภาพปั ญหาและวิธีการแก้ไขขณะดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา มีประเด็นหลัก
ทั้งหมด 2 ประเด็นคือ (1) ปั ญหาการทางานร่ วมกันเป็ นทีม การระดมความคิดเห็นและการสื บเสาะข้อมูลเพื่อจุด
ประกายความคิดจนได้แนวคิดใหม่ (2) ปั ญหาด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
คิ ดเชิ งวิศ วกรรมและการคานวณ ทั้งนี้ เมื่ อนัก เรี ยนเกิ ดปั ญ หาดังกล่าว คณะผูว้ ิจัยหรื อที ม ผูส้ อนทาการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลและระดมความคิดกันภายในที มเพื่อจัดการแก้ปัญหาอย่างทันที ทนั ใด โดยใช้วิธีการสร้างคาถาม
แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันสื บค้น เน้นให้นกั เรี ยนเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สภาพปั ญหาและวิธีการแก้ไขขณะดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
กิจกรรม
1. Boat
Challenge

2. Eco
Friendly
House

3.Popsicle
Stick

ปัญหาและวิธีแก้ไข
1. นักเรี ยนในกลุ่มมีความคิดไม่ตรงกัน ต่างคนต่างอยากให้ความคิดตนเป็ นที่ยอมรับ ครู จึงแก้ปัญหาโดยให้ทุกคนช่วยกันแชร์
ความคิดเห็น แล้วนาความคิดที่ดีที่สุดของแต่ละคนมาผสมผสานกัน แต่ละกลุ่มจึงร่ วมกันคิดจนสาเร็ จ
2.ในช่วงแรกนักเรี ยนบางกลุ่มคิดการออกแบบแพโดยจะเน้นที่ความสวยงามมากกว่า การเน้นให้แพแข็งแรงพอที่จะไม่จม แต่
เมื่อครู ต้ งั คาถาม และให้นกั เรี ยนทาการศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแพจากกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1)
ทาดินน้ ามันให้ลอยน้ าได้อย่างไร 2) วัตถุอยู่สูงหรื อต่ามีผลต่อการทรงตัวของเรื ออย่างไร 3) บรรทุก สิ่ งของได้เท่าใด และ 4)
วางวัตถุอย่างไรให้เรื อสามารถทรงตัวอยูไ่ ด้ปรากฏว่านักเรี ยนมีการออกแบบแพได้โดยเน้นความแข็งแรงมากขึ้น
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาแบบร่ างบ้านมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน แต่การออกแบบบ้านส่ วนใหญ่นกั เรี ยนยังไม่ได้ออกแบบโดย
ใช้หลักความเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อมสักเท่าไร ออกแบบโดยเน้นความชอบส่วนตัวและความสวยงามเป็ นหลักมากกว่า ครู จึง
ให้ความรู ้เกี่ยวกับการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพิ่ม ว่ามี อะไรบ้างที่ ไม่ใช้พลังงานจากการทาลายสิ่ งแวดล้อม แต่เป็ นการใช้
พลังงานจากสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติแทน นักเรี ยนจึงร่ วมกันปรับปรุ งแบบบ้านอีกครั้ง
2. ช่วงแรกนักเรี ยนบางคนอาจยังไม่เข้าใจเรื่ องพลังงานทดแทนจากสิ่ งแวดล้อม แต่เมื่อครู ให้ความรู ้กบั นักเรี ยนเรื่ องพลังงาน
นักเรี ย นสามารถทราบได้ว่าพลัง งานไฟฟ้ าสามารถสร้ างมาจากพลังงานทางธรรมชาติ เช่ น ไฟฟ้ ามาจากพลัง งานจาก
แสงอาทิ ตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า นักเรี ยนจึ ง มี การออกแบบบ้านเพื่ อได้ใ ช้พ ลังงานจากสิ่ งแวดล้อม โดยเน้นการใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์ และพลังงานจากลมเป็ นส่วนใหญ่ และวัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างบ้านที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ น
ความคิ ดสร้ างสรรค์ที่นักเรี ยนออกแบบขึ้ นมาเอง และแต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ ในการออกแบบบ้านที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมระหว่างกัน
1. นักเรี ยนบางคนยังระบุตวั แปรไม่ถูกต้อง เนื่ องจากยังคงสับสนระหว่างตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ครู จึงสอนเรื่ องตัวแปรเพิ่ม
เมื่อนักเรี ยนเข้าใจจึงร่ วมกันวางแผน ออกแบบ เพื่อสร้าง Popsicle Stick
2. เมื่ อนักเรี ยนร่ วมกันออกแบบเสร็ จ แต่ละกลุ่มนาแบบมาเสนอต่อครู ห น้าชั้นเรี ยน โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่ ออกแบบด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ แต่เน้นเครื่ องยิงที่เน้นความสวยงาม ความแปลก มากกว่าการได้ระยะยิงที่ไกล เนื่องจากนักเรี ยนยังคงไม่
เข้าใจในสิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการ ครู จึงย้ าเรื่ องผลการทดลองว่าต้องการการยิงระยะไกล นักเรี ยนจึ งปรับแผนเปลี่ยนวัสดุ บางอย่าง
เพื่อให้ได้เครื่ องยิงที่ได้ระยะไกลขึ้น จากนั้นนักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันสร้างเครื่ อง Popsicle Stick
3.นักเรี ยนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจหลักการที่ทาให้ได้การยิงที่ระยะไกล โดยการไม่ทาให้อุปกรณ์ที่ยิงมีความยืดหยุ่นมาก ๆ และ
เนื่องจากเป็ นการยิงแล้ววัตถุที่ใช้เป็ นกระสุ นจะเคลื่ อนที่แบบโปรเจคไทล์ ดังนั้นมุมที่ยิงได้ไกลที่สุดคือมุม 45 องศา ครู จึงให้
หลักการไปแล้วแต่ละกลุ่มนาหลักการที่ได้ไปแก้ไขเครื่ องยิงของกลุ่มตนเองให้ดีข้ ึน
4. เมื่อนักเรี ยนทาการทดลองโดยยิงกระสุ นที่มีมวลเท่ากันทุกกลุ่ม แต่ละกลุ่มทาการทดลองกลุ่มละ 3 ครั้ง ปรากฏว่าระยะทาง
ไม่ใกล้เคียงกันเป็ นส่วนมาก เนื่องมาจากตัวนักเรี ยนขณะทาการทดลองมีการจับ และใช้
กระสุ นไม่ถูกวิธี ทาให้ผลการทดลองไม่ดีเท่าที่ควร ครู จึงเสนอให้นกั เรี ยนพยายามอย่าเอาแรงอื่น ๆ มาต้านการเคลื่อนที่ของ
กระสุ น ต้องระวังตอนปล่อยกระสุ นให้มากขึ้น พยายามให้กระสุ นเป็ นอิสระขณะปล่อยให้เคลื่อนที่ เมื่อนักเรี ยนนาไปปรับ
ปรากฏว่าผลการทดลองดีข้ ึน และทาการทดลองแต่ละครั้ง ทุกกลุ่มก็ได้ระยะการยิงที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ
เมื่อนักเรี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา พบว่าความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์อยู่
ในระดับสู ง ดังนั้นผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ควรร่ วมปรึ กษาหาแนวทางบูรณาการร่ วมในรายวิชาต่างๆให้สอดรับ
กับ สถานการณ์ ปั จ จุ บัน คื อ 1) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เรี ย นรั ก และเห็ น คุ ณ ค่ าของการเรี ย นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ 2) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เรี ย นสามารถเชื่ อ มโยงแนวคิ ด ในสาระวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 3) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
มโนทัศน์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 4) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้แบบ
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กระตื อ รื อ ร้ น (Active Learning) 5) ส่ งเสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู งขึ้ น 6) ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการ
แก้ปัญหา และ7) ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสนใจประกอบอาชีพด้านสะเต็มมากขึ้น
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การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด ครั้งที่ 1 “นวัตกรรม
สร้ างสรรค์ ศาสตร์ พระราชาสู่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ไทยแลนด์ 4.0”. หน้า 857-863.
Breiner, J. M., Carla, C. J., Harkness, S. S., & Koehler, C. M.. (2012). What is STEM? A discussion about
conceptions of STEM in education and Shelly Sheats Harkness Partnerships. School Science and
Mathematics, 112 (1), 3-11.
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บทคัดย่อ
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเที ยบโอนความรู ้และประสบการณ์ เป็ นการจัดการศึกษาที่ มีความ
แตกต่างกับการจัดการเรี ยนแบบเต็มเวลา (ภาคปกติ) เนื่องจากเป็ นการจัดการอาชีวศึกษาสาหรับกลุ่มผูท้ ี่ทางานที่มี
พื้นฐานความรู ้และมีประสบการณ์จากการทางาน ที่เข้าศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสูงตามหลักสู ตรที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด โดยเรี ยนแบบไม่เต็มเวลาและมีระยะเวลาการศึกษาตามแผนการ
เรี ยนที่สถานศึกษาอาชีวศึกษากาหนด มีความแตกต่างด้านพื้นความรู ้และคุณสมบัติผเู ้ ข้าศึกษาและด้านการลงทะเบียน
เรี ยน ซึ่ งได้มีการระบุประเภทการมีความรู ้และประสบการณ์ ที่จะนาเข้าสู่ การประเมิน เกณฑ์การประเมินตามลักษณะ
ของประเภทประสบการณ์ ประโยชน์ ของการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเที ยบโอนความรู ้ และประสบการณ์
ทั้ งต่ อ ผู ้เรี ยน สถานศึ ก ษา สถานประกอบการ และชุ ม ชน สั ง คม ประเทศชาติ ตลอดจนความสนใจ
ของประชาชนที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์
โดยในปี การศึกษา 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 16,679 คน มีสาขาวิชาที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าศึกษาอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี
การศึกษา 2558 – 2560 เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย คือ ไฟฟ้ า คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การบัญชี เทคนิ คเครื่ องกล การจัดการ
ทั่วไป การตลาด อิ เล็กทรอนิ กส์ ช่ างก่ อสร้ าง การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ เทคนิ คการผลิ ต โยธา เกษตรศาสตร์ การ
จัดการโลจิสติกส์ การโรงแรม-การท่องเที่ยวและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
คาสาคัญ : การจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการ,เทียบโอนความรู ้และประสบการณ์, การจัดการเรี ยน
แบบเต็มเวลา
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ABTRACT
The recognition of prior learning (RPL) management is different from the fulltime learning because
this vocational education and training management system is suitable for the persons who have skilled work
experience relating to a Certificate and a Diploma levels as determined by the Ministry of Education. The study
is a parttime learning and has a duration study based on the program of an individual vocational school setting.
The requirement of each program differs in the basic knowledge, application’s qualification, and subject
enrolment. The prerequisite condition is needed prior assessment of the skilled work experience into the grading
system. The RPL is the benefit for student, school, company, community, and country. In 2017, there are
16,679 applicants. The programs that many people are interested, prioritizing from the highest transferred to the
lowest transferred, are Electricity, Business Computer, Accounting, Mechanical Technician, General Management,
Marketing, Electronics, Building Construction, Human Resource Management, Production Technician,
Agriculture, Logistics, Hospitality-Tourism and Aquaculture
KEYWORDS : Learning Management System, Recognition of Prior Learning, fulltime study

1. บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กาหนดให้การศึกษามี 3 รู ปแบบ คือ การศึกษา
ใ น ร ะ บ บ ก าร ศึ ก ษ าน อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ ก าร ศึ ก ษ าต า ม อั ธ ย าศั ย โ ด ย ใ ห้ มี ก าร เที ย บ โ อ น ผ ล
การเรี ยนที่ ผู ้เ รี ยนสะสมไว้ใ นระหว่ า งรู ป แบบเดี ย วกั น หรื อต่ า งรู ปแบบได้ ไม่ ว่ า จะเป็ นผลการเรี ยน
จากสถานศึ กษาเดี ยวกันหรื อ ไม่ก็ต าม รวมทั้งจากการเรี ยนรู ้ น อกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึ กอาชี พ หรื อจาก
ประสบการณ์การทางาน และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 10 (4) ได้กาหนดให้การจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมอาชีพต้องคานึ งถึงการศึกษาที่มีความยืดหยุน่ หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผล
การเรี ยนและระบบเที ยบประสบการณ์การทางานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศึ กษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พอย่าง
ต่อเนื่ องให้โอกาสประชาชนวัยแรงงานมีลู่ทางการศึ กษาและการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การ
พัฒ นาคนสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ที่ มุ่ ง หวัง ให้ เกิ ด การเชื่ อ มโยงระหว่า งคุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาและ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่ องตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่ ง
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์เป็ นนโยบายการจัดการศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึ กษาให้สถานศึกษาดาเนิ นการเพื่อสนับสนุนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 15 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 10 (4) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีความรู ้และ
ประสบการณ์จากโลกอาชีพนาความรู ้เหล่านั้นมาประเมินเทียบโอนสู่ รายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตรในแต่ละระดับ
ซึ่งสามารถเทียบโอนได้ 2 ใน 3 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิกาหนดไว้ชดั เจน
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบให้เห็ นความแตกต่างระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเที ยบโอนความรู ้
และประสบการณ์กบั การจัดการเรี ยนแบบเต็มเวลา (ภาคปกติ)

3. การจัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ เป็ นอย่ างไร
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ คือ การจัดการศึกษาสาหรับกลุ่ม
ผูท้ ี่ทางานที่มีพ้นื ฐานความรู ้และมีประสบการณ์จากการทางาน ที่เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งตามหลักสู ตรที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด โดยเรี ยนแบบไม่เต็มเวลาและมีระยะเวลา
การศึกษาตามแผนการเรี ยนที่สถานศึกษาอาชีวศึกษากาหนด (http://bsq.vec.go.th/) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การเที ยบโอนความรู ้แ ละประสบการณ์ สามารถดาเนิ นการได้ทุกรายวิชาในทุ กหมวดวิชา โดยจานวน
หน่วยกิตที่ขอเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนของหลักสูตรในแต่ละระดับ
3.2 การขอเทียบโอนความรู ้แ ละประสบการณ์ รายวิชาเพื่อนับจานวนหน่วยกิตสะสมต้องเป็ นความสมัคร
ใจของผู ้เรี ย น โดยต้อ งมี ห ลักฐานที่ เชื่ อ ถื อ ได้ม าแสดงต่ อ สถานศึ ก ษาว่าเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ มี ค วามสามารถ มี
ประสบการณ์ ที่ตรงหรื อสอดคล้องกับสมรรถนะของรายวิชาที่ขอเทียบโอน ตามเกณฑ์ดงั นี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องตรงหรื อสอดคล้องไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิ บ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องตรงหรื อสอดคล้องไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้า
3.3 มี ค ณะกรรมการด าเนิ นการเที ยบโอนความรู ้ แ ละประสบการณ์ ของผู ้ เรี ยนเป็ นรายบุ ค คล
2 ชุด คือ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบการมีความรู ้และประสบการณ์รายวิชา
(2) คณะกรรมการประเมินความรู ้และประสบการณ์รายวิชา
3.4 มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาเป็ นผู ้พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบผลการตรวจสอบเพื่ อ รั บ รอง
การมี ความรู ้ และป ระสบ การณ์ รายวิ ช าของผู ้ เรี ยน ตามที่ คณ ะกรรมการตรวจสอบ การมี ความรู ้
และประสบการณ์รายวิชาเสนอ
3.5 มี หัวหน้าสถานศึ กษาเป็ นผูอ้ นุ มตั ิผลการประเมิ นความรู ้และประสบการณ์ รายวิชาโดยให้ใช้ ตวั เลข
แสดงระดับผลการประเมิ น ตามที่ กาหนดไว้ในระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึ กษาและการ
ประเมินผลการเรี ยนของหลักสูตรในแต่ละระดับ
3.6 ผูเ้ รี ยนที่ มีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ (ตก) จะขอเที ยบโอนความรู ้และประสบการณ์รายวิชานั้นใหม่
ในภาคเรี ยนต่อไปก็ได้ หรื อจะขอลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นก็ได้
3.7 ผูเ้ รี ยนต้องนาหลักฐานการมีความรู ้และประสบการณ์รายวิชามาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การมีความรู ้และประสบการณ์รายวิชาจากกรณี ใดกรณี หนึ่งหรื อหลายกรณี ต่อไปนี้
(1) ได้เคยเรี ยนรายวิชาที่ขอเทียบโอนโดยไม่นับหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรและมีผล
การประเมินผ่าน โดยมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่เรี ยนรายวิชานั้น
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(2) ได้เรี ยนรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาจากหลักสู ตรอื่ นที่ ไม่ต่ ากว่าหลักสู ตรของรายวิชาที่ ขอเที ยบโอนโดยมี
จุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกัน โดยมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่เรี ยนรายวิชาหรื อกลุ่มวิชานั้นตามเกณฑ์ดงั นี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องมีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิ บ
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ต้องมีจุดประสงค์และเนื้ อหาใกล้เคียงกัน ไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ด
สิ บห้า
(3) ได้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรื อฝึ กอาชีพตามมาตรฐานฝี มือแรงงาน หรื อฝึ กอบรมตามมาตรฐาน
อาชี พ หรื อฝึ กอาชี พต่างๆ ตามที่ สถานศึ กษา หน่ วยงานของรัฐได้จดั ขึ้นจานวนหนึ่ งหลักสู ตรหรื อหลายหลักสู ตร
รวมกัน โดยมีหลักฐานจากสถานศึกษา หน่วยงานของรัฐที่จดั การฝึ กอบรมที่ แสดงว่าเป็ นผูท้ ี่ มีสมรรถนะที่ ตรงหรื อ
สอดคล้องกับสมรรถนะของรายวิชาที่ขอเทียบโอน ตามเกณฑ์ดงั นี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องตรงหรื อสอดคล้องไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิ บ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องตรงหรื อสอดคล้องไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้า
(4) ได้ฝึกงาน โดยมีหลักฐานจากสถานประกอบการ หน่วยงานที่เป็ นสถานที่ ฝึกงานที่แสดงว่ามีจานวน
ชั่ ว โมงการฝึ กงานไม่ น้ อ ยกว่ า จ านวนชั่ ว โมงการเรี ยนตามหลั ก สู ตรในหนึ่ งภาคเรี ยนของรายวิ ช า
ที่ ข อเที ย บโอนและเป็ นผู ้ ที่ มี ส มรรถนะที่ ต รงหรื อสอดคล้ อ งกั บ สมรรถนะของรายวิ ช าที่ ขอเที ย บโอน
ตามเกณฑ์ดงั นี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องตรงหรื อสอดคล้องไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิ บ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องตรงหรื อสอดคล้องไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้า
(5) ได้ทางานโดยมีหลักฐานจากสถานประกอบการ หน่วยงานที่เป็ นสถานที่ทางาน ที่แสดงว่ามีจานวน
ชั่ ว โมงการท างานไม่ น้ อ ยกว่ า จ านวนชั่ ว โมงการเรี ยนตามหลั ก สู ตรในหนึ่ งภาคเรี ยนของรายวิ ช า
ที่ ข อเที ย บโอนและเป็ นผู ้ ที่ มี ส มรรถนะที่ ต รงหรื อสอดคล้ อ งกั บ สมรรถนะของรายวิ ช าที่ ขอเที ย บโอน
ตามเกณฑ์ดงั นี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องตรงหรื อสอดคล้องไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิ บ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องตรงหรื อสอดคล้องไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้า
3.8 ผู ้เ รี ยนที่ ได้ รั บ การรั บ รองการมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ รายวิ ช าลงทะเบี ยนเพื่ อ ขอรั บ
การประเมิ นความรู ้ และประสบการณ์ และชาระเงิ นค่าลงทะเบี ยนตามวัน เวลา ที่ สถานศึ กษากาหนด และให้
สถานศึกษากาหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ให้ผเู ้ รี ยนทราบล่วงหน้าก่อนการประเมินไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์
ใน แ ต่ ล ะภ าค เรี ยน ผู ้ เ รี ยน จะ ล งท ะ เบี ยน ราย วิ ช าโด ยมี จ าน วน ห น่ วย กิ ต ข อ งรายวิ ช า
ที่ผเู ้ รี ยนลงทะเบี ยนขอรับการประเมินความรู ้และประสบการณ์รวมกับจานวนหน่ วยกิตของรายวิชาที่ ผเู ้ รี ยนลงทะเบี ยน
เรี ยน ไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรี ยนของหลักสูตรแต่ละระดับ
3.9 สถานศึ กษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู ้และประสบการณ์รายวิชาทาหน้าที่ ประเมินความรู ้
และประสบการณ์รายวิชา ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) ประเมินความรู ้และประสบการณ์ตามสมรรถนะรายวิชาของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
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(2) จั ด ท าเครื่ องมื อป ระเมิ น ที่ ครอบ คลุ มเนื้ อห าและสมรรถน ะทั้ งห มดของรายวิ ช า
ที่ ขอเที ยบโอน รายวิ ช าที่ มี เฉพาะภาคทฤษฎี หรื อภาคปฏิ บั ติ เพี ยงอย่ างเดี ยวให้ ป ระเมิ น เฉพาะภาคทฤษฎี
หรื อภาคปฏิ บั ติ แล้ วแต่ ก รณี เพี ยงอย่ างเดี ยว ถ้ ามี ทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ให้ ประเมิ นทั้ งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิตามผังการสร้างแบบทดสอบและแนวปฏิบตั ิที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
(3) จานวนชัว่ โมงในการประเมินต้องไม่นอ้ ยกว่าจานวนชัว่ โมงการเรี ยนต่อสัปดาห์ของรายวิชานั้น
(4) เกณฑ์การตัดสิ นผลการประเมินให้ถือปฏิบตั ิตามเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรายวิชานั้น
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเที ยบโอนความรู ้ และประสบการณ์ มี ข้ ัน ตอนประเมิ น ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์รายวิชา ดังนี้
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ขั้นตอนการประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชา

ผ่าน

ผู้เรียน
สมัคร/ยื่นคาร้องต่อสถานศึกษา
พร้อมเอกสารหลักฐาน

ไม่ผ่าน

เห็นชอบผลการตรวจสอบเพื่อรับรองการมีความรู้
และประสบการณ์รายวิชา ประเมินการมีความรูแ้ ละประสบการณ์
ประเมิโดยคณะกรรมการสถานศึ
นความรูแ้ ละประสบการณ์
โดยคณะกรรมการตรวจสอบการมี
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา
กรษาายวิชา
โดยคณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์
ไม่ผ่าน
ขอเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์
รายวิชา
รายวิชไม่
านัผ้น่าใหม่
น ในภาคเรียนต่อไป
ผ่าน
หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
เห็นชอบผลการตรวจสอบเพื่อรับรองการมีความรู้
และประสบการณ์รายวิชา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา

ประเมินความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชา
โดยคณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์
รายวิชา

ไม่ผ่าน

ขอเทียบโอนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์รายวิชานั้นใหม่
ในภาคเรียนต่อไปหรือจะลงทะเบียน
รายวิชานั้นก็ได้

ผ่าน

อนุมัติผลการประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชา
โดยหัวหน้าสถานศึกษา

ลงทะเบียนเรียนให้ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

สาเร็จการศึกษา
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4. ความแตกต่ างระหว่ างการจัดการเรียนการสอนด้ วยวิธีการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
กับการจัดการสอนแบบเต็มเวลา (ภาคปกติ)
1. ด้ านพืน้ ความรู้ และคุณสมบัตผิ ้เู ข้ าศึกษา
1.1 กลุ่มเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์รายวิชา ดังนี้
(1) ผูเ้ ข้าศึกษากลุ่มเที ยบโอนความรู ้และประสบการณ์รายวิชาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ต้ อ งเป็ นผู ้ ที่ ส าเร็ จการศึ กษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนต้ น หรื อเที ยบเท่ าและมี ประสบการณ์
จากการทางานในสาขาที่ เกี่ ยวข้องหลังจากส าเร็ จการศึ กษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น หรื อเที ยบเท่ า
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
(2) ผูเ้ ข้าศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์รายวิชาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสูง ต้องเป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อเทียบเท่าหรื อสาเร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าและมีประสบการณ์จากการทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องหลังจากสาเร็ จการศึกษา
ไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อเทียบเท่าหรื อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่ามาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี หรื อ มี ป ระสบการณ์ จ ากการท างานในสาขาที่ เกี่ ย วข้อ งหลัง จากส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี
1.2 ผูเ้ รี ยนแบบเต็มเวลา (ภาคปกติ) ดังนี้
ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ผู ้เข้า เรี ย นต้อ งมี พ้ื น ความรู ้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่ า ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องมีพ้ืนความรู ้ สาเร็ จการศึ กษาไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อเทียบเท่าหรื อสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า สาหรับผูเ้ ข้า
เรี ยนที่ ไม่ได้สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พในประเภทวิชา และสาขาวิชาที่ กาหนดหรื อ
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพและประเมินผ่าน
ให้ครบตามที่กาหนดในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
2. ด้ าน ก าร ล ง ท ะ เบี ย น ร าย วิ ช า นั กเรี ยน ลงท ะเบี ยน รายวิ ชาได้ ไม่ เกิ น ภาคเรี ยน ละ 22
หน่วยกิต สาหรับการเรี ยนแบบเต็มเวลา (ภาคปกติ) และได้ไม่เกินภาคเรี ยนละ 12 หน่วยกิต สาหรับการเรี ยนแบบไม่เต็ม
เวลา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา

5. ประโยชน์ ของการจัดการเรียนการสอนด้ วยวิธีการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
5.1 ด้ านผู้เรียน
(1) สามารถนาความรู ้และประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่ระบบการศึกษา
(2) เพิ่มวุฒิการศึกษาและความก้าวหน้าในงานอาชีพ
(3) ลดการเรี ยนซ้ าในรายวิชา กลุ่มวิชาที่มีความรู ้และประสบการณ์
(4) ลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา
(5) มีสมรรถนะตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
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5.2 ด้ านสถานศึกษา
(1) เป็ นการให้ โอกาสทางการศึ กษาแก่ ประชาชนวัยแรงงานที่ ต ้องการคุ ณ วุฒิ การศึ กษาวิ ชาชี พ
ไปยกระดับตาแหน่งหน้าที่
(2) ส่งเสริ มการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 10 (4)
(3) เน้นการบูรณาการการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง
(4) พัฒนา ยกระดับทักษะฝี มือกาลังคนด้านวิชาชีพของประเทศให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
5.3 ด้ านสถานประกอบการ
(1) สถานประกอบการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
(2) เพิ่ ม ความรู ้ ทัก ษะ สมรรถนะวิชาชี พ ให้ กับ บุ ค ลากรในสถานประกอบการอย่างมี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน
(3) ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ
5.4 ด้ านชุมชน สังคม ประเทศ
(1) ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
(2) การเชื่ อมโยงคนกับโลกเศรษฐกิ จ และตลาดแรงงานเข้าด้วยกันเป็ นฐานในการสร้างคนที่ มี
ความรู ้ มี ทักษะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่ งจะส่ งผลให้ประเทศมี ความเข้มแข็ง มี ก าลังคนที่ มี
ศักยภาพ

6. ความสนใจของประชาชนต่ อการศึกษาด้ วยวิธีการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
การจัด การเรี ยนการสอนด้ ว ยวิ ธี ก ารเที ย บโอนความรู ้ แ ละประสบการณ์ เป็ นการจัด การศึ ก ษา
อี ก รู ปแบบห นึ่ งที่ ประชาชนให้ ค วามสน ใจมากโดยมี ป ระโยชน์ ห ลายด้ า น ตามที่ ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว
ซึ่ งมี ขอ้ มูลจากการรายงานของสถานศึ กษาอาชี วศึ กษารัฐ ปี การศึ กษา 2560 มีจานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเที ยบโอนความรู ้และ
ประสบการณ์ ในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) 4,106 คน ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง 12,573 คน รวมทั้งสิ้ น
16,679 คน โดยมีสาขาวิชาที่ประชาชนให้ความสนใจตามแผนภูมิดา้ นล่าง ทุกสาขาถือเป็ นสาขาที่มีความสนใจอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
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สาขาวิ ช าที่ ป ระชาชนสนใจเข้ าศึ ก ษาระหว่ างปี การศึ ก ษา
2558 -2560
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(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560)

7. สรุ ป
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ เป็ นการจัดการศึกษาที่ มีความ
ยืด หยุ่น หลากหลายด้ว ยวิธี ก ารศึ ก ษา เป็ นการจัด การศึ ก ษาส าหรั บ กลุ่ ม ผูท้ ี่ ท างานที่ มี พ้ื น ฐานความรู ้ แ ละมี
ประสบการณ์จากการทางาน ที่เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ตามหลักสู ตรที่ กระทรวงศึ กษาธิ การกาหนด โดยเป็ นการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลาและมีระยะเวลาการศึ กษาตาม
แผนการเรี ยนที่สถานศึกษาอาชีวศึกษากาหนด ซึ่ งสามารถเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ได้ ถึง 2 ใน 3 ตาม
โครงสร้างหลักสู ตร เหมาะสาหรับประชาชนวัยทางานที่ตอ้ งการพัฒนาและยกระดับทักษะฝี มือด้านวิชาชีพให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน และต้องการคุณวุฒิการศึกษาเพื่อยกระดับตาแหน่งหน้าที่

8. ข้ อเสนอแนะ
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเที ยบโอนความรู ้และประสบการณ์ เป็ นการจัดการศึ กษาที่มีความ
ยืดหยุน่ แต่อย่างไรก็ตอ้ งคานึ งถึงคุณภาพ มาตรฐานของการจัดการศึกษา และสถานศึกษาควรมีการประเมินความ
พึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษา เพื่อเป็ นเสี ยงสะท้อนในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

9. เอกสารอ้างอิง
“การพัฒนาคู่มือการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ของการอาชีวศึกษา” สื บค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จาก
http://www.kmutt.ac.th
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สื บค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จาก
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=9319&Key=news_research
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สื บค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จาก
http://www.vec.go.th/Portals/0/Doc/Low/vec_law_2.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สื บค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จาก bsq/crouse_manage/0606-6579.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สื บค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จาก
http://202.29.244.161/bsq/rule.html
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์รายวิชา สื บค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จาก
http://bsq.vec.go.th/
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์รายวิชาของสถานศึกษา สื บค้น
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จาก http://bsq.vec.go.th/
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ภาพลักษณ์ ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ปในมุมมองของผู้ปกครอง
THE IMAGE OF THE SCHOOLS IN THARNPANYA EDUCATION GROUP
INPARENTS’VIEW
ธงชัย กู่ทรัพย์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: thongchaicdx@gmail.com
ดร.วราภรณ์ ไทยมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: waraporn.th@spu.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปในมุมมองของ
ผูป้ กครอง 2) เพื่อเปรี ยบเที ยบภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปตามคุณลักษณะส่ วนบุคคลและ
สาเหตุที่ส่งบุตรหลานมาเรี ยน และ 3) เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปตาม
สาเหตุที่ส่งบุตรหลานมาเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ใช้ผปู ้ กครองของนักเรี ยนโรงเรี ยนฐานปั ญญาโรงเรี ยน
นานาชาติบริ ติชโคลัมเบียและวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีจานวน 438 คน ใช้วธิ ี การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เป็ นระบบ (Systematic sampling) เครื่ องมือที่ใช้ แบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลวิจยั พบว่า1) ผลการรับรู ้ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป ภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู ้ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป โดยรวม
จาแนกตามอายุ ด้านการผลิ ตนักเรี ยนแตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และผลการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปตามสาเหตุที่ส่งบุตรหลานมาเรี ยนพบว่า ผูป้ กครองที่
มีสาเหตุการส่ งบุตรหลานมาเรี ยนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญา
กรุ๊ ป แตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ในภาพรวมและด้านความชื่ อเสี ยง ด้านการท านุ บ ารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมและ3) ผลการเปรี ยบเที ยบคุณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านสิ่ งอานวยความสะดวกทางวิชาการและด้านการบริ การสนับสนุ น
ส่วนด้านการบริ หารจัดการแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ:ภาพลักษณ์, โรงเรี ยน, มุมมอง, ผูป้ กครอง
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ABSTRACT
The purpose of this research were to 1) study the image of schools in TharnpanyaEducation Group as
perceived by parents’view, 2) to compare the image of schools in TharnpanyaEducation Group seperated
by personal charateristics and the reason of school selection and 3) to compare the education quality among
schools in Tharnpanya Group based on the reason of school selection. The sample in this study were 438
parents in Tharnpanya school, British Columbia International School and Tharn Technological College by using
systematic sample. Questionnaire was used as a research tool. Data was analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviationand analysis of variance
The results of this research revealed that 1) parents’ view of the schools in Thanpanya Education
Group, the overall aspect and each aspect are at a high level, 2) The results of the comparative analysis of the
image of the schools in Thanpanya Education Group by age and students’ production were significantly
different at a .05 level and results of the comparative analysis of schools’ image that parents who have different
reasons for sending their children have different perception in the schools’ image in Thanpanya Education
Group was significantly different at a .01 level in overall, reputation and the arts and culture aspect, and 3) the
results of the comparison of educational quality of the schools in Tharnpanya Education Group and reputation
are statistically significant at a .01 level in terms of academic facilities and support services. Management was
significantly different at a .05 level.
KEYWORDS: Image, School, View, Parent

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงเรี ยนเอกชนจัดเป็ นองค์กรที่ให้บริ การบริ การสังคมดาเนิ นการโดยภาคเอกชนที่ มีวตั ถุประสงค์ คือ
ต้องการกาไรหรื อผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อเป็ นปั จจัยที่ทาให้โรงเรี ยนเอกชนดารงอยูไ่ ด้ โดยมีการจัดสรรที่
เหมาะสมเพื่ อ พัฒ นาคน พัฒ นางาน และพัฒ นาองค์ ก รให้ เจริ ญ ก้าวหน้ า สามารถจัด การศึ ก ษาได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โรงเรี ยนเอกชนจึงเปรี ยบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพความรู ้สึกที่อยูใ่ นจิตใจคนให้บุคคลเกิ ด
ความประทับใจในองค์กร โดยเน้นการสร้างภาพความดี และมีคุณลักษณะเด่นเฉพาะตัวขององค์กรให้ปรากฏแก่
สาธารณชน ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรจึงมีความสาคัญเพราะเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงคุณภาพการบริ การ
ขององค์การซึ่งส่งผลต่อความเชื่อถือ ศรัทธา และการได้รับการสนับสนุนการดาเนินการของประชาชน
ในปั จจุบนั สถานศึกษาภาคเอกชนจานวนไม่น้อยที่ มีปัญหาในเรื่ องคุณภาพการจัดการศึ กษา ขาดการ
ปรั บ ปรุ งพัฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ยน ปล่ อยให้ โรงเรี ยนมี สภาพและบรรยากาศที่ ไม่ เหมาะสมท าให้ภาพลักษณ์
โดยรวมของโรงเรี ยนเอกชนเป็ นไปในทางเสื่ อมเสี ยผูป้ กครองขาดความศรัทธาและในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ขาด
ความมัน่ ใจในการมอบหมายให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาของ
ชาติ (ศุภาพิชญ์ ปั งกระโทก, 2559) ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิ ดกับโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป จึ งมี

1869

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ความจาเป็ นอย่างยิ่งในการบริ หารงานโรงเรี ยน เพื่อพัฒ นาองค์กรให้เป็ นที่ ยอมรับ ศรั ทธา เชื่ อถือ และสร้ าง
ความรู ้สึกที่ดีแก่ผปู ้ กครองและสาธารณชน
จากความสาคัญที่กล่าวข้างต้นทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่ศึกษางานวิจยั เรื่ องภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนใน
เครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปในมุมมองของผูป้ กครองซึ่ งผลจากการศึ กษาในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อสถานศึ กษาใน
เครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปให้เป็ นที่ เชื่อถือ ได้รับการยอมรับ และศรัทธาจากผูป้ กครองและสาธารณชนในแนวทางการ
จัดการศึ กษาของโรงเรี ยนเอกชน อีกทั้งสามารถใช้เป็ นแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงเรี ยนในเครื อ
ฐานปั ญญากรุ๊ ปต่อไป

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปในมุมมองของผูป้ กครอง
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบภาพลักษณ์ ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญ ญากรุ๊ ปตามคุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลและ
สาเหตุที่ส่งบุตรหลานมาเรี ยน
3. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปตามสาเหตุที่ส่งบุตรหลานมาเรี ยน

3. กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การรับรู้ภาพลักษณ์ ของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ป
-ด้านความมีชื่อเสี ยง
-ด้านการผลิตนักเรี ยน
-ด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
- อายุ
- การศึกษา
สาเหตุทสี่ ่ งบุตรหลานมาเรียน
- ชื่อเรี ยนของโรงเรี ยน
- เป็ นศิษย์เก่า
- ที่ต้ งั ของโรงเรี ยน
- ความสะดวกในการเดินทาง

คุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนในเครือฐานปัญญากรุ๊ ป

- ด้านการเรี ยนการสอน
- ด้านการบริ การจัดการ
- ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกทางวิชาการ
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการบริ การสนับสนุน
- ด้านความเป็ นสากล

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐาน
ปั ญญากรุ๊ ปในมุมมองของผูป้ กครอง
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ กครองของนักเรี ยนโรงเรี ยนฐานปั ญญาโรงเรี ยนนานาชาติบริ ติช
โคลัมเบี ย และวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี โดยกาหนดให้นักเรี ยน 1 คน มีผปู ้ กครองได้ 1 คน รวมทั้ง 3
แห่ง ในปี การศึกษา 2559 มีผปู ้ กครองทั้งสิ้นจานวน 3,532 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ใช้การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ซึ่ ง
ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 438 คน ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่ มเป็ นระบบ (Systematic Sampling)
สาหรับการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และตารางแสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากร
จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
คน
คน
โรงเรี ยนฐานปั ญญา
1,290
162
โรงเรี ยนนานาชาติบริ ติชโคลัมเบีย
152
18
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
2,090
258
รวม
3,532
438
ทีม่ า:ของข้อมูล จากข้อมูลสถิติประจาปี การศึกษา 2559 สถานศึกษาเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
สถานศึกษาเครือฐานปัญญากรุ๊ป

4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
4.3.1 ตัวแปรต้น
- คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพของการศึ ก ษาและการรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ ข อง
โรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
- สาเหตุที่ส่งบุตรหลานมาเรี ยนที่โรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
4.3.2 ตัวแปรตาม
- คุณภาพของการศึกษาของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
- การรับรู ้ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ป กครอง ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามคุณภาพของการศึกษาของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปจานวน 6 ด้าน คือ
ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการบริ การจัดการ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกทางวิชาการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การบริ การสนับสนุน และด้านความเป็ นสากล
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป จานวน 3 ด้าน
คือ ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านการผลิตนักเรี ยน และด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ตอนที่ 4 เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open Ended Questionnaires) เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้เสนอความ
คิดเห็นประเด็นอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อคาถามที่ได้กาหนด
ค่าความตรงเชิ งเนื้ อหา (Validity) จากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน ซึ่ งได้ทาการประเมิน
ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามจานวน 2 ส่วน ผลการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญแสดงรายละเอียดดังนี้
- ส่ วนที่ 1 ค่ าความตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบสอบถามในส่ วนของการวัดการรั บรู ้ คุ ณ ภาพฯ ได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.745 จากการประเมินทั้งหมด 6 รายการ พบว่าทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน (ผลการ
ประเมินอยูใ่ นช่วง 0.50 -1.00)
- ส่ วนที่ 2 ค่าความตรงเชิงเนื้ อหาของแบบสอบถามในส่ วนของการวัดการรับรู ้ภาพลักษณ์ฯ ได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.795 จากการประเมินทั้งหมด 3 รายการ พบว่าทุกรายการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่
กาหนด
- ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้คาแนะนาโดยการปรับแก้ขอ้ คาถามในรายการประเมิน โดยใช้ภาษาให้กระชับ
ตรงประเด็ น ค าถาม และหลี ก เลี่ ย งการใช้ป ระโยคปฏิ เสธ เพื่ อ ให้ ผู ้ต อบแบบสอบถามเข้าใจได้ชัด เจนขึ้ น
ตัวอย่างเช่น “เจ้าหน้าที่ ทางานโดยไม่มีขอ้ ผิดพลาด” แก้ไขเป็ น “เจ้าหน้าที่ แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ ชดั เจนถูกต้อง”
เป็ นต้น
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1.ขอหนังสื อจากวิท ยาลัยบัณฑิ ตศึ กษาด้านการจัดการ มหาวิท ยาลัย ศรี ป ทุ มเพื่อขออนุ ญ าตกับ
โรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปทั้ง 3 แห่ง เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การส่งแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ดาเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จานวน 438 คน
3. ผูว้ ิจยั ได้ขอความร่ วมมือผูป้ กครองในการกรอกแบบสอบถามในวันที่ มีการประชุมผูป้ กครอง
ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ทั้ง 3 โรงเรี ยน
4.6 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้ข้ นั ตอนต่อไปนี้
1. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ กครองนามาหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
3. ภาพลักษณ์ ข องโรงเรี ยนในเครื อ ฐานปั ญ ญากรุ๊ ป น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนน ใช้วิธีการให้ค่าน้ าหนักคะแนนของแบบสอบถามแต่ละข้อ และนาคะแนนที่ ได้ไปหา
ค่าสถิติ โดยใช้
3.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยายลักษณะของข้อมูลพื้นฐาน
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) เพื่อใช้อธิ บายลักษณะโดยรวมของข้อมูลทั้งหมด
ตามเกณฑ์การประเมิน ต่อไปนี้
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับต่า
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง
- ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.2 สถิติทดสอบ (Test Statistics) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน
- ค่านัยสาคัญ กาหนดไว้ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (α = 0.05)
- ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One Way Analysis of Variance) หรื อ F-test หากพบว่า
มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแล้ว จะทาการทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยรายคู่โดยทาการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคของ LSD ต่อไป

5. สรุ ปผลการวิจัย
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งการเสนอผลออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 242 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.30 อายุ
30 -39 ปี จานวน 221 คน ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 270 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.60 สาเหตุที่ท่านส่ งบุตร
หลานมาเรี ยนโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปส่วนใหญ่คือ ชื่อเสี ยง จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.80
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ ย ( x̅ ) ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามเกี่ ยวกับ การรั บ รู ้ ภาพลัก ษณ์ ข อง
โรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
การรับรู ้ภาพลักษณ์
แปลผล
ลาดับที่
𝐱̅
S.D.
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง
3.82
0.307
มาก
2
2. ด้านการผลิตนักเรี ยน

3.80

0.477

มาก

3

3. ด้านการทานุบารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม
รวม

3.88

0.487

มาก

1

3.83

0.220

มาก

-

จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู ้ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.220 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลาดับที่ 1 คือด้านการทานุ
บารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.487 ลาดับที่ 2 คือ ด้านความมี
ชื่อเสี ยง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.307 คือด้านการผลิตนักเรี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.477 และระดับน้อยที่สุด
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบการรับรู ้ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปจาแนกตามอายุ
การรับรู้ภาพลักษณ์
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
ด้านความมีชื่อเสี ยง
ภายในกลุ่ม
.684
3
.228
2.438
ระหว่างกลุ่ม
40.616
434
.094
รวม
41.300
437
ด้านการผลิตนักเรี ยน
ระหว่างกลุ่ม
2.433
3
.811
3.629*
ภายในกลุ่ม
96.997
434
.223
รวม
99.431
437
ด้านการทานุบารุ งศิลปะ
ระหว่างกลุ่ม
.265
3
.088
.372
และวัฒนธรรม
ภายในกลุ่ม
103.203
434
.238
รวม
103.469
437
*

Sig
.064

.013

.773

มีนยั สาคัญ .05

จากตารางที่ 3 ผูป้ กครองที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการการรับรู ้ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อ
ฐานปั ญญากรุ๊ ปด้านการผลิตนักเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอายุ ต่ากว่า 30 ปี 30-39
ปี 40-49 ปี มีการรับรู ้ภาพลักษณ์ต่างกับอายุ 50 ปี ขึ้นไป
ตารางที่ 4 เปรี ยบเที ยบการรับรู ้ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป จาแนกตามสาเหตุการส่ งบุตร
หลานมาเรี ยน
การรับรู้ภาพลักษณ์
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig
**
ด้านความมีชื่อเสี ยง
ภายในกลุ่ม
3.131
3
1.044 11.868
.000
ระหว่างกลุ่ม
38.169
434
.088
รวม
41.300
437
ด้านการผลิตนักเรี ยน
ระหว่างกลุ่ม
1.153
3
.384
1.698
.167
ภายในกลุ่ม
98.277
434
.226
รวม
99.431
437
ด้านการทานุบารุ งศิลป
ระหว่างกลุ่ม
5.353
3
1.784
7.893**
.000
และวัฒนธรรม
ภายในกลุ่ม
98.116
434
.226
รวม
103.469
437
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
1.626
3
.542 11.995**
.000
ภายในกลุ่ม
19.609
434
.045
รวม
437
21.234
*

มีนยั สาคัญ .05
มีนยั สาคัญ .01

**
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จากตารางที่ 4 ผู ้ป กครองที่ มี ส าเหตุ ก ารส่ ง บุ ต รหลานมาเรี ย นต่ างกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การรั บ รู ้
ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในภาพรวมและ
ด้านความชื่อเสี ยง ด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมโดยสาเหตุของการส่งบุตรหลานมาเรี ยนด้านชื่อเสี ยงแตกต่าง
จากเคยเป็ นศิษย์เก่า ที่ต้ งั ของโรงเรี ยน และความสะดวกในการเดินทาง
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปจาแนกตามสาเหตุการส่งบุตรหลาน
มาเรี ยน
SS
df
MS
F
Sig.
คุณภาพของการศึกษาของโรงเรียน
ด้านการเรี ยนการสอน ระหว่างกลุ่ม
.560
3
.187
1.168
.322
ภายในกลุ่ม
69.331
434
.160
รวม
69.891
437
ด้านบริ หารจัดการ
ระหว่างกลุ่ม
4.977
3
1.659
3.148*
.025
ภายในกลุ่ม
228.672
434
.527
รวม
233.649
437
ด้านสิ่ งอานวยความ ระหว่างกลุ่ม
6.042
3
2.014
6.612**
.000
สะดวกทางวิชาการ
ภายในกลุ่ม
132.196
434
.305
รวม
138.239
437
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างกลุ่ม
.956
3
.319
1.807
.145
ภายในกลุ่ม
76.550
434
.176
รวม
77.506
437
ด้านการบริ การ
ระหว่างกลุ่ม
3.269
3
1.090
3.957**
.008
สนับสนุน
ภายในกลุ่ม
119.523
434
.275
รวม
122.793
437
ด้านความเป็ นสากล ระหว่างกลุ่ม
2.443
3
.814
2.406
.067
ภายในกลุ่ม
146.877
434
.338
รวม
149.320
437
ระหว่างกลุ่ม
.680
3
.227
2.549
.055
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม
38.561
434
.089
รวม
39.240
437
*

มีนยั สาคัญ .05
มีนยั สาคัญ .01

**

จากตารางที่ 5 ผูป้ กครองที่มีสาเหตุการส่งบุตรหลานมาเรี ยนต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านสิ่ งอานวยความ
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สะดวกทางวิชาการและ ด้านการบริ การสนับสนุน ส่ วนด้านการบริ หารจัดการแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยสาเหตุของการส่งบุตรหลานมาเรี ยนด้านชื่อเสี ยงแตกต่างจากที่ต้ งั ของโรงเรี ยน

6.อภิปรายผล
1. การรับรู ้ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจาก
มากไปหาน้อยตามลาดับ ดังนี้ ลาดับที่ 1 คือ ด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ลาดับที่ 2 คือ ด้านความมี
ชื่ อเสี ยง และระดับน้อยที่ สุด คือ ด้านการผลิตนักเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ริญญา โกษะ (2558) ได้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาปฐมวัยตามการรับรู ้ของผูป้ กครองนั กเรี ยน
ในโรงเรี ยนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ กครองมีทศั นคติ
ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาปฐมวัย อยูใ่ นระดับสูง โดยมีทศั นคติต่อภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็ นลาดับสูงสุด
2. ผลเปรี ยบเทียบการรับรู ้ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
- จาแนกตามสาเหตุการส่งบุตรหลานมาเรี ยนผูป้ กครองที่มีสาเหตุการส่ งบุตรหลานมาเรี ยนต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ในภาพรวมและด้านความชื่อเสี ยง ด้านการทานุบารุ ง ศิลปวัฒนธรรมโดยสาเหตุของการส่ งบุตรหลาน
มาเรี ยนด้านชื่อเสี ยงแตกต่างจากเคยเป็ นศิษย์เก่า ที่ต้ งั ของโรงเรี ยน และความสะดวกในการเดินทาง
- จาแนกตามสาเหตุการส่งบุตรหลานมาเรี ยนผูป้ กครองที่มีสาเหตุการส่ งบุตรหลานมาเรี ยนต่างกัน
มีความคิดเห็ นต่อคุณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ในด้านสิ่ งอานวยความสะดวกทางวิชาการและ ด้านการบริ การสนับสนุน ส่ วนด้านการบริ หารจัดการ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสาเหตุของการส่ งบุตรหลานมาเรี ยนด้านชื่อเสี ยงแตกต่างจาก
ที่ต้ งั ของโรงเรี ยน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภาพิชญ์ ปั งกระโทก (2559), เปรี ยบเที ยบภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนพลูตา
หลวงวิทยา สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี จาแนกตามอาชีพ จาแนกตามรายได้เฉลี่ย/ เดือน และจาแนก
ตามวุฒิทางการศึกษาของผูป้ กครอง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนก
ตามระดับชั้นของนักเรี ยน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. ด้านความมี ชื่อเสี ยง โรงเรี ยนควรสร้ างความมัน่ ใจให้กับผูป้ กครองในการมีส่วนร่ วมภายใน
โรงเรี ยนเพื่อพัฒนาและสร้างชื่อเสี ยงให้เป็ นที่รู้จกั ทั้งกับชุมชนและบุคคลอื่น โดยโรงเรี ยนควรจัดทาวารสารของ
โรงเรี ยนรายเดือน หรื อรายเทอม เพื่อให้ผปู ้ กครองได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการภายในโรงเรี ยนและ
ผลงานนักเรี ยนที่สร้างชื่อเสี ยงในแต่ละภาคเรี ยน นามาซึ่งความมัน่ ใจของผูป้ กครองที่มีต่อโรงเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
2. ด้านการผลิ ตนักเรี ยนโรงเรี ยนควรมี การสนับ สนุ น ให้นัก เรี ยนได้เข้าร่ ว มกิ จกรรม และการ
ประกวดภายใน เพื่อฝึ กให้นักเรี ยนได้กล้าแสดงออก และผลิ ตนักเรี ยนให้มีมาตรฐานและเป็ นที่ ยอมรับ โดย
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โรงเรี ย นควรมอบหมายให้ ฝ่ ายวิช าการหรื อ ฝ่ ายกิ จ กรรมนัก เรี ย นหาสนามแข่ ง ขัน ทัก ษะทางวิช าการและ
ศิลปหัตถกรรม เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้พฒั นาตนเองผ่านการแข่งขันภายนอกสถานศึกษามากยิง่ ขึ้น
3. ด้า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมโรงเรี ย นควรจัด กิ จ กรรมในการพัฒ นาความรู ้
ความสามารถของนักเรี ยนโดยโรงเรี ยนควรเพิ่ม ฝ่ ายทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมให้อยูใ่ นส่วนหนึ่งของสภานักเรี ยน
ของโรงเรี ยน เพื่อเป็ นแกนนาในการดาเนิ นกิ จกรรมประจาปี ของโรงเรี ยนเกี่ ยวกับศาสนพิธี และวันสาคัญทาง
ศาสนา เช่น กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่ งโรงเรี ยนได้ดาเนิ นการจัดกิจกรรมนี้ ร่วมกับผูป้ กครองและ
ชุมชนทุกปี ในช่วงวันวิสาขบูชา เป็ นต้น
4. ด้านคุณภาพของการจัดการศึ กษา ฝ่ ายบุคลากรของโรงเรี ยนควรส่ งครู ผูส้ อนและบุคลากร เข้า
ร่ ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเรี ย นการสอนให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ค รู ผู ้ส อนมี ค วามรู ้
ประสบการณ์กา้ วทันต่อโลกในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรี ยนผ่านวารสารใน
หัวข้อที่ 1 จะทาให้ผปู ้ กครองเข้าใจและเข้าถึงเป้ าประสงค์ของการดาเนินกิจการภายในโรงเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากภาพลักษณ์ ของโรงเรี ยนใน
เครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปเพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรี ยนให้สู่ความเป็ นเลิศ
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพของระบบการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิผลของนักเรี ยนเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผูป้ กครองและสถาบันอื่นๆ
3. ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผลการประเมินโดยผูป้ กครองต่อภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนฯ อยูใ่ น “ระดับ
มาก”ซึ่ งอาจมีสาเหตุมาจาก ผูป้ กครองรับรู ้ข่าวสารของทางโรงเรี ยนน้อยเกินไป โรงเรี ยนควรมีระบบการจัดส่ ง
ข้อมูลหรื อเข้าถึงข้อมูลสาหรับผูป้ กครองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินภาพลักษณ์ให้เป็ น “ระดับดี
มาก” ในการวิจยั ครั้งต่อไป
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บทคัดย่อ
การเรี ยนการสอนในระบบอาชี ว ศึ ก ษารู ปแบบทวิ ภ าคี คื อ ความ ร่ วมมื อ ระหว่ า งโรงเรี ยน
และสถานประกอบการ โดยที่นกั เรี ยนจะเรี ยนทฤษฎีในโรงเรี ยนและฝึ กประสบการณ์อาชีพด้วยการปฏิ บตั ิงาน
จริ งในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจึงต้องอาศัยทั้งครู ใน
สถานศึ กษาและครู ฝึกในสถานประกอบการ ในการร่ วมมือกันสร้างพนักงานในอนาคต ที่ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตรงต่อตามความต้องการของสถานประกอบการ และยังหมายถึงการได้ให้โอกาสนักเรี ยนในการมีอาชีพ
ได้ส ร้ างอนาคตตนเอง และยัง เป็ นอี ก หนึ่ งก าลัง ส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศชาติ ใ นอนาคต แต่ ถ ้าสถาน
ประกอบการไม่ให้ความสาคัญในการฝึ กอาชีพอย่างเป็ นระบบ และมอบหมายครู ฝึกที่ ไม่มีคุณภาพมาทาหน้าที่
สอนงานแบบไร้ทิศทาง หรื อใช้การสอนงานตามอัธยาศัยของครู ฝึกเอง จะเป็ นการสร้างสภาพแวดล้อมและเจตคติ
ที่ไม่ดีในโลกแห่งการทางาน เพราะการที่ไม่เข้าใจพัฒนาการทางอารมณ์และพฤติกรรมวัยรุ่ นของนักเรี ยนรวมถึง
การไม่มี เทคนิ ค และวิธีการสอนงานที่ ถูกต้องแล้วนั้น ย่อมก่ อให้เกิ ดปั ญ หานัก เรี ยนไม่สามารถปรั บ ตัวเรื่ อ ง
สภาพแวดล้อมใหม่ของการทางานจริ งในสถานประกอบการได้ นาไปสู่ การต่อต้าน หมดกาลังใจ และออกจาก
ระบบการเรี ยนในที่สุด เปรี ยบเสมือนการเปลี่ยนถ่ายน้ าเลี้ยงปลาใหม่อย่างผิดวิธี โดยไม่สนใจบริ บทในตัวปลา
ซึ่งจะส่งผลให้ปลาตายจากการเกิดอาการ “ปลาน็อคน้ า” นัน่ เอง
คาสาคัญ: อาชีวศึกษา , ทวิภาคี , ครู ฝึกในสถานประกอบการ , ปลาน็อคน้ า
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ABSTRACT
Teaching and learning in the dual vocational education system is a bilateral cooperation between
schools and companies. Students learn a theory in school and get a practical experience in a company based on
the study period of the curriculum. Thus, the study achievement requires both teachers in school and incompany trainers to work cooperatively in establishing the future employees with desirable performance to
meet the needs of the companies. Also, it includes the opportunity for youths to seek their future profession, and
reinforce them to be one of the important manpower in the development of the nation. However, if the
companies are neglected in the systematic professional training, and assign the inappropriate trainers to coach
the student trainees, and providing the job training without direction or at leisure, that will create an
unproductive work environment and negative attitude in the world of work to students. Because of that, to
understand the emotional development of students and the adolescent behavior includes no techniques and
methods of teaching work correctly. Would cause the problems students can't adapt the new environment of real
work in establishments have led to opposition, depressed. And out of the learning system finally. As the
transformation of nutrient fish new illegal ways, regardless of the context in the fish, which result in the dead of
the symptoms. "Fish kill." itself.
KEYWORDS: vocational education, dual education, in-company trainer,Fish Kill

1. บทนา
ผู ้ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในระบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าคี คื อ ครู ฝึ กในสถานประกอบการ
ซึ่ งเป็ นผู ้ท าหน้ า ที่ ส อนและอบรมวิ ช าชี พ ให้ แ ก่ นั ก เรี ยนในช่ ว งเวลาที่ นั ก เรี ยนต้ อ งลงมื อ ปฏิ บั ติ ง าน
เพื่ อ ฝึ กอาชี พ ในแต่ ล ะสาขาตามที่ ไ ด้ เรี ยน รวมถึ ง การจัด เตรี ยมแผนการสอน อุ ป กรณ์ จัด ท าขั้น ตอน
การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาชีพ การติดต่อประสานงานกับสถานศึ กษา หรื อแม้กระทัง่ ผูป้ กครองใน
กรณี ที่นกั เรี ยนมีปัญหาส่ วนตัวก็ตาม เมธี ปิ ลันธนานนท์ (2530 :149) ได้กล่าวว่า การฝึ กอาชีพ จะมีประสิ ทธิ ผล
หรื อไม่ย่อมขึ้นอยู่กบั ครู ฝึกประจาสถานประกอบการ ซึ่ งจะต้องมี ประสบการณ์ วิชาชี พในการประยุกต์ทักษะ
ความรู ้ในการฝึ กอาชีพและกระบวนการทางานในสิ่ งที่ ตนสอน และการสร้างนิ สัยการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งจะได้ผลก็
ต่อเมื่ อครู ฝึกประจาสถานประกอบการได้ให้นักเรี ยนในระบบทวิภาคี ได้ทางานจริ ง ไม่ใช่ ทาแบบฝึ กหัดหรื อ
ทางานปลอม ขณะเดียวกัน แหล่งของเนื้ อหาสาระที่ เชื่ อถือได้ของการฝึ กอาชี พเฉพาะแต่ละสาขาวิชาชีพมาจาก
แหล่งเดี ยวเท่ านั้น คื อ ประสบการณ์ ของผูช้ านาญงานในอาชี พนั้น ๆ วิท ยา งานทวี (2543:33) กล่าวถึงครู ฝึก
ประจาสถานประกอบการว่า ครู ฝึกจะต้องรู ้ฐานะของตนเองว่าเป็ นครู คนหนึ่ ง ต้องมีการหมัน่ ศึ กษาหาความรู ้
ใหม่ๆ และเข้าใจในเนื้ อหาและ หลักสู ตรที่สอน และสิ่ งสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทางาน และพัฒนาการด้าน
ทักษะวิชาชี พของนักเรี ยน คื อการที่ ครู ฝึกต้องเป็ นผูป้ ลูกฝั งเจตคติ ที่ดีในการทางาน เป็ นผูค้ อยให้กาลังใจกับ
นักเรี ยน มีจิตใจที่ เป็ นผูใ้ ห้ มีจิตวิทยาในการถ่ายทอดและมีความเมตตาปรารถนา อยากให้ลูกศิษย์ได้กา้ วไปใน
ทิ ศทางที่ ถูกที่ ควร แต่ในทางกลับกัน ถ้ามี ครู ในสถานประกอบการ ที่ ถูกแต่งตั้งโดยมิได้มีความสมัครใจ หรื อ
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ปฏิบตั ิงานผ่านไปโดยไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชดั เจน รวมถึงการเป็ นผูท้ ี่ไม่มีจิตวิญญาณของผูใ้ ห้ ขาดความใส่ใจ
ละเลยเพิกเฉย หรื อแม้กระทัง่ ในบางสถานประกอบการไม่มีแม้ครู ฝึกวิชาอาชีพที่ได้มาตรฐาน แต่ใช้การสอนงาน
ตามอัธยาศัยเพราะด้วยความจาเป็ น หรื อจะด้วยความจายอมตามนโยบายของบริ ษ ัท ย่อ มก่ อเกิ ดปั ญ หาด้าน
ทัศนคติที่คา้ นกับพฤติกรรมของนักเรี ยนในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ในสัปดาห์แรกของการฝึ ก
อาชีพ เพราะนักเรี ยนเหล่านี้ ยงั ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง รู ้สึกประหม่า สับสนกับระบบงานและการวางตัวใน
สังคมใหม่ ซึ่ งเป็ นสังคมของการทางานแบบจริ งจัง ไม่สามารถจัดลาดับความคิ ดหรื อมองภาพกระบวนการ
ขั้นตอนในการทางานได้ อาจเปรี ยบเทียบได้กบั อาการช็อคของปลา กรณี ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายน้ าในตูเ้ ลี้ยงใหม่
แบบผิดวิธี หรื อที่เรี ยกว่าอาการ “ปลาน็อคน้ า” ซึ่ งนอกจากจะส่ งผลกระทบด้านจิตใจของผูเ้ รี ยน ปั ญหาสาคัญที่
ส่ งผลกระทบต่อสถานศึกษาคือ การส่ งผลต่อยอดนักเรี ยนออกกลางคัน (Drop out) ของนักเรี ยน ปั ญหาดังกล่าว
มักพบได้กบั นักเรี ยนใหม่ในระดับ ปวช.1 เนื่ องจากยังเป็ นผูท้ ี่มีวยั วุฒินอ้ ยและมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ไม่คงที่ พวก
เขาต้องการที่ จะได้รับการดูแลเอาใส่ ใจใกล้ชิดเป็ นพิเศษ และต้องคอยกระตุน้ จิตสานักด้านความรับผิดชอบใน
หน้าที่การงานค่อนข้างมาก เนื่ องจากนักเรี ยน ปวช.1 เพิ่งผ่านพ้นจากการสภาพแวดล้อมและบริ บทของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้น มักมีปัญหาเรื่ องการปรับตัวในสภาวะงานที่เป็ นจริ ง เมื่อถึงช่วงเวลาที่ตอ้ งลงปฏิ บตั ิงานฝึ ก
อาชีพ จึงต้องการการดูแลเอาใจใส่จากครู ในสถานประกอบที่มีมาตรฐานและเป็ นผูก้ าหนดขอบเขตงานที่ ชัดเจน
มีจิตวิทยาในการถ่ายทอด และไล่เรี ยงแนวทางการทางานโดยเริ่ มต้นจากภาระงานที่ง่ายขึ้นไปเป็ นลาดับ รวมถึง
การได้รับการประเมินในแต่ละทุ กๆ สมรรถนะ เพื่อเป็ นตัวชี้ วดั ด้านการพัฒนาสมรรถนะของนักเรี ยนอย่างมี
ระบบแบบแผนและมีมาตรฐานที่ชดั เจนเที่ยงตรง

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาสาเหตุอาการ “ปลาน็อคน้ า” ในระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี
(2) เพือ่ ศึกษาแนวทางแก้ไขปั ญหา “ปลาน็อคน้ า” ในระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

3. ความสาคัญของครู ฝึกในสถานประกอบการ
ประเทศที่เป็ นต้นแบบและประสบความสาเร็ จในการสร้างชาติดว้ ยการเรี ยนระบบอาชีวศึกษาแบบทวิ
ภาคี (Dual System) คือประเทศเยอรมนี ซึ่ งระบบทวิภาคีน้ ี เปรี ยบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติในการสร้างคน
สร้างงาน สร้างอาชีพ จนสามารถพัฒนาประเทศและเกิดการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประเทศหนึ่ งของโลก ในประเทศไทยนั้น เมื่อกล่าวถึงคาว่า “ทวิภาคี ” จะหมายถึ ง ทั้ง 2 ฝ่ าย ได้แก่ โรงเรี ยน
และสถานประกอบการภายใต้ความร่ วมมือเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ี นักเรี ยนที่เข้ามาเรี ยนในหลักสู ตรจึงมี 2 สถานะ
ได้แก่ นักเรี ยนในโรงเรี ยน และ พนักงานฝึ กหัดในสถานประกอบการนั้น ๆ เป็ นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจาก
ข้อตกลงระหว่างสถานอาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรัฐภายใน
หลักสู ตรทวิภาคี ที่ จะต้องมี การฝึ กอาชี พในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของระยะเวลาที่ หลักสู ตร
กาหนด เมื่อพิจารณาในข้อเท็จจริ งแล้วจะพบว่า นอกจากนักเรี ยนจะได้รับการศึกษาภาคทฤษฏีจากครู ในโรงเรี ยน
และยังต้องได้รับการฝึ กภาคปฏิบตั ิดา้ นวิชาชีพจากครู ฝึกในสถานประกอบการอีกด้วย
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ดังนั้น ครู ฝึกในสถานประกอบการ ไม่ว่าจะถูกเรี ยกชื่ อเป็ นอย่างเป็ นอื่น เช่น พี่เลี้ยง หัวหน้า ผูช้ ่วยฯ
ผูจ้ ดั การ แต่ถา้ บุคคลนั้นต้องมีหน้าที่สอนงานภาคปฏิบตั ิให้กบั นักเรี ยนทวิภาคีในสถานประกอบการก็คงหลีกหนี
สถานะของค าว่า “ครู ” หรื อ “ครู ฝึ ก” ไม่ พ ้น แม้ว่าบุ ค คลที่ เป็ นพนัก งานผูน้ ้ ัน จะได้รับ มอบหมายจากสถาน
ประกอบการด้ว ยความยิ น ดี ห รื อ ไม่ ก็ ต าม สิ่ ง ส าคัญ ของการฝึ กอาชี พ ในสถานประกอบการที่ จ ะประสบ
ความสาเร็ จและได้พนักงานที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขององค์กรควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสู ตรการฝึ กงานในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน มีการกาหนดสมรรถนะของผูฝ้ ึ กไว้อย่าง
ชัดเจนตั้งแต่สมรรถนะขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสู งสุ ดอย่างมีระบบ ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ นักเรี ยนเข้ารับการฝึ กจนถึง
ระยะเวลาสิ้ น สุ ด การฝึ กงานของแต่ ละช่ วง ในเรื่ อ งนี้ อุไร สุ ท ธิ แย้ม (2556:197) ได้ให้รายละเอี ยดการก าหนด
สมรรถนะในแต่ละชั้นปี ของแผนการเรี ยนแต่ละระดับ ดังนี้
สมรรถนะของนักเรี ยนระดับ ปวช. ปี 1 สามารถปฏิบตั ิงานในขอบเขตที่กาหนด โดยใช้ทกั ษะ พื้นฐาน
หรื อทักษะเฉพาะ
สมรรถนะของนักเรี ยนระดับ ปวช. ปี 2 สามารถปฏิบตั ิงานในขอบเขตที่หลากหลายและบริ บทต่างๆ ที่
กาหนดให้
สมรรถนะของนักเรี ยนระดับ ปวช. ปี 3 สามารถปฏิบตั ิงานในขอบเขตสาคัญและบริ บทต่างๆ ที่สมั พันธ์
รวมถึงสามารถประยุกต์ทกั ษะและความรู ้ไปสู่บริ บทใหม่ๆ ได้
จะเห็นได้วา่ หากมีการเขียนหลักสู ตรการฝึ กงานโดยแบ่งพัฒนาการด้านสมรรถนะของ นักเรี ยนอย่าง
เป็ นระบบแล้ว จะทาให้การฝึ กงานในสถานประกอบการเป็ นไปในรู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบค่อยเป็ นค่อยไปทีละ
ขั้นตอน และทาให้นักเรี ยนไม่เกิ ดความสับสน สามารถมองภาพการทางานของตนเองออก ดังนั้น หลักสู ตรที่
กาหนดขึ้นควรมีรูปแบบการประเมินสมรรถนะรายบุคคลตามระยะเวลาอย่างเป็ นระบบและเหมาะสม รวมถึง
สามารถค้น หาข้อ ด้อ ยในการฝึ กอาชี พ ของนั ก เรี ย นเพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ งให้ เป็ นรู ป ธรรมได้ ไม่ ค วรยัด เยีย ด
สมรรถนะการทางานแบบข้ามสายไม่เป็ นระบบให้นกั เรี ยน โดยอาศัยความเชื่อหรื อทัศนคติความรู ้สึกส่วนตัวของ
ครู ฝึก เพียงเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์จากการทางานหรื อผลกาไรในสถานประกอบการมาเป็ นเกณฑ์ในการฝึ ก
อาชีพ โดยที่ลืมไปว่าผูฝ้ ึ กยังไม่บรรลุนิติภาวะยังมีสถานะเป็ นนักเรี ยนฝึ กงาน และไม่ใช่พนักงานเต็มเวลา
2. การกาหนดคุณสมบัติ สมรรถนะ ความเหมาะสมในการแต่งตั้งครู ฝึกในสถานประกอบการ เป็ นส่วนสาคัญ
ที่สถานประกอบการควรให้ความสาคัญ เพราะนอกจากครู ฝึกจะเป็ นพนักงานที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการทางานสาขา
นั้น ๆ แม้ไม่ใช่ผทู ้ ี่ มีใบประกอบวิชาชีพครู ของคุรุสภาอันเป็ นที่ ประจักษ์ในคุณสมบัติครู ก็ตาม แต่บุคคลนั้นก็ควร
เป็ นผูท้ ี่พอจะมีจิตวิญญาณความเป็ นครู เป็ นผูท้ ี่มีอุปนิสยั ของการให้อยูเ่ ป็ นทุนเดิมต้องเป็ นผูท้ ี่มีจิตวิทยา การถ่ายทอดที่
ดี มีความสุ ขมุ รอบคอบ และคิดอย่างเป็ นระบบ เพราะครู ฝึกในสถานประกอบการนอกจากเป็ นพนักงานประจาแล้ว อีก
มิติหนึ่ ง คื อการมี หน้าที่ สอนงานตามแผนการสอน ต้องกากับ ดูแลให้คาปรึ กษานักเรี ยนในช่ วงฝึ กงาน และที่
สาคัญคือ ต้องเป็ นผูท้ ี่สร้างเจตคติที่ดีในโลกของการทางานให้นกั เรี ยนด้วย
การสร้างครู ฝึกที่ดีได้น้ นั จึงอยูท่ ี่นโยบายของสถานประกอบการที่จะให้ความสาคัญและสนับสนุนอย่าง
จริ งจัง โดยมีระบบการคัดเลือกและส่ งไปเข้ารับการอบรมครู ฝึกในสถานประกอบการจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน เพื่อสร้ างความมี มาตรฐานในตาแหน่ งครู ฝึกในสถานประกอบการ หรื อในบางสาขา
อาชีพที่ยงั ไม่มีการเปิ ดอบรมครู ฝึกในสถานประกอบการในสาขานั้น ๆ สถานประกอบการควรจัดทาหลักสู ตร
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อบรมครู ฝึ กให้ ส อดคล้อ งกับ สมรรถนะหลัก สู ต ร เพื่ อ ให้ ไ ด้ค รู ฝึ กที่ มี คุ ณ ลักษณะอัน พึ ง ประสงค์เพื่ อ การ
ปฏิบตั ิงานในนามของสถานประกอบการอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเนื่องจากครู ฝึกในสถานประกอบการต้องเป็ น
ผูท้ ี่เสี ยสละและมีภาระงานเพิ่มมากกว่าพนักงานคนอื่น สถานประกอบการอาจพิจารณาในเรื่ องขวัญกาลังใจ โดย
อาจใช้การจู งใจด้วยอัตราความเจริ ญก้าวหน้าของตาแหน่ งงาน การให้สิทธิ ประโยชน์ หรื อค่าตอบแทนพิเศษตาม
สมควร เป็ นต้น

4. สภาวะด้ านอารมณ์ และความคิดของวัยรุ่ นตอนกลาง
ในการศึกษาระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีน้ นั นักเรี ยนระดับ ปวช. 1 ถูกจัดอยูใ่ นระยะวัยรุ่ นตอนกลาง
ที่ มีช่วงอายุ 14 – 17 ปี โดยเฉลี่ย จากข้อมูลที่ ปรากฏในบทความเรื่ อง “พัฒนาการทางด้านสังคมจิ ตวิทยาของ
วัยรุ่ น” ของนพ. วิโรจน์ อารี ยก์ ลุ กล่าวว่า พัฒนาการทางด้านสังคมจิตวิทยาในวัยรุ่ น แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะวัยรุ่ นตอนต้น ได้แก่ ช่วงอายุประมาณ 10 – 13 ปี
2. ระยะวัยรุ่ นตอนกลาง ได้แก่ ช่วงอายุประมาณ 14 – 17 ปี
3. ระยะวัยรุ่ นตอนปลาย ได้แก่ ช่วงอายุประมาณ 17 – 21 ปี
จะเห็ นได้ว่า วัยรุ่ น เป็ นช่ วงที่ อยู่ระหว่างระยะรอยต่อความเป็ นเด็กกับวัยผูใ้ หญ่ จะมี พฒ
ั นาการการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย และด้านสภาวะทางอารมณ์ แต่พฒั นาการสภาวะทางอารมณ์กลับมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่สอดคล้องรวดเร็ วตามร่ างกายไปด้วย วัยรุ่ นจึงมักขาดความมัน่ ใจในตัวเอง เกิดความสบสน ขาดความยั้งคิด
ขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวติ บางครั้งมีการตัดสิ นใจในด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ได้คานึงถึงผลเสี ย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และช่วงวัยรุ่ นถือว่าเป็ นช่วงระยะเวลาที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ สังคม อารมณ์และพฤติกรรม
เสี่ ยงมากกว่าช่วงอายุอื่น ซึ่ งอาจมีผลกระทบได้ท้ งั ในระยะสั้นและระยะยาว และเนื่ องจากพัฒนาการทางด้าน
สังคมจิตวิทยาของวัยรุ่ นมีลกั ษณะเฉพาะเพื่อให้เข้าใจสภาวะดังกล่าว ควรต้องคานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
1. เนื่ องจากพื้นฐานทางด้านครอบครัว สังคม สภาพแวดล้อมของวัยรุ่ นแต่ละคนมีที่มาแตกต่างกัน จึ ง
ไม่มีแผนสาเร็ จรู ปที่จะใช้ในการจัดการความเปลี่ยนแปลงเรื่ องสภาวะอารมณ์ได้
2. ปั จจุบนั พัฒนาการทางร่ างกายของวัยรุ่ นมีการเปลี่ยนแปลงเร็ วกว่าในอดีตที่ผา่ นมา แต่พฒั นาการทาง
ความคิดและการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลต้องใช้เวลา หรื อยังต้องการได้รับการปลูกฝังทางเจตคติเชิงบวกอยูเ่ สมอ
3. วัยรุ่ นเป็ นช่ วงระยะเวลาที่ ไม่มนั่ คง มีความอ่อนไหวทางด้านจิ ตใจและอารมณ์ ค่อนข้างมาก หรื อ
เรี ยกว่า ช่วง Normal Psychosis บางคนอาจมีพฒั นาการทางร่ างกายเป็ นผูใ้ หญ่แต่ก็ยงั มีพฒั นาการทางด้านความคิด
การตัดสิ นใจแบบเด็กอยู่ ในการดูแลให้คาปรึ กษาวัยรุ่ น ควรใช้ตวั บ่งชี้หลากหลายมาประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่ องการพิจารณาด้านอายุ พัฒนาการทางร่ างกายและอารมณ์ จิตใจ สังคม ทัศนคติ ซึ่งจะทาให้เข้าใจในตัวตนของ
คนกลุ่มนี้ และสามารถประเมินได้ว่าอยู่ในระยะวัยรุ่ นช่วงใด เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลให้คาปรึ กษาได้อย่าง
เหมาะสม
พฤติกรรมที่ มกั ส่ งผลต่อช่วงของการฝึ กอาชี พในสถานประกอบการคือ พฤติกรรมที่ รักอิสระ มักไม่
ชอบอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ หรื อกฎระเบียบต่าง ๆ ที่วางไว้ และมีการฝ่ าฝื นเพื่อทาตามใจตัวเองหรื อเพื่อความท้าทาย
อยากรู ้อยากลอง ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ เนื่ องจากมีความหมกมุ่นอ่อนไหว หลงใหลบรรยากาศสุ นทรี ยใ์ นโลก
ของตนเอง แต่ในขณะเดียวกัน ช่วงนี้ ก็เป็ นช่วงที่วยั รุ่ นเริ่ มมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทกั ษะความสามารถต่าง ๆ
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ในตัวเอง ซึ่ งต้อ งการได้รับ โอกาสในการแสดงออก และต้องการแรงกระตุน้ อย่างถูก ทิ ศทางซึ่ งจะทาให้เกิ ด
ประโยชน์อย่างมาก
ในเรื่ องแนวโน้มปั ญหาด้านการปรับตัวที่อาจส่ งผลต่อการฝึ กอาชีพในสถานประกอบการนั้น เฮอร์ ลอ็ ค
(Hurlock) (1949 อ้างถึงในเพ็ญรัตน์ เพชรกาฬ 2524 :3) กล่าวถึงวัยรุ่ น เป็ นระยะที่สาคัญที่ สุดเกี่ยวกับการพัฒนา
ในด้านร่ างกายและจิ ตใจ เป็ นช่ วงเวลาของการเจริ ญ งอกงามและการเปลี่ ยนแปลงในทุ ก ๆ ด้าน คื อ ร่ างกาย
สติ ปั ญ ญา อารมณ์ แ ละสั ง คม เป็ นช่ ว งเวลาที่ รั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ ทั้ งทางด้ า นประสบการณ์ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนและผูใ้ หญ่ ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วมักจะก่อให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การ
เปลี่ยนแปลงจากวัยรุ่ นไปสู่วยั ผูใ้ หญ่ในระยะแรก จึงดูเสมือนว่าปั ญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกันในตัวเด็ก ด้วยเหตุน้ ี
เด็กวัยรุ่ นจึงไม่สามารถปรับตัวให้ทนั ต่อปั ญหาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม จิราภรณ์ อารยะรังสฤษฎ์ (2526: 65)
กล่าวว่า วัยรุ่ นคือวัยที่สิ้นสุดความเป็ นเด็กและกาลังจะพัฒนาไปสู่วยั ผูใ้ หญ่ ในช่วงอายุประมาณ 13-20 ปี หรื ออาจ
กล่าวได้วา่ วัยรุ่ นเป็ นวัยที่ มีความสาคัญช่วงหนึ่ งในชี วิตมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นวัยที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งทาง
ร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ก็มีผลทาให้วยั รุ่ นขาดความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
และประสบปั ญหาในการปรับตัว จะเห็นได้วา่ วัยรุ่ นจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากวัยอื่นๆ
ในขณะเดี ยวกัน Stangley Hall ได้ให้ทัศนคติ ในเรื่ องความเปลี่ ยนแปลงทางสภาวะอารมณ์ ในระยะ
วัยรุ่ นว่าเป็ นวัยพายุบุแคม (Storm and Stress) นั่นก็คือ เด็กวัยรุ่ นจะไม่มีความมัน่ คงทางอารมณ์ มีความขวัญผวา
ของอารมณ์ และมักจะเป็ นอารมณ์ที่รุนแรง มีความกดดันสู ง และในสายตาของคนโดยทัว่ ไปก็เรี ยกปั ญหาวัยรุ่ น
ว่าเป็ นปั ญหาวัยอลวน เพราะฉะนั้นวัยรุ่ นจึงจัดเป็ นวัยหนึ่งที่บุคคลในสังคมควรให้ความสนใจ
สุ ชา จัน ทน์เอม (2533 : 30) กล่าวถึ งวัยรุ่ น ไว้ว่า เป็ นวัยที่ มีอ ารมณ์ เปลี่ ยนแปลงได้ง่าย ความเชื่ อมั่น
ความต้องการ ตลอดจนความปรารถนาต่าง ๆ เป็ นไปอย่างรุ นแรง ปราศจากความยั้งคิด ชอบทา อะไรตามใจหรื อ
ตามความนึ กคิ ด ของตน ต้อ งการเป็ นที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ ในหมู่ เพื่ อ นฝู ง โดยพยายามท าอะไรให้ ค ล้า ย ๆ กัน
เลียนแบบตามกัน จึงมีวยั รุ่ นเป็ นจานวนไม่นอ้ ยที่มีปัญหาและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ได้ตกเป็ นทาสของยา
เสพติด จากแนวคิดดังกล่าวสรุ ปได้วา่ วัยรุ่ น เป็ นวัยที่ เริ่ มตั้งแต่อายุ 12-20 ปี มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จากการเปลี่ยนแปลงแบบวัยพายุบุแคมนี้ ได้ส่งผลต่อการปรับตัว ความวิตกกังวล
ความเครี ยดทางอารมณ์ ทาให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาโดยไม่เป็ นที่ ยอมรับของสังคมหรื อพฤติกรรมเบี่ ยงเบน
นัน่ เอง
อาการ “ปลาน็อคนา้ ” หมายถึงอะไร
ปลาน็ อ คน้ า หรื อ ปลาช็ อ คน้ า คื อ การตายของปลาอัน เนื่ อ งมาจากสาเหตุ ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมในน้ าอย่างกะทันหัน จากสภาพของน้ าเก่าที่ปลาเคยอยูเ่ ดิม อาจหมายถึงน้ าเดิมที่อยูใ่ นตูป้ ลาก่อนมี
การล้างทาความสะอาดตูป้ ลาตามวาระและเปลี่ยนถ่ายน้ าใหม่ หรื อน้ าในถุงที่ใส่ปลามากับน้ าใหม่ที่ปลาถูกปล่อย
ลงไป ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ ควบคุมได้จากผูเ้ ลี้ยงเอง ค่าของสภาพน้ าที่ มีผลมากกับการดารงชี วิตของปลา ถ้ามีความ
แตกต่างกันมาก ปลาก็อาจจะเกิดอาการน็อค หรื อ ช็อคตายได้ สาหรับความแตกต่างของสภาพน้ าที่มากเพียงใดที่
จะทาให้เกิดอาการ ปลาน็อคน้ า หรื อ ความแตกต่างที่หลังเปลี่ยนถ่ายน้ าแล้วจะทาให้ปลามีชีวิตรอดปลอดภัย คง
ยากที่ จ ะก าหนดออกมาเป็ นตัว เลขชัด เจนได้ เพราะการที่ ป ลาแต่ ล ะชนิ ด จะมี ค วามอดทนต่ อ สภาพความ
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เปลี่ยนแปลงของน้ านั้นมีหลากหลายตัวแปร เช่น ความสมบูรณ์แข็งแรงของปลา ชนิ ดของปลา ขนาดของปลา
ดังนั้น เพื่อป้ องกันปั ญหาเรื่ องของอาการปลาน็อคน้ า ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ าเก่าและน้ าใหม่ ต้องมี
กระบวนการที่ ค่อยเป็ นค่อยไป ควรให้ความสาคัญเรื่ องการรักษาค่าความแตกต่างในเรื่ องอุณหภูมิ ค่าความเป็ น
กรดด่าง หรื อปริ มาณคลอรี นให้เท่าของเดิม หรื อน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อให้ตวั ปลาสามารถปรับสภาพตัวเอง
ในน้ าใหม่และมีชีวติ รอดปลอดภัยต่อไปได้นนั่ เอง
จากหลักการข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า อาการปลาน็อคน้ าในการศึกษาระบบทวิภาคีจึงสะท้อนให้เห็ นถึง
ปั ญหาจากการฝึ กอาชีพในอีกแง่มุมหนึ่ งของนักเรี ยนระดับ ปวช.ปี 1 ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
การท างานจริ งในสถานประกอบการได้ เนื่ อ งจากมี ค วามแตกต่างจากสภาพการเรี ย นการสอนในห้อ งเรี ย น
แบบเดิ มโดยสิ้ นเชิง และในบางสถานประกอบการก็ไม่มีหลักเกณฑ์การฝึ กหรื อหลักสู ตรในช่วงการฝึ กอาชีพที่
เป็ นระบบและมีมาตรฐาน รวมถึงการไม่ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกคุณสมบัติผทู ้ ี่จะมาทาหน้าที่ครู ฝึกที่ดีพอ
การฝึ กอาชีพจึงเปรี ยบเสมือนการเสี่ ยงดวงเพราะใช้หลักเกณฑ์การสอนงานแบบหลายมาตรฐานตามอัธยาศัย และ
ไม่มีเทคนิคในการถ่ายทอดที่ดี ทาให้นกั เรี ยนเกิดความประหม่าไม่กล้าตัดสิ นใจ ย้ าคิดย้ าทา มองภาพการทางาน
ไม่ออก วางตัวไม่ถูก เกิดเจตคติเชิงลบในการทางาน ทาให้หมดกาลังใจ ท้อแท้ รู ้สึกว่าตนเองไม่ได้การยอมรับ และ
ในที่สุดก็นาพามาสู่ ปัญหาการลาออกกลางคัน (Drop out) ทาให้สถานศึกษาเกิ ดการสู ญเสี ยยอดนักเรี ยน สถาน
ประกอบการเองก็สูญเสี ยโอกาสที่ จะได้พนักงานที่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรี ยนก็สูญเสี ยโอกาสทาง
การศึกษาและต้องเสี ยเวลานับก้าวอนาคตตัวเองใหม่ถึงแม้วา่ จะเป็ นผูม้ ีพฤติกรรมดีและมีความตั้งใจอยูเ่ ป็ นทุนเดิม
ก็ตาม

5. สรุ ปอภิปรายผล
จากกรณี ศึ ก ษาข้ อ มู ล วิ จั ย ด้ านปั ญหาในการฝึ กอาชี พในสถานประกอบการ ด ารง สี ลา (2547 )
ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า เมื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย และความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของปั ญ หาการฝึ กอาชี พ
ของนั ก ศึ กษาระบบทวิ ภ าคี ด้ านการแบ่ งสรรงานในสถานประกอบการโดยรวม พบว่ าอยู่ ในระดั บ มาก
( = 3.51 ) ซึ่ งเมื่ อ แยกพิ จ ารณารายข้อที่ เกี่ ยวข้องกับ ครู ฝึกในสถานประกอบการ พบว่าปั ญ หาด้านความรู ้
ความสามารถของผูค้ วบคุมในแผนกที่ นกั ศึกษาฝึ กอาชีพอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.52 ) ปั ญหาด้านนักศึกษาได้นา
เทคนิ คความรู ้และวิธีการที่ถูกต้องมาใช้ในการฝึ กอาชีพอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.58 ) ปั ญหาด้านนักศึกษาต้องมา
รับภาระงานแทนในกรณี ที่พนักงานในแผนกอื่นๆลาออกอยู่ในระดับมาก ( = 3.60 ) ในขณะที่ ปัญหาด้านผู ้
ควบคุมงานถ่ายทอดความรู ้และทักษะได้ตรงกับงานที่ทาอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.50 ) ปั ญหาด้านการให้
คาปรึ กษาเมื่อเกิดปั ญหาขณะปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.43) และปั ญหาด้านความชัดเจนการชี้แจง
ภาระงานที่นกั ศึกษาต้องปฏิบตั ิต้ งั แต่เริ่ มฝึ กอาชีพอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.35 )
จะพบว่าปั ญหาดังกล่าวจะมาจากสาเหตุการถ่ายทอดความรู ้และทักษะของผูค้ วบคุมงาน หรื อครู ฝึกใน
สถานประกอบการ รวมถึงในด้านของการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ เรี ยน ตลอดจนการชี้ แจง
ขอบเขตความรับผิดชอบภาระงานที่ชดั เจน และการให้คาปรึ กษาเมื่อเกิดปั ญหาในขณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิงาน จาก
ประสบการณ์ผเู ้ ขียนซึ่ งทางานในตาแหน่งอาจารย์ที่ปรึ กษาและแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมการทางานของนักเรี ยน
ทวิภาคีโดยตรง จะพบปั ญหาในลักษณะอาการ “ปลาน็อคน้ า” ปรากฎอยูใ่ นทุกภาคการศึกษาเสมอ ซึ่ งเป็ นปั จจัย
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ที่ ควบคุมได้ โดยการที่ สถานประกอบการหันกลับมาให้ความสาคัญกับการคัดเลือกครู ฝึกที่ มีประสิ ทธิ ภาพมี
ทักษะในการสอนงานและมีหลักสู ตรการฝึ กอย่างเป็ นระบบมีทิศทางที่ชดั เจน จะสามารถช่วยให้นกั เรี ยนกลุ่มที่
ประสบปั ญหานี้มีเจตคติที่ดีในการทางานและประสบความสาเร็ จในการเรี ยนแบบทวิภาคีในที่สุด

6. ข้ อเสนอแนะ
ผูท้ ี่ เป็ นครู ฝึกในสถานประกอบการแม้จะเป็ นผูม้ ีสมรรถนะด้านการทางานสู งเนื่ องจากประสบการณ์
แล้ว ยังต้องมีสมรรถนะในการสอนงาน และต้องมีจิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจและสร้างเจตคติที่ดีในโลกแห่ ง
การทางานได้ดว้ ย สถานประกอบการควรมีหลักสูตรการฝึ กอาชีพในสถานประกอบการที่เป็ นมาตรฐาน สามารถ
ไล่ เรี ยงพัฒ นาการด้านสมรรถนะให้นัก เรี ยนผูฝ้ ึ กอาชี พ อย่างเป็ นขั้น ตอน รวมถึ งควรให้ความส าคัญ ในการ
คัดเลือกคุณสมบัติครู ฝึกที่ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากสถานประกอบการแล้ว หลังจากนั้นควรส่ งเข้ารับการ
ฝึ กอบรมตามหลักสู ตรพัฒนาสมรรถนะครู ฝึกของกรมพัฒนาฝี มือแรงงานหรื อหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกรณี ที่
หลักสูตรในสาขาวิชาชีพนั้นยังไม่มีการเปิ ดฝึ กอบรม หรื อเป็ นสาขาวิชาชีพที่สถานประกอบการมีสถานศึกษาเป็ น
ของตัวเอง ผูบ้ ริ หารที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านการศึ กษาแบบทวิภาคีของสถานประกอบการนั้นๆ ควรจะมีการ
ประชุมวางแผนกับภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทาร่ างหลักสู ตรการฝึ กอาชีพอย่างเป็ นระบบร่ วมกัน และจัดทา
สมรรถนะของครู ฝึกในสถานประกอบการโดยใช้การบริ หารจัดการเรื่ องการจัดฝึ กอบรมครู ฝึกภายในสถาน
ประกอบการเอง เพื่อแก้ปัญหาปลาน็อคน้ าและเพิ่มมาตรฐานการฝึ กอาชีพให้เป็ นระบบมากขึ้น อันจะส่ งผลถึง
การได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพของสถานประกอบการต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปั จจุบนั และเปรี ยบเทียบของการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง จาแนกตามเพศและระดับชั้นการเรี ยน 2)
ความต้องการของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนโรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 1,710 คน ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ช่วงชั้น และคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรยามาเน่ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรี ยนระดับชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น 162 คน และนั ก เรี ยนระดั บ ชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย 162 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ
แบบสอบถาม ที่ มีค่าความเชื่ อมัน่ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทบสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way
Anova) ผลการวิจยั พบว่า
1) สภาพปั จจุบันของการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 มี ระดับคุณภาพสู งโดยสามารถ
เรี ยงลาดับได้ดงั นี้ ด้านการนาเข้าสู่ บทเรี ยนของครู ด้านการวัดผลและประเมินผลของครู ด้านสภาพการเรี ยน
ของนักเรี ยน ด้านการใช้สื่อและนวัตกรรมประกอบการเรี ยนการสอน ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนและด้าน
การนาเข้าสู่บทเรี ยนของครู
2) สภาพปั จจุบนั ของการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ เมื่อจาแนกนักเรี ยนตามเพศและระดับชั้นการเรี ยน
3) ความต้องการของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับสู ง สามารถเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ การ
จัดกิจกรรมการแข่งขันคณิ ตศาสตร์ การจัดตั้งชมรมคณิ ตศาสตร์ การเชิญครู คณิ ตศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงมาสอนสรุ ป
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษและการจัดค่ายคณิ ตศาสตร์
คาสาคัญ: ศตวรรษที่21 คณิ ตศาสตร์
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) study the current state of mathematical learning provision in
21st century of the students in The Demonstration School of Ramkhamhaeng, classified by sex, class level and
program. 2) The students’ preference in term of learning mathematics provision. The populations in this
research were 1,710 students of The Demonstration School of Ramkhamhaeng in the 1st semester of academic
year 2017 . By using stratified sampling of Yamane Method, the sample was 324. The research tool was
questionnaire with 0.89 accuracy. The statistics used to analyze data were percentage, mean, and standard
deviation. Hypothesis was tested by using One-Way Anova. The findings shown that
1) The current state of Mathematical Learning Provision in 21 st was in high score in different aspects:
the introduction to the Mathematics class of the teachers, the evaluation and assessment, the students’ learning
state, the use of media and innovation in teaching and learning process, the learning climate in the classroom
accordingly.
2) The current state of Mathematical Learning Provision in 21 st had the statistical significant
difference in terms of students’ sex and class level.
3) The students’ preference in term of learning mathematics provision was in high score in different
aspects: the mathematics competitions, mathematics club, the external lecturer invitation into the review class,
the educational field trip, the learning and teaching in English and mathematics camp activities accordingly.
KEYWORDS: 21st Century Mathematical

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในด้านต่างๆ ตลอดจนวิถีการดาเนิ นชีวติ ของมนุษย์ ระบบข้อมูลข่าวสารที่แพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ วมี
อิทธิพลสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ซึ่งทางด้านการศึกษานั้นเป็ นสิ่ งสาคัญมากในการวางรากฐาน
การพัฒนาประเทศ (สุคนธ์ สิ นธพานนท์, 2558, หน้า 7) จากพัฒนาการของการจัดการเรี ยนรู ้ทางการศึกษาจากยุค
อดีตจนถึงยุคปั จจุบนั ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ยุค ประกอบด้วย ยุคเกษตรกรรม เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นการ
เรี ยนวิชาพื้นฐานเป็ นสาคัญ ยุคอุตสาหกรรม เน้นการเรี ยนรู ้ให้ อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็ น และยุคปั จจุบนั
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นการเรี ยนรู ้ผ่านเทคโนโลยีโดยใช้เครื่ อ งมื อเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรี ยนรู ้ การศึ กษา
สาหรับโลกในแต่ละยุคจึงมีความแตกต่างกันมาก หากเราต้องการให้สังคมไทยทัดเทียมกับประเทศที่พฒั นาแล้ว
และสามารถอยูใ่ นสังคมโลกได้อย่างมีความสุข การศึกษาไทยต้องก้าวไปสู่เป้ าหมายในยุคความรู ้ ซึ่งเป็ นความท้า
ทายของครู ผสู ้ อน (วิจารณ์ พานิช, 2555, หน้า 11-14)
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ครู จึงต้องมีวธิ ีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรี ยนรู ้จากรู ปแบบเดิม
โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในแต่ละยุค เพื่อให้สอดคล้องและสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่นบั วันจะมีการ
เปลี่ยนอย่างรวดเร็ วมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรี ยนรู ้และการปรับเปลี่ยนวิธีคิดถือว่าเป็ นเรื่ อง
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ที่จะต้องอยูค่ ู่กนั กันซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เมื่อมีการเรี ยนรู ้ในศตวรรษใหม่ มีคาที่สาคัญที่น่าสนใจคือ
คาว่า “ Teach Less ” และ “ Learn More ” โดยความหมายแล้วหมายถึงการเปลี่ยนวิธีการศึกษาด้วยการ
เปลี่ยนแปลงเป้ าหมายจาก “ ความรู ้(knowledge) ไปสู่ทกั ษะ(skill or practices) ” (สุปรี ยา ศิริพฒั นกุลขจร, 2555)
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นกั เรี ยนประสบผลสาเร็ จในด้านการทางานและ
การดาเนิ นชี วิตประจาวัน ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นอยู่เสมอ การมีทักษะชี วิตที่ จาเป็ นในการดารงชี วิต
ประกอบด้วย การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา การสื่ อสาร การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดสร้างสรรค์ การรับรู ้ในตน
การเห็นใจผูอ้ ื่น การจัดการกับอารมณ์ การจัดการกับความเครี ยด การสร้างสัมพันธภาพ จึงมีความสาคัญเป็ นอย่าง
มาก (อัมพร ม้าคนอง, 2554, หน้า 8)
วิชาคณิ ตศาสตร์ น้ ัน เป็ นวิชาที่ มีบ ทบาทสาคัญ ต่อการพัฒ นาความคิ ดของมนุ ษ ย์ ท าให้เกิ ดความคิ ด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีระบบแบบแผน ช่วยคาดการณ์วางแผนตัดสิ นใจและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียงิ่ ขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ดังนั้น ครู ผสู ้ อนจึงมีบทบาทที่ สาคัญโดยตรงในการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนโดยการศึ กษาทักษะที่จาเป็ น เช่น
รู ปแบบการสอน วิธีการสอน เทคนิ ค กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ชุดฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรมต่างๆ
(สุ คนธ์ สิ นธพานนท์, 2558, หน้า 34) จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา
2559 พบว่าค่าเฉลี่ย( x )ของคะแนนวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับ ม.3 และ ม.6 คือ 29.31 และ 24.88 ตามลาดับ ส่ วนผล
คะแนนเฉลี่ย( x )วิชาคณิ ตศาสตร์ ในโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหงของระดับ ม.3 และ ม.6 คือ 41.41
และ 28.97 ซึ่ งผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศทั้งสองระดับชั้น แต่ยงั ไม่สามารถทาคะแนนเฉลี่ย
ได้ถึงคะแนนเฉลี่ยในระดับสังกัดซึ่ งค่าเฉลี่ย( x ) ของคะแนนวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับ ม.3 และ ม.6 คือ 56.58 และ
43.97(สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน, 2560)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าประเด็นปั ญหาในด้านการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ได้มีผู ้
ศึกษา ซึ่งมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ พบว่ามีสภาพปั ญหาทั้งหมด 6 ด้าน (วัชรี กาญจน์กีรติ, 2554; เวชฤทธิ์
อังกนะภัทรขจร, 2554; พิมพ์พร ทองหล่า, 2555) ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ จากผูท้ าการศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอน
พิมพ์พร
เวชฤทธิ์
ทองหล่า
อังกนะภัทรขจร
2555
2554


1. ด้านการนาเข้าสู่บทเรี ยนของครู


2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู

3. ด้านการใช้สื่อและนวัตกรรม
ประกอบการเรี ยนการสอน

4. ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนของครู

5. ด้านสภาพการเรี ยนของนักเรี ยน


6. ด้านการวัดผลและการประเมินผลของครู
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จากความสาคัญและปั ญหาดังกล่าวนี้ ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ได้เริ่ มดาเนินการ
จัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ดว้ ยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
ทักษะของผูเ้ รี ยน และเป็ นห้องปฏิบตั ิการที่สาคัญของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการวิจยั และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ในลาดับขั้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) ศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(2) เปรี ยบเทียบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 จาแนกตามเพศ และระดับชั้น
(3) ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นวิจยั เชิ งสารวจ โดยตัวแปรต้นที่ ศึกษาสภาพสภาพปั จจุบนั ของการจัดการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 คือ เพศ ระดับชั้น และแผนการเรี ยน ส่วนตัวแปรตาม มีท้ งั หมด
6 ด้าน คือ ด้านการนาเข้าสู่บทเรี ยนของครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ด้านการใช้สื่อและนวัตกรรม
ประกอบการเรี ยนการสอน ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนของครู ด้านสภาพการเรี ยนของนักเรี ยน และด้าน
การวัดผลและการประเมินผลของครู สาหรับกรอบแนวคิดการวิจยั แสดงในแผนภาพที่ 1

เพศ
ระดับชั้น

สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
1) ด้านการนาเข้าสู่บทเรี ยนของครู
2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู
3) ด้านการใช้สื่อและนวัตกรรมประกอบการ
เรี ยนการสอน
4) ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนของครู
5) ด้านสภาพการเรี ยนของนักเรี ยน
6) ด้านการวัดผลและการประเมินผลของครู
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นวิจยั เชิงบรรยาย (Description Research) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพสภาพ
ปั จจุบนั และปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 มี มีตวั แปรต้นประกอบด้วย เพศ ระดับชั้น และ
แผนการเรี ยน ส่ วนตัวแปรตาม มีท้ งั หมด 6 ด้าน คือ ด้านการนาเข้าสู่ บทเรี ยนของครู ด้านการจัดกิ จกรรมการ
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เรี ยนรู ้ของครู ด้านการใช้สื่อและนวัตกรรมประกอบการเรี ยนการสอน ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนของครู
ด้านสภาพการเรี ยนของนักเรี ยน และด้านการวัดผลและการประเมินผลของครู
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหงจานวน 1,710 คน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ประกอบด้วย นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 860 คน และนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึ กษาตอนปลาย 850 คน ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิท ยาลัย
รามคาแหงจานวน 324 คน โดยคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรโดยสู ตรการคานวณยามาเน่ (ยุทธ
ไกยวรรณ์ , 2545 ; Taro Yamane, 1973 อ้างถึ งใน ศศิ ธร แม้น สงวน, 2555, หน้า 225) สุ่ มตัวอย่างแบบช่ วงชั้น
(Stratified Sampling) ประกอบด้วย นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมตอนต้น 162 คน และนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย 162 คน
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้นที่ศึกษามี 3 ตัวแปร คือ เพศ ระดับชั้น และแผนการเรี ยน ส่ วนตัว
แปรตามที่ศึกษามี 6 ตัวแปร คือ ด้านการนาเข้าสู่บทเรี ยนของครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ด้านการใช้
สื่ อและนวัตกรรมประกอบการเรี ยนการสอน ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนของครู ด้านสภาพการเรี ยนของ
นักเรี ยน และด้านการวัดผลและการประเมินผลของครู
4.3 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 5 เดือน (พฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560) โดยเริ่ มจากการศึกษา
สภาพการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในปั จจุ บัน จากนั้นก็ศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 แล้วสร้างแบบสอบถามเพื่อถามนักเรี ยนทั้ง 5 ด้าน
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของนักเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นสารวจรายการ (Checklist) จานวน 2 ข้อได้แก่ เพศ
และระดับชั้น
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดั บ สภาพปั จจุ บั น ของจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น เป็ น
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคริ ท์ (Likert) ทั้ง 6 ด้าน
จานวน 58 ข้อ
ตอนที่ 3 ความต้องการของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ (เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริ ม
ทางการเรี ยน)เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคริ ท์ (Likert) จานวน 6 ข้อ
ทั้งนี้ได้ทาการหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้วยวิธีการของคอนบาค พบว่าได้ค่าความเชื่อมัน่ .89
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน
2. นาผลคะแนนที่ได้จากการทาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพื่อนาผลที่ได้มาสรุ ป
และอภิปรายผล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิ ติที่ใช้ในการหาคุ ณภาพเครื่ องมื อ หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิ ท ธิ์
แอลฟ่ า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
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3.1 ทดสอบสมมุติฐานของ 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบค่าที
3.2 ทดสอบสมมุ ติ ฐ านที่ ม ากกว่ า 2 กลุ่ ม โดยการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One- Way ANOVA) หากพบว่าคะแนนมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc Comparison)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสรุ ปผลการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพปั จจุบนั ของการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.78) เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้านพบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการนาเข้าสู่บทเรี ยนของครู (  = 3.84) รองลงมาคือ ด้าน
การวัดผลและการประเมินผลของครู (  = 3.83) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ของครู (  = 3.56) ดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม
การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
SD.
ระดับคุณภาพ

1) ด้านการนาเข้าสู่บทเรี ยนของครู
3.84
1.26
มาก
2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู
3.72
1.17
มาก
3) ด้านการใช้สื่อและนวัตกรรมประกอบการเรี ยนการสอน
3.77
1.20
มาก
4) ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนของครู
3.73
1.28
มาก
5) ด้านสภาพการเรี ยนของนักเรี ยน
3.80
1.29
มาก
6) ด้านการวัดผลและการประเมินผลของครู
3.83
1.23
มาก
ภาพรวม
3.78
1.19
มาก
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบของการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 โดยจาแนกตามเพศ และระดับชั้น
การเรี ยน
นักเรี ยนที่ มี เพศต่ างกัน เห็ น ว่าการจัด การเรี ยนรู ้ คณิ ต ศาสตร์ และสภาพปั ญ หาการจัด การเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 การเปรี ยบเทียบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ จาแนกตามเพศ
เพศ
n


SD.

t

Sig

การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์

2.346*

.020

ชาย

148

3.90

1.15

หญิง

171

3.59

1.21

*p<.05
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นักเรี ยนที่มีระดับชั้นต่างกัน เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ และสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจะเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยวิธีการ
ของ Scheffe´ ดังตาราง 4
ตาราง 4 การเปรี ยบเทียบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ จาแนกตามระดับชั้น
Sum of
df
Squares
การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ระหว่างกลุ่ม 129.86
5
ภายในกลุ่ม 323.40
313
ภาพรวม 453.26
318
*p<.05

Mean
Square

25.973
1.033

F

Sig.

25.137*

.000

นักเรี ยนที่มีระดับชั้นต่างกัน มีการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในภาพรวมเป็ นรายคู่แตกต่างกันดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กับ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 กับ มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กับ มัธยมศึกษาปี ที่ 4-5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กับ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 กับ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ดังตารง 5
ตาราง 5 การเปรี ยบเทียบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์เป็ นรายคู่ ในภาพรวม จาแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5

ม.1
4.14
*
ม.2
3.62
*
*
ม.3
3.20
*
*
ม.4
4.51
ม.5
4.31
ม.6
2.71
*p<.05

ม.6
*
*
*
*
-

ตอนที่ 3 ความต้องการของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ความต้องการของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับสู ง สามารถเรี ยงลาดับจากสู งไปต่ าได้
ดังนี้ การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางคณิ ตศาสตร์ จัดตั้งชมรมคณิ ตศาสตร์ การเชิญครู คณิ ตศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงมา
สอนสรุ ปทบทวนอีกครั้งก่อนการสอบ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานทางด้านคณิ ตศาสตร์นอกสถานที่ การจัดการ
เรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ และการจัดค่ายคณิ ตศาสตร์ โดยเน้นกิจกรรมที่สนุกสนาน ดังแสดงตาราง 6
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ตาราง 6 ความต้องการของนักเรี ยนในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ความต้องการของนักเรี ยน

1) การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางคณิ ตศาสตร์
3.76
เช่น ตอบปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โครงงาน
คณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น
2) จัดตั้งชมรมคณิ ตศาสตร์
3.715
3) การเชิญครู คณิ ตศาสตร์ที่มีชื่อเสี ยงมาสอน
3.705
สรุ ปทบทวนอีกครั้งก่อนการสอบ
4) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานทางด้าน
3.703
คณิ ตศาสตร์นอกสถานที่
5) การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
3.69
6) การจัดค่ายคณิ ตศาสตร์ โดยเน้นกิจกรรมที่
3.62
สนุกสนาน
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SD
1.24

ระดับ
สูง

1.28
1.26

สูง
สูง

1.23

สูง

1.22
1.25

สูง
สูง

6. อภิปรายผล
จากการวิจยั การศึ กษาสภาพปั จจุบนั ของการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับสู ง เพราะจะเห็นได้วา่ ในการจัดการเรี ยน
การสอนในวิชาคณิ ตศาสตร์ ในปั จจุบนั เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงไปเดิมไปอย่างมาก เช่น การใช้สื่อเรี ยนการสอนที่
ทัน สมัย การฝึ กนัก เรี ย นให้รู้จักคิ ด วิเคราะห์ หรื อ ฝึ กให้นักเรี ยนรู ้ จัก การสร้ างผลงานใหม่ ๆ ผ่านโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น ซึ่งการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 จะปลูกฝังวัฒนธรรมการสร้างในตัวเด็กไทย คือ รู ้จกั คิด
วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมัน่ ใจในตนเอง แสวงหาความรู ้ รู ้เท่าทันสาระสนเทศในการสร้างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเอง คิดสร้างสรรค์ (สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย , 2559 ,หน้า 8) ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรี ยน
กลับด้านเพื่อการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม พบว่า ระดับทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมในการจัดการ
เรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้ อ งเรี ย นกลับ ด้าน อยู่ในระดับ สู ง คื อ ด้านการร่ ว มมื อ ส าหรั บ ปั ญ หา
อุปสรรคการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรี ยนกลับด้าน พบว่า การศึ กษาด้วยตนเองทาให้
ได้รับความรู ้ที่ไม่เพียงพอต่อการศึ กษา ในส่ วนของข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการส่ งเสริ มความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีและแหล่งการศึกษาเรี ยนรู ้
2. นักเรี ยนที่มีเพศและระดับชั้นต่างกัน เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เพราะเป็ นไปได้วา่ การจัดการเรี ยนสอนคณิ ตศาสตร์ ในทุกระดับชั้นยังมีปัญหาอยูน่ ้ นั ก็
เป็ นเพราะอาจเป็ นที่เนื้อหาในแต่ละระดับชั้นที่แตกต่างกัน วิธีการจัดการเรี ยนสอนของครู ผสู ้ อน รวมถึงการใช้สื่อ
การเรี ยนการสอนยังไม่ทนั สมัย และส่วนหนึ่งยังอาจเกิดขึ้นกับตัวนักเรี ยนเองเพราะยังมองว่าวิชาคณิ ตศาสตร์เป็ น
วิชาที่ยากเพราะจะต้องจาสู ตรในการคานวณ หรื อจะต้องมีการเขียนขั้นตอนแสดงวิธีทาให้ละเอียดถึงแม้ครู ผสู ้ อน
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จะพยายามหาวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่ แตกต่างจากเดิมหรื อการใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่ ทนั สมัยเพื่อดึ งดูด
ความสนใจของตัวนักเรี ยนเอง เพราะฉะนั้นในการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ครู ผสู ้ อนจึง
ต้องใช้วิธีการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่หลากหลาย ซึ่ งในอดีตจะเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความเบื่ อ
หน่าย ด้วยเหตุน้ ี การจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ครู จึงต้องเลือกใช้วิธีการสอนที่ มีความน่ าสนใจ และสามารถ
กระตุน้ และดึ งความสนใจของผูเ้ รี ยนให้เกิ ด ความสนุ กสนานได้ การปรั บ เนื้ อหาให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น ในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรี ยมการสอน กระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ พื้นฐานด้านต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ลาดับขั้นการสอนคณิ ตศาสตร์ กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ หลักการจัดกิ จกรรมการสอนคณิ ตศาสตร์ และทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทาง
คณิ ตศาสตร์ ในด้านสื่ อ นวัตกรรมการสอน ครู มีความรู ้เกี่ยวกับการผลิตสื่ อ นวัตกรรมด้วยตัวเอง เช่น ใบงาน/ใบ
กิจกรรม/ใบความรู ้ เข้าใจคาแนะนาเกี่ยวกับการผลิตสื่ อการสอนตามที่ เสนอแนะในคู่มือครู ในด้านการวัดและ
ประเมิ นผลการเรี ยนการสอน ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเขียนสมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยน มี การ
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ ชัดเจนครู มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการประเมิน ผลตามสภาพจริ ง ดังนั้นถ้า
ครู ผูส้ อนสามารถจัด การเรี ยนการสอนให้ เป็ นในแบบศตวรรษที่ 21 ได้ย่อ มจะท าให้ นัก เรี ย นสามารถเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ ได้ผลดียิ่งขึ้นพร้อมส่ งผลให้การเรี ยนดีตามไปด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
(2558) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รี ยนรายวิชาเคมีอินทรี ยแ์ ละปฏิบตั ิการ 2
พบว่า ผลการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รี ยนรายวิชาเคมีอินทรี ยแ์ ละปฏิบตั ิการ 2โดยผูเ้ รี ยนจาแนก
ตามรายการประเมิน หลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยนทุกรายการ โดยภาพรวมก่อนเรี ยนผูเ้ รี ยนมีทักษะการ
เรี ยนในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับปานกลาง หลังจากเรี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับมาก

7. ข้ อเสนอแนะ
นาผลข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั นี้เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อเข้าสู่การจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
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การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อรวบรวมเรื่ องราวประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดและเพื่อเป็ นแนวทางใน
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ด้วยการค้นหาประวัติและเรื่ องราวความเป็ นมาจาก
เอกสาร ตารา งานวิจยั การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ และประชาชน การ
สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม พบว่าเป็ นประเพณี ที่ยงั คงมีการสื บสานเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม มี
การรักษาเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เกิดขึ้นโดยได้รับอิทธิพลมาจากพม่าในยุคที่อาณาจักรล้านนาเป็ น
เมืองขึ้น ได้หล่อหลอมจากวัฒนธรรมไทลื้อผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมไทใหญ่ในรัฐฉานที่
ชาวล้านนาได้ถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมา ถือเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวทางหนึ่งและอีกประการคือเพื่อจัดระเบียบ
พระสงฆ์สามเณรในการออกบิณฑบาตค่าคืนเวลาสุ ดท้ายของวันอังคาร ชาวล้านนาเรี ยกว่าวันเป็ งปุ๊ ด คาว่า “เป็ ง”
ในภาษาล้านนาหมายถึงวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงซึ่ งตรงกับวันพระ ส่วนคาว่า “ปุ๊ ด” หรื อพุธ คือวันพุธตรงกับวัน
พระ ขึ้ น 15 ค่ า ตามความเชื่ อที่ สืบต่ อกัน มาในวันเป็ งปุ๊ ด คื อวันที่ พระอุปคุ ตสาวกของพระพุท ธเจ้าที่ ท รงมี
อิทธิฤทธิ์ ได้ไปบาเพ็ญภาวนาใต้ทอ้ งมหาสมุทรจนสาเร็ จเป็ นพระอรหันต์ และเสด็จขึ้นมาโปรดชาวเมือง ณ เวลา
เช้ามืดของวันพุธขึ้น 15 ค่าเท่านั้น การทาบุญตักบาตรกับพระอุปคุตจะได้รับอานิสงส์แรงกล้ามีความเป็ นสิ ริมงคล
ต่อชี วิต แคล้วคลาดจากอุบตั ิภยั ทั้งปวง เพราะเหตุน้ ี ชาวล้านนาทั้งหลาย จึ งมีศรัทธาแรงกล้าที่จะมาทาบุญตอน
เที่ยงคืน ทั้งนี้ การสนับสนุนให้วดั มิ่งเมืองเป็ นศูนย์กลางการจัดงานประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด ทุกวันเพ็ญ 15 ค่าที่
ตรงกับวันพุธของทุกปี จะเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสื บทอดประเพณี น้ ีได้ต่อไป
คาสาคัญ: ตักบาตรเป็ งปุ๊ ด, มรดกทางวัฒนธรรม, เชียงราย

ABSTRACT
The qualitative research aims to compile the history of PengPud tradition and also promote
understanding for cultural tourism in Chiangrai province by exploring the historical background, document,
research, and interview that completely responded by monks, learned man, scholars, focus group discussion, and
participant observation. Therefore, the study found that Peng Pud or Midnight Alms Offering tradition has been
remained to be the intangible cultural heritage and preserved identity by ancestors. This tradition is influenced by
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Burmese culture since Lanna (North Thailand) was once vassal state to Burma in the last period. PengPud
tradition is derived from Tai Leu that integrated with Lanna and Thai Yai cultures in Shan state that was inherited
by Lanna-Thai people. Moreover, Peng Pud tradition is defined to promote travel and tourism, and also to
organize the monks in order to receive food offering on Tuesday midnight orderly. According to PengPud
meaning, “Peng”, in terms of Lanna definition refers to full moon, and “Pud” refers to Wednesday is the 15 th day
of the waxing moon occurs on the Buddhist holy day. In Thailand, the belief of PengPud tradition refers to the
day of PhraUpakut performs his meritorious acts from the centre of the ocean in order to be the Buddhist saint
and comes to the earth only on the 15th day of the waxing moon occurs on Wednesday. Moreover, Lanna–Thai
people believe that giving alms to PhraUpakut will bring success and fortune for their life. For this reason, they
believe and show a willingness to give alms to a Buddhist monk on the 15 th day of the waxing moon. In order
that, the Ming Muang Temple is selected to be a center in order to construct the traditional event is held annually
on the 15th Wednesday for promoting Cultural Tourism, and maintaining Lanna cultural heritage.
KEYWORDS: Peng Pud Tradition, Intangible Cultural Heritage, Chiangrai

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมทางศาสนาสะท้อ นถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาและศัก ยภาพของมนุ ษ ย์ใ นการจัด การกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับอานาจเหนื อธรรมชาติ โดยเฉพาะคนไทยส่ วนใหญ่นับถื อศาสนาพุทธ นิ ยมการ
ทาบุญให้ทานเพื่อเป็ นการสร้างกุศลและมีความเชื่อในกฎแห่งกรรม ศาสนาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย
ให้มีความผูกพันเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน และเป็ นแนวทางให้คนประพฤติปฏิบตั ิไปในทางที่ ถูกต้องเหมาะสม
อนึ่งการทาบุญตามประเพณี และวัฒนธรรม อันมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาจะต้องประกอบด้วยความรู ้ความ
เข้าใจถึ งเป้ าหมายที่ แท้จริ งของพุทธศาสนาและวิธีปฏิ บตั ิ ที่ถูกต้อ งจึ งจะเป็ นการอนุ รักษ์และพัฒนาประเพณี
เกี่ยวกับศาสนา ตลอดจนจรรโลงรักษาพุทธศาสนาให้ยงั่ ยืนสื บต่อไปได้ การทาบุญในวันสาคัญทางพุทธศาสนามี
รากฐานมาจากความเชื่อในการตรัสรู ้ของพุทธเจ้าการเวียนว่ายตายเกิดหรื อกฎแห่งกรรม (พวงผกา ประเสริ ฐศิลป์ ,
2542, น. 127) สังคมไทยเป็ นสังคมหนึ่ งที่ สอดแทรกความเชื่ อและความศรัทธาโดยผสมผสานกับการด าเนิ น
ชีวติ ประจาวัน ซึ่งความเชื่อของคนไทยในอดีตเกิดจากสภาพที่บุคคลให้ความมัน่ ใจ เห็นคล้อยตามและพร้อมที่จะ
ปฏิบตั ิตามสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง แล้วนาไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ทราบ เพื่อต้องการให้เกิดความมัน่ ใจเห็ นคล้อยตาม
และปฏิบตั ิโดยไม่คานึงว่าความเชื่อนั้นๆ มีเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้หรื อไม่ก็ตาม (ดนัย ไชยโยชา, 2538, น. 65)
สาหรั บประเพณี ของชาวล้านนานั้น คนส่ วนใหญ่มกั มี วิถีชีวิตที่ ผูกพันกับการประกอบพิธีกรรมอยู่เสมอด้วย
ขนบธรรมเนียมประเพณี เก่าแก่ของตนเอง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประเพณี ตกั บาตรเที่ยงคืนหรื อประเพณี ตกั บาตร
เพ็ญพุธหรื อเป็ งปุ๊ ดถือเป็ นประเพณี ของล้านนาอีกประเพณี หนึ่ งที่ได้รับอิทธิ พลมาจากพม่า และจังหวัดเชียงราย
หนึ่ งในจังหวัดทางภาคเหนื อก็มีประเพณี ตกั บาตรเที่ยงคืนด้วยเช่นเดียวกัน โดยเชื่อกันว่าพระอุปคุตซึ่ งเป็ นพระ
อรหันตสาวกซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากจะขึ้นมาจากทะเลโดยแปลงกายมาเป็ นสามเณรออกมาโปรดสัตว์ในช่วงวันย่างเข้า
วันพุธซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 นอกจากนี้พทุ ธศาสนิกชนชาวล้านนายังมีความเชื่อว่า หากได้มีโอกาสใส่บาตรกับ
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พระอุปคุตก็จะได้รับอานิ สงส์แรงจะทาให้ชีวิตรุ่ งเรื องด้วยโชคลาภแคล้วคลาดจากอุบตั ิเหตุท้ งั ปวง (เอกพงศ์
ประดิษฐ์พงษ์, 2553)
การสื บสานประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดตามความเชื่ อที่ สืบทอดกัน มาแต่โบราณของชาวล้านนา เป็ น
ประเพณี ของเชียงรายซึ่ งพุทธศาสนิ กชนและนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจเป็ นอย่างมากและมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วม
งานเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ประเพณี ตกั บาตรเที่ยงคืนผ่านสื่ อต่างๆ ยิ่งทาให้เป็ นที่รู้จกั และเพิ่ม
ความสนใจกลุ่มผูศ้ รัทธามากขึ้นตามลาดับ (สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดเชียงราย, 2559) จากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น จะเห็นได้วา่ ประเพณี ตกั บาตรเที่ยงคืนหรื อเป็ งปุ๊ ด ได้รับความสนใจจากผูค้ นหลายฝ่ ายเพิ่มมากขึ้น จากการ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งพบว่ามีความต้องการทราบถึงข้อมูล ประวัติ
ความเป็ นมาและกิจกรรมของประเพณี ตกั บาตรเที่ยงคืน แต่กลับไม่สามารถหาแหล่งที่มาของประวัติความเป็ นมา
ได้อย่างที่ ชดั เจน เพราะความเชื่ อและการปฏิ บตั ิตามกระบวนการขั้นตอนของแต่ละพื้นที่ ก็มีความเหมือนและ
ความแตกต่างกันไป ดังนั้นผูว้ ิจยั ซึ่ งได้เล็งเห็นถึงปั ญหาความสาคัญดังกล่าว จึ งมีความสนในจะศึกษาถึงบริ บท
ประวัติความเป็ นมาของประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด เพื่อนาข้อมูลที่ได้รวบรวมเป็ นเนื้ อหาที่เป็ นประโยชน์มีแหล่ง
อ้างอิงอย่างน่าเชื่อถือได้ เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อผูท้ ี่สนใจได้ศึกษาและสื บทอดประเพณี ตกั บาตร
เที่ ยงคื นให้แก่ คนรุ่ นหลัง อี กทั้งข้อมูลที่ ได้ยงั อาจสามารถนาไปพัฒนาและส่ งเสริ มให้เกิ ด การท่ องเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาบริ บท ประวัติความเป็ นมา และรวบรวมเรื่ องราวของประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดของจังหวัด
เชียงรายและเพื่อเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จะทาการรวบรวมเรื่ องราวของประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดของจังหวัด
เชี ยงราย โดยเชื่ อว่าข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น การสัมภาษร์ ผรู ้ ู ้ การสื บค้นจากวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องจะทาให้ทราบข้อมูลประวัติความเป็ นมาตั้งแต่อดีต รวมถึงการประพฤติปฏิบตั ิหรื อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในบริ บทปั จจุบนั ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ของผูว้ จิ ยั ดังภาพกรอบแนวคิดในการวิจยั ต่อไปนี้
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

ข้อมูลในอดีต

สืบค้นวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลในปัจจุบัน

วิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูล
เรื่องราวประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด
ของจังหวัดเชียงราย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
แบบแผนการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วธิ ีการรวบรวมข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร (Documentary search) เช่น หนังสื อพระอุปคุต อรหัตสาวกผูย้ งั มีชีวิตอยู่ ณ ท้อง
มหาสมุทร , หนังสื อพระมหาอุปคุต พระอรหันต์ผปู ้ ราบมาร บันดาลโชคลาภ , พระบัวเข็ม พระอรหันต์พิชิตมาร
ให้ลาภร่ ารวย ,งานวิจยั ที่เ กี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการทาความเข้าใจ และสร้างพื้นฐานขององค์ความรู ้
เกี่ ย วกับ ประเพณี ต ัก บาตรเป็ งปุ๊ ดโดยเบื้ อ งต้น ก่ อ น นอกจากนั้น ใช้ก ระบวนการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-dept
interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key informants) เช่น พระครู โสภณ
ศิ ลปาคม เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชี ยงราย ปราชญ์ชาวบ้าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้างเพื่อเป็ นการ
สร้างและยืนยันข้อมูลที่เป็ นไปตามบริ บทที่แท้จริ ง นอกจากนั้นผูว้ ิจยั ยังใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็ นจริ งโดยธรรมชาติใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผูว้ จิ ยั (investigator triangulation)
4.2 ผู้รู้ หรือกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผูร้ ู ้หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มพระสงฆ์ จานวน 3
รู ป ได้แก่ พระสงฆ์วดั มิ่ งเมื อง ซึ่ งเป็ นวัดที่ รับผิดชอบหลักของประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด จานวน 1 รู ป และ
พระสงฆ์ในเทศบาลนครเชี ยงราย 2 รู ป 2) กลุ่มนักวิชาการ จานวน 6 คน ได้แก่ นักพัฒนาการท่องเที่ ยว และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย และ 3) กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 5 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้งสิ้น 14 คน
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi - structured
Interview) เพราะเป็ นการสัมภาษ์ที่มีหวั ข้อคาถามที่ชดั เจนและมีความยืดหยุน่ ให้กบั ผูต้ อบ ครอบคลุมถึงเรื่ องการ
ตักบาตรเป็ งปุ๊ ด และแบบการสังเกต โดยมีการสังเกตในการจัดเสวนาระดมความคิดเรื่ องประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด
และรวมทั้งผูว้ ิจยั ได้ใช้การสังเกตแบบมี ส่วนร่ วมในประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดทุกขั้นตอน เพื่อรวบรวมสื บค้น
เรื่ องราวประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด อดีตและปั จจุบนั ตลอดจนบริ บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก (In
– depth Interview) การสนทนากลุ่ม(Focus Group) โดยมีการจัดเสวนาระดมความคิดเห็นเรื่ องประเพณี ตกั บาตเป็ ง
ปุ๊ ด ในวัดมิ่งเมือง เทศบาลนครเชี ยงราย และการสังเกต ใช้การบันทึ กภาพและการบันทึ กเสี ยงข้อมูล ซึ่ งทาให้
ผูว้ จิ ยั สามารถค้นหารายละเอียดของประเด็นงานวิจยั ได้อย่างชัดเจน
วิธีการเก็บข้ อมูล/แหล่ งข้ อมูล
1) วิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ ตารา งานวิจยั ประเภทต่างๆ รวมทั้งสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์เพื่อทาความ
เข้าใจและสร้างพื้นฐานขององค์ความรู ้เกี่ ยวกับประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดโดยเบื้ องต้น เช่น หนังสื อพระอุปคุต
อรหัตสาวกผูย้ งั มีชีวิตอยู่ ณ ท้องมหาสมุทร , หนังสื อพระมหาอุปคุต พระอรหันต์ผปู ้ ราบมาร บันดาลโชคลาภ,
พระบัวเข็ม: พระอรหันต์พิชิตมาร ให้ลาภร่ ารวย ,งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี การตักบาตรเป็ งปุ๊ ด ความ
เชื่อเรื่ องพระอุปคุต ฯลฯ
2) สัมภาษณ์เชิงลึกกับผูร้ ู ้หลัก เช่น พระสงฆ์ นักวิชาการ และปราชญ์ชาวบ้าน
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3) จัดเสวนากลุ่ม (Focus group) ระดมความคิด เรื่ องประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด ซึ่ งจัดในวัดมิ่งเมือง
เขตเทศบาลนครเชียงราย การเสวนาระดมความคิดและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมเสวนา ได้เปิ ดเผย สอบถามเรื่ อง
ประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดได้อย่างอิสระ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมากที่สุด การจัดเสวนาครั้งนี้ ได้เชิญบุคคลที่มีองค์ความรู ้
เกี่ ย วกับ ประเพณี ต ัก บาตรเป็ งปุ๊ ด ของเทศบาลนครเชี ยงราย ได้แ ก่ พระสงฆ์ ปราชญ์ช าวบ้า น นัก วิช าการ
เจ้าหน้าที่เทศบาล ชาวบ้านที่อยูใ่ นเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีบุคคลที่สนใจอื่นๆเข้าร่ วมรับฟัง
4) การลงพื้นเข้าร่ วมในประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด มีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมและเก็บข้อมูล
ทุกขั้นตอน โดยการถ่ายภาพ บันทึกเสี ยงและจดบันทึก เพื่อให้ทราบถึงวิธีการรู ปแบบของประเพณี ตกั บาตรเป็ ง
ปุ๊ ดได้อย่างแท้จริ ง
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) จัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลวิเคราะห์ตามประเด็นคาถามการวิจยั เป็ นการวิเคราะห์ตีความหมายของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม
โดยจัดทาอย่างเป็ นระบบ ตั้งแต่แรกเริ่ มเข้าสู่ ภาคสนาม การถามคาถาม การนาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันซึ่ งการวิจยั นี้
ใช้วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เป็ นแบบเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยผ่า นการมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นวิ ธี ก ารที่ ค ณะผูว้ ิจัย ได้เ ข้า ไปมี ร่ ว มใน
สถานการณ์ ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั ทากิ จกรรมเสมือนเป็ นสมาชิ กผูห้ นึ่ งของกลุ่ม โดยมีวิธีการศึ กษา 4 ขั้นตอนคือ การ
ซักถาม สังเกต ลงมือปฏิบตั ิ และการจดบันทึก ซึ่งนอกเหนือจากการเฝ้ าดูแล้ว คณะผูว้ จิ ยั ซักถามบางสิ่ งที่ไม่เข้าใจ
จากการสังเกต จากนั้นจึงทาการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ได้ศึกษาและสรุ ปออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
1.1 ตั้งแต่อดีต – พ.ศ. 2550 ประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดในเขตเทศบาลนครเชียงรายเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด
นั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน ตามความเชื่อของประชาชนในจังหวัดเชียงรายว่าในอดีตมีพระอรหันต์องค์หนึ่ งชื่อ
พระมหาอุปคุ ต เป็ นพระอรหันต์เจ้าที่ มีอิทธิ ฤทธิ์ สามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนา ได้ออกจากการเข้าฌาน
สมาบัติใต้สะดือทะเลในค่าคืนย่างเข้าวันพุธซึ่ งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เนรมิตร่ างเป็ นสามเณรน้อยขึ้นมาโปรด
สัตว์โลก และเชื่ อกันว่าหากผูใ้ ดได้ทาบุญตักบาตรกับพระมหาอุปคุต จะบังเกิ ดให้ผูน้ ้ นั เป็ นผูม้ ีบุญ มีโชคลาภ
วาสนาร่ ารวยเงิ นทอง และสร้ างความเป็ นสิ ริมงคลแก่ ชีวิตอย่างที่ สุด (พระครู โสภณศิ ลปาคม, สัมภาษณ์ , 3
พฤษภาคม 2560) ดังนั้นตามความเชื่อและสื บทอดกันมาแต่โบราณของชาวล้านนา ที่มีความเชื่อว่าในทุกวันหลัง
เที่ยงคืนที่ยา่ งเข้าสู่ วนั ขึ้น 15 ค่า หรื อวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธจะมีพระอุปคุตที่จาพรรษาอยูใ่ ต้สะดือทะเลแปลงร่ าง
เป็ นสามเณรน้อยขึ้นมาโปรดสัตว์ผตู ้ กทุกข์ได้ยากบนโลกมนุษย์ หากใครได้ใส่บาตรพระอุปคุตในวันเป็ งปุ๊ ด ชีวติ
จะมีแต่ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ร่ ารวย ชีวติ จะประสบพบแต่โชคลาภตลอดไป ทาให้ชาวล้านนาปฏิบตั ิสืบทอดกันมาช้า
นาน ซึ่ งแต่ละปี จะมีวนั ขึ้น 15 ค่า ตรงกับวันพุธไม่เท่ากัน บางปี มี 1 วัน 2 หรื อ 3 วัน (รัชพล งามกระบวน, 2560)
โดยเฉพาะถนนธนาลัยมักจะมีพระสงฆ์สามเณรออกรับบิณฑบาตเป็ นจานวนมากและมีคณะศรัทธาที่อาศัยอยูใ่ น
เขตเทศบาลหรื อบริ เวณใกล้เคียงที่ ทราบข่าวพากันหลัง่ ไหลออกมาทาบุญตักบาตรในช่วงเวลากลางคืน แต่การ
ออกรับบิ ณฑบาตของพระภิกษุ สามเณรในสมัยนั้นยังไม่เป็ นที่ ยอมรับเนื่ องจากว่าเป็ นการผิดวินัยสงฆ์ เพราะ
พระสงฆ์จะออกมาบิณฑบาตได้น้ นั จะต้องเริ่ มเวลาประมาณตีหา้ หรื อ ภาษาเหนือเรี ยกว่า “ตีนฟ้ ายก” หรื อแบมือ
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จนเห็นเส้นลายมือแล้ว จึงจะสามารถออกไปบิณฑบาตได้ ทาให้ประชาชนที่ยงั ไม่เข้าใจหรื อประชาชนที่มาจาก
ต่างจังหวัดพบเห็นเกิดเป็ นคาครหา เช่น มีการออกรับบิณฑบาตก่อนเวลาเที่ยงคืน หรื อในบางครั้งมีผพู ้ บเห็นว่า
พระภิกษุสามเณรไม่ได้อยูใ่ นอาการสารวม มีคณะศรัทธาบางกลุ่มที่เห็นต่างนาเรื่ องเข้าไปปรึ กษาพระราชสิ ทธิ
นายก ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นพระเทพสิ ทธิ นายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิ งห์ ท่านจึงนาเรื่ องดังกล่าว
เข้าปรึ กษากับคณะสงฆ์จงั หวัดเชี ยงราย ในที่ ประชุมจึงมีมติห้ามไม่ให้พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตในเวลา
กลางคืน (พระครู โสภณศิ ลปาคม, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) ก่อนหน้านี้ ทางมติคณะสงฆ์หลายจังหวัดใน
ภาคเหนื อ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย ได้มีการสั่งห้ามแต่เนื่ องจากประเพณี ดงั กล่าวเป็ นประเพณี ความเชื่ อที่ สืบ
ทอดกันมานาน การห้ามความเชื่อแรงศรัทธาถือได้ว่าเป็ นเรื่ องยาก (เอกพงศ์ ประดิษฐ์พงษ์, 2553) ประกอบกับ
ผูบ้ ริ หารเทศบาลนครเชียงรายในขณะนั้นมีนโยบายในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวอีกทั้งให้ความสาคัญกับประเพณี
และวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยเฉพาะประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดที่อยูก่ บั ชาวเชียงรายมาช้านาน (พระครู โสภณศิลปาคม,
สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)
1.2 พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2560 นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็ นต้นมา ในสมัยที่นายสมพงษ์ กูลวงค์ ดารงตาแหน่ง
ผูบ้ ริ หารเทศบาลนครเชียงราย และได้เล็งเห็นถึงปั ญหา โอกาส และความสาคัญของประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด จึง
ได้เข้ามาจัดการแก้ไขและส่งเสริ มให้เกิดเป็ นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยร่ วมกับวัดมิ่งเมืองให้วดั มิ่งเมืองเป็ น
ศูนย์กลางในการจัดงานประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด เนื่องจากสถานที่ ต้ งั ในการจัดงานซึ่งอยูบ่ ริ เวณกลางเมือง ถือเป็ น
ศูนย์กลางของการท่องเที่ ยว (พระครู โสภณศิ ลปาคม, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) อีกทั้งยังเป็ นวัดที่ ได้รับ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจากไทยใหญ่ (อภิชิต ศิริชยั , 2559) จึงเหมาะสมที่จะเป็ นศูนย์กลางของการจัดงานดังกล่าว
หลังจากที่คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครเชียงราย นาโดยนายสมพงษ์ กูลวงค์ นายกเทศมนตรี นครเชียงราย ในขณะ
นั้น พร้อมท่านพระครู โสภณศิลปาคม ได้นาแนวทางการแก้ไขปั ญหาเข้าไปปรึ กษาพระเดชพระคุณพระธรรมรา
ชานุวตั ร เจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จึงเกิดข้อสรุ ปในทิศทางเดียวกันให้วดั มิ่งเมืองเป็ นศูนย์กลาง
การจัดงานประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด โดยจัดทุกปี ในวันเพ็ญ 15 ค่าที่ตรงกับวันพุธจนเกิดเป็ นประเพณี ที่สืบทอดกัน
มาและเกิดเป็ นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจนถึงปั จจุบนั (ธวัช หล้านามวงค์, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)

6. อภิปรายผล
บริ บทความเป็ นมาของประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดของจังหวัดเชียงรายไม่ปรากฏหลักฐานที่ชดั เจน ข้อมูล
ที่พบโดยส่ วนมากเป็ นประวัติความเป็ นมาและความเชื่อที่เล่าสื บต่อกันมา และเป็ นการสื บทอดประเพณี การตัก
บาตรเวลากลางคืน จนเกิดเป็ นประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดที่ปฏิบตั ิสืบทอดกันมาจนถึงปั จจุบนั (พระพรศักดิ์ สภิรต
โน, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2560) และจากการศึกษาเอกสารหนังสื อประวัติ พบว่าพระอุปคุตเถระเกิดในตระกูล
พ่อค้าที่เมืองมถุรา(ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของแคว้นสุรเสนะ) ตั้งอยูบ่ นแม่น้ ายมุนา มีพี่นอ้ งครรภ์มารดาเดียวกัน 3 คน
คือมีพี่ชาย 2 คน ส่ วนตัวท่านเป็ นลุกชายคนที่ 3 (คนสุ ดท้าย) พ่อชองท่านเป็ นพ่อค้าเครื่ องหอมในเมืองมถุรา เดิม
พ่อของท่าน(พระอุปคุต)ได้ให้คาสัญญากับ พระสาณวาสี เถระ (พระสาณสัมภูตะ) ไว้ว่า หากมีบุตรชายจะให้
อุปสมบทในพุทธศาสนา ในเวลาต่อมาภรรยาคลอดลูกคนแรกเป็ นชาย แต่กลับไม่ยอมถวายแก่พระสาณวาสี เถระ
โดยอ้างว่าต้องเอาไว้ช่วยดูแลทรัพย์สินในกิ จการ และพูดผลัดว่าถ้ามีลูกชายคนที่ 2 จะถวายแทน ต่อมาภรรยา
คลอดลูกชายคนที่ 2 พ่อของท่านได้พูดผลัดอีกว่า ต้องการเอาลูกชายคนที่ 2 ไว้ใช้งานสาหรับวิ่งเต้นเก็บหนี้ สิน
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ตามหัวเมืองจึงขอให้รอก่อน จนกระทัง่ มีลูกชายคนที่ 3 ปรากฎว่าเป็ นเด็กที่มีลกั ษณะงดงามยิ่ง พ่อของท่านจึงตั้ง
ชื่ อว่า “อุปคุตหรื ออุปคุตต์ รอจนกระทัง่ อุปคุตเติบโตเป็ นหนุ่มพ่อของท่านให้ช่วยดูแลขายเครื่ องหอมที่ร้านใน
ตลาดเมืองมถุรา นับเป็ นเรื่ องที่น่าอัศจรรย์มาก ตั้งแต่อุปคุตมาช่วยค้าขายที่ร้านปรากฎว่าเครื่ องหอมขายดีมาก วัน
หนึ่ งพระสาณวาสี เถระได้แวะมาที่ร้าน ได้กล่าวธรรมีกถากับอุปคุต อุปคุตเกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาปั ตติ
ผล ประสงค์จะอุปสมบทในที่ สุด พระสาณวาสี เถระจึ งได้กล่าวถึ งสัญญาที่ เคยให้ไว้พ่อท่านจึ งต้องตัดสิ นใจ
อนุญาตให้อุปคุตออกบวช เมื่อพระอุปคุตบวชแล้ว ก็ได้เจริ ญวิปัสสนาญาณโดยลาดับ จนบรรลุพระอรหันต์ผล
และได้เป็ นอาจารย์สงั่ สอนทางสมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็ นพระภิกษุที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังมากที่ สุด
ในคัมภีร์อโศกอรทาน บันทึกไว้วา่ พระอุปคุตมีพระอรหันต์ผเู ้ ป็ นศิษย์อยูถ่ ึง 18,000 รู ป (พ.สุ วรรณ, 2559, น. 4142) นอกจากนี้ แล้ว พระอุปคุตยังสาเร็ จอภิญญาต่างๆ จนสามารถแสดงอภินิหารเป็ นที่ เล่าลือมาจนทุกวันนี้ มี
ปฏิ ปทาดาเนิ นไปในทางสันโดษ มักน้อย นัยว่าท่านเนรมิตเรื อนแก้ว (กุฏิแก้ว) ขึ้นในท้องทะเลหลวง (สะดื อ
ทะเล) แล้วก็ลงไปอยูป่ ระจาที่กุฏิแก้วตลอดเวลา เมื่อมีเหตุเภทภัยเกิดขึ้นในพระศาสนา หรื อเมื่อมีพิธีกรรมใหญ่ๆ
หรื อมีผนู ้ ิมนต์ท่านก็จะขึ้นมาช่วยเหลือ พระอุปคุตเป็ นพระที่มีบทบาทสาคัญต่อความเชื่อในประเพณี ตกั บาตรเป็ ง
ปุ๊ ด ซึ่ งตรงกับแนวคิดด้านตานานและความเชื่ อล้านนา โดยอานันท์ กาญจนพันธ์ (อ้างถึงในเอกวิทย์ ณ ถลาง,
2554, น. 55-64) ได้เขียนไว้ในหนังสื อภูมิปัญญาล้านนาว่า คนล้านนามีคติความเชื่อโดยได้รับอิทธิพลมาจากพุทธ
ศาสนา มีความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญาที่สงั่ สมและก่อตัวเรี ยกว่า “ระบบศีลธรรม หรื อ ภูมิปัญญาแห่งล้านนา” ซึ่ง
ยังคงปรากฏให้เห็นในหลายท้องถิ่นของจังหวัดภาคเหนื อ และในงานวิจยั ต่างๆ ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับความเชื่ อและ
ความเป็ นมาเรื่ องพระอุปคุต พบว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้วา่ พระอุปคุตต์จะทาหน้าที่ประกาศพระศาสนา
ได้ดีหลังพุทธปริ นิพพานประมาณ 218 ปี พระอุปคุตต์อยูค่ ุม้ ครองศาสนาต่อไปด้วยอานุภาพแห่งอิทธิ บาทภาวนา
ของท่ าน มี บทบาทในการใช้อิทธิ ฤทธิ์ ในการปราบพญามาร และมี บทบาทในด้านการคุม้ ครองรั กษางานพิธี
บทบาททั้งสองก่อให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระอุปคุต จากความเชื่อที่เป็ นนามธรรมไม่สามารถมองเห็น
ได้ (พระบุญนาค อติพโล (กิจเกษม), 2556; พระประพันธ์ สุทฺธจิตฺโต(กวาวสิ บสาม), 2548)
ในส่ วนข้อมูลจากการจัดเสวนาและการสัมภาษณ์พระสงฆ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ นักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน
กล่าวถึงการตักบาตรเป็ งปุ๊ ดว่าแท้จริ งแล้วมีคู่แผ่นดินล้านนามาช้านาน หลายคนมีความเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจาก
พม่าบ้าง ไทยใหญ่บา้ ง แต่จริ งๆ แล้วไม่ใช่ แต่มีอยู่และแทรกซึ มอยู่แล้วในชาวพุทธทางเหนื อล้านนามาตั้งแต่
ดั้ง เดิ ม โบราณ โดยเฉพาะทางเหนื อ ตามต านานว่า มี พ ระอรหัน ต์อ งค์ห นึ่ ง คื อ พระอุ ป คุ ต ท่ า นจะออกมารั บ
บิณฑบาต บางทีบางครั้งก็เนรมิตเป็ นสามเณรออกบิณฑบาตโดยที่ไม่บอกให้ใครรู ้ ถ้าใครมีโอกาสได้ใส่บาตรกับ
สามเณรตนนั้นก็จะมีความโชคดีตลอดปี เพราะพระอุปคุตมีอิทธิ ฤทธิ์ ปกป้ องคุม้ ครองและให้โชคให้ลาภ ซึ่ งจะ
ตรงตามตานานที่เล่าสื บต่อกันมา (พระครู โสภณศิลปาคม, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) ทั้งนี้ อธิ บายได้วา่ เมื่อ
ระบบความเชื่ อต่างๆ ที่ รวมถึงศาสนาถูกนามายึดถือและปฏิ บตั ิก่อให้เกิ ดคุ ณค่า จนกลายเป็ นขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ที่ถือปฏิบตั ิ จะแสดงให้เห็ นได้ทางหนึ่ งจากการบวงสรวงบูชาหรื อการสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่าง
มนุษย์กบั อานาจศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย ซึ่ งมนุษย์เชื่อว่าสามารถควบคุมหรื อมีอิทธิ พลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและ
วิถีชีวิตของมนุ ษย์เอง ศาสนาตามทัศนะทางมนุ ษยวิทยาจึงบ่งบอกนัยถึงการขยายความสัมพันธ์ทางสังคมของ
มนุษย์ออกไปสู่ ความสัมพันธ์กบั สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ซึ่ งมีอานาจเหนื อมนุษย์และธรรมชาติ ดังนั้นศาสนาและความเชื่ อ
ทางศาสนาจึงเป็ นสิ่ งสากลที่เราพบเห็นได้ในทุกสังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย (มณี พยอมยงค์ , 2529, น. 5 -23)
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ศาสนาจัดว่าเป็ นวัฒนธรรมทางนามธรรมที่มีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมทางรู ปธรรม จึงควรทาความเข้าใจศาสนา
โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม แรกเริ่ มศาสนาและความเชื่อถือกาเนิ ดจากความกลัว ความต้องการความมัน่ คงทาง
จิตใจ และความสงสัยในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของมนุษย์ มนุษย์จึงพยายามหาวิธีการอ้อนวอนเอาใจหรื อ
ต่อรองกับอานาจลี้ลบั ของธรรมชาติดว้ ยการบูชา บนบาน หรื อเซ่นไหว้ (ยศ สันตสมบัติ, 2537, น.214) ดังข้อมูล
เรื่ องราวที่ได้จากการสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ในการศึกษาครั้งนี้ วา่ คนล้านนาเชื่อในเรื่ องเล่าตามตานานว่ามีครอบครัวยากจน
ครอบครัวหนึ่งขัดสนทางการเงินเพราะไม่ได้ทาบุญสุ นทาน ครอบครัวนี้จึงอยากจะทาบุญเพื่อให้เกิดกุศลแก่ชีวติ
อยูม่ าวันหนึ่ งครอบครัวนี้ จึงตื่นมาทาบุญตักบาตรตอนเช้ามืด มารออยูห่ น้าบ้านของตน จึงนาของที่อยูใ่ นบ้านที่
พอจะใส่ บาตรได้ให้แก่สามเณรองค์หนึ่งซึ่ งนัน่ ก็คือพระอุปคุต ครอบครัวนี้ จึงได้รับบุญกุศล มีจิตใจมัน่ คง ทาให้
ครอบครัวนี้ มนั่ คง ร่ ารวย ประกอบอาชี พอะไรก็เป็ นไปได้ดว้ ยดี อีกทั้งประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดนั้นถือเป็ นการ
เผยแพร่ วฒั นธรรมไทยใหญ่ ซึ่ งเชียงรายเป็ นพื้นที่ที่มีความหลากหลายชาติพนั ธุ์ (พระครู สาทรวรการ, สัมภาษณ์,
14 พฤษภาคม 2560) ซึ่งตรงกับแนวคิดของไกรศรี นิมมานเหมินทร์ (2525, น. 55-63) ที่เขียนไว้วา่ วัฒนธรรมของ
ล้านนา เป็ นวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมของนานากลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ผสมผสานปะปนกันของล้านนาใน
อดีต ถึงแม้วา่ จะถูกทาลายลงเนื่ องจากภัยสงคราม ประชาชนถูกกวาดต้อน แต่ก็มีประชาชนจากที่ต่างๆ ถูกกวาด
ต้อนมาแทนหรื อการเปลี่ยนแปลงความเจริ ญโดยรับเอาวัฒนธรรมของชาวไทยที่เจริ ญกว่ามาเป็ นของตนเอง แต่
ล้านนาก็ยงั เป็ นเผ่าไทยเผ่าใหญ่ในขณะเดียวกันซึ่ งไม่ได้ต่อต้านในสิ่ งใหม่แต่ก็ยงั คงรักษาในวัฒนธรรมดั้งเดิมที่
เป็ นเอกลักษณ์ให้คงอยูส่ ื บไป นอกจากนั้นมีการศึกษาที่พบว่า (สุดารัตน์ บัวศรี , 2557; วัชราภรณ์ ดิษฐป้ าน. (2556,
น.219-258) ประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดหรื อตักบาตรเที่ยงคืนนั้นได้รับอิทธิ พลมาจากวัฒนธรรมพม่าผสมผสานกับ
ชาวไทลื้อของจีนตอนใต้ที่ได้อพยพมาอาศัยอยู่ทางภาคเหนื อของไทย การสื บทอดคติความเชื่อเรื่ องพระอุปคุต
ปราบมารปรากฏในพิธีกรรมอัญเชิญพระอุปคุตมาคุม้ ครองงานพิธีทางพุทธศาสนา พิธีกรรมดังกล่าวยังคงมีการ
สื บทอดอย่างต่อเนื่องในวัฒนธรรมของคนไทยภาคเหนือและภาคอีสานในปั จจุบนั มีการผลิตซ้ าผ่านพิธีกรรมการ
อัญเชิญพระอุปคุตไปใช้ในบริ บทอื่นที่มิใช่งานพิธีทางพุทธศาสนารู ปแบบเดิม ปรากฏการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็น
พลวัตของความเชื่อ ตานานและพิธีกรรมเรื่ องพระอุปคุตที่ดารงอยูใ่ นสังคมไทยปั จจุบนั อันมีท้ งั รู ปแบบที่มีการ
สื บทอดและการผลิตเข้าในบริ บทใหม่ที่แตกต่างจากเดิมนัน่ เอง

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผูว้ จิ ยั ได้จดั หาบริ บทประวัติความเป็ นมาของประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ดของจังหวัดเชียงราย ทาให้ผสู ้ นใจ
สามารถศึ กษาหาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องได้ รวมไปจนถึงการมีขอ้ มูลที่ เพียงพอในการนาไปเสนอเป็ นโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่ วม เช่น ข้อมูลประชาสัมพันธ์การจัดงาน ข้อมูลประวัติความเป็ นมา รู ปภาพเพื่อดึงดูดความ
สนใจ การจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้ นั ตอนและพิธีการสาหรับบริ การนักท่องเที่ ยว เอกสารประชาสัมพันธ์
การจัดงานเพื่อมอบให้กบั องค์กรด้านการบริ การนักท่องเที่ยว โรงแรม สถาบันการศึกษา เป็ นต้น และการร่ วมกัน
ผลักดันส่ งเสริ มให้ประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด เป็ นประเพณี ที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ ด้านวัฒนธรรมความเชื่อ และ
ส่ งเสริ มให้เป็ นอัตลักษณ์เพื่อส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทางานร่ วมกัน
เช่ น สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด คณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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สานักงานการท่องเที่ ยวและกี ฬาจังหวัด การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย เป็ นต้น ที่ สาคัญประชาชนในจังหวัด
เชี ยงรายควรเรี ยนรู ้ เรื่ องประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด เพื่อเป็ นกระบอกเสี ยงในการประชาสัมพันธ์และเชิ ญชวน
นัก ท่ อ งเที่ ย วเข้า มาในจัง หวัดมากขึ้ น เมื่ อ นัก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม จ านวนมากจะส่ ง ผลกระทบทางบวกหลายด้าน
โดยเฉพาะเรื่ องของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย การสร้างภาพลักษณ์การเป็ นเมืองวัฒนธรรม และ
ยังเป็ นแนวทางของการบริ หารจัดการวิธีการจัดงานประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่ งเสริ มเป็ นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นในภูมิภาคให้
เป็ นที่ รู้จกั ของนักท่องเที่ยว การสร้างการรับรู ้ของนักท่องเที่ยวและประชาชนผูร้ ่ วมงาน การสร้างแนวทางการ
บริ หารจัดการประเพณี ตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด ซึ่งรวมไปถึงวิธีการแก้ไขปั ญหา การกาหนดเส้นทางในการทากิจกรรมตัก
บาตรเป็ งปุ๊ ดให้ที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริ มความเป็ นเอกลักษณ์ของล้านนา
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประวัติและลักษณะของผ้ายกเมืองนคร (2) เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร (3) เพื่อศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตามรอยผ้ายกเมืองนคร รู ปแบบการวิจยั เป็ นแบบผสานวิธี พื้นที่วจิ ยั คือ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียร
ใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช กลุ่มเป้ าหมาย คื อ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ าชุ ม ชน ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ ศูน ย์ฯ
จานวน 30 คน ใช้วิธีคดั เลือกแบบเจาะจง และนักท่องเที่ยว จานวน 150 คนใช้วิธีคดั เลือกแบบบังเอิญ เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั มี 4 ชนิ ด คือ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ค่ าเฉลี่ ย ร้ อ ยละ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ เนื้ อ หา แล้ว เขี ย นบรรยายเชิ ง พรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผ้ายกเมืองนคร เป็ นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ทอยกเพิ่มลวดลายด้วยเส้นพุ่งพิเศษ
ทาให้เกิดลายนูนบนผืนผ้า เป็ นผ้ายกดอกที่มีลวดลายสี สันวิจิตรงดงาม เริ่ มทาในสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้รับเอา
วิธีการทอยกดอกของชาวมาลายูเมืองไทรบุรีผสมผสานกับความรู ้เดิมของท้องถิ่น
2. ศักยภาพของแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร ศู นย์ศิลปาชี พบ้านธัมมังตาม
ความเห็ นของนักท่องเที่ ยวในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สิ่ งดึงดูดใจและการ
เข้าถึ งแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว มี ศัก ยภาพระดับ มาก ส่ วนสิ่ งอ านวยความสะดวก กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวและที่ พ ัก มี
ศักยภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง ศักยภาพที่เป็ นจุดเด่น คือ อัตลักษณ์ ความงาม และลวดลายของผ้ายกเมืองนคร
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3. การจัด การท่ อ งเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมตามรอยผ้ายกเมื องนคร ศู น ย์ศิ ลปาชี พ บ้านเนิ น ธัม มัง ต้องให้
ความสาคัญ 4 ประการ คือ 1) อัตลักษณ์และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองนักท่องเที่ยว 2) การมีส่วน
ร่ วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ 3) การประชาสัมพันธ์ และ 4) การบริ หารจัดการ
คาสาคัญ: การจัดการแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ้ายกเมืองนคร

ABSTRACT
The purpose of this study were: 1) to study the history and characteristics of the Pha Yok Muang
Nakhon, 2) to analyze the potential of cultural tourist attraction follow the Pha Yok Muang Nakhon, and 3) to
study the management of cultural tourist attraction follow the Pha Yok Muang Nakhon. This study assesses the
utility of mixed methods designs that integrate qualitative and quantitative data through a transformative
process. The research area was Ban Noen Thammang at Chian Yai district in Nakhon Si Thammarat. Research
tools was comprised a set of questionnaires, observation form, interview form, and group discussion were used
for data collection administered with sample group of 180 people. Divided into two groups i.e. 1) The sample
group by purposive sampling of this study was 30 people consists of local wisdom elites, community leaders,
villager and Ban Noen Thammang art and crafts training center staffs. 2) A total of 150 people consists of Thai
tourists that were chosen by using an accidental sampling method. Obtained data were analyzed by using
descriptive statistics i.e. percentage, mean, and standard deviation including to descriptive research. The
research found that:
1) Pha Yok Muang Nakhon is a local weaving fabric of Nakhon Si Thammarat that weave the pattern
with special strands thread, which cause the embossing on the fabric. It is a brocade weaving with beautifully
colored patterns, starting in the late Ayutthaya period and receiving the brocade weaving from the Malay people
of Kedah combined with local knowledge.
2) The potential of cultural tourist attraction follow the Pha Yok Muang Nakhon at Ban Noen
Thammang art and crafts training center, finding showed that the opinion of tourists is at a moderate level.
Considering individuality, the findings suggest that attraction and access to tourist attractions at a high level and
access to tourist attractions facilities, travel activities and residence at a moderate level. The prominent point of
tourism potential is the identity, beauty and pattern or weaving design of Pha Yok Muang Nakhon.
3) Cultural tourism management follow the Pha Yok Muang Nakhon at Ban Noen Thammang art and
crafts training center should focus on 4 aspects: 1) the identity and the difference of products that serve tourists,
2) public participation, 3) public relations, and 4) management.
KEYWORDS: Tourist attraction management, Cultural Tourism, Pha Yok Muang Nakhon
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การนาเอาสิ นค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาหนุนเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจนเกิดเป็ นการท่องเที่ยว
เชิ งสร้างสรรค์ (Creative tourism) เป็ นการนาเสนอการท่องเที่ ยวในลักษณะการเรี ยนรู ้ร่วมกันด้านศิลปะ มรดก
ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ งานฝี มือ การปรุ งอาหาร ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ตลอดจนการติดต่อกับคนใน
ท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ โดยทัว่ ไปการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตอ้ งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่เป็ น
เอกลักษณ์ ในแต่ละสถานที่ การท่ องเที่ ยวเชิ งสร้างสรรค์จะรวมถึงการมีปฏิ สัมพันธ์กบั นักท่องเที่ ยวในการให้
ความรู ้ ความเข้าใจ การให้การศึกษา การสร้างอารมณ์สุนทรี การสร้างสรรค์สงั คม การมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลใน
ท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต ตลอดจนความรู ้สึกที่เปรี ยบเสมือนเป็ นคนในท้องถิ่นนั้น และต้องได้รับ
การวางแผนและการร่ วมมื อจากผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในการท่ องเที่ ยวทุ กฝ่ ายทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ มชน
ตลอดทั้งตัวนักท่ องเที่ ยวเองด้วย ดังนั้น ผูท้ ี่ มีส่วนร่ วมในการวางนโยบายดังกล่าวควรต้องมี กลยุทธ์หรื อการ
จัดการการท่องเที่ยวที่ดี
ผ้ายกเมืองนครจัดเป็ นผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพดี และเป็ นที่ตอ้ งการอย่างกว้างขวาง ดังปรากฏ
ในเพลงร้องเรื อที่วา่ “...ไปเมืองคอนเหอ ไปซื้ อผ้าลายทองสลับ ซื้ อมาทั้งพับ สลับทองห่ างห่ าง หยิบนุ่งหยิบห่ ม
ให้ ส มขุน นาง สลับ ทองห่ าง ห่ า ง ทุ ก หมู่ ขุน นางนุ่ ง เหอ...” จากข้อ ความในบทเพลงนี้ สื่ อ ให้ เห็ น ว่า เมื อ ง
นครศรี ธ รรมราชมี ผ ้ายกทอง ซึ่ งเป็ นผ้า ที่ มี คุ ณ ภาพดี หายาก เป็ นผ้าที่ ใช้ส าหรั บ บุ ค คลชั้น สู ง นอกจากนั้ น
ในวรรณคดี เรื่ องขุ น ช้ า ง ขุ น แผนก็ ย ัง ได้ ก ล่ า วถึ ง ผ้า ยกเมื อ งนครไว้เช่ น เดี ย วกั น แสดงให้ เห็ น ว่ า เมื อ ง
นครศรี ธรรมราชมีฝีมือทางการทอผ้ามาก และเป็ นผ้ายกที่ จดั ได้วา่ มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง เป็ นงานฝี มือช่าง
ชั้น สู ง (สายฝน จิ ต นุ พ งศ์ , 2558 ) ปั จ จุ บัน ผ้ายกเมื อ งนครยังมี ก ารผลิ ต และจ าหน่ า ยหลายแห่ ง ในจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ศู นย์ศิลปาชี พบ้านเนิ นธัมมัง อาเภอเชี ยรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช เกิ ดขึ้ นเนื่ องมาจาก
สมเด็ จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นี น าถ ได้ท รงเสด็ จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้ น ที่ บ้านเนิ น ธัม มัง หมู่ 5 ตาบลแม่
เจ้าอยูห่ ัว อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ทรงทราบถึงปั ญหาความทุกข์
ยากของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งมีฐานะยากจน การประกอบอาชีพหลัก คือ การทานา ผลผลิตที่ได้รับอยูใ่ นเกณฑ์ต่า ทา
ให้ หั ว หน้ า ครอบครั ว ต้อ งออกไปหางานท าต่ า งถิ่ น เหลื อ แต่ แ ม่ บ้ า น เด็ ก และคนชรา พระองค์ จึ ง ได้ท รง
พระราชทานพระราชทรัพ ย์ส่วนพระองค์ เพื่อให้ก่อสร้ างศาลาศิ ลปาชี พขึ้ น เพื่อช่ วยเหลื อราษฎรให้สามารถ
ประกอบอาชี พ ได้ โดยทรงส่ งเสริ มงานด้านศิ ลปาชี พให้แก่ ราษฎรในพื้ นที่ และหมู่บ้านใกล้เคี ยง โดยดาเนิ น
กิจกรรมใน 3 กลุ่มอาชี พ คือ กลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรู ปกระจูด และกลุ่มปั กผ้าด้วยมือ ซึ่ งสมาชิกกลุ่มนี้ จะนาผ้าไป
ทอที่บา้ นเมื่อเสร็ จแล้ว ก็ส่งกองศิลปาชีพเพื่อจาหน่ายต่อไป ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังนี้ เองเป็ นแหล่งสื บสาน
และอนุรักษ์การทอผ้ายกเมืองนครที่มีชื่อเสี ยง เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ งดงามและรักษาเอกลักษณ์ด้ งั เดิมของผ้ายก
เมืองนครไว้ได้อย่างดี สถานที่แห่งนี้ สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนครเพื่อ
หนุนเสริ มให้เกิดการจับจ่ายสิ นค้าที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์พ้นื ถิ่น เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนได้
การศึกษาประวัติและลักษณะของผ้ายกเมืองนคร ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนิ นธัมมังครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั มีความเชื่อมัน่ ว่า จะเป็ น
ส่ วนหนึ่ งที่ จะช่วยให้ได้ขอ้ มูลสาคัญ และแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมือง
นครให้เป็ นที่ รู้จกั ของนักท่องเที่ ยวทั่วไป อีกทั้งจะเป็ นการหนุ นเสริ มเศรษฐกิ จชุมชนฐานราก สร้างงาน สร้าง
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รายได้ สร้างชีวติ ของคนในชุมชนบ้านเนินธัมมังและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีแรงพลังในการอนุรักษ์ สื บทอดการทอผ้า
ยกเมืองนครให้คงอยูส่ ื บต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาประวัติและลักษณะของผ้า ยกเมื องนคร ศูนย์ศิลปาชี พบ้านเนิ นธัมมัง อาเภอเชี ยรใหญ่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
(2) เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร ศูนย์ศิลปาชีพบ้าน
เนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
(3) เพื่ อ ศึ กษาการจัด การแหล่ งท่ อ งเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมตามรอยผ้ายกเมื อ งนคร ศู น ย์ศิ ล ปาชี พ บ้าน
เนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประวัติ ลักษณะ ลวดลาย

ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
(4Ps )

ศู นย์ ศิลปาชีพ
บ้ านเนินธัมมัง

การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมตามรอย
ผ้ายกเมืองนคร

การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
(5As)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิ จั ย นี้ เป็ นการวิ จั ย แบบผสานวิ ธี (Mixed-Method Research) ระหว่ า งการวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative Research) ได้ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม และการวิจัยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) ได้ขอ้ มูล
จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อย พื้นที่วิจยั คือ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนิ นธัมมัง
หมู่ที่ 5 ตาบลแม่เจ้าอยูห่ วั อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศิลปาชี พฯ และนักท่องเที่ ยว กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จานวน 30 คน ใช้วิธีคดั เลือกแบบเจาะจง
สาหรับการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์ ศักยภาพ และแนวทางการจัดการแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร และนักท่องเที่ยว จานวน 150 คนใช้วธิ ีคดั เลือกแบบบังเอิญ เนื่ องจากเป็ นฤดูที่
มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวน้อย เพื่อสอบถามความคิดเห็ นต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และแนวทาง
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ (1) เครื่ องมือสาหรับการ
วิจยั เชิงประมาณ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม 2) ความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ศัก ยภาพของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม และ 3) ความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม น าไปทดลองใช้ได้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์อลั ฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (1990) มีความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability: R) =
.9416 (2) เครื่ องสาหรับการวิจยั เชิ งคุณภาพ มี 3 ชนิ ด คือ 1) แบบสังเกต 2) แบบสัมภาษณ์ และ 3) ประเด็นใน
การสนทนากลุ่มย่อย
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เชิงปริ มาณ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์คาถามปลายเปิ ดด้วยการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) ส่ วนการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปจากแบบสังเกต และการสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 5 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 2 คน มัคคุเทศก์
5 คน เจ้าหน้าที่ สานักงานวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 3 คน ประชาชนในพื้นที่ 10 คน เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศิลปาชี พ
บ้านเนิ น ธัมมัง 5 คน รวม 30 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 ประวัติและลักษณะของผ้ ายกเมืองนคร ศู น ย์ ศิลปาชี พ บ้ านเนิ น ธั มมัง อาเภอเชี ยรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ประวัตขิ องผ้ายกเมืองนคร
ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ในท้องถิ่นพบว่า ผ้าทอพื้นเมืองของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราชที่ทอสื บต่อกันมาแต่โบราณ คือ ผ้ายกเมืองนคร เป็ นผ้าที่ได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่า
สวยงามแบบอย่างผ้าชั้นดี สันนิ ษฐานว่า มีการสื บทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามาตั้งแต่ในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์
หรื อตัม พะลิ ง ค์ ซึ่ งเป็ นอาณาจัก รโบราณที่ มี ม าตั้ง แต่ ก่ อ นสมัย พุ ท ธศตวรรษที่ 7 และมี ศู น ย์ก ลางอยู่ ที่
นครศรี ธรรมราชในปั จจุบนั เป็ นเมืองท่าศูนย์กลางการซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า และการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
จึงมีการแลกเปลี่ยนรับเอาศิลปวัฒนธรรมจากจีน อินเดีย และอาหรับ ซึ่ งชาติต่างๆ เหล่านี้ ได้นาเอาวิชาการทอผ้า
มาถ่ายทอดไว้ ซึ่ งทาให้ชาวพื้นเมืองรู ้จกั การทอผ้าทั้งผืนเรี ยบและผ้ายกดอก ส่ วนการทอผ้ายกที่ มีลวดลวดลาย
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สี สันวิจิตรงดงาม คงเพิ่งจะเริ่ มทากันในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรื อรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น กล่าวกันว่า ชาวเมือง
นครศรี ธรรมราชได้ แ บบอย่า งการทอผ้า มาจากแขกเมื อ งไทรบุ รี โดยในปี พ.ศ. 2354 เมื่ อ ครั้ งเจ้า เมื อ ง
นครศรี ธรรมราช ยกกองทัพไปปราบกบฏ ขากลับ ได้กวาดต้อนครอบครัวเชลย ได้นาช่างทอผ้ายกมาด้วย เหตุน้ ี
เองจึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับความรู ้ด้ งั เดิมโดยใช้กรรมวิธีการทอที่สลับซับซ้อนด้วยความพิถีพิถนั
ประกอบกับวัสดุที่นามาทอเป็ นสิ่ งที่ สูงค่า มีราคา จึงถือได้วา่ ผ้ายกเมืองนครเป็ นงานประณี ตศิลป์ ชั้นเยี่ยมตั้งแต่
รัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จนเป็ นเอกลักษณ์ของการทอผ้ายกเมืองนครที่ข้ ึนชื่อ ผ้ายกเมืองนครเป็ น
ของที่พระมหากษัตริ ยพ์ ระราชทานให้กบั บุคคลสาคัญ เจ้านายและข้าราชบริ พารชั้นสูง ใช้สวมใส่ เวลาเข้าเฝ้ าเป็ น
การแสดงสถานะของบุคคลนั้นๆ
ลักษณะของผ้ายกเมืองนคร
การทอผ้ายกมีกระบวนการทอโดยเพิม่ ลวดลายผ้าให้เป็ นพิเศษขึ้น มีข้ นั ตอนและวิธีการทอ คล้ายการทอ
ผ้าขิดหรื อผ้าจก แต่ต่างกันที่บางครั้งผ้ายกจะทอเป็ นลายพิเศษ มีตะกอเขาลอยยกดอกแยกเส้นยืนต่างหาก จะยก
ครั้งละกี่เส้นก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั การออกแบบลายทอต้องการลวดลายอย่างไร มีลายมีเชิงที่แปลกออกไป การทอจึงต้อง
ใช้ข้ นั ตอนและวิธีการเก็บลายด้วยไม้เรี ยวปลายแหลม ตามลวดลายที่กาหนดจนครบ คัดยกเส้นยืนขึ้นเป็ นจังหวะ
มีลวดลายเฉพาะส่วนสอดเส้นพุง่ ไปสานขัดตามลายที่คดั ไว้ การเก็บตะกอเขาลอยยกดอกเพื่อผูท้ อจะได้สะดวกไม่
ต้องคัดเก็บลายทีละเส้น เป็ นความสามารถและเทคนิคเฉพาะตัวของช่างแกะดอกผูกลาย ซึ่ งการร้อยตะกอเขาลาย
นี้ใช้เวลามาก เพราะต้องทาด้วยมือทั้งหมด บางลายเสี ยเวลาหลายเดือนกว่าจะมัดเขาเสร็ จ และเมื่อร้อยตะกอเสร็ จ
แล้ว ถ้าเป็ นกี่กระตุกก็จะทอได้รวดเร็ วแต่ถา้ เป็ นกี่โบราณก็จะทอได้ชา้ การทอผ้ายกดอกนี้สามารถตกแต่งลวดลาย
ให้สวยงาม และทอออกมาได้หลายสี ลักษณะผ้ายกเมืองนครมี 3 ลักษณะ แตกต่างกันในการทอและการนาไปใช้
งานดังนี้
ลักษณะที่ 1 กรวยเชิงซ้อนหลายชั้น เป็ นผ้าสาหรับเจ้าเมือง ขุนนางชั้นสู งและพระบรมวงศานุวงศ์ นิ ยม
ทอผ้าด้วยเส้นทอง ลักษณะกรวยเชิงจะมีความละเอียดอ่อนช้อย ลวดลายหลายลักษณะประกอบกัน ริ มผ้าจะมีลาย
ขอบผ้าเป็ นแนวยาวตลอดทั้งผืน กรวยเชิงส่ วนใหญ่มีต้ งั แต่ 2 ชั้นและ 3 ชั้น ลักษณะพิเศษของกรวยเชิงรู ปแบบนี้
คือ พื้นผ้าจะมีการทอสลับสี ดว้ ยเทคนิคการมัดหมี่เป็ นสี ต่างๆ เช่น แดง น้ าเงิน ม่วง ส้ม น้ าตาล ลายท้องผ้าพบนิยม
ทอผ้าพื้นและยกดอก เช่น ยกดอกลายเกร็ ดพิมเสน ลายดอกพิกลุ เป็ นต้น
ลักษณะที่ 2 กรวยเชิ งชั้นเดี ยว นิ ยมทอผ้าด้วยเส้นทองหรื อเส้นเงิ น จะพบในผ้ายกเมืองนครซึ่ งเป็ นผ้า
สาหรับคหบดีและเจ้านายลูกหลานเจ้าเมือง ลักษณะกรวยเชิ งจะสั้น ทอคัน่ ด้วยลายประจายามก้ามปู ลายประจา
ยามเกลียวใบเทศ ไม่มีลายขอบในส่ วนของลายท้องผ้านิ ยมทอด้วยเส้นไหมเป็ นลวดลายต่างๆ เช่น ลายดอกพิกุล
ลายก้านแย่ง ลายดอกเขมร ลายลูกแก้วฝูง เป็ นต้น
ลักษณะที่ 3 กรวยเชิ งขนานกับ ริ มผ้า ผ้ายกเมื องนครลักษณะนี้ เป็ นผ้าสาหรั บสามัญ ชนทั่วไปใช้นุ่ ง
ลวดลายกรวยเชิงถูกดัดแปลงมาไว้ที่ริมผ้าด้านใดด้านหนึ่ ง โดยผสมดัดแปลงนาลายอื่นมาเป็ นลายกรวยเชิงเพื่อให้
สะดวกในการทอและการเก็บลายสามารถทอได้เร็ วขึ้น ผ้าลักษณะนี้มีท้ งั ทอด้วยไหม ทอด้วยฝ้ ายหรื อทอผสมฝ้ าย
แกมไหม ที่พบจะเป็ นผ้านุ่ง สาหรับสตรี หรื อใช้เป็ นผ้านุ่งสาหรับเจ้านาคในพิธีอุปสมบท
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สาหรับลวดลายผ้ายกเมืองนครที่ทอกันมาแต่โบราณ มักเป็ นลวดลายที่พบเห็นได้อยูร่ อบตัวของช่างทอ
ผ้า ลวดลายเหล่านี้ ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมา ด้วยวิธีการจดจาหรื อทอลอกเลียนแบบอย่างไว้ นับเป็ นภูมิปัญญาและ
ฝี มือของช่างทอผ้าอย่างแท้จริ ง ลวดลายผ้ายกเมืองนครแบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
(1) กลุ่มลายพันธุ์ไม้ เป็ นลวดลายจากดอกไม้และต้นไม้ ได้แก่ ลายดอกพิกลุ ลายดอกพิกลุ แก้ว ลายดอก
พิกุลเถื่อน ลายดอกพิกลุ ล้อม ลายดอกพิกุลก้านแยก ลายดอกพิกลุ สลับลายลูกแก้ว ลายดอกมะลิร่วง ลายดอกมะลิ
ตูมก้านแย่ง ลายดอกเขมร ลายดอกไม้ ลายใบไม้ ลายตาย่านัด ลายหัวพลู เม็ดพริ กไทย ลายเครื อเถา
(2) กลุ่มลายสัตว์ ได้แก่ ลายม้า ลายหางกระรอก ลายหิ่ งห้อยชมสวน ลายแมงมุมก้านแย่ง
(3) กลุ่มลายเรขาคณิ ต ได้แก่ ลายเกล็ดพิมเสนทรงสี่ เหลี่ยม ลายเกล็ดพิมเสนรู ปเพชรเจียระไน ลายก้าน
แย่ง ลายราชวัตร ลายเก้ากี่ ลายดาสมุก ลายตาราง ลายลูกโซ่ ลายลูกแก้ว ลายลูกแก้วฝูง
(4) กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ลายไทยประยุกต์ ลายไทยประยุกต์ผสม ลายพิมพ์ทอง และลายอื่นๆ อีกที่
ไม่ทราบชื่อลาย
สาหรับลายผ้ายกเมืองนครที่ เป็ นที่ นิยมมาก และถือว่าเป็ นลวดลายที่ สวยงาม ได้แก่ ลายเกล็ดพิมเสน
เป็ นลายโบราณที่มีความสวยงามมาก ทอเป็ นลายอยูบ่ ริ เวณท้องผ้า ลักษณะลวดลายเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมขนาดเล็ก และ
ผลึกรู ปเพชรเจียระไน ผ้ายกเมืองนครลายเกล็ดพิมเสนที่พบมีท้ งั ผ้ายกทองและผ้ายกไหม ส่ วนลายราชวัตร เป็ น
ชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จ นิวตั ิเมืองสงขลาเมื่อปี 2475 เป็ นผ้า
"ลายยกดอกก้านแย่ง" หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกว่า "ลายหลังนกเขา" เนื่องจากว่ามีลายคล้ายลายขนบนหลังนกเขา
สาหรับผ้ายกเมืองนครนั้น ผ้ายกเมืองนครถือเป็ นผ้าสาหรับเจ้าเมือง ขุนนางชั้นสู งและพระบรมวงศานุ
วงศ์ ในสมัยก่อนเป็ นของที่พระมหากษัตริ ยพ์ ระราชทานให้กบั บุคคลสาคัญ เจ้านายและข้าราชบริ พารชั้นสู ง ใช้
สวมใส่เวลาเข้าเฝ้ าเป็ นการแสดงสถานะของบุคคล ต่อมามีการดัดแปลงเป็ นผ้าสาหรับคหบดี เจ้านายลูกหลานเจ้า
เมือง และสามัญชนทัว่ ไปใช้นุ่งสาหรับงานพิธีสาคัญ
5.2 ศั กยภาพของแหล่ งท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยผ้ ายกเมืองนคร ศู นย์ ศิลปาชีพบ้ านเนินธัมมัง
อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการสอบถามความคิดเห็ นของนักท่ องเที่ ยว จานวน 150 คน ต่อศักยภาพของแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร ศูนย์ศิลปาชี พบ้านเนิ นธัมมัง อาเภอเชี ยรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตาม
กรอบ 5As ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช (n=150)
ข้อที่
ข้อคาถาม
แปลผล
𝜇
𝜎
1
สิ่ งดึงดูดใจ (Attraction)
3.89
0.77
มาก
2
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
3.66
0.73
มาก
3
สิ่ งอานวยความสะดวก (Amenity)
3.47
0.69
ปานกลาง
4
ที่พกั (Accommodation)
3.38
0.67
ปานกลาง
5
กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity)
3.38
0.67
ปานกลาง
รวม
3.55
0.71
ปานกลาง
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จากตารางที่ 1 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมื องนครศูนย์ศิลปาชี พบ้าน
เนิ นธัมมัง ตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ ยว โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ด้านสิ่ งดึงดูดใจและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยว มีคะแนนอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนสิ่ งอานวยความสะดวก ที่ พกั และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว มีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง
นอกจากนั้น ผลจากการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมของนักท่องเที่ยว การสังเกตของคณะผูว้ ิจยั การสัมภาษณ์ และ
สนทนากลุ่มย่อย ยังได้แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร ศูนย์ศิลปาชี พ
บ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ดังนี้
1. สิ่ งดึ งดูดใจ (Attraction) ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวเสริ มที่ สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
ได้ หรื อมีลกั ษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ ห์เฉพาะตัวเพิ่มเติม นอกจากผลิตภัณฑ์ผา้ ยกเมืองนคร การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ ยวอื่นในชุมชน เช่น วัด สวนสาธารณะ สวนผลไม้ สวนเกษตร เป็ นต้น เพื่อเชื่ อมโยงแหล่งท่องเที่ ยวกับ
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
2. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) การเดินทางเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปาชี พ
บ้านเนินธัมมัง สามารถเดินทางเข้าถึงได้หลายเส้นทาง แต่ยงั ขาดป้ ายบอกทาง หรื อป้ ายแสดงแผนที่หรื อจุดหมาย
แหล่งท่องเที่ยวที่ สามารถเห็ นได้ในระยะไกลในขณะขับรถ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ ยวต่างถิ่น หรื อนักท่องเที่ยว
ผ่านทางสามารถแวะมาเยีย่ มชมแหล่งท่องเที่ยวได้
3. สิ่ งอานวยความสะดวก (Amenity) การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ ง สิ่ งที่นกั ท่องเที่ยว
ต้องการได้รับ คือ ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ศิลปาชีพบ้าน
เนิ นธัมมัง ควรมี การสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานขึ้นในแหล่งท่ องเที่ ยว เช่น ไฟฟ้ า ประปา
ถนน ระบบการสื่ อสารต่างๆ เพื่อให้บริ การประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
4. ที่ พกั (Accommodation) การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ยวนั้น สิ่ งที่ นัก ท่ อ งเที่ ยวมี ค วามต้อ งการ คื อ ที่ พ กั แรม
เนื่องจากในการเดินทางไปท่องเที่ยวนั้นบางครั้งอาจมีการนอนพักค้างภายในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการอานวยความ
สะดวกแก่ นักท่ องเที่ ยว ควรมี การจัดบริ การที่ พ กั แรมภายในแหล่งท่ องเที่ ยวด้วย หรื อควรสร้ างที่ นั่งพัก ศาลา
สาหรับนัง่ พักผ่อน ทากิจกรรมหรื อรับประทานอาหารเพิ่มเติม
5. กิ จกรรมการท่องเที่ ยว (Activity) ควรจัดกิ จกรรมเพิ่มเติมในแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปา
ชี พบ้านเนิ นธัม มัง เพื่ อให้นัก ท่ องเที่ ยวได้เรี ยนรู ้ ฝึ กหัดการทอผ้า หรื อผักกระเป๋ า หรื อ ปั กผ้าขึ้ น มี การสาธิ ต
อธิบาย หรื อจัดฝึ กอบรม เป็ นต้น
5.3 การจัดการแหล่ งท่ องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมตามรอยผ้ ายกเมืองนคร ศู นย์ ศิลปาชี พ บ้ านเนิน ธัมมัง
อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากแบบสอบถามจากนัก ท่ อ งเที่ ย ว การสั ง เกตจากคณะผูว้ ิจัย การ
สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อยกับประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศูนย์
ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้ขอ้ มูลและแนวทางสาคัญโดยแบ่งออกเป็ น 4
ประเด็นดังนี้
1. อัตลักษณ์ และความแตกต่างของผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ตอบสนองนักท่ องเที่ ยว ควรมี การจัดการอัตลักษณ์
วัฒ นธรรม ประเพณี ที่มีอยู่ในชุ มชน ประสานให้มาอยู่แนวเดี ยวกัน กับเส้นทางการท่ องเที่ ยว เพราะว่าแหล่ง
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ท่องเที่ยวที่มีจุดขาย หรื อจุดดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวหลากหลาย ก็จะสามารถจูงใจให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ในแหล่งท่องเที่ยวได้ การนาผ้ายกเมืองนครมาเชื่อประสานกับวัฒนธรรมอื่นๆ ควรมีการจัดการให้เหมาะสมโดย
ไม่สูญเสี ยอัตลักษณ์ของชุมชน
2. การมีส่วนร่ วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ ปั จจัยสาคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การมี
ส่ วนร่ วมของทุ กภาคส่ วน ทั้งคนภายในและคนภายนอก หน่ วยงานภาครัฐ และหน่ วยงานภาคเอกชน รวมถึ ง
ประชาชนในชุมชนทุกคนที่จะเป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยผ้ายอกเมืองนคร
ดาเนิ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดความยัง่ ยืน จนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างชีวิตจากวัฒนธรรม
ผ้าทอที่เป็ นสายใยของชุมชนบ้านเนินธัมมังได้
3. การประชาสัมพันธ์ สังคมสมัยใหม่เชื่ อมต่อสื่ อสารกันผ่านโลกออนไลน์เป็ นส่ วนมาก การเข้าถึ ง
ทราบข่าว การแชร์ ผ่านโลกโซเชี ยลทาได้ง่าย ดังนั้น การประชาสัมพันธ์แหล่งท่ องเที่ ยวผ่านสื่ อออนไลน์ สื่ อ
ดิจิทลั ต้องมีผูจ้ ดั การดูแลอย่างเป็ นระบบ การแบ่งหน้าที่ ให้เยาวชนหรื อคนรุ่ นใหม่ช่วยจัดการในส่ วนนี้ จะเพิ่ม
นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนได้มาก
4. การจัดการแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างจากการท่องเที่ยวประเภทอื่น เพราะ
การรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวต้องการเสพความแท้ ความดั้งเดิม
ของวัฒนธรรมนั้น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวนั้นจึงไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง และจะ
ไม่สามารถสร้างความยัง่ ยืนของการท่องเที่ยวได้ในระยะยาว
สรุ ป แนวทางการจัด การแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมตามรอยผ้ายกเมื อ งนคร ศู น ย์ศิ ลปาชี พ บ้าน
เนิ น ธัม มัง อ าเภอเชี ย รใหญ่ จังหวัด นครศรี ธ รรมราช มี 4 ประการ คื อ 1) อัต ลัก ษณ์ แ ละความแตกต่ างของ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองนักท่องเที่ ยว 2) การมีส่วนร่ วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ 3) การประชาสัมพันธ์
และ 4) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนอย่างยัง่ ยืน

6. อภิปรายผล
การจัดการแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร ศูนย์ศิลปาชี พบ้านเนิ นธัมมัง อาเภอ
เชี ยรใหญ่จงั หวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมแห่ งใหม่ ยังไม่เป็ นที่ รู้จกั มากนัก แต่มีอตั
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ โดดเด่น และเป็ นความภาคภูมิใจของชุมชน คือ ผ้ายกเมืองนคร การพัฒนาศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมืองนคร ศูนย์ศิลปาชี พบ้านเนิ นธัมมัง ต้องให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาสิ่ งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ สอดคล้องกับรัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ธร และ
ภาคภูมิ ภัควิภาส (2555) ที่ คน้ พบว่าแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญ ควรมุ่งเน้น 1) การ
บริ หารการจัดระบบแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในมิติต่างๆ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและระบบนิ เวศของชุมชน 2) ต้องให้ความรู ้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความรู ้ในด้านต่างๆ เพื่อผลในมิติของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน 3) การกาหนดกติกาและการจัดการร่ วมกันในด้านการจัดการสิ่ งปฏิกลู เพื่อดารงไว้
ของวัฒนธรรมที่ ดีของชุมชน 4) การจัดการด้านการตลาด ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อดิจิทลั ต่างๆ และ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเพิ่มเติม สอดคล้องกับงานวิจยั ของนพพล เจริ ญสุ ข (2557) ที่พูดถึงพลวัต
ของผ้าทอภาคใต้ได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้วา่ การเปลี่ยนแปลงในการใช้เครื่ องมือที่ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งนาไปสู่
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การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจจากการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรื อนไปสู่การผลิตเพื่อขาย เปลี่ยนจากผ้านุ่งไปผลิต
ในรู ปแบบอื่นๆ เช่น กระเป๋ า ย่าม เสื้ อสู ท เป็ นต้น โดยประยุกต์ ปรับปรุ งภูมิปัญญาทอผ้าดั้งเดิมไปสู่ ภูมิปัญญา
วิวฒั น์ เพื่ อ เป็ นจุ ด ขายที่ ส าคัญ ในธุ รกิ จการท่ อ งเที่ ย วและบริ การ เช่ น การผลิ ต เครื่ องประดับ ตกแต่ งในงาน
สถาปั ตยกรรมต่างๆ และเผยแพร่ ผ่านพิพิธภัณฑ์ในฐานแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาผ้ายกเมืองนครของศูนย์ศิลปาชี พ
บ้านเนิ น ธัม มังได้ สรุ ป ได้ว่า การจัด การท่ อ งเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมตามรอยผ้ายกเมื อ งนคร ศู น ย์ศิ ล ปาชี พ บ้าน
เนิ น ธัม มัง ต้อ งให้ ค วามส าคัญ 4 ประการ คื อ 1) อัต ลัก ษณ์ แ ละความแตกต่ างของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ต อบสนอง
นักท่องเที่ยว 2) การมีส่วนร่ วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ 3) การประชาสัมพันธ์ และ 4) การบริ หารจัดการ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเน้นการสร้างเรื่ องราว บอกกล่าวถึงที่ มา ความสาคัญ
ของผ้ายกเมืองนคร จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างความดึงดูดใจ และเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนเอง
ได้
(2) การท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมตามรอยผ้ายกเมื องนคร ศูนย์ศิลปาชี พบ้านเนิ นธัมมังยังขาดการ
สื่ อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อดิจิทลั เพื่อให้ประชาชนหรื อนักท่องเที่ยวได้ทราบ ยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จกั กัน
ในวงแคบ ดังนั้น ควรพัฒนาสื่ อดิจิทลั เพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น เวปไซต์ แฟนเพจ แผ่นพับ ป้ ายประชาสัมพันธ์
ตามถนน เป็ นต้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทาวิจยั ในประเด็นเกี่ยวกับการธารงอัตลักษณ์ผา้ ยกเมืองนครสู่ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
(2) ควรทาวิจยั เพื่อขยายประเด็นในเรื่ องผ้าทอในวิถีชีวติ คนภาคใต้ ความงาม คุณค่า และพิธีกรรมที่
เกี่ยวน้องกับผ้าทอ
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ยุทธศาสตร์ การเผยแผ่ พทุ ธธรรมของคณะสงฆ์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
BUDDHISM PROPAGATION STRATEGIES OF SANGHA IN
NORTHERN REGION OF THAILAND
กรศิริ คตภูธร
เกษมชาติ นเรศเสนีย์
บุญเลิศ ไพรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์
การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และ2) เพื่อนาเสนอยุทธศาสตร์การเผยแผ่พทุ ธธรรม
ของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการวิจยั แบบผสานวิธี การวิจยั เชิงปริ มาณใช้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 360 รู ป เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน ส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพ
เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากพระสังฆาธิ การระดับ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอาเภอ เจ้า
คณะตาบล เจ้าอาวาส และผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จานวน 30 รู ป/คน วิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงเนื้อหาโดยการแปลความ และการตีความ
ผลการวิจัย พบว่า 1) หลักพุ ท ธธรรมในการสอนของพระสงฆ์ และวิธี ก ารเผยแผ่ห ลัก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ทั้ง 2 ตัวแปรสามารถทานายการกาหนดยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขต
ภาคเหนื อตอนล่าง ได้ร้อยละ 55.50 (R2 = 0.555) และจากการสัมภาษณ์พระสังฆาธิ การระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้า
คณะอาเภอ เจ้าคณะตาบล เจ้าอาวาส และผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีความคิดเห็นว่า
ยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์โดยภาพรวมมีความคิดเห็นด้วยมากที่ สุด 2) นาเสนอยุทธศาสตร์
การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ สาคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1)
ยุทธศาสตร์ ธารงรักษาแก่นพุทธธรรม 2) ยุทธศาสตร์เสริ มสร้างศรัทธาที่มนั่ คงในพระพุทธศาสนา 3) ยุทธศาสตร์
การปฏิ รูปกิ จการพุทธศาสนา 4) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุ ก และ5) ยุทธศาสตร์
การสร้างเครื อข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์การเผยแผ่, พุทธธรรม
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ABSTRACT
The objectives of this research were to 1) to study the factors affecting the Buddhism propagation
strategies of sangha in northern region of Thailand 2) to propose the strategies for Buddhism propagation of
sangha in northern region of Thailand. The mixed research methods was quantitatively and qualitatively
applied. The quantitative research was conducted by using a questionnaire with the 0.81 reliability for data
collection from 360 samples. The statistical data analysis was done by using percentage, average, standard
deviation, and stepwise regression analysis. The qualitative research was conducted by using structurally
interviewing from 30 purposive samples. The data analysis was the content interpretation.
The results revealed that was 1) Buddhism propagation of sangha and propagation methods, these two
variables having the predicted the strategies for Buddhism propagation of sangha in northern region of Thailand
capability 5 5.5 0 (R2 = 0.555) at the .05 level of the statistical significance; in addition from the interviews,
central ecclesiastical officials who were ecclesiastical provincial governor, ecclesiastical district officer,
ecclesiastical commune-chief and abbot and some executives and officers of National Office of Buddhism
overall agree with the Buddhism propagation strategies of sangha at the highest level and 2) propose the
strategies for Buddhism propagation strategies of sangha in northern region of Thailand consisted of fifth
importance strategies were ( 1 ) The strategy for maintain Buddhism, ( 2 ) The strategy for strengthen faith
security in Buddhism, (3 ) The strategy for Buddhism reform, (4 ) The development strategies for proactive
Buddhism propagation and(5) The fellowship of Buddhists networking strategies.
KEYWORDS: Propagation strategies, Buddhism

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยยึดถือรู ปแบบวิธีการเผยแผ่ และหลักพุทธธรรมในการเผยแผ่
ตามพุทธวิธีที่เริ่ มต้นจากยุคมุขปาฐะ ในสมัยพุทธกาล ยุคพระเจ้าอโศกมหาราช ยุคสมัยสุ โขทัย ยุคสมัยกรุ งศรี
อยุธยา ยุคกรุ งธนบุรี และตราบเท่าปั จจุบนั ในแต่ละยุคสมัยล้วนแต่ยึดถือแนวทางเดี ยวกันคือ แนวทางแห่ งเถร
วาท ที่ยดึ รู ปแบบขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นแนวทางหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด หรื อเรี ยกว่า
นิกายพุทธธรรมเดิม ยึดถือขนบธรรมเนี ยมดั้งเดิมจึงทาให้พระพุทธศาสนาเจริ ญสื บเนื่ องมาเป็ นเวลากว่า 2500 ปี
ตราบจนปั จจุบนั นี้ ซึ่งทาให้พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติไทยในทางพฤตินยั (คนึงนิตย์ จันทบุตร. 2532
: 217) “พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติไทย ดารงฐานะเป็ นกลางและเป็ นศูนย์รวมของจิตใจประชาชน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม ระเบี ยบวินัย รับผิดชอบ
สมัครสมานสามัคคี ส่ งเสริ มความมัน่ คงของชาติท้ งั 3 ด้าน สังคม เศรษฐกิ จ การเมืองการปกครอง กล่าวได้ว่า
ศาสนาเป็ นรากเหง้าแห่งความเป็ นชาติ และความเป็ นเอกลักษณ์ด้ งั เดิมแห่งชาติไทย ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม”
การเผยแผ่หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ณ ปั จจุบนั ประสบปั ญหาอย่างมากทั้งที่
เกิดจากปั จจัยภายในองค์กร และเกิดจากปั จจัยภายนอกองค์กรด้วย (จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร. 2540) ความต้องการ
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ทางวัตถุถาโถมเข้ามาสู่ สังคมไทย ส่ งผลให้สังคมไทยต้องเผชิ ญกับภาวะวิกฤติซ่ ึ งถื อเป็ นความไม่มนั่ คงแห่ ง
สังคมไทยในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ 1) วิกฤติการเมือง 2) วิกฤติดา้ นเศรษฐกิ จ 3) วิกฤติดา้ นสังคม และ4) วิกฤติ
ด้านสิ่ งแวดล้อม วิกฤตเหล่านี้ลว้ นเกิดขึ้นจากผลที่พระพุทธศาสนาถูกลืมเลือนไปจากจิตใจของผูค้ นสมัยใหม่ที่ให้
ความสาคัญกับยุคสมัยนาโนเทคโนโลยี ซึ่ งทาให้เป็ นความท้าทายที่สาคัญยิง่ ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (รศ.
ดร.จานงค์ อดิวฒั นสิ ทธิ์ . 2545) 1) ปั ญหาที่เกิดจากองค์กรภายในพระพุทธศาสนา 2) ปั ญหาการรุ กรานของลัทธิ
ความเชื่อและองค์กรศาสนาอื่น 3) ความเชื่อและค่านิยมใหม่ๆ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสามารถ
สรุ ปออกมาได้เป็ นประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ดงั นี้ 1) ปั ญหาระดับศาสนา คือ มีการบิดเบือนพระธรรมคาสอน 2)
ปั ญหาระดับหลักพระธรรมวินยั คือ มีการตีความหลักพระธรรมวินยั ผิดพลาดคลาดเคลื่อน 3) ปั ญหาระดับองค์กร
ปกครองกากับดูแล ได้แก่ องค์กรปกครองสงฆ์ องค์กรกากับดูแลภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. คณะ
สงฆ์ กฎ ระเบี ยบ คาสั่ง และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง 4) ปั ญหาระดับองค์กร คือ วัด และ5) ปั ญหาระดับบุคคล คื อ
พระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชนทัว่ ไป (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 2554)
การบริ หารกิจการงานคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง คือ จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุ โขทัย
อุตรดิ ตถ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และอุทยั ธานี ยึดหลักในงานบริ หารจัดการกิจการของคณะสงฆ์ใน 6
ด้านที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการ
เผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยได้ดาเนินกิจการงานคณะสงฆ์ให้เป็ นไปตามหลักแห่ ง
พระธรรมวินยั กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ มติ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรื อคาสั่งของ
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อตน การระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัย การลงนิคหกรรม การวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ต่างๆ ตลอดถึงการ
แต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในการบริ หารงานด้านการเผยแผ่หลักพุทธธรรมของพระสังฆาธิ การใน
เขตภาคเหนือตอนล่างนั้น ได้ประสบปั ญหาในการปฏิบตั ิงานเชิงโครงสร้างของการบริ หาร คือ 1) ขาดยุทธศาสตร์
ด้านการเผยแผ่หลักพุทธธรรมที่ชดั เจน 2) ขาดนโยบายด้านการเผยแผ่หลักพุทธธรรมที่ ชดั เจน 3) ขาดโครงการ
และกิจกรรมที่ ส่งเสริ มกระบวนการเผยแผ่ 4) ขาดบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่ชดั เจนในงานด้านการเผยแผ่ 5) ขาด
หน่วยงานรับผิดชอบที่ชดั เจนในการขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่ 6) ขาดการนาหลักธรรมคาสอนที่เป็ นแก่นแท้
มาจัด ท าหลักสู ต รการสอนที่ เป็ นเอกภาพ 7) โครงสร้ างการบริ ห ารงานด้านการเผยแผ่ ห ลักพุ ท ธธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไม่ทนั ต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว (พระราชบัญญัติคณะสงฆ์. 2535)
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อหารู ปแบบ
ยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง ในปั จจัยด้านต่างๆ คือ ยุทธศาสตร์ การ
เผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่างว่าจะส่งเสริ มการเผยแผ่หลักพุทธธรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่างอย่างไร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง
(2) เพื่อนาเสนอยุทธศาสตร์การเผยแผ่พทุ ธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

1919

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องนามา
กาหนดเป็ นกรอบแนวคิ ด ประกอบด้ว ย 1) หลัก ธรรมในการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา จากหนังสื อต่ างๆ คื อ
นวโกวาท. (สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส. 2551). 2) วิธี ก ารเผยแผ่ห ลัก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา จากหนังสื อต่างๆ คือ หลักปฏิบตั ิสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน. (พระธรรมธรราชมหามุนี. 2531).
พุทธวิธีในการสอน. (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2532). พุทธวิธีการบริ หาร. (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร
ธมฺ มจิตฺโต). 2549). และ3) ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง จากหนังสื อ
ต่างๆ คือ (พระราชบัญญัติคณะสงฆ์. 2535). และพระไตรปิ ฎกภาษาไทย ได้กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการกาหนดยุทธศาสตร์
การเผยแผ่พทุ ธธรรม
หลักพุทธธรรมในการสอนของพระสงฆ์
1. หลักการสอนด้วยอริ ยสัจ 4
2. หลักการสอนด้วยไตรลักษณ์ 3
3. หลักการสอนด้วยอุบาสกธรรม 5
4. หลักการสอนด้วยอปริ หานิ ยธรรม 7
5. หลักการสอนด้วยสัปปุริสธรรม 7
6. หลักการสอนด้วยอริ ยมรรค 8
วิธีการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1. วิธีการใช้วธิ ีมุขปาฐะ
2. วิธีการสื่ อสารโดยโทรคมนาคมและดิจิตอล
3. วิธีการปฏิบตั ิธรรม
4. วิธีการบริ หารกิจการงานคณะสงฆ์

ยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พทุ ธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่ าง
1. การสร้างความน่าเชื่อถือที่มนั่ คงให้แก่พุทธศาสนิกชนของคณะสงฆ์
2. การนาเสนอเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักพระธรรมวินยั ของคณะสงฆ์
3. การเผยแผ่ดว้ ยการยึดมัน่ ในหลักธรรมที่ทาให้มนุษย์สัมพันธ์ยงั่ ยืน
4. การสื บต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงของคณะสงฆ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาเรื่ อง “ยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง” ในครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดทิศทางในการวิจยั ไว้เป็ นการศึกษาวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methods) ประกอบด้วย การวิจยั ใน
เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วนสัมพันธ์กนั กับข้อมูลในเชิงคุณภาพ
โดยใช้แ บบสอบถามในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล (นิ ศา ชู โต. 2551 : 24-25) ส่ วนที่ ส อง การวิจัยในเชิ งคุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยทาการวิจัยเชิ งเอกสาร (Documentary Research) กับการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
(Key Informants) ในการวิจยั เชิ งคุณภาพจะทาให้ทราบถึงข้อมูลเชิ งลึก (In-Depth) ผูว้ ิจยั จะนาเสนอวิธีการวิจยั
ตามลาดับ ดังนี้
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1. ประชากร คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง
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ประชากร ได้แก่ พระสังฆาธิ การ ระดับ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะตาบล และเจ้า
อาวาส ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง คือ จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร
พิจิตร และอุทยั ธานี รวมประชากร 4,200 รู ป
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
2.1 การวิจยั เชิ งปริ มาณ คือ ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากรทั้งหมด ในการ
ตอบแบบสอบถาม กาหนดด้วยวิธีของ Taro Yamane โดยใช้ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% โดยกาหนดให้มีความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิ น 5% (บุ ญชม ศรี สะอาด. 2545 : 41-42) โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิจากจานวน
ประชากรทั้งหมด 4,200 รู ป รวมจานวนทั้งสิ้น 360 รู ป
2.2 การวิจยั เชิ งคุณภาพ คือ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 พระสังฆาธิการในเขตภาคเหนือตอนล่าง จานวน 20 รู ป
กลุ่ ม ที่ 2 ผูบ้ ริ ห าร เจ้าหน้าที่ สานักงานพระพุ ท ธศาสนาจังหวัด ในเขตภาคเหนื อตอนล่ าง
จานวน 10 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้น ประกอบด้วย
1.1 ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่ อการกาหนดยุทธศาสตร์ คื อ หลักพุท ธธรรมในการสอนของพระสงฆ์
ได้แก่ 1) หลักการสอนด้วยอริ ยสัจ 4 2) หลักการสอนด้วยไตรลักษณ์ 3 3) หลักการสอนด้วยอุบาสกธรรม 5 4)
หลักการสอนด้วยอปริ หานิยธรรม 7 5) หลักการสอนด้วยสัปปุริสธรรม 7 และ6) หลักการสอนด้วยอริ ยมรรค 8
1.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ คือ วิธีการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ได้แก่ 1) วิธีการใช้วิธีมุขปาฐะ 2)วิธีการสื่ อสารโดยการพิมพ์ 3) วิธีการสื่ อสารโดยโทรคมนาคมและดิ จิตอล 4)
วิธีการปฏิบตั ิธรรม และ5) วิธีการบริ หารกิจการงานคณะสงฆ์
2. ตัว แปรตาม คื อ ยุท ธศาสตร์ ก ารเผยแผ่ พุ ท ธธรรมของคณะสงฆ์ ใ นเขตภาคเหนื อ ตอนล่ า ง
ประกอบด้วย 1) การสร้างความน่ าเชื่ อถื อที่ มนั่ คงให้แก่ พุทธศาสนิ กชนของคณะสงฆ์ 2) การนาเสนอเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามหลักพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ 3) การเผยแผ่ดว้ ยการยึดมัน่ ในหลักธรรมที่ ทาให้มนุ ษย์
สัมพันธ์ยงั่ ยืน และ4) การสื บต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงของคณะสงฆ์
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้โดยใช้วิธีการวิจยั แบบผสานวิธีท้ งั แบบ
การวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพควบคู่กนั ประกอบด้วย
1. การวิจยั เชิงปริ มาณ
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิงปริ มาณ เป็ นแบบสอบถามที่ ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
เองโดยนาไปใช้กบั พระสังฆาธิการในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในการสอนของพระสงฆ์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนื อ
ตอนล่าง
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พุทธธรรมของ
คณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กบั กลุ่มตัวอย่างในเขตภาคเหนื อตอนล่าง คือ จังหวัดพิษณุโลก ตาก
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และอุทยั ธานี ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 พระสังฆาธิการ
ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง จานวน 20 รู ป กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขต
ภาคเหนื อตอนล่างจานวน 10 คน รวมจานวนทั้งสิ้ น 30 รู ป/คน โดยการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกรอบแนวคิดในการวิจยั เป็ นหลักในการกาหนดประเด็นคาถามในการวิจยั เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสาคัญ ดังนี้
1.1 ผูว้ ิจยั นาหนังสื อนาจากบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถึงสานักงานเจ้าคณะพระสังฆาธิ การ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และขอความร่ วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่กาหนดด้วยตัวเอง
1.3 ผูว้ ิจยั อธิ บายการกรอกข้อมูลแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ตามขั้นตอนต่อไป
2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
2.1 ทาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสัมภาษณ์กบั กลุ่มที่ 1 โดยการ
สัมภาษณ์เจ้าคณะพระสังฆาธิ การระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะตาบล และเจ้าอาวาส จานวน 20
รู ป และกลุ่มที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จานวน 10 คน
2.2 นัดหมายวัน เวลา และสถานที่สาหรับการสัมภาษณ์ท้ งั เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ น
2.3 ดาเนินการสัมภาษณ์ ตามที่นดั หมาย
2.4 ถอดเทปบันทึกการสัมภาษณ์พร้อมทั้งวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อนามาประกอบการสรุ ปผลการวิจยั
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลที่ได้นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 360 ชุด นามาวิเคราะห์
1.1 ใช้สถิติค่าร้อยละ และการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวัดระดับ
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต้น
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1.3 ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) เพื่อเลือกตัวแปร
ต้นที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พทุ ธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
2. การวิเคราะห์ เชิ งคุ ณ ภาพ ผูว้ ิจัย รวบรวมข้อ มู ล การวิจัย เชิ งคุ ณ ภาพจากการสัม ภาษณ์ แ บบมี
โครงสร้าง โดยนามาจัดกลุ่มคาตอบวิเคราะห์ รายข้อ และวิเคราะห์โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เนื้ อหาประกอบ
บริ บท (Content Analysis Techniques) โดยสรุ ปการสังเคราะห์เนื้อหาและนาเสนอข้อมูลแต่ละประเด็นต่อไป

5. สรุ ปผลการวิจัย
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พทุ ธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั โดยรวมดังนี้
1. ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง
พบว่า ประกอบด้วยปั จจัยสาคัญ 2 ปั จจัย โดยพิจารณาตามสมการพยากรณ์ซ่ ึงลาดับจากสูงไปต่า ได้แก่ หลักพุทธ
ธรรมในการสอนของพระสงฆ์ (β = 0.469) และวิธีการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (β = 0.359) โดย
ปั จจัยดังกล่าวสามารถทานายความผันแปรของสภาพและปั ญหาของการเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขต
ภาคเหนื อตอนล่าง ได้ร้อยละ 54.50 (R2 = 0.545) ที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จากการสัมภาษณ์ ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญ พบว่า ยังมีปัจจัยที่สาคัญอื่นอีกสองประการ คือ ปั จจัยด้านหลักพุทธธรรมในการสอนของพระสงฆ์ ที่คณะ
สงฆ์ตอ้ งยึดถือหลักพุทธธรรมที่เป็ นหัวใจแห่ งพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศให้
เป็ นอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ มาอย่างได้ผลในอดีต และอีกปั จจัยหนึ่ งปั จจัยด้านวิธีการเผยแผ่หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และควรเพิ่มความแปลกใหม่ในรู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการเผยแผ่เพื่อให้พุทธศาสนิ กชนเกิ ด
ความสนใจ และควรสร้างเครื อข่ายในการเผยแผ่กบั กลุ่มศาสนาต่างๆ ทัว่ โลกด้วย
2. ปั ญ หาและข้อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง ยุท ธศาสตร์ ก ารเผยแผ่พุ ท ธธรรมของคณะสงฆ์ ในเขต
ภาคเหนื อ ตอนล่ าง พบว่า สภาพปั ญ หาโดยรวมของยุท ธศาสตร์ ก ารเผยแผ่พุ ท ธธรรมของคณะสงฆ์ ในเขต
ภาคเหนื อตอนล่าง ประกอบด้วย 1) ปั ญหาภายในการบริ หารจัดการกิ จการงานคณะสงฆ์ 2) ปั ญหาภายนอกจาก
ต่างศาสนาที่มุ่งจะทาลายความน่าเชื่อถือของคณะสงฆ์ 3) ปั ญหาในการจัดระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย 4)
ปั ญ หาด้า นความประพฤติ ข องพระสงฆ์ และ5) ปั ญ หาพื้ น ฐานความรู ้ แ ละเข้า ใจในพระพุ ท ธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชน ส่ วนข้อเสนอแนะในการกาหนดยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนื อ
ตอนล่างประกอบด้วย 1) ควรปฏิรูประบบการบริ การจัดการกิจการงานของคณะสงฆ์ 2) ควรสานความสัมพันธ์
กับศาสนาต่างๆ 3) ควรปฏิรูประบบการการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 4) ควรมีมาตรการควบคุมพฤติกรรมของ
พระสงฆ์ด้วยการบังคับใช้พระธรรมวินัยให้เข้มแข็ง และ5) ควรสร้างความน่ าเชื่ อถือและน่ าเคารพให้เกิ ดแก่
พุทธศาสนิกชน

6. อภิปรายผล
การอภิปรายผลปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลโดยรวมดังนี้
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ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พทุ ธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
พบว่า ยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเห็ นด้วย
มาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า การสร้างความน่ าเชื่ อถื อที่ มนั่ คงให้แก่ พุท ธศาสนิ กชนของคณะสงฆ์ พระสงฆ์มี
รู ปแบบที่ยดึ ถืออย่างมัน่ คงมาจากสมัยพุทธกาลเป็ นแบบแผนในการประพฤติ การนาเสนอเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตามหลักพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ การนาเสนอหลักธรรมของพระสงฆ์มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลายและมี
ความทันสมัยตามหลักพระธรรมวินยั อย่างเหมาะสม การเผยแผ่ดว้ ยการยึดมัน่ ในหลักธรรมที่ทาให้มนุษย์สมั พันธ์
ยัง่ ยืน พระสงฆ์สามารถนาหลักธรรมไปเผยแผ่ดว้ ยยึดถือความหวังดี ต่อสรรพสัตว์ที่เน้นถึงประโยชน์สูงสุ ดคือ
พระนิ พพานที่ทาให้สตั ว์ท้ งั หลายหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร การสื บต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดารงอยู่
อย่างมัน่ คงของคณะสงฆ์ คณะสงฆ์มีความประพฤติที่ยึดถือเอากรอบแห่ งพระธรรมวินยั เป็ นแนวทางอันงดงาม
แห่ งข้อวัตรปฏิ บัติตนถึงแม้จะมีจุดด้อยบ้างแต่จุดดี ก็คือวิถีทางแห่ งเถรวาทที่ ยงั มัน่ คงอย่างไม่มีสั่นคลอน การ
บริ หารกิจการงานคณะสงฆ์ก็เป็ นไปเพื่อประโยชน์ท้ งั สองด้านคือ แก่พระสงฆ์และประโยชน์สุขแก่สงั คมไทย กฏ
ระเบียบ คาสั่ง ต่างๆ ที่คณะสงฆ์กาหนดขึ้นมาล้วนเป็ นความปรารถนาดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ทั้งสิ้ น รู ปแบบการนาเสนอหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา คือ การเทศนาธรรม การปาฐกถาธรรม การ
อภิ ป รายธรรม การบรรยายธรรม และการสนทนาธรรม ที่ มี การประยุกต์ให้เหมาะกับ ยุคสมัยอยู่เสมอท าให้
พระพุทธศาสนาเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกอย่างรวดเร็ วในเวลาอันสั้นรวมถึงวิธีการปฏิบตั ิท้ งั สมถะและวิปัสสนาที่เป็ น
จุดแข็งล้วนทาให้ชาวโลกหันมาสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (กรกต ชาบัณฑิต .
2556) ท าการศึ ก ษาเรื่ อง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเชิ ง รุ กผลการวิ จั ย พบว่ า การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอดีตด้วยรู ปแบบการเผยแผ่รูปแบบเก่า มีเป้ าหมายที่ชดั เจนคือเพื่อประโยชน์สุขแก่เวไนยสัตว์
ทั้งหลาย และเพื่อให้เวไนยสัตว์ท้ งั หลายได้บรรลุมรรคผลและนิ พพาน สาหรับรู ปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในอดี ตนั้น มี ท้ งั เชิ งรั บและเชิ งรุ กส่ วนวิธีการเผยแผ่ของพระพุทธองค์ทรงมี พุทธวิธีการเผยแผ่หลายแบบ ซึ่ ง
พระองค์ท รงประยุก ต์วิ ธี ก ารเผยแผ่ใ ห้ เข้ากับ บุ ค คล สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ งรู ป แบบและวิธี ก ารเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอดีตล้วนมีประสิ ทธิ ภาพและประสบผลสาเร็ จทั้งสิ้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปั จจุบนั มี
เป้ าหมายการเผยแผ่เพื่อมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิ กชนมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา
อย่างถูกต้องและสามารถนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น สาหรับรู ปแบบการเผยแผ่น้ นั ใน
ปั จจุบนั เป็ นแบบเชิงรุ กมากกว่าเชิงรับ ส่วนวิธีการเผยแผ่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถและเชี่ยวชาญของผูเ้ ผยแผ่ ซึ่ ง
มีวิธีการเทศนาธรรมปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนกรรมฐาน และการสอนแบบประยุกต์
ยุท ธศาสตร์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิ งรุ ก ของพระสงฆ์ไทย มี เป้ าหมาย 3 ด้านคื อ 1) ด้านการศึ กษา เป็ น
การศึกษาเรื่ องไตรสิ กขา 2) ด้านศาสนาคือ การเรี ยนรู ้ และเข้าใจศาสนพิธีต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา และ3) ด้าน
วัฒนธรรม คือ การตระหนักถึงคุณค่าทางประเพณี และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา สาหรับรู ปแบบและวิธีการ
เผยแผ่พระศาสนานั้นต้องเป็ นแบบเชิงรุ กโดยผูเ้ ผยแผ่พระศาสนา แต่ละท่านต้องประยุกต์ความถนัดของตนให้เกิด
ผลส าเร็ จ ตามเป้ าหมายที่ ว างไว้ต ามยุท ธศาสตร์ ก ารเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาเชิ ง รุ ก ที่ น าเสนอประกอบด้ว ย
ยุท ธศาสตร์ 4 ด้าน คื อ 1) ยุท ธศาสตร์ ก ารสร้ างเครื อ ข่ าย โดยใช้ค วามร่ ว มมื อ จากทุ ก องค์ก รที่ เกี่ ย วข้อ ง 2)
ยุทธศาสตร์ การขยายพลัง โดยสนธิความสามารถของกลุ่มศาสนิ กชนต่างๆ ให้เกิดพลัง 3) ยุทธศาสตร์ การปลูกฝัง
ศรัทธา กระทาโดยพัฒนาแบบการปฏิ บตั ิในการเข้าถึงหลักธรรมอย่างถูกต้อง และ4) ยุทธศาสตร์ การแสวงหา
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ความหลุดพ้นกระทาโดยมุ่งเน้นปฏิบตั ิต่อกลุ่มพุทธศาสนิ กชนที่เหมาะสม เพื่อการหลุดพ้นทุกข์อย่างแท้จริ ง ซึ่ ง
เป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญที่สามารถใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิของคณะสงฆ์ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิง
รุ กต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (อุทิศ จิตเงิน. 2542) ศึกษา เรื่ องพุทธปรัชญาเพื่อพลังชุมชน ผลการศึกษา
พบว่า พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคาสอนต่างๆ มากมายหลายหมวดแต่ละหมวดมีระดับความลึกซึ้ งที่ แตกต่าง
กัน ทั้ง ทางในทางโลกิ ย ธรรมและโลกุ ต ตรธรรม และภายในหลัก ธรรมแต่ ล ะหมวดก็ มี ข ้อ ปลี ก ย่อ ยหรื อ
องค์ประกอบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันส่งเสริ มสนับสนุนเกื้อกูลกันทั้งภายในหมวดเดียวกันและระหว่างหมวดเป็ นดัง
โครงข่ายใยแมงมุมหลักการของพุทธปรัชญาที่สาคัญประการหนึ่ง คือ พุทธปรัชญาเป็ นกระบวนการฝึ กอบรมและ
พัฒนามนุษย์ให้รู้ เข้าใจ และมีท่าทีที่ถูกต้องต่อสิ่ งต่างๆ และสามารถนามาปฏิบตั ิได้จริ งรวมทั้งรู ้และเข้าใจผลการ
ปฏิ บัติน้ ันด้วยไม่ใช่ เพียงแค่คิด รู ้ เข้าใจเฉพาะแต่ในทฤษฎี เท่ านั้นเพราะพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาแห่ งการ
กระทา (กรรมวาทและกิริยาวาท) เป็ นศาสนาแห่ งความเพียรพยายามไม่ใช่ศาสนาแห่ งการอ้อนวอนร้องขอแต่ลง
มือทาด้วยตนเองจากแนวคิดดังกล่าวสามารถนามาประยุกต์ใช้สร้างพลังชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งได้โดยลาดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ 1) การสร้างพลังความคิดหรื อสัมมาทิฏฐิร่วม 2) การสร้างพลังแห่งการกระทา 3) การสร้าง
ความมีระเบียบวินยั และการป้ องกันความสลายของชุมชน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) คณะสงฆ์ควรกาหนดยุทธศาสตร์ โดยยึดหลักพุทธธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธ
เจ้าเป็ นหลัก
(2) คณะสงฆ์ควรยึดรู ปแบบวิธีการเผยแผ่ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นแบบแผนในการ
ดาเนินงานกิจการงานศาสนาด้านการเผยแผ่
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) คณะสงฆ์ควรกาหนดยุทธศาสตร์ที่ชดั เจนเพื่อที่จะสามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) คณะสงฆ์ควรสร้างเครื อข่ายร่ วมมือกันในการดาเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็ น
การสร้างศาสนิกสัมพันธ์

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณาจารย์ทุกท่าน ขอขอบคุณ
ประธานที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ พลเอกดร. เกษมชาติ นเรศเสนี ย ์ และดร.บุญเลิศ ไพริ นทร์ อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
วิทยานิ พนธ์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจาหลักสู ตรรัฐประศาสตร์ ทุกท่ าน ขอขอบคุ ณผูท้ รงคุ ณวุฒิทุกท่าน
ขอขอบคุ ณ เจ้าหน้าที่ ข องคุ ณ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ทุ ก ท่ าน ที่ ให้ ก าร
สนับสนุนในการทาวิจยั ครั้งนี้จนประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดียงิ่
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บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพระราชอัจฉริ ยลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชในหนังสื อพระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนก การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ผูว้ ิจยั ใช้
แนวคิ ดเรื่ อ งความสัม พัน ธ์ระหว่างกวี วรรณกรรม และสังคม การศึ กษาวรรณกรรมแนวชี วประวัติ พระราช
สมัญญาและพระเกี ยรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนาเสนอผลการวิจัยใน
รู ปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า พระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกสะท้อนพระราชอัจฉริ ยลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สอดคล้องกับพระราชสมัญญาและพระเกี ยรติคุณที่ประชาชนชาวไทยและ
นานาชาติถวายแด่พระองค์ท้ งั หมด 9 ด้าน ได้แก่ จอมปราชญ์แห่ งแผ่นดิ น อัครศิ ลปิ น กษัตริ ยเ์ กษตร พระบิ ดา
แห่ งเทคโนโลยีของไทย พระมหากษัตริ ยน์ ักพัฒ นา พ่อแห่ งแผ่นดิ น พระผูเ้ ป็ นครู แห่ งแผ่นดิ น พระบิ ดาแห่ ง
การประดิ ษ ฐ์โลก และพระภัท รมหาราช นอกจากพระราชนิ พ นธ์ เรื่ อ งพระมหาชนกมี คุ ณ ค่ าในการให้ ค ติ
เรื่ องความวิริยะจากเรื่ องราวของพระมหาชนกผูเ้ ป็ นพระโพธิสตั ว์ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาแล้ว ผูอ้ ่านยัง
ได้ทราบและเรี ยนรู ้พระราชอัจฉริ ยลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านกลวิธีทาง
วรรณศิ ล ป์ และองค์ป ระกอบต่างๆ ในการสร้ างสรรค์รูป เล่ม หนังสื อ พระราชนิ พ นธ์เรื่ องพระมหาชนกเป็ น
วรรณกรรมล้ าค่าหรื อหนังสื อที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของสังคมไทยจากการสะท้อนและบันทึกเรื่ องราวของพระมหากษัตริ ย ์
ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก “ผูท้ รงปราดเปรื่ องในศาสตร์และศิลป์ ” ให้คนไทยได้เรี ยนรู ้ตลอดไป
คาสาคัญ: พระราชนิพนธ์เรื่ องพระมหาชนก, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,
พระราชอัจฉริ ยลักษณ์

ABSTRACT
This study aims at analyzing the prodigious ability of His Majesty the Late King Bhumibol
Adulyadej, through one of his literary works-the story of Mahajanaka. This documentary research employs the
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framework of the relationships among the writer, literary work and society. The background knowledge of
autobiographical literary works, the royal designations and virtue of His Majesty the late King Bhumibol
Adulyadej are also beneficial for the descriptive analysis of the study’s results.
It was found that the story of Mahajanaka reflects the prodigious ability of His Majesty the late King
Bhumibol Adulyadej which is in line with His royal designations and praise from both Thais and foreigners.
The late King was known as the country’s Sage, the Maestro, the King of agriculture, the Father of Thailand’s
technology, the King Developer, the country’s Father, the country’s Teacher, the Father of the world’s
inventions, and the glorious King. These royal designations embody His ability in 9 aspects. The didactic story
of Mahajanaka not only portrays the perseverance of Prince Mahajanaka as a Bodhisattva but also reflects the
prodigious ability of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej through several literary devices.His
Majesty’s story of Mahajanaka is considered a seminal work or a sacred book of the country, which reflects and
records the life of the great King, who worked the hardest in the world, and who is the Sage of “art and
science.” All Thais can forever learn about Him from this book.
KEYWORDS: The King’s story of Mahajanaka, His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej, prodigious
ability

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
พระมหาชนกเป็ นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สงั คมไทยรู ้จกั
อย่างแพร่ หลายและเป็ นที่ นิยม เนื้ อเรื่ องแสดงคติธรรมเรื่ องความเพียรแท้ที่จะนาบุคคลไปสู่ ความสาเร็ จในชีวิต
ผ่านเรื่ องราวของพระมหาชนกผูไ้ ม่ละความเพียร ว่ายน้ าอยูใ่ นมหาสมุทรด้วยความมุ่งมัน่ เป็ นเวลาถึง 7 วัน 7 คืน
จนนางมณี เมขลาเหาะมาอุม้ พาไปขึ้นฝั่ ง ต่อมาพระมหาชนกได้เป็ นกษัตริ ยค์ รองเมืองมิถิลาตามความประสงค์
พระองค์ได้ฟ้ื นฟูตน้ มะม่วงที่ชาวเมืองทาลายเพราะขาดสติปัญญา และก่อตั้งปูทะเลย์มหาวิชชาลัยหรื อโพธิ ยาลัย
ให้เป็ นสถาบันทางการศึกษา
การพระราชนิ พ นธ์ เรื่ องพระมหาชนกท าให้ ค วามนิ ย มชาดกในสั ง คมไทยฟื้ นกลับ มาอี ก ครั้ ง
นอกเหนือจากความนิยมเรื่ องเวสสันดรชาดกที่มีมาแต่โบราณ รื่ นฤทัย สัจจพันธ์ (2552: 75-85) กล่าวถึงที่มาของ
พระราชนิพนธ์เรื่ องพระมหาชนก สรุ ปได้วา่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงนาเนื้อเรื่ องมา
จากอรรถกถามหาชนก พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิ กาย ในพระไตรปิ ฎก แต่ทรงดัดแปลงเนื้ อเรื่ องให้แตกต่าง
ออกไปเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายและแสดงถึงพระราชดาริ ของผูท้ รงพระราชนิพนธ์ พระราชนิพนธ์เรื่ องพระมหาชนก
ตี พิ ม พ์เผยแพร่ ค รั้ งแรกเมื่ อ พ.ศ. 2539 รวมระยะเวลาที่ ท รงพระราชนิ พ นธ์ ท้ ัง สิ้ น 19 ปี (พ.ศ. 2520-2539)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดารัสเกี่ยวกับพระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกไว้วา่
ทรงรักพระราชนิพนธ์เรื่ องนี้ ยงิ่ กว่าพระราชนิพนธ์เรื่ องอื่น พระราชนิพนธ์เรื่ องอื่นไม่อาจเทียบกับพระราชนิพนธ์
เรื่ องพระมหาชนกได้ และการพระราชนิ พนธ์เรื่ องนี้เป็ นการทางานที่คุม้ ค่า อีกทั้งมีผเู ้ ห็นว่า พระราชนิ พนธ์เรื่ องนี้
นับว่าเป็ นหนังสื อศักดิ์สิทธิ์ของสังคมไทย
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นับตั้งแต่พระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกตีพิมพ์เผยแพร่ มีนกั วิชาการให้ความสนใจศึ กษาพระราช
นิ พนธ์เรื่ องนี้ เป็ นจานวนมาก ทั้งในด้านคุณธรรม ภาษาวรรณศิลป์ และการนาแนวคิดจากพระราชนิ พนธ์ไปใช้
พัฒ นาสังคม มี นักวิชาการบางท่ าน มองเห็ นว่า พระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกได้สะท้อนพระราชอัจฉริ ย
ลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ไม่ได้มุ่งศึ กษาประเด็นดังกล่าวเป็ นหลักอย่าง
จริ งจัง เช่ น วนิ ดา บารุ งไทย (2542: 1-12) เขียนบทความเรื่ อง “พระมหาชนก พระราชนิ พนธ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ความงดงามแห่ งวรรณกรรมสยาม ความงดงามแห่ งน้ าพระราชหฤทัย” สรุ ปได้วา่
ว่า องค์ประกอบและเรื่ องราวของพระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกสะท้อนพระอารมณ์ขนั พระปรี ชาสามารถใน
เชิ งภาษา ความใฝ่ พระทัยในการฟื้ นฟู บูรณะ และสร้างสรรค์งานเกษตรกรรมของชาติตลอดมา ทรงโปรดงาน
แผนที่ และการพยากรณ์ อากาศ ความสนพระทัยและทรงมี พระปรี ชาสามารถในเชิ งประดิ ษ ฐ์ และความสน
พระทัยด้านการศึกษา ชานาญ รอดเหตุภยั (2545: 286-317) เขียนรายงานการวิจยั เรื่ อง “พระราชอัจฉริ ยปรี ชญา
แห่ งพระมหากษัตริ ยใ์ นการสร้างสรรค์ภาษาและวรรณกรรม” สรุ ปได้วา่ พระราชอัจฉริ ยภาพทางด้านวรรณศิลป์
ในพระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนก ได้แก่ ศิลปะการเลือกสรรแน วคิด ศิลปะการสร้างสรรค์สารัตถะ ศิลปะการ
ดาเนิ นเรื่ อง และศิ ลปะการใช้ภาษา และรื่ นฤทัย สัจจพันธ์ (2557: 73-109) เขียนบทความเรื่ อง “พระมหาชนก:
คาสอนจากพ่อ” สรุ ปได้ว่า พระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกแสดงให้เห็ นถึงพระลักษณะของผูท้ รงพระราช
นิพนธ์ คือ การศึกษาค้นคว้าความรู ้แขนงต่างๆ ทรงทดลองกระทาเป็ นแบบอย่าง แล้วทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
เผยแพร่ ความรู ้น้ นั แก่ประชาชน การนาเสนอยุทธศาสตร์ สาคัญแห่ งการพัฒนาคนและสังคมไทยตามพระราช
ปณิ ธาน คือ การบูรณาการยุทธศาสตร์ แห่ งการพัฒนาและสู ตรแห่ งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ความเพียร
ปั ญญา และกาลัง
ผูว้ ิจยั สนใจวิเคราะห์ พ ระราชอัจฉริ ยลักษณ์ ใ นพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพ ลอดุ ลยเดชที่
ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่ องพระมหาชนกให้ชดั เจน การศึกษาครั้งนี้ จะทาให้เห็นคุณค่าของพระราชนิพนธ์เรื่ อง
พระมหาชนกที่แฝงตัวตนของผูแ้ ต่ง โดยเฉพาะพระราชอัจฉริ ยลักษณ์ของผูท้ รงพระราชนิ พนธ์ไว้ดว้ ย อันแสดง
ให้ เห็ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งกวี วรรณกรรม และสั ง คมอย่างเด่ น ชัด รวมถึ ง การขยายแนวทางการศึ ก ษา
วรรณกรรมเรื่ องนี้ให้กว้างขวางและดารงอยูใ่ นสังคมไทยตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระวิริยอุตสาหะอย่างยิง่ ยวดในการพระราชนิพนธ์วรรณกรรมเรื่ องนี้เป็ นระยะเวลายาวนานถึง 19 ปี

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึ กษาพระราชอัจฉริ ยลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ สะท้อนจาก
พระราชนิพนธ์เรื่ องพระมหาชนก

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจัยใช้แ นวคิ ด ทางวรรณกรรมเรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างกวี วรรณกรรม และสั งคม การศึ ก ษา
วรรณกรรมแนวชี วประวัติ พระราชสมัญ ญาในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และ
พระเกี ยรติ คุณ ที่ ประชาชนชาวไทยและนานาชาติ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช
มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ าง กวี วรรณกรรม และสังคม จากความคิดของวิทย์ ศิวะศริ ยานนท์ (2544:
196-235) สรุ ป ได้ว่า วรรณกรรมเป็ นแสงสะท้อ นหรื อ เป็ นฉายาของชี วิต ทุ ก แง่ มุ ม ของชี วิ ต จะปรากฏใน
วรรณกรรม ทั้งชี วิตของมนุษย์ทวั่ ไปและชีวิตของกวีดว้ ย กวีเป็ นทั้งนักประพันธ์ เป็ นหน่ วยหนึ่ งของคนรุ่ นนั้น
และเป็ นพลเมืองของสังคม กวีสร้างสรรค์ศิลปะของตนให้เลิศลอยเพื่อสื่ อความคิด ความรู ้สึก อุดมคติของตน
ที่ ตนมีส่วนร่ วมกับคนร่ วมสมัยออกมาผ่านวรรณกรรม วรรณกรรมจึ งเป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูแ้ ต่งกับ
ผูอ้ ่าน วรรณกรรมกับตัวตนและความรู ้สึกนึกคิดของกวีจึงมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
3.2 การศึกษาวรรณกรรมแนวชี วประวัติ จากความคิดของประคอง เจริ ญจิตรกรรม (2551: 116120) สรุ ปได้วา่ การศึกษาวรรณกรรมแนวชีวประวัติจะเกี่ยวข้องกับชีวติ ของผูแ้ ต่งและความคิดของผูแ้ ต่งที่ปรากฏ
ในงานวรรณกรรม บางครั้งชีวติ ของผูแ้ ต่งเป็ นข้อมูลสาคัญในการแต่งเรื่ อง บางครั้งความคิดของผูแ้ ต่งก็มีอิทธิพล
ต่อยุคสมัยของผูแ้ ต่ง บางครั้งสามารถชี้นาผูอ้ ่านไปสู่ ความคิดที่ กว้างไกลในโลกอนาคต ชีวประวัติของผูแ้ ต่งจึ ง
เปรี ยบเสมือนเงาที่แฝงอยูใ่ นผลงานของผูแ้ ต่งแต่ละคนเสมอ การศึกษาวรรณกรรมแนวชีวประวัติในประเทศไทย
มี 2 แนวทาง คือ การนาชีวประวัติของผูแ้ ต่งมาประกอบการศึกษาวรรณกรรม เพื่อให้เข้าใจวรรณกรรมเรื่ องนั้นๆ
กระจ่ างชัด ขึ้ น และ การน าวรรณกรรมมาวิเคราะห์ เพื่ อ ทราบความเป็ นไปของชี วิต และความคิ ด ของผูแ้ ต่ ง
การศึ กษาวรรณกรรมแนวชี วประวัติ เพื่ อ ให้ท ราบความเป็ นไปของชี วิต และความคิ ด ของผู ้แต่ ง เช่ น ชลดา
เรื องรักษ์ลิขิต (2559: 8-60) เขียนบทความวิจยั เรื่ อง “สหวิทยาการในงานของสุนทรภู่” พบว่า งานวรรณกรรมของ
สุนทรภู่ โดยเฉพาะเรื่ องพระอภัยมณี แสดงให้เห็นว่า สุนทรภู่มีความรู ้เรื่ องต่างๆ อย่างหลากหลาย มีความรู ้ลึกใน
ั ญา สุ จฉายา (2545: 109-113)
เรื่ องต่างๆ ไม่นอ้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ รู ้พงศาวดารจีนแปลเป็ นไทยอย่างลึกซึ้ ง สุ กญ
เขียนบทความเรื่ อง “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะนักคติ ชน” กล่าวว่า จากการรวบรวม
พระราชนิ พนธ์เรื่ องต่างๆ พบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็ นนักคติ ชน ทรงสนพระราช
หฤทัยในอาชีพราษฎร แผนที่ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม นิ ทาน วรรณกรรม ความเชื่อ มนุษย์ ตลอดรัชกาลที่พระองค์
เสด็จ ประพาสยังท้องถิ่ น ต่างๆ ทรงบัน ทึ ก คลังข้อมู ล ท้องถิ่ น ที่ ส าคัญ ยิ่ง หากจัด ประเภทมี ท้ ังนิ ท านพื้ น บ้าน
เพลงพื้ นบ้าน การละเล่น การแสดง ความเชื่ อ ประเพณี พิ ธีกรรม และหัตถกรรมพื้นบ้าน และทรงเก็บ ข้อมู ล
ลักษณะเดียวกับนักคติชน
3.3 พระราชสมัญญาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชสมัญญาที่จะ
นามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ อัครศิลปิ น พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระมหากษัตริ ยน์ กั พัฒนา พระผูเ้ ป็ นครู
แห่งแผ่นดิน และพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก
3.4 พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระเกียรติคุณที่จะนามา
เป็ นแนวทางการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ จอมปราชญ์แห่ งแผ่นดิ น กษัตริ ยเ์ กษตร พ่อแห่ งแผ่นดิ น และพระภัทร
มหาราช

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาวิ จั ย เรื่ องนี้ เป็ น การศึ กษาวิ เ คราะห์ จากเอกสาร (Documentary research) จะแสดง
ผลการศึกษาวิจยั ที่มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การศึกษา และในการรายงานผลการวิจยั ใช้แบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) มีวธิ ีดาเนินการวิจยั ดังนี้
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1. ศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่ องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. ศึ กษาพระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิ จ พระบรมราโชวาทและพระราชดารัสในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากเอกสารต่างๆ
3. ศึ กษาแนวคิดทางวรรณกรรมเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับผูแ้ ต่ง พระราชสมัญญาใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระเกียรติคุณที่ประชาชนชาวไทยและนานาชาติถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากเอกสารและงานวิจยั
4. วิ เคราะห์ พ ระราชอัจ ฉริ ยลัก ษณ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชจาก
พระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกที่ สอดคล้องกับพระราชสมัญญา และพระเกี ยรติ คุณ ที่ ทรงได้รับการยกย่อง
พระเกียรติคุณทั้งจากประชาชนชาวไทยและนานาชาติ
5. สรุ ปและอภิปรายผล

5. ขอบเขตการวิจัย
5.1 ต้นฉบับพระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนก ใช้ตน้ ฉบับตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2557 โดยบริ ษทั อัมริ นทร์
บุ๊คเซ็นเตอร์ จากัด จานวน 162 หน้า
5.2 ศึ ก ษาพระราชอัจ ฉริ ยลัก ษณ์ ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช จาก
พระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกที่ ปรากฏชัดเจนซึ่ งสอดคล้องกับพระราชสมัญญาและพระเกี ยรติคุณทั้งหมด
9 ด้ า น ได้ แ ก่ จอมปราชญ์ แ ห่ งแผ่ น ดิ น อั ค รศิ ล ปิ น กษั ต ริ ย์เ กษตร พระบิ ด าแห่ งเทคโนโลยี ข องไทย
พระมหากษัตริ ยน์ ักพัฒ นา พ่อ แห่ งแผ่น ดิ น พระผูเ้ ป็ นครู แห่ งแผ่น ดิ น พระบิ ด าแห่ งการประดิ ษ ฐ์โลก และ
พระภัทรมหาราช

6. สรุ ปผลการวิจัย
พระราชนิ พ นธ์เรื่ องพระมหาชนกสะท้อนพระราชอัจฉริ ยลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทร
มหาภูมิพ ลอดุ ลยเดชทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ จอมปราชญ์แห่ งแผ่นดิ น อัครศิ ลปิ น กษัตริ ยเ์ กษตร พระบิ ดาแห่ ง
เทคโนโลยีของไทย พระมหากษัตริ ยน์ ักพัฒนา พ่อแห่ งแผ่นดิ น พระผูเ้ ป็ นครู แห่ งแผ่นดิ น พระบิ ดาแห่ งการ
ประดิ ษฐ์โลก และพระภัทรมหาราช พระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกได้สะท้อน บันทึ กพระราชประวัติและ
พระปรี ชาสามารถของผูท้ รงพระราชนิพนธ์ไว้อย่างแยบยล ดังนี้
6.1 จอมปราชญ์ แห่ งแผ่ นดิน ประชาชนชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระเกี ยรติคุณแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า “จอมปราชญ์แห่ งแผ่นดิน” เนื่ องจากทรงมีความรู ้ความชานาญในศาสตร์
และศิลป์ หลากหลายแขนง ดังเห็นเป็ นประจักษ์จากการดาเนินโครงการต่างๆ เพื่อบาบัดทุกข์บารุ งสุขแก่พสกนิกร
ไทยมาตลอดระยะเวลาแห่ งการครองสิ ริราชสมบัติ 70 ปี พระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกแสดงถึ งพระราช
อัจฉริ ยลักษณ์ในฐานะจอมปราชญ์ผรู ้ ู ้ธรรมและจอมปราชญ์นานาศาสตร์
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดชทรงแตกฉานในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ทรงนาเสนอแนวคิดเรื่ องความเพียรและปั ญญาผ่านตัวละครพระมหาชนกโพธิ สัตว์ที่เปี่ ยมด้วยวิริยะและปั ญญา
หลังจากที่ได้ไตร่ ตรองด้วยพระปั ญญาอันเฉี ยบแหลม กาหนดเป้ าหมายที่จะเดินทางไปถึงเมืองมิถิลา แล้วจึงทรง
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มีพระวิริยะว่ายน้ าในมหาสมุทรอย่างมุ่งมัน่ และในตอนพระมหาชนกกล่าวกับนางมณี เมขลา (พระมหาชนก,
2557: 69) ความว่า “ดูก่อนเทวดา เราไตร่ ตรองเห็นปฏิ ปทาแห่ งโลก และอานิ สงส์ แห่ งความเพียร เพราะฉะนั้น
ถึ งจะมองไม่ เห็ น ฝั่ ง เราก็ต้องพยายามว่ ายอยู่ท่ ามกลางมหาสมุทร” สะท้อ นถึ งผูท้ รงพระราชนิ พ นธ์ ว่า ทรง
ตระหนักรู ้ในอานิสงส์แห่งความเพียรอย่างแท้จริ งและการตระหนักรู ้ดงั กล่าวนี้เกิดจากการไตร่ ตรองอย่างถี่ถว้ น มี
เหตุมีผล เมื่อตระหนักรู ้แล้วจึ งลงมื อกระทาความเพียรด้วยความกล้าหาญ เป็ นการใช้ปัญญานาวิริยะเพื่อ ไปสู่
เป้ าหมายหรื อความสาเร็ จที่ บุคคลปรารถนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงนาเสนอ
พระราชดาริ ผา่ นความคิดของพระมหาชนกว่า ความสาเร็ จของบุคคลมิได้สาเร็ จด้วยเพียงความคิด จะต้องลงมือทา
ซึ่งต้องอาศัยความเพียร จึงจะทาให้บรรลุ “โภคะ” ทั้งปวงที่ปรารถนา
เหตุการณ์ ต อนพระมหาชนกว่ายน้ าอยู่ในมหาสมุ ท รและสนทนาเรื่ อ งความเพี ยรกับ นางมณี เมขลา
จนนางมณี เมขลาสรรเสริ ญพระมหาชนกเป็ นบัณฑิตผูม้ ีความบากบัน่ มากและจะนาพระมหาชนกไปในที่ที่ใจของ
พระองค์ปรารถนา การที่ นางมณี เมขลาผูเ้ ป็ นตัวแทนของความสู งส่ งและความศักดิ์สิทธิ์ ยอมรับความรู ้ แจ้งและ
รู ้จริ งของพระมหาชนกดังกล่าวนี้ แสดงถึงการยอมรับและสรรเสริ ญพระมหาชนกและผูท้ รงพระราชนิ พนธ์ใน
ฐานะจอมปราชญ์ผรู ้ ู ้ธรรมอย่างชัดเจน
ผูท้ รงพระราชนิ พนธ์ ยงั สอดแทรกพระราชวิสัยทัศน์ เรื่ องการสร้างปั ญญาจากการรู ้จกั สังเกต สะท้อน
ผ่านเหตุการณ์ พระมหาชนกสังเกตว่าน่ าจะเกิ ดพายุและเรื อต้องล่มเป็ นแน่ จึ งทรงเตรี ยมตัวรับมือ โดยการนา
น้ าตาลกรวด เอาผ้าชุบน้ ามันมาพันรอบกาย และปี นขึ้นไปบนเสากระโดงเรื อ และเหตุการณ์ที่ประชาชนทาลาย
ต้นมะม่วง (พระมหาชนก: 124) พระมหาชนกทรงดาริ วา่ “ต้ นนีม้ ีวรรณะสดเขียวตั้งอยู่แล้ ว เพราะไม่ มีผล แต่ ต้น
นี ถ้ ูกหั กโค่ นลงเพราะมีผล...ก็เราจักไม่ เป็ นเหมือนต้ นไม้ มีผล จักเป็ นเหมือนต้ นไม้ หาผลมิได้ ” ต่อมา หลังการ
ก่อตั้งปูทะเลย์มหาวิชชาลัย พระมหาชนกได้รับการยกย่องจากอุทิจจพราหมณ์มหาศาล (พระมหาชนก: 140) ว่า
“พระราชา ผู้เป็ นบัณฑิต” และ “มิถิลาไม่ สิ้นคนดี” แสดงให้เห็นว่ามหาชนยอมรับพระราชดาริ เกี่ยวกับการสร้าง
ปั ญญาจากการรู ้ จกั สังเกตเป็ นสิ่ งที่ ถูกต้อง ผูม้ ี ปัญญาจากการสังเกตของพระมหาชนกสอดคล้องกับ พระราช
อัจฉริ ยลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังเช่น ทรงสังเกตเห็นก้อนเมฆรวมตัวกันบน
ท้องฟ้ า แล้วทรงมีพระราชดาริ ให้เมฆตกลงมาเป็ นฝน เป็ นที่มาของการคิดค้นและพัฒนาจนเกิดโครงการฝนหลวง
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หรื อ ทรงสังเกตการกินอาหารของลิงเป็ นที่มาของโครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
พระราชอัจฉริ ยลักษณ์ ความเป็ นจอมปราชญ์ผรู ้ ู ้ธรรมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชยังสะท้อนผ่านภาพวาดประกอบหนังสื อพระราชนิ พนธ์ที่แสดงให้เห็ นว่าอวิชชาเป็ นสิ่ งน่ ากลัว ได้ทรงแจก
แจงว่าอวิชชาที่ คนในสังคมไทยกาลังเผชิ ญอยู่ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีอย่างไม่ถูกต้อง การทาลายสิ่ งแวดล้อม
การมัวเมาในอบายมุขทั้งยาเสพติด การพนัน และกามารมณ์ ในภาพวาดดังกล่าวนี้ ยังได้ทรงพระราชทานศาสตร์
แห่ งการพัฒนาสู่ความสุ ขยัง่ ยืน ได้แก่ อนุรักษ์ วิริยะ และพัฒนา และบุคคลทุกคน ทุกอาชีพ ต้องมีคุณธรรมเป็ น
พื้นฐานชีวติ อันจะค้ าชูชีวติ ให้พบความสุข ความเจริ ญ เมื่อมิถิลาไม่สิ้นคนดีแล้ว อวิชชาทั้งหลายจะหมดไป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงมีพระราชอัจฉริ ยลักษณ์แห่งจอมปราชญ์นานา
ศาสตร์ ที่คนไทยและนานาชาติยอมรับ พิจารณาได้จากพระมหาชนกทรงร่ าเรี ยนไตรเพทและศิลปศาสตร์ท้ งั ปวง
สาเร็ จเมื่อทรงมีพระชนมายุเพียง 16 พรรษา สอดคล้องกับที่ผทู ้ รงพระราชนิพนธ์ทรงให้ความสาคัญกับการศึกษา
ทรงสอดแทรกพระราชวิสัยทัศน์ผา่ นเหตุการณ์ดงั กล่าวไว้ดว้ ยว่า การศึกษาหาความรู ้ท้ งั ปวงเป็ นหน้าที่หลักของ
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เยาวชน ในพระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกยังแสดงถึงพระราชอัจฉริ ยลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่ องแผนที่ อุตุนิยมวิทยา และโหราศาสตร์ พิจารณาได้จากภาพฝี พระหัตถ์แผนที่ แสดง
สถานที่ ต้ งั ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องเมื อ งโบราณบางแห่ งที่ ก ล่ าวถึ ง ในพระราชนิ พ นธ์ คื อ เมื อ งมิ ถิ ล า ข้อ มู ล ทาง
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาเกี่ ย วกับ ทิ ศ ทางลม ระยะเวลาในการเดิ น ทางทางทะเล ตลอดจนจุ ด อับ ปางของเรื อ อับ โชค
ทรงคาดคะเนโดยอาศัยข้อมูลทางโหราศาสตร์
6.2 อัครศิ ลปิ น ปวงชนชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชว่า อัครศิ ลปิ น หมายถึง ผูท้ รงเป็ นศิ ลปิ นที่ ยิ่งใหญ่ เมื่อ พ.ศ.2529 เนื่ องจากทรงเปี่ ยมด้วย
พระปรี ชาสามารถด้านการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมหลายแขนง พระราชอัจฉริ ยลักษณ์ด้านศิลปกรรมที่สะท้อน
จากพระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนก ได้แ ก่ การเลื อกและดัดแปลงเรื่ องพระมหาชนกจากต้นเรื่ องภาษาบาลี
โดยเฉพาะทรงดัดแปลงตอนจบของเรื่ อง คือ พระมหาชนกไม่ได้ออกบวชตามอย่างมหาชนกชาดกที่ ได้สื่อถึ ง
แนวคิดเรื่ องความวิริยะอย่างเด่นชัดตามพระราชปณิ ธานของผูท้ รงพระราชนิ พนธ์ การใช้ภาษาที่มีศิลปะทั้งการ
เลือกใช้คาง่าย มี ความทันสมัย แสดงถึงอารมณ์ ขนั แสดงอารมณ์ จินตภาพ การใช้ความเปรี ยบ และพระปรี ชา
สามารถด้านการแปลภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไทยวาด
ภาพสี สั น สวยงามประกอบตามพระราชด าริ ที่ แ สดงถึ ง ทรงน าศิ ล ปะมาใช้เพื่ อ การสั่ ง สอนธรรมะให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและทาให้พระราชนิ พนธ์ เรื่ องพระมหาชนกมีฐานะเป็ นวรรณกรรมชาดกร่ วมสมัยที่น่าสนใจและ
ได้รับความนิ ยมจากคนไทยในปั จจุบันสมดังพระราชประสงค์ อี กทั้งการตีพิมพ์หนังสื อพระราชนิ พนธ์เรื่ อง
พระมหาชนกครั้ งแรก เมื่ อปี 2539 ทรงโปรดเกล้าให้ศิลปิ นไทยสร้างเหรี ยญพระมหาชนกจัดจาหน่ ายพร้ อม
หนังสื อ ด้านหนึ่ งเป็ นภาพนู นต่ าตอนทรงงาน อีกด้านหนึ่ งเป็ นภาพนู นต่ าตอนพระมหาชนกกาลังว่ายน้ าอยูใ่ น
มหาสมุทร ทรงมีพระวินิจฉัยหลายครั้งกว่าจะได้เหรี ยญที่มีคุณค่าทางจิตใจและมีความหมายที่ดีงาม
6.3 กษัตริ ย์เกษตร พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฟื้ นฟูเกษตรกรรมไทยให้
ก้าวหน้า เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน จึงทรงได้รับการยกย่องเป็ นกษัตริ ยเ์ กษตร ดังเช่น โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ที่มุ่งเน้นการบริ ห ารจัดการที่ ดินและปลูกพื ชหมุนเวียน การแก้ปัญ ญาเรื่ องดิ น น้ า และป่ าไม้ อย่างถูกวิธี
พระราชอัจฉริ ยลักษณ์ แ ห่ งความเป็ นกษัต ริ ยเ์ กษตรดังกล่ าวสะท้อนจากเหตุการณ์ ที่ พ ระมหาชนกทรงฟื้ นฟู
ต้นมะม่วง 9 วิธีที่ถูกชาวเมืองทาลายเพราะขาดปั ญญา ได้แก่ เพาะเมล็ด ถนอมรากให้งอกใหม่ ปั กชากิ่ง เอากิ่งดีมา
เสี ย บยอด เอาตามาต่ อ กิ่ ง ทาบกิ่ ง ตอนกิ่ ง ให้ อ อกราก รมควัน ที่ ต ้น ไม่ มี ผ ล และท าชี ว าณู ส งเคราะห์ ห รื อ
การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ แสดงถึงการทาเกษตรกรรมสมัยใหม่ผสมผสานกับการทาเกษตรกรรมแบบเดิมที่ได้แก้ไข
ปั ญหาซึ่งเกิดจากการทาเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวของคนไทย
6.4 พระบิ ด าแห่ งเทคโนโลยี ข องไทย ปวงชนชาวไทยน้ อ มเกล้า ฯ ถวายพระราชสมัญ ญาแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า พระบิดาแห่ งเทคโนโลยีของไทย เมื่อ พ.ศ. 2543 จากการที่
ทรงน าเทคโนโลยีม าแก้ไ ขปั ญ หาต่ างๆ ให้ แ ก่ พ สกนิ ก รไทย เช่ น เทคโนโลยีการท าฝนหลวง เทคโนโลยี
การสื่ อสารทางไกลผ่านดาวเที ยมและวิท ยุสื่อสาร เทคโนโลยีการผลิ ตพลังงานทดแทน พระราชนิ พนธ์เรื่ อง
พระมหาชนกสะท้อนพระราชอัจฉริ ยลักษณ์ ดังกล่าวนี้ ผ่านเหตุ การณ์ ที่ พ ระมหาชนกพระราชทานแนวทาง
การฟื้ นฟูตน้ มะม่วงด้วยการทา “ชี วาณู สงเคราะห์ ” หรื อ การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ เนื้ อหาส่ วนนี้ มี ความทัน สมัย
น่าสนใจ และแปลกใหม่สาหรับผูอ้ ่านในยุคปั จจุบนั ซึ่งไม่ปรากฏในอรรถกถามหาชนกชาดก
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6.5 พระมหากษัตริย์นักพัฒนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพัฒนาคนและ
สั ง คมไทยอย่า งไพศาลมาตลอดระยะเวลาแห่ ง การครองสิ ริ ร าชสมบัติ 70 ปี ผ่ า นการด าเนิ น โครงการใน
พระราชดาริ ต่างๆ กว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ ปวงชนชาวไทยและองค์การยูเนสโกจึ งน้อมเกล้าฯ ถวาย
พระราชสมัญญาว่า พระมหากษัตริ ยน์ ักพัฒนา เมื่ อ พ.ศ. 2549 พระราชอัจฉริ ยลักษณ์ ดังกล่าวนี้ สะท้อนผ่าน
การเล่ า เรื่ องโครงการในพ ระราชด าริ ต่ า งๆ ด้ ว ยภาพวาดประกอบ พระราชนิ พน ธ์ เช่ น การฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาลายตามแนวพระราชดาริ การปลูกป่ า การอนุ รักษ์ พัฒนา บนพื้นฐานของคุณธรรม
และความวิริยะ ในพระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกยังสะท้อนถึงแนวพระราชดาริ การพัฒนา “คน” ทรงเชื่อมัน่
ในศักยภาพของมนุษย์ ดังตอนที่เรื อโดยสารเผชิญกับพายุ พระมหาชนกไม่ทรงกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนคน
อื่น แต่ทรงพึ่งตนเองด้วยการใช้ปัญญา อีกทั้งเหตุการณ์นางมณี เมขลาละเลยหน้าที่ มัวแต่เข้าเทวสมาคม หากพระ
มหาชนกไม่พ่ ึงตนเอง ย่อมมีชะตากรรมไม่ต่างจากคนอื่น ส่ วนเหตุการณ์ที่พระมหาชนกทรงยกย่องนายอุทยาน
บาลที่นาผลไม้ น้อยใหญ่ต่างๆ และดอกไม้ต่างๆ มาถวาย สะท้อนแนวพระราชดาริ การพัฒนาบ้านเมืองต้องอาศัย
ความร่ วมมือของคนหลายคนและผูน้ าจะต้องฉลาดในการผูกใจคน นอกจากนี้ ภาพวาดแสดงความอุดมสมบูรณ์
ของบ้านเมื องและประชาชนมี ความสุ ขในตอนท้ายเรื่ องแสดงถึ งพระบรมโพธิ สมภารแห่ งนักพัฒ นา อันเกื้ อ
คุณูปการเป็ นความสุขศานต์ของราษฎร
6.6 พ่ อแห่ งแผ่ นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเปี่ ยมด้วยภาวะผูน้ า ผูด้ ูแล
ทุกข์สุขของราษฎร ทรงให้ความใกล้ชิด ปราศจากการถือพระองค์กบั ราษฎรมาตลอดรัชสมัยแห่งการครองสิ ริราช
สมบัติ อีกทั้งยังทรงมีพระมหากรุ ณาธิ คุณแก่พสกนิ กรโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ทรงให้ความสาคัญกับความสุ ข
ของประชาชนผูเ้ ปรี ยบเสมือน “ลูก” ยิ่งกว่าความสุ ขส่ วนพระองค์ แสดงถึงพระลักษณะของความเป็ นพ่อแห่ ง
แผ่นดิน อันเป็ นภาวะของผูน้ าที่ให้ความใกล้ชิดกับประชาชน และเปี่ ยมด้วยความเสี ยสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อคนทั้ง
แผ่นดินจานวนมาก พระราชอัจฉริ ยลักษณ์ดงั กล่าวนี้ เห็นได้จากพระมหาชนกเป็ นผูน้ าในการฟื้ นฟูตน้ มะม่วงและ
การเสี ยสละไม่ออกผนวชเพื่อดูแลประชาชน สะท้อนพระราชดาริ ของผูท้ รงพระราชนิ พนธ์ที่ให้ความสาคัญและ
ยึดมัน่ ในการทาหน้าที่พอ่ ผูเ้ สี ยสละ
6.7 พระผู้ เ ป็ นครู แ ห่ งแผ่ น ดิ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารน้ อ มเกล้ า ฯ ถวายพระราชสมั ญ ญาแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า “พระผูเ้ ป็ นครู แห่ งแผ่นดิน” เมื่อ พ.ศ. 2554 เนื่ องด้วยทรง
เป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู ้และทรงมีพระคุณสมบัติของความเป็ นครู คือ การสัง่ สอนศิษย์ให้มีความรู ้และเป็ นคนดีดว้ ย
ความรักและเมตตา ดังการพระราชทานพระบรมราโชวาทที่ มีเนื้ อหาเกี่ยวกับคุณธรรมแก่ประชาชนเสมอมาด้วย
พระเมตตา สอดคล้องกับการทากิ จที่ แท้จริ งของพระมหาชนกตามพรของนางมณี เมขลาที่ วา่ ต้องให้สาธุ ชนได้
สดับพรแห่ งโพธิ ญาณจากโอษฐ์ และเหตุการณ์ พระมหาชนกไม่ทรงโกรธนางมณี เมขลาที่ กล่าวดู ถูกพระองค์
ในขณะกาลังกระทาความเพียรอยู่ แต่ทรงชักชวนให้นางเห็นคล้อยตามด้วยการแสดงเหตุผล (พระมหาชนก: 86)
ความว่า “ดูก่อนเทวดา ท่ านก็เห็ น ผลแห่ งกรรมประจั กษ์ แก่ ตนแล้ วมิ ใช่ หรื อ คนอื่ นๆ จมในมหาสมุทรหมด
เราคนเดี ยวยังว่ ายข้ ามอยู่ และได้ เห็ นท่ าน มาสถิตอยู่ใกล้ ๆ เรา” รวมถึงพระราชกรณี ยกิ จด้านการศึ กษา ได้แก่
การก่ อตั้งโรงเรี ยน การพระราชทานทุ น การศึ ก ษา การก่ อตั้งศู น ย์ศึ กษาและพัฒ นาโครงการอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดาริ 6 ศูนย์ทวั่ ประเทศไทยที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับการก่อตั้งปูทะเลย์มหาวิชชาลัยเพื่อทาให้คนมีปัญญา
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6.8 พระบิดาแห่ งการประดิษฐ์ โลก องค์กรการประดิษฐ์นานาชาตินอ้ มเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า “พระบิดาแห่ งการประดิษฐ์โลก” เมื่อ พ.ศ. 2559 เนื่ องจาก
ทรงประดิ ษฐ์ผลงานที่ มีประโยชน์ต่อมวลมนุ ษยชาติ ถื อเป็ นพระมหากษัตริ ยเ์ พียงองค์เดี ยวของโลกและเป็ น
การมอบพระเกียรติยศนี้ ครั้งแรกของโลก เช่น กังหันน้ าชัยพัฒนา ที่ สามารถแก้ไขปั ญหาน้ าเสี ยด้วยวิธีการเพิ่ม
ออกซิ เจนในน้ าและทรงเป็ นพระมหากษัต ริ ย ์พ ระองค์ แ รกที่ ไ ด้รั บ การจดสิ ท ธิ บัต ร พระราชนิ พ นธ์ เรื่ อ ง
พระมหาชนกสะท้อนพระราชอัจฉริ ยลักษณ์ในการเป็ นพระบิด าแห่ งการประดิษฐ์โลกผ่านเหตุการณ์ที่พราหมณ์
ใช้เครื่ อง “ยันตกล” มาใช้ในการบูรณะต้นมะม่วงที่ ถูกชาวเมืองทาลาย พวกพราหมณ์ ได้นาเครื่ องยันตกลมาใช้
โค่น ต้น มะม่ว ง แต่ ภ ายหลังได้ใช้เครื่ องยัน ตกลนี้ ในการบู รณะต้น มะม่ วงที่ ถูก ท าลายในคราวแรก แสดงถึ ง
พระราชวิสัยทัศน์วา่ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประดิษฐ์สามารถให้ท้ งั โทษและคุณ ต้องใช้อย่างเหมาะสมและต้อง
ระมัดระวัง จึงจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ได้อย่างแท้จริ ง
6.9 พระภัทรมหาราช พระราชสมัญญา “พระภัทรมหาราช” หมายถึง พระมหากษัตริ ยผ์ ปู ้ ระเสริ ฐอย่าง
ยิง่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองแผ่นดินโดยธรรมสมดังพระราชสัตยาธิษฐานเมื่อ
ครั้ งเสด็ จเถลิ งถวัล ยราชสมบัติ ว่า “เราจะครองแผ่ น ดิ น โดยธรรม เพื่ อ ประโยชน์ สุขแห่ งมหาชนชาวสยาม”
(ปิ ยนาถ บุนนาคและคณะ, 2554: 4) ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิ ริราชสมบัติ ทรงคานึงถึงประโยชน์สุข
ของประชาชนเหนื อความสุ ขสบายส่ วนพระองค์ ทรงมีพระวิริยอุตสาหะบาบัดทุกข์บารุ งสุ ขแก่พสกนิ กรด้วย
การทรงงานต่างๆ อย่างมากมาย สมดังที่ น านาชาติ ได้ขนานพระนามว่า กษัตริ ยท์ ี่ ท รงงานหนัก ที่ สุ ดในโลก
กล่าวได้วา่ ทรงเป็ นพระมหาชนกแห่งแผ่นดินผูเ้ ปี่ ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุ ณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็ นพระภัทรมหาราชผูท้ รงตระหนักในหน้าที่
ของความเป็ นพระมหากษัตริ ย ์ คือ การช่วยเหลือและบาบัดทุกข์บารุ งสุ ขนานาประการให้แก่พสกนิ กร สะท้อน
ผ่านความคิดของพระมหาชนก (พระมหาชนก: 129) ว่า “ทุกบุคคลจะเป็ นพ่ อค้ าวาณิ ช เกษตรกร กษัตริ ย์ หรื อ
สมณะ ต้ องทาหน้ าที่ ทั้งนั้น” นอกจากนี้ การดัดแปลงตอนจบของพระราชนิพนธ์ให้ พระมหาชนกไม่ได้ออกบวช
ตามเนื้อเรื่ องในอรรถกถามหาชนกชาดก แสดงให้เห็นว่า ทรงให้ความสาคัญกับหน้าที่ของพระมหากษัตริ ยใ์ นการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ยงั มีความเดือดร้อนในชีวิตและลุ่มหลงในโมหภูมิ อีกทั้งเหตุการณ์ พระโปลชนกหลุดจาก
เครื่ อ งจองจาด้วยอ านาจสัจจอธิ ษ ฐาน พระมหาชนกทรงครองราชสมบัติ 7,000 ปี ด้วยทศพิ ธราชธรรม และ
พระอริ ฐชนกเชื่อคายุยงของอามาตย์ ต้องทาศึกกับพระอนุชาและสิ้ นพระชนม์ในที่สุด สะท้อนว่า พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงยึดมัน่ ในทศพิธราชธรรม โดยเฉพาะเรื่ องปั ญญาและความเที่ยงตรงตาม
พระราชสัตยาธิษฐานตลอดมา

7. อภิปรายผล
7.1 พระราชนิพ นธ์ เรื่ อ งพระมหาชนกกับการบั น ทึกพระราชประวัติ และพระราชอัจฉริ ยลัก ษณ์ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช พระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกได้สะท้อนและบันทึ ก
พระราชประวัติและพระราชอัจฉริ ยลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สอดคล้องกับ
การศึ กษาของวนิ ด า บ ารุ งไทย และรื่ นฤทัย สัจจพันธุ์ การอ่านพระราชนิ พนธ์เรื่ องนี้ อย่างลึกซึ้ ง จะเห็ น ความ
ยิง่ ใหญ่และคุณค่าในการเป็ นมรดกทางวรรณกรรมที่ได้บนั ทึกเรื่ องราวของพระมหากษัตริ ย ์ ผูย้ ิ่งใหญ่ไว้ได้อย่าง
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น่ าสนใจอันจะอยูค่ ู่กบั สังคมและความเป็ นไทยสื บไป พระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกจึ งมิเพียงเป็ นพระราช
นิ พ นธ์ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงรั กมากที่ สุด แต่ ยงั เป็ นหนังสื อที่ ค นไทยทั้ง
ประเทศควรรักมากที่สุดเช่นกัน
7.2 พระราชนิพนธ์ เรื่ องพระมหาชนกกับ ความสั มพันธ์ ระหว่ างกวี วรรณกรรม และสั งคม พระราช
นิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกวี วรรณกรรม และสังคมอย่างชัดเจน เห็นได้ว่า
ตัวตนของกวีได้ปรากฏอยู่ในพระราชนิ พนธ์เรื่ องนี้ เป็ นจานวนมาก การศึ กษาวรรณกรรมอย่างลึกซึ้ งจึ งทาให้
เข้าใจผูแ้ ต่งได้มากยิง่ ขึ้น กล่าวได้วา่ กวีและเนื้อหาของวรรณกรรมมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด และเนื้อหาของ
วรรณกรรมย่อมเป็ นกระจกส่องให้เห็นตัวตนของกวีดว้ ย สอดคล้องกับความคิดของวิทย์ ศิวะศริ ยานนท์
7.3 การนาผลวิจัยไปใช้ ด้านการเรี ยนการสอน ผลการวิจัยชี้ ให้เห็ น คุณ ค่าของพระราชนิ พนธ์เรื่ อง
พระมหาชนกนอกเหนื อจากคุ ณค่าด้านการเป็ นวรรณกรรมคาสอน คื อ คุณ ค่าในการสะท้อนตัวตนของผูแ้ ต่ง
ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาวรรณกรรมได้ และเนื่ องจากพระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกได้
บันทึ กพระราชประวัติและพระราชอัจฉริ ยลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดชไว้ดว้ ย
จึงมีบทบาทธารงสถาบันพระมหากษัตริ ยข์ องไทยให้คงอยูจ่ ากการเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริ ยผ์ า่ น
วรรณกรรม นอกจากนี้ ความเพียรของผูท้ รงพระราชนิ พนธ์ดงั สะท้อนผ่านการพระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนก
ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็ นแบบอย่างที่คนไทยควรน้อมนาไปใช้ในการดาเนินชีวติ

8. ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบพระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนกกับเรื่ องเล่าพระมหาชนกในรู ปแบบอื่นๆ
เช่น หนังสื อการ์ ตูน การ์ ตูนแอนิ แมชัน่ ละครเวที บทเพลง จิ ตรกรรม เพื่อให้เห็ นคุณค่า ความสาคัญ ความนิ ยม
และความแพร่ หลายของพระราชนิพนธ์เรื่ องพระมหาชนกในสังคมไทย
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั ฉบับนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาศักยภาพของชุ มชนและศักยภาพของผลิ ตภัณฑ์ชุมชน
บ้องตี้ โดยใช้กระบวนการแนวคิดเรื่ อง เครื่ องมือสื่ อความคิดการศึ กษาชุมชน เพื่อทาความเข้าใจเรื่ อง ศักยภาพ
ของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยง พบข้อมูลที่ สะท้อนถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยง ได้แก่ ศักยภาพเชิ ง
พื้นที่ ปฏิ ทิ นการผลิ ตและการใช้แรงงานของครั วเรื อนผูผ้ ลิ ต แผนผังความสัมพันธ์ การผลิ ต ทุ นการดารงชี พ
5 รู ปแบบ ได้แก่ ทุ นทางมนุ ษย์ ทุ นทางสังคม ทุ นทางธรรมชาติ ทุ นทางกายภาพ ทุ นทางการเงิ น และจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัด
คาสาคัญ: ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยง, ผ้าทอกะเหรี่ ยง และเครื่ องมือสื่ อความคิดการศึกษาชุมชน

ABSTRACT
This Article had the objectives to study the potential of Community and the potential of Bongti
Products. Used the Ideas for Community Studies Conceptual process to understanding the Potential of Karen
Woven Textile Products found the data to reflects the potential of Karen Woven Textile Products including;
The Spatial potential, Production and labor calendar of Karen Woven Fabric production households,
The Relationship diagram, The Livelihood Capital such as Human Capital, Social Capital, Natural Capital,
Physical Capital, Financial Capital and The SWOT analysis.
KEYWORDS: The Potential of Karen Woven Textile Products, Karen Woven Textile Products
and the Ideas for Community Studies Concept.
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การดารงอยูข่ องชุมชนท้องถิ่น มีความเกี่ ยวข้องกับระบบทุนนิ ยมโลกาภิวตั น์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
ทั้งทางด้านการเข้ามามี บทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
ดังนั้นการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระดับสังคมโลกกับชุมชนท้องถิ่น จึ งเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและ
สังคมต่างๆ เกิดการเชื่อมโยงระบบทุนนิ ยมโลกาภิวตั น์มาสู่ ชุมชนท้องถิ่นสู่การผลิตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ก็เพื่อสนองความต้องการในการบริ โภคของโลก ชุมชนท้องถิ่นจึงได้ใช้ยทุ ธวิธีของตนเอง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ เข้ามาอย่างรวดเร็ ว (Robinson, 2004) ด้วยการใช้กลยุทธ์วิธีการใหม่เพื่อความอยู่รอดของชุมชน
อาทิ การใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาจัดการวิสาหกิจชุมชนของตนเอง เพื่อการบริ หารจัดการได้รวดเร็ ว และเข้าถึง
สื่ อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถอยูร่ อดท่ามกลางการแข่งขันในระบบทุนนิยมโลกาภิวตั น์
ชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิ จมาจากระดับโลก และ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จ ที่ มุ่งสู่ การแข่งขันให้ทดั เที ยมต่อนานาประเทศ แต่ในหลายๆชุมชนและผลิตภัณฑ์
ชุ ม ชนนั้น ก็ มี ศัก ยภาพที่ ส ามารถพัฒ นาไปสู่ ความทัน สมัยทางเศรษฐกิ จ แต่ข ณะเดี ยวกัน หลายๆชุ ม ชนก็ไ ม่
สามารถทัดทานต่อการแข่งขันนี้ได้ จึงทาให้ตอ้ งมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ
ต่อไป ด้วยเงื่ อนไขทางด้านทุนของตนเอง (Frank Ellis, 2000) ในปั จจุบนั ภาครัฐของประเทศไทยปั จจุบนั ได้มี
การส่ งเสริ มและผลักดันนโยบายดิจิทลั ด้านเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ที่จะนาระบบสารสนเทศเข้า
มามี บทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมในรอบด้าน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร,
2558) และนโยบาย Thailand 4.0 (สุ วิทย์ เมษิณทรี ย,์ 2559) โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพองชุมชนให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ทางด้านเศรษฐกิจบนฐานทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันโดดเด่นของตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
ชุมชนบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นหมู่บ้านชายแดนที่ มีพรมแดนติดต่อกับเขตทวาย
ประเทศเมียนม่าร์ เป็ นชุมชนที่มีลกั ษณะพหุ วฒั นธรรม เนื่ องจากเป็ นชุมชนที่มีกลุ่มชาติพนั ธุ์หลากหลายที่ อาศัย
อยูใ่ นชุมชน อาทิ กระเหรี่ ยง ไทย และพม่า มีลกั ษณะพิเศษที่เด่นชัด คือ วัฒนธรรมกระเหรี่ ยง โดยเป็ นชุมชนที่มี
ศักยภาพทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็ นชุมชนที่พ่ งึ ตนเองได้ เนื่องจากเป็ นชุมชน
ที่มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถพัฒนาสิ นค้าของชาวกระเหรี่ ยงให้เป็ นสิ นค้าที่มีศกั ยภาพในตลาดได้ เช่น
ผ้าทอกระเหรี่ ยง ย่ามกระเหรี่ ยง และสิ นค้าแปรรู ปจากผ้าทอกระเหรี่ ยง เป็ นต้น (คมลักษณ์ ไชยยะ, 2550)
จากความเป็ นมาดังกล่ าวท าให้ผูว้ ิจัยสนใจศึ ก ษาศักยภาพของชุ ม ชนและศักยภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ผ า้ ทอ
กะเหรี่ ยง ที่ ได้รับ ผลกระทบจากการพัฒ นาทางด้านเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน และยังคงมี ศักยภาพในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้และมีศกั ยภาพสู่ การพัฒนาเป็ นชุมชนต้นแบบทางด้านเศรษฐกิจเชิ งวัฒนธรรมที่สามารถนา
ระบบดิจิตลั มาบริ หารจัดการทุนทางสังคมและวัฒนธรรมกระเหรี่ ยง ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลดังกล่าว ไปตอบโจทย์วจิ ยั
ในประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนบ้องตี้จากชุดโครงการวิจยั “การเสริมสร้ าง
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ชุมชนสู่ เศรษฐกิจดิจทิ ลั กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ ชุมชนบ้ องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี”
และการพัฒนาชุมชนบ้องตี้ต่อไปได้อย่างยัง่ ยืนในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชน
2) เพื่อศึกษาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทุนทาง
มนุษย์

ทุนทาง
สังคม

ทุนทาง
ธรรมชา
ติ

การพัฒนา

ชุมชนบ้ องตี้
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ผ้าทอกะเหรี่ยงชุมชน
บ้ องตี้
- ศักยภาพเชิงพื้นที่
- ความสัมพันธ์การผลิต
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Digital Economic

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
บทความวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพที่ใช้กระบวนการแนวคิดเรื่ อง เครื่ องมือสื่ อความคิดการศึกษา
ชุมชนเพื่อทาความเข้าใจเรื่ อง ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยงชุมชนบ้องตี้ โดยแบบแผนการวิจยั มีหน่วย
การวิเคราะห์ ได้แก่ ระดับชุมชน (Community) และ ระดับครั วเรื อน (Household) โดยใช้แบบแผนการวิจยั เชิ ง
คุณภาพในรู ปแบบกรณี ศึกษา (Case Study) ได้แก่ ชุมชนบ้องตี้และกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงของชุมชนบ้องตี้
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4.2 ผู้รู้ ทเี่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก
โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) คื อ ชาวบ้าน ผูน้ าชุ มชนจานวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้าน
บ้องตี้บน หมู่ที่ 2 บ้านบ้องตี้ล่าง หมู่ที่ 3 บ้านท้ายเหมือง และหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะเซอย่อ กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ ยงและ
กลุ่มวิสาหกิจผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงบ้องตี้ ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้องตี้
โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเรื่ อง ศักยภาพ
ของกลุ่มวิสาหกิ จผูผ้ ลิ ตผ้าทอกะเหรี่ ยงบ้องตี้ 4 ราย ได้แ ก่ คุ ณ เพ็ญ โฉม (ไม่มีน ามสกุล) คุ ณ จัน ทร์ โฉม (ไม่ มี
นามสกุล) คุณตาลู (ไม่มีนามสกุล) และคุณไฝทอง (ไม่มีนามสกุล)
และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านบริ บทของชุมชน ได้แก่ นายวิกรม แก้วเพชร ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
บ้องตี้ และนายอติรัชต์ ตันประเสริ ฐ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้องตี้
4.3 ประเด็นทีศ่ ึกษา
ประเด็นที่ 1 ศึกษาศักยภาพของชุมชน
และประเด็นที่ 2 ศึกษาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยงชุมชน โดยใช้แนวคิดเครื่ องมือสื่ อความคิด
การศึ กษาชุมชน และแนวคิด SWOT Analysis ในการศึกษาประเด็นด้านศักยภาพเชิ งพื้นที่ ปฏิ ทินการผลิตและ
การใช้แรงงานของครัวเรื อนผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยง แผนผังความสัมพันธ์ การผลิต ทุนการดารงชีพ 5 รู ปแบบ และ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัด เพื่อศึกษาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกระเหรี่ ยง
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1) แบบสั มภาษณ์ เพื่อสอบถามและสัมภาษณ์ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลเกี่ ยวกับศักยภาพของ
ชุมชน และ 2) ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยงชุมชน
2) แบบสารวจและวิเคราะห์ ข้อมู ล เป็ นแบบบันทึ กข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ เรื่ องศักยภาพของชุมชน
บ้องตี้ดา้ นสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เศรษฐกิ จ และประชากร และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยงและ
กลุ่มผูผ้ ลิตโดยบันทึ กในระหว่างการสารวจ สังเกต และสัมภาษณ์ โดยสามารถแบ่งประเด็นได้ ดังนี้ 1) ศักยภาพ
เชิ งพื้นที่ 2) ปฏิ ทินการผลิตครัวเรื อน 3) แผนผังความสัมพันธ์ ดา้ นการผลิต 4) ทุ นการดารงชี พ และ 5) จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด ของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยง
3) ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ เพื่อใช้ในการจัดทาแผนที่ขอ้ มูลพื้นฐานชุมชนบ้องตี้และแผนที่
ที่ต้ งั กลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยง เพื่อวิเคราะห์ประเด็นศักยภาพเชิงพื้นที่ที่ส่งผลต่อศักยภาพของผลิตภัณฑ์
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) การสัมภาษณ์ เป็ นการสัมภาษณ์ในลักษณะแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และ
การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อสอบถามและสัมภาษณ์ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ
ของชุมชน และ 2) ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยงชุมชน
2) การสารวจและวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นแบบบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ เรื่ องศักยภาพของชุมชน และ
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยบันทึกในระหว่างการสารวจ สังเกต สัมภาษณ์ และการถอด
บทเรี ยนชุมชน โดยสามารถแบ่งประเด็นได้ ดังนี้ 1) ศักยภาพเชิงพื้นที่ 2) ปฏิทินการผลิต 3) แผนผังความสัมพันธ์
ของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยง 4) ทุนการดารงชีพ และ5) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด
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3) การสนทนากลุ่มย่ อย เป็ นการประชุ มกลุ่มย่อยของชาวบ้าน, ปราชญ์ชุมชน, กลุ่มผูผ้ ลิ ตผ้าทอ
กะเหรี่ ยง, ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ แบบบันทึก แบบสอบถามและการสังเกต
มาสรุ ปร่ วมกัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับของชุมชน
4) การส ารวจพื้น ที่ เพื่ อ สารวจลักษณะการประกอบอาชี พ ลักษณะทางสังคม วัฒ นธรรมและ
สภาพแวดล้อมของชุมชน
5) การสั งเกต ผูว้ ิจยั ได้ใช้เทคนิ คการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์ โดย
การสังเกตจะทาไปพร้อมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลและใช้วธิ ีอื่นควบคู่ไปด้วย
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลนั้น ผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์ สองระดับคือ ระดับชุมชนและระดับครัวเรื อน ทั้งนี้ การ
วิเคราะห์ในระดับชุมชนจะมีหน่วยการวิเคราะห์ คือ ระดับครัวเรื อน สามารถแบ่งวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ เชิ งคุ ณภาพ เป็ นการจัด การข้อมูลโดยการจัดกลุ่ม การตี ความและหาคาอธิ บาย
คาตอบมาจากข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึ ก ขั้นตอนแรกคือ การวิเคราะห์ความหมายเชิ ง
ตีความจากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสารวจและการสังเกต จากสิ่ งที่ได้พบเห็นปรากฏการณ์ในพื้นที่ศึกษา
และทาการแยกข้อมูลออกเป็ นกรณี ศึกษาครัวเรื อน ขั้นตอนที่สองคือ การตรวจสอบข้อมูล เพื่อหาความน่าเชื่อถือ
ด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าในพื้นที่เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ แล้วทาการวิเคราะห์กบั แนวคิดทฤษฎี
ขั้นตอนที่สาม คือ การทาข้อสรุ ปชัว่ คราวโดยการลงมือเขียนเป็ นประโยค เชิงแนวคิดและทฤษฏี ประกอบกับดู
คาถามวิจยั และกรอบแนวคิดเพื่อสามารถแสดงข้อมูลที่มาจากภาคสนามมาวิเคราะห์ ว่าสอดคล้องกับคาถามวิจยั
ที่ต้ งั ขึ้นหรื อไม่ และการสรุ ปตีความ คือการสรุ ปข้อค้นพบและสาระสาคัญ สุ ดท้ายคือการตรวจสอบให้มีความ
น่าเชื่อถือร่ วมกับชุมชน โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ ได้ดงั นี้ 1) ศักยภาพเชิงพื้นที่ 2) ปฏิทินการผลิต 3) แผนผัง
ความสัมพันธ์ของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยง 4) ทุนการดารงชีพ และ 5) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด
2. การทาแผนที่ขอ้ มูลพื้นฐานชุมชน เรื่ อง 1) แผนที่ทวั่ ไปของตาบล และ 2) แผนที่ที่ต้ งั แหล่งผลิต
ผ้าทอกะเหรี่ ยงบ้องตี้ ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผู ้วิ จัย ได้แ บ่ ง ประเด็ น ผลการศึ ก ษาที่ จ ะสะท้ อ นถึ ง ศัก ยภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ้า ทอกะเหรี่ ย งชุ ม ชนได้
5 ประเด็น ดังนี้
5.1 ศักยภาพเชิงพืน้ ทีท่ เี่ อือ้ ต่ อศักยภาพผลิตภัณฑ์ ผ้าทอกะเหรี่ยงชุมชน
ชุมชนบ้องตี้ ตั้งอยูท่ างทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของอาเภอเมืองกาญจนบุรี มีระยะทางห่ างจากตัวเมือง
จังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 60 กิ โลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง สาหรับเส้นทางเดินทางเริ่ ม
จากตัวอาเภอเมืองกาญจนบุรีที่ถนนแสงชูโต ทางหลวงหมายเลข 323 มุ่งขึ้นเหนื อสู่ อาเภอไทรโยคประมาณ 25
กิโลเมตร เลี้ยงซ้ายเข้าแยกมหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แล้วเลี้ยวเข้าสู่ ถนนหมายเลข 6018 มุ่งหน้าสู่
ตาบลไทรโยค ประมาณ 35 กิโลเมตร โดยถนนมีลกั ษณะ 2 เลน และขึ้นลงเขาไม่ลาดชันมาก แต่ถนนมีขนาดที่
เล็กจึงทาให้การขับขี่ยานพาหนะต้องเป็ นไปด้วยความระมัดระวัง
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ทีต่ ้งั ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอกะเหรี่ยงตาบลบ้ องตี้
ที่ ต้ งั และแหล่งผลิตของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงทั้ง 4 ราย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านบ้องตี้บน โดยมี นาง
เพ็ญโฉม (ไม่มีนามสกุล) เป็ นผูน้ ากลุ่มในด้านการผลิตและการขาย โดยแหล่งที่ต้ งั ของทั้ง 4 ราย อยูห่ ่างกันไม่เกิน
รัศมี 5 กิโลเมตรของพื้นที่ โดยแหล่งผลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงของนางเพ็ญโฉม และ นางจันทร์โฉมอยูใ่ นละแวกบ้าน
เดียวกัน และ แหล่งผลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงของนางตาลู และ นางไฝทองก็อยูใ่ นละแวกบ้านเดียวกัน ซึ่งห่างจากแหล่ง
ผลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงของนางเพ็ญโฉมประมาณ 3 กิโลเมตร สาหรับรายละเอียดของแผนที่ที่ต้ งั ของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอ
กะเหรี่ ย งทั้ง 4 ราย จะแสดงข้อ มู ล แผนที่ ในรู ป แบบเชิ งพื้ น ที่ แ ละที่ ต้ งั ของแหล่ง ผลิ ต ผ้าทอกะเหรี่ ยง และมี
รายละเอียดพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ที่ทางคณะผูส้ นใจจะเดิ นทางเข้ามายังร้านค้าของกลุ่มผูผ้ ลิ ตผ้าทอกะเหรี่ ยงทั้ง
4 ราย ในรู ป แบบพิ กัดทางภูมิ ศาสตร์ ในตาราง ซึ่ งสามารถดาวน์ โหลดเส้น ทางการเดิ น ทางได้ทางโปรแกรม
Google Map และ Google Earth ได้ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ได้

รู ปที่ 1 แผนที่ที่ต้ งั และแหล่งผลิตของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยง ตาบลบ้องตี้
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5.2 ปฏิทนิ การผลิตและการใช้ แรงงานทีเ่ อือ้ ต่ อศักยภาพผลิตภัณฑ์ ผ้าทอกะเหรี่ยงชุมชนบ้ องตี้
ตารางที่ 1 ปฏิทินการผลิตและปฏิทินการใช้แรงงาน ครัวเรื อนผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยง
ที่ รายการผลิตและการ
เวลา
ใช้ แรงงาน
เช้ า
สาย
บ่ าย
เย็น กลางคืน
1. ทอผ้าจากออเดอร์
2. ลูกจ้าง (อบต.)
3. รับจ้าง
4. ปลูกมันสาปะหลัง
5.
6.
7.

หาของป่ า
รับจ้างขับรถ
ขายหน่อไม้ตม้

หมายเหตุ
ช่วงรับออเดอร์
ตลอดปี
เสาร์และอาทิตย์
ฤดูเพาะปลูก เดือน
พฤษภาคม – พฤศจิกายน
ทุกครัวเรื อน
ครัวเรื อนคุณจันทร์โฉม
ครัวเรื อนคุณตาลู

จากข้อมูลปฏิทินการผลิต พบว่า ครัวเรื อนผูท้ อผ้าทอกะเหรี่ ยง ไม่ได้ทอผ้าเป็ นอาชีพหลักเหมือนในอดีต
แต่จะเป็ นการทอเพื่อเป็ นรายได้เสริ ม เนื่ องจากความไม่แน่ นอนด้านการสั่งสิ นค้าที่ มีเฉพาะบางช่ วงที่ มีความ
ต้องการมาก บางช่วงมีความต้องการน้อย จึงทาให้รายได้ไม่เพียงพอ จึ งต้องมีอาชีพหลักจาพวกการรับจ้าง การ
ปลูกมันสาปะหลัง การหาของป่ า การค้าขาย และการขายหน่ อไม้ตม้ อันเป็ นวิธีการปรับตัว (Adaptation) และ
ยุทธวิธีการดารงชี พ (Livelihood Strategies) เพื่อความอยูร่ อดของครัวเรื อนผูผ้ ลิต จนกลายเป็ นผูผ้ ลิตที่ ยืดหยุ่น
(Flexible Producer) ที่ มีการปรับตัวตามตลาดที่ ไม่แน่ นอน แต่ยงั คงมีการอนุ รักษ์การทอผ้าเพื่อรักษาตัวตนของ
กลุ่ม และโอกาสการเสริ มสร้างความมัน่ คงของครัวเรื อนที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพบนโลกแห่งการแข่งขัน
5.3 แผนผังความสัมพันธ์ การผลิตเอือ้ ต่ อศักยภาพผลิตภัณฑ์ ผ้าทอกะเหรี่ยงชุมชนบ้ องตี้
จากข้อมูลเชิงศักยภาพความสัมพันธ์ของผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงกับกลุ่มความสัมพันธ์อื่นๆ สามารถสรุ ป
ปั จจัยต่อศักยภาพของกลุ่มทอผ้าทอกะเหรี่ ยง 2 ประเด็น ได้แก่
1) ความสั มพันธ์ ด้านการผลิต เป็ นปั จจัยที่ นามาสู่ การก่อตั้งกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ ยง ได้แก่ องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบ้องตี้ ที่เป็ นส่ วนราชการในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอกะเหรี่ ยงของตาบลบ้องตี้ ด้วย
การจัดสรรงบประมาณในการสร้างกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีนางอิ นทรา พรมรัตน์ และนางอุไร ไครหอม
ประธานสภาวัฒนธรรมบ้องตี้เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม จนนาไปสู่ สู่การเรี ยนการสอนการผลิ ตผ้าทอกะเหรี่ ยงซึ่ งมี นางดี ก่อ
(มารดาของคุณเพ็ญโฉมหรื อดา) เป็ นครู ผสู ้ อนทอผ้า จนกระทัง่ ได้ถ่ายทอดความรู ้แก่ คุณเพ็ญโฉม คุณจันทร์โฉม
คุณตาลู และคุณไฝทองที่เป็ นรุ่ นต่อมาในการผลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงขึ้น
2) ความสั ม พันธ์ ด้ านการขาย เป็ นปั จจัยที่ จะส่ งผลผลิ ตหรื อการผลิ ตแก่ ผูต้ อ้ งการรั บ ซื้ อผ้าทอ
กะเหรี่ ยง โดยกลุ่มที่ เป็ นลูกค้าหลักของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงบ้องตี้ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าจากอาเภอสังขละบุ รี
กรุ งเทพมหานคร คริ สตจักรบ้องตี้ ออร์เดอร์จากต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น
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แผนภาพที่ 2 แผนผังความสัมพันธ์การผลิตเอื้อต่อศักยภาพผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยงชุมชนบ้องตี้
5.4 ทุนการดารงชีพ กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอกะเหรี่ยงชุมชน
ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดห้าเหลี่ยมการดารงชีพ (DFID, 2002) เพื่อวิเคราะห์ทุนการดารงชีพของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้า
ทอกะเหรี่ ยงชุมชนบ้องตี้ เพื่อวิเคราะห์ถึงลักษณะการดารงชีพจากทุนการดารงชีพ 5 รู ปแบบ ผูว้ ิจยั พบว่าทุนการ
ดารงชี พทาให้ครัวเรื อนของผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงมีศักยภาพในการผลิ ตผ้าทอกะเหรี่ ยงต่อประชาคมภายนอก
หมู่บา้ นได้ในระดับหนึ่ ง ซึ่ งหมายความว่าหากมีการส่ งเสริ มและการพัฒนาภายในกลุ่มผูผ้ ลิตได้จะส่ งเสริ มให้มี
ความเข้มแข็งของกลุ่มได้ โดยทุนการดารงชีพครัวเรื อนผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงชุมชนบ้องตี้ มีดงั นี้
1. ทุนทางมนุษย์ (Human Capital) ได้แก่ ทักษะ ความรู ้ ความสามารถในการผลิตผ้าทอกะเหรี่ ยง
มีอยูใ่ นระดับดี และสามารถคิดสร้างสรรค์ลวดลายผ้าที่มีความทันสมัย และมีความกระตือรื อร้นต่อการหาแหล่ง
รับ ซื้ อภายนอก เช่ น ในตัวเมื องกาญจนบุ รี กรุ งเทพมหานคร ตลาด กลุ่มหน่ วยงานราชการ และต่างประเทศ
เป็ นต้น
2. ทุนทางสังคม (Social Capital) ได้แก่ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นสังคม ที่นามาใช้ในการบรรลุเป้ าหมาย
ในการทากิจกรรมการผลิตผ้าทอกะเหรี่ ยง ซึ่ งได้แก่ เครื อข่ายและความสัมพันธ์ ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้า
เช่ น เครื อ ข่ า ยแม่ ค ้า อ าเภอสั ง ขละบุ รี เครื อข่ า ยแม่ ค ้า ตัว เมื อ งกาญจนบุ รี คริ สตจัก รศรี มงคลและบ้ อ งตี้
กลุ่มต่างประเทศและสถานการศึ กษาในพื้นที่ ตลอดจนองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้องตี้ที่สนับสนุ นกลุ่มผูผ้ ลิต
ผ้าทอกะเหรี่ ยง
3. ทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) ได้แก่ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นที่พ่ งึ ในการดารงชีพ
เช่ น ป่ าและน้ า ซึ่ งอาจไม่ ได้ส นับ สนุ น ต่อ การผลิ ตผ้าทอกะเหรี่ ย งโดยตรงแต่เป็ นทุ น ที่ น ามาซึ่ งความมั่น คง
การดารงชีพและอาหารของครัวเรื อนผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลปฏิทินการผลิต
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4. ทุ น ทางภายภาพ (Physical Capital) ได้แ ก่ โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ าเป็ นต่ อ การผลิ ต ผ้า ทอ
กะเหรี่ ยงและการดารงชีพ เช่น การคมนาคมขนส่ ง ที่อยูอ่ าศัย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ซึ่งอาจเป็ นทุนที่สร้าง
ศักยภาพของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงไม่มาก เช่น เรื่ องการขนส่ งสิ นค้าที่มีระยะทางไกลต่อพื้นที่ ในเมืองและ
พื้นที่อื่นๆ
5. ทุนทางการเงิน (Financial Capital) ได้แก่ ทรัพย์สินทางการเงิน ซึ่ งเป็ นทุนที่จาเป็ นต่อการผลิต
ผ้าทอกะเหรี่ ยงและการดารงชีพ ถือว่าเป็ นจุดอ่อนที่ทาให้ผผู ้ ลิตมีศกั ยภาพในการผลิตสิ นค้าผ้าทอกะเหรี่ ยงได้นอ้ ย
เนื่องจากการมีทุนการลงทุนที่นอ้ ยและไม่สามารถลงทุนล่วงหน้าได้

แผนภาพที่ 3 การวิเคราะห์ศกั ยภาพผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงผ่านทุนการดารงชีพ
5.5 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาสและข้ อจากัด ของผลิตภัณฑ์ ผ้าทอกะเหรี่ยงชุมชน
จากการสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย ได้แก่ ชาวบ้าน, ปราชญ์ชุมชน, กลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยง,
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้องตี้ พบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัด ของ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยงชุมชนบ้องตี้ ได้ขอ้ สรุ ปดังแผนภาพนี้
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1. คุณภาพของผ้าทอกะเหรี่ ยงสูง ด้วยการทอที่ใช้ความประณี ตและระยะเวลาในการ
ผลิตนานและความละเอียดในการผลิตผ้าทอกะเหรี่ ยง
2. การแปรรู ปสิ นค้าจากผ้าทอกะเหรี่ ยงมีความหลากหลาย เช่น เสื้ อกะเหรี่ ยง(หญิง
และชาย) โสร่ ง ย่ามกะเหรี่ ยง ผ้าโพกหัว ผ้าพันคอ ผ้าถุง กระเป๋ าสตางค์ และสิ นค้าที่ทนั สมัย
ประยุกต์ใช้ได้
3. ผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงมีความรับผิดชอบต่องานผลิตและมีฝีมือในระดับดี

1. แหล่งผลิตสิ นค้ามีระยะทางไกลจากตัวอาเภอไทรโยค อาเภอเมืองกาญจนบุรี และ
กรุ งเทพมหานคร ยากต่อการขนส่ง
2. เป็ นชุมชนชายขอบ ไม่ได้รับการพัฒนาจากส่ วนกลางมาก โดยเฉพาะการโปรโมท
สิ นค้าให้บุคคลภายนอกหรื อนักท่องเที่ยวไม่เป็ นผลมาก
3. ไม่มีการผลิตวัตถุดิบเองเช่น ฝ้ าย และสี ยอ้ มผ้า
4. ลายผ้าไม่มีเอกลักษณ์หรื ออัตลักษณ์ของตนเอง
5. ขาดการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้า
6. ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตลายผ้าในรู ปแบบใหม่ๆ
7. การขาดการเล่าเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงใส่ ลงไปในสิ นค้าผ้า
ทอกะเหรี่ ยง

O

T

1.มีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ให้การสนับสนุนต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้องตี้ที่พยายามพัฒนาและผลักดันมาตลอด 20 ปี
2. มีโอกาสในการขายผ้าทอกะเหรี่ ยงจากกลุ่มภายนอก ได้แก่ ผูข้ ายผ้ากะเหรี่ ยงจาก
อ าเภอสัง ขละบุรี จัง หวัดกรุ ง เทพมหานคร และจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลี ย และ
สหรัฐอเมริ กา
3. มีโอกาสในการขายผ้าทอกะเหรี่ ยงจากกลุ่มภายในชุมชน ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านบ้องตี้
บนที่มีนโยบายให้นกั เรี ยนสวมผ้าทอกะเหรี่ ยงทุก วันศุกร์ คริ สตจักรบ้องตี้ และศรี มงคล และกลุ่ม
ชาวบ้านที่สวมใส่ในชีวิตประจาวัน
4. กลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงมีความต้องการผลิตต่อไป ถึงแม้ปัจจุบนั จะเป็ นแค่เพียง
รายได้เสริ มก็ตาม

1. การไม่มีแรงงานในการผลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงมากพอ
2. ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงต่อคนรุ่ นใหม่
3. การขาดการสนับสนุนในการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
4. การดาเนินกิจการกลุ่มการผลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงไม่เป็ นความต่อเนื่องและเข้มแข็งต่อ
การดาเนินงานต่อได้และครัวเรื อนที่ผลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงต่างคนต่างทา ไม่มีการรวมกลุ่มกัน
5. ปัจจุบนั อาชีพการทอผ้าไม่ใช่อาชีพหลักของกลุ่มผูท้ อผ้า เนื่องจากการขาดรายได้
อย่างต่อเนื่อง กลุ่มจึงไปประกอบอาชีพอื่นๆแทน เช่น การรับจ้างและการทาเกษตรกรรม
6. การเปลี่ยนสถานะจากผูป้ ระกอบการ เป็ น ผูร้ ับจ้าง ทอผ้า หมายความว่า ไม่ได้ผลิต
เพื่อขาย แต่มีผวู้ ่าจ้างจากสังขละบุรี อาเภอเมือง กรุ งเทพมหานคร และต่างประเทศ
7. การเปลี่ยนประธานสภาวัฒธรรมเป็ นคนใหม่ ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาสิ นค้า
และกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ ยง

แผนภาพที่ 4 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัด ของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยงชุมชนบ้องตี้

6.อภิปรายผล
เนื้ อหาและรู ปแบบการแสดงผลการศึ กษาที่ ผูว้ ิจยั ที่ ศึกษาเรื่ อง ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยง
ชุมชนบ้องตี้ จากเครื่ องมือสื่ อความคิดการศึกษาชุมชน ได้แก่ 1) ศักยภาพเชิงพืน้ ที่ พบว่า ข้อมูลศักยภาพเชิงพื้นที่
ประกอบด้วย ข้อมูลที่ต้ งั และแหล่งผลิตของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงชุมชนบ้องตี้ เส้นทางที่เอื้อต่อการตลาดและ
การขนส่ งผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ 2) ปฏิทินการผลิตและการใช้ แรงงานของครัวเรื อนผู้ผลิตผ้ าทอกะเหรี่ ยง พบว่า ใน
ภาพรวมของครัวเรื อนผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงไม่ได้ทอผ้าเป็ นอาชี พหลักเหมือนในอดีตแล้ว แต่จะเป็ นการทอเพื่อ
เป็ นรายได้เสริ ม มีรูปแบบการดารงชี พที่ เป็ นไปแบบยืดหยุ่น (Flexible Producer) ที่ ไม่หยุดนิ่ งอยู่กับที่ และท า
อาชี พ อื่ น ๆ ควบคู่กับ การผลิ ตผ้าทอกะเหรี่ ยง 3) แผนผัง ความสั ม พัน ธ์ การผลิต พบรู ป แบบความสัม พัน ธ์ 2
รู ปแบบ ได้แก่ ความสัมพันธ์ดา้ นการผลิต และความสัมพันธ์ดา้ นการขายที่เป็ นตัวเสริ มสร้างให้กลุ่มผูผ้ ลิตมีความ
เข้มแข็งในการผลิตเพื่อขายผ่านเครื อข่ายของตนเอง 4) ทุนการดารงชีพ พบว่า มีทุนการดารงชีพจากทุนการดารง
ชีพ 5 รู ปแบบ ได้แก่ ทุ นทางมนุ ษย์ ทุนทางสังคม ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางภายภาพและทุ นทางการเงินที่ คอย
ตอบสนองศักยภาพของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอกะเหรี่ ยงให้สามารถดารงอยูไ่ ด้ตามสถานการณ์และความเปราะบางของ
ครัวเรื อน และ 5) การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาสและข้ อจากัด ที่ จะสะท้อนศักยภาพของกลุ่มที่ ผลิตผ้าทอ
กะเหรี่ ยงของชุมชน โดยข้อมูลวิจยั ไม่ได้สะท้อนถึงข้อมูลด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัด (SWOT) เพียง
อย่า งเดี ย ว แต่ จ ะถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวศัก ยภาพเชิ ง พื้ น ที่ ปฏิ ทิ น การผลิ ต และแรงงานของครั ว เรื อ น แผนผัง
ความสัมพันธ์การผลิต และทุนการดารงชี พ ควบคู่ไปด้วย จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวทาให้พบว่า ชุมชนท้องถิ่น
1947

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ถึงแม้จะอยูใ่ นพื้นที่ชายแดน ชุมชนหรื อกลุ่มผูผ้ ลิตจะมียทุ ธวิธีการดารงชีพ (Livelihood Strategies) เครื อข่ายทาง
สังคม และทุ นการดารงชี พ (Livelihood Capitals) ที่ จะเป็ นตัวกาหนดศักยภาพของชุมชนและกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอ
กะเหรี่ ยงให้ มีรูปแบบการดารงชี พ ที่ เป็ นไปแบบยืด หยุ่น (Flexible Producer) ท่ ามกลางการเปลี่ ยนแปลงและ
บริ บทความเปราะบาง (Vulnerability Context) เป็ นการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทที่ ไม่ได้เป็ นสังคมชนบท
แบบเดิม แต่เป็ นสังคมชนบทที่ยืดหยุน่ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความเปราะบางได้ และเป็ นสังคม
ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur Society) ที่สามารถจัดการตนเองได้อย่างเข้มแข็ง (อรรถจักร สัตยานุรักษ์, 2559)

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การศึ กษาศักยภาพของภาคเอกชน เช่ น ห้ าง ร้ าน บริ ษ ัท และองค์ก รภาคธุ ร กิ จที่ เอื้ อ ต่ อ การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกะเหรี่ ยง เพื่อทาแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนที่ทนั สมัย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึ กษาศักยภาพของชุ มชนและผลิตภัณฑ์เรื่ องผ้าทอพื้นเมืองภาพรวมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในระดับ
จังหวัด เช่น กะเหรี่ ยงและมอญของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาข้อมูลเป็ นรู ปแบบองค์รวมและรายชุมชนได้
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จากการก้าวเข้าสู่ สังคมสู งวัยของไทยที่สัดส่ วนของผูส้ ู งอายุต่อประชากรทั้งประเทศมีสัดส่ วนที่ สูงขึ้น
ดังนั้นแนวโน้มของผูบ้ ริ โภคจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของสังคม ผูส้ ูงอายุจึงมีบทบาทสาคัญและกาลังเป็ น
ฐานผูบ้ ริ โภคใหม่ที่หลายองค์กรธุรกิจกาลังให้ความสนใจ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวจะ
มีสัดส่ วนของนักท่องเที่ ยวที่ เป็ นผูส้ ู งอายุจานวนมากขึ้ น อีกทั้งในแหล่งท่ องเที่ ยวก็ตามก็ตอ้ งทาการรักษาฐาน
นักท่องเที่ยวและสร้างความพึงพอใจในการให้บริ การของนักท่องเที่ยว ดังนั้นการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
เกี่ยวกับเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการท่องเที่ยวของผูส้ ู งอายุไทย ในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล โดยตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษามาจากประชากรผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลโดยใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก จานวน 500 คน วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา และการใช้สถิติข้ นั สู ง Ordered
Logistic Regression ในการวิเคราะห์ถึงเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการท่องเที่ยวของ
ผูส้ ู งอายุไทย ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลใน 3 รู ปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ ยวเพื่อ
สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ โดยพบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ข้อจากัดทางกายภาพของผูส้ ู งอายุมี
ความสัม พัน ธ์กับ การตัด สิ น ใจในการเลื อ กรู ป แบบในการท่ อ งเที่ ย วของผูส้ ู งอายุไทย ในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล ซึ่งเป็ นสิ่ งที่แหล่งท่องเที่ยวต้องคานึงถึงปั จจัยดังกล่าวเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุ งเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ยงั่ ยืนต่อไป
คาสาคัญ: ผูส้ ูงอายุ, การตัดสิ นใจ, รู ปแบบการท่องเที่ยว

ABSTRACT
Thailand is stepping into the Ageing Society which the proportion of the elderly population in the
country is getting higher. Consequently, consumer trends are changing with the social flow. Elderly people are
important and new consumer bases which many businesses have to pay attention to them. As with the tourism
industry, tourists have a higher proportion with elderly tourists. As tourism attractions, they also have to
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maintain their tourist bases and satisfy their tourists. Therefore, this research aims to study on Factors
Determining Decision Making in Tourism Patterns of Thai Elderly People in Bangkok and Suburbs. The
samples used were 500 elderly people in Bangkok and suburb areas. This study use advanced statistics Ordered
Logistic Regression for the analysis of the factors affecting the decision making of the tourism patterns in three
aspects which are Cultural Tourism, Health Tourism, and Natural Tourism. The results were found that age,
average monthly incomes and physical limitations of the elderly tourists are correlated with the decision making
of the tourism patterns. This is what tourism attractions need to take into consideration in order to improve their
services to sustainable tourism attraction.
KEYWORDS: Ageing, Decision Making , Tourism Pattern

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ความเจริ ญ ก้า วหน้ า ทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ขส่ งผลให้การรักษาพยาบาล การบริ โภค อาหาร การดาเนิ นชี วิตได้รับความสนใจและให้ความสาคัญ
มากขึ้น ทาให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นขณะที่ อัตราการเกิดลดน้อยลง เพราะสภาวะทางเศรษฐกิ จ วิถีชีวิต และ
ทัศนคติของคนในยุคปั จจุบนั ที่มีแนวโน้มที่จะมีคนโสดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมี การแต่งงานช้าลง และนิยมมี บุตร
น้อยลง (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) ดังนั้นจึงส่งผลต่อสัดส่วนของผูส้ ูงอายุที่กาลังขยับตัวเพิ่มสูง ขึ้นทุกปี โดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์ไว้วา่ ประชากรของประเทศไทยจะ
เพิม่ ขึ้นจาก 66.48 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2551 เป็ น 70.65 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 แล้วจะเริ่ มลดลงเป็ น 70.63 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2573 โดยมีสดั ส่วนที่ประเมินได้จากประชากรวัยเด็ก อายุ 0-14 ปี จะลดลงจาก 15.95 ล้านคนในปี พ.ศ.
2533 เป็ น 9.54 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 ขณะที่ ประชากรวัยสู งอายุ คือ ประชากรที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะเพิ่มขึ้น
จาก 4.02 ล้านคนเป็ น 17.74ล้านคน ในช่วงเดียวกันจากจานวนประชากรแต่ ละช่วงวัย ประเทศไทยเริ่ มก้าวเข้าสู่
“สังคมผูส้ ูงอายุ (Aging Society )” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และจะเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)ในปี
พ.ศ. 2567

แผนภาพที่ 1 จานวนสัดส่วนผูส้ ูงอายุเมื่อเปรี ยบเทียบกับวันเด็กและวัยแรงงานของไทย
ที่มา:คานวณจาก สานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2553
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ตลาดนักท่ องเที่ ยวผูส้ ู งอายุเป็ นตลาดใหญ่ที่มีศกั ยภาพและน่ าสนใจมากขึ้น เนื่ องจากโครงสร้างของ
สังคมกาลังจะก้าวสู่สังคมของผูส้ ูงอายุ สหประชาชาติคาดการณ์วา่ จะมีผสู ้ ู งอายุเพิ่มสู งขึ้น (Sangpikul, 2007) จาก
687.9 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็ น 1,968 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ซึ่ งคนในทวีปเอเชี ยจะมีจานวนผูส้ ู งอายุมาก
ที่สุด แนวโน้มการขยายตัวของตลาดผูส้ ูงอายุในประเทศสมาชิกอาเซียนหลายๆประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2603
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ คาดการณ์วา่ ในอีก 10 ปี ข้างหน้า หรื อใน
ปี พ.ศ. 2563 มีจานวนมากถึง 7 ล้านคนในหนึ่งปี (สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557)
สาหรับการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง จะทาให้เข้าใจถึงรู ปแบบการเดินทางเพื่อการท่องเที่ ยว
ของผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ซึ่ งเน้นการท่ องเที่ ยวและบริ การที่ มีคุณภาพดี คุ ม้ ค่า เน้นการซื้ อด้วย
เหตุผลไม่ใช่อารมณ์ โดยให้ความสาคัญกับความพึงพอใจเป็ นหลัก พักนานใช้จ่ายสู ง มีความสามารถในการซื้ อ
บริ การในราคาสู ง เนื่ องจากมีเงินเก็บจากการทางานหนักมาทั้งชีวิต จึงมีศกั ยภาพสู งในการบริ โภค ขณะเดียวกัน
คานึ งถึงความมัน่ ใจด้านความปลอดภัย ความมัน่ ใจด้านบริ การ ใส่ใจดูแลสุ ขภาพที่ดี เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับวัย
และสุ ขภาพ อีกทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ไม่ตอ้ งกังวลต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่ องจากเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ใน
การใช้ชีวติ จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้อสิ นค้าและบริ การต่างๆ มากยิง่ ขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญของการวิจยั เพื่อศึกษารู ปแบบการท่องเที่ยวของผูส้ ูงอายุในกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล เพื่อนาผลวิจยั ไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนาการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการตัดสิ นใจในการเลื อกรู ปแบบในการท่ องเที่ ยวของผูส้ ู งอายุไทย ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการท่องเที่ยวของผูส้ ูงอายุไทย ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรของผูส้ ูงอายุ
ปั จจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิจ
ปั จจัยทางด้านทุนมนุษย์
ข้อจากัดทางกายภาพ

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจในการเลือก
รู ปแบบในการท่องเที่ยวของ
ผูส้ ูงอายุไทย ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
- การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการท่องเที่ยวของผูส้ ูงอายุไทย ในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑลเป็ นการศึกษาโดยการวิจยั แบบเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยรู ปแบบการวิจยั เชิงสารวจ
(Survey Research) ในช่วงเดือน มีนาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2560
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ใช้การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรของ
Roscoe แทนค่าโดยใช้สูตรที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อน 5% โดยจะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ น
500 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาวไทยที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลโดยใช้วิธี
ทาการสุ่ มแบบเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling) วิธี Cluster Sampling เพื่อเลือกเขตที่ ผสู ้ ู งอายุอาศัยอยู่
ได้จานวน 8 เขตของกรุ งเทพมหานคร(บางนา สาทร ดอนเมื อง บางเขน บางคอแหลม ธนบุ รี วัฒนา บางแค)
อาเภอมืองจังหวัดสมุทรปรากร และ อาเภอเมืองนนทบุรี
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ลักษณะทางประชากรของผูส้ ู งอายุ ปั จจัยทางด้านทุ นทางเศรษฐกิ จ ปั จจัยทางด้านทุ น
มนุษย์ และข้อจากัดทางกายภาพ
ตัวแปรตาม การตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการท่องเที่ ยวของผูส้ ู งอายุไทย ในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลบางส่วนจากแบบสอบถามเรื่ อง “การตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบ
ในการท่องเที่ยวและการเดินทางทางอากาศของผูส้ ู งอายุไทย ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล” ของผูว้ ิจยั ซึ่ งผ่าน
การประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha
ที่ 0.812 เป็ นเคริ่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งกรอกค าตอบเอง (SelfAdministered) ซึ่ งแบบสอบถามในส่ ว นที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา รายได้ และข้อจากัดทางกายภาพ ลักษณะ
คาถามเป็ นแบบสารวจรายการ (Check list) ส่ วนแบบสอบถามในส่ วนที่ 2 เป็ นแบบคาถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
ในการเลือกรู ปแบบในการท่องเที่ ยวของผูส้ ู งอายุไทย ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ได้แก่ การท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม การท่องเที่ ยวเชิงสุ ขภาพ และการท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ โดยเป็ นลักษณะคาถามเป็ นแบบ Likert Scale 5
ระดับ แต่ถา้ ในกรณี กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถกรอกแบบสอบถามได้ผวู ้ ิจยั จะทาการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสอบถาม
ในแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามและนาแบบสอบถามที่ได้มาทาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ จากนั้นจึงนาผลคานวณทางสถิติ
ที่ ได้ มาเขี ยนการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ ใช้สถิ ติ เชิ งพรรณนา และสถิ ติ สหสัม พัน ธ์ แ บบพหุ ด้วยวิธี Ordered
Logistic Regression วิเคราะห์ รวมทั้งนาเสนอผลการวิจยั ต่อไป

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 สถิตเิ ชิงพรรณนา
1. ข้อมูลลักษณะทัว่ ไปทางประชากรศาสตร์ โดยด้านเพศ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มากกว่า
เพศหญิ ง โดยมีเพศชาย จานวน 271 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.2 และเพศหญิง จานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.8
ด้านอายุ พบว่า อายุเฉลี่ย 63.78 ปี ส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 60 – 64 ปี จานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.4 น้อย
ที่สุดคือ อายุระหว่าง 80 – 84 ปี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.4 ด้านการศึ กษา พบว่า ส่ วนใหญ่ต่ ากว่าระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.6 น้อยที่สุดคือ ระดับปริ ญญาเอก จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2
ด้านอาชี พ พบว่า ส่ วนใหญ่ ทาอาชี พค้าขาย/อาชี พอิสระ จานวน 196 คน น้อยที่ สุด คื อ พนักงานมหาวิทยาลัย
จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.2 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 18,567.78 บาท ส่ วนใหญ่มี
รายได้ระหว่าง 0 – 20,000 บาท จานวน 263 คน น้อยที่สุดคือ รายได้ระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท จานวน 1
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.2 ด้านสถานะภาพ พบว่า ส่ วนใหญ่อยูใ่ นสถานะภาพ สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน จานวน 336 คน คิด
เป็ นร้อยละ 67.2 น้อยที่ สุดคื อ สถานะภาพ หย่าร้ าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.8 ด้าน
ข้อจากัดทางกายภาพ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นโรคกระดูก จานวน 257 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.4 น้อยที่สุดคือ สุขภาพ
แข็งแรงดี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0
2.) ผลการวิเคราะห์การตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการท่องเที่ยวของผูส้ ู งอายุชาวไทยในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 3 รู ปแบบ พบว่า รู ปแบบการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมค่าเฉลี่ ยรวมจัดอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 2.93, รู ปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยรวมที่ 3.12 จัดอยูใ่ นระดับ
มาก และรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีค่าเฉลี่ยรวม 2.73 จัดอยูใ่ นระดับมาก
5.2 สถิตสิ หสัมพันธ์ แบบพหุ ด้ วยวิธี Ordered Logistic Regression
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ตารางที่ 1 แสดงการประมาณค่า Oredered Logistic Regression ของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการเลือก
รู ปแบบในการท่องเที่ยวของผูส้ ูงอายุไทย ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
การท่องเที่ยวเชิง
การท่องเที่ยวเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
สุขภาพ
นิเวศ
ตัวแปรอิสระ
Odd Ratio
Odd Ratio
Odd Ratio
ปัจจัยทางด้ านประชากร
เพศ
หญิง (กลุ่มอ้างอิง)
0.9876
0.9526
0.9413
ชาย
อายุ
สถานภาพสมรส
โสด (กลุ่มอ้างอิง)
สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
อาชีพ
ว่างงาน (กลุ่มอ้างอิง)
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย/อาชีพอิสระ
รับจ้าง
เกษตร/ประมง
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาเอก (กลุ่มอ้างอิง)
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

ตัวแปรอิสระ

1.0176***

1.0231***

1.0145***

1.7601
4.1232
ปัจจัยด้ านทุนทางเศรษฐกิจ

1.4565
4.8142

1.6458
4.7654

13.4156**
8.4677**
3.1245
5.1456
1.4534
1.0000***
ปัจจัยด้ านทุนมนุษย์

14.0745**
9.6511**
2.4589
4.9878
1.5673
1.0000***

12.0563**
7.4579**
4.6579**
6.1456
1.4564
1.0000***

1.1453
1.0876
1.0055

1.1263
1.0659
1.0042

1.1432
1.0843
1.0062

การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
Odd Ratio

การท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพ
Odd Ratio

การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
Odd Ratio
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ตัวแปรอิสระ
ข้ อจากัดทางกายภาพ
แข็งแรงดี (กลุ่มอ้างอิง)
โรคปวดกระดูก
โรคประจาตัว
ต้องได้รับยาจากแพทย์เพื่อรักษา
Sample size
Prob>chi2
Pseudo-R2
Log likelihood
**p-value=.05 ***pvalue=.01

การท่องเที่ยวเชิง
การท่องเที่ยวเพื่อ
วัฒนธรรม
สุขภาพ
Odd Ratio
Odd Ratio
ปัจจัยด้ านข้ อจากัดทางกายภาพ

0.8756**
0.9152**
0.9332**
500
0.0000
0.3153
-452.14324

1.4154**
1.3232**
2.1155**
500
0.0000
0.3262
-467.18765
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การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
Odd Ratio

0.8323**
0.9563**
0.9576**
500
0.0000
0.3075
-449.13423

จากตารางที่ 1 ซึ่ งเป็ นตารางสถิ ติสหสัม พัน ธ์แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regressionแสดงถึ ง
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการท่ องเที่ ยวของผูส้ ู งอายุไทย ในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล ในรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รู ปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ และรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศ พบว่า ปั จจัยทางด้านประชากรในเรื่ องของอายุที่เพิ่มขึ้นของผูส้ ู งอายุที่เพิ่มขึ้ นทุกๆปี จะมีโอกาสทาให้มี
สัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการท่องเที่ ยวเพิ่มขึ้นในทุกด้าน โดยในด้านรู ปแบบการ
ท่องเที่ ยวเพื่อสุ ขภาพจะมีสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจเพิ่มขึ้นมากที่ สุดที่ 1.0231 เท่า (ระดับนัยสาคัญ 0.01)
รองลงมาคือด้านรู ปแบบการเดิ นทางเชิ งวัฒนธรรมโดยจะมีสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจเพิ่มขึ้น 1.0176 เท่า
(ระดับนัยสาคัญ 0.01) และ ด้านรู ปบบการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศโดยจะมีสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจเพิ่มขึ้ น
1.0145 เท่า (ระดับนัยสาคัญ 0.01)
ปั จจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิจในเรื่ องของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นของผูส้ ูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกๆบาท
จะมีโอกาสทาให้มีสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกด้านเพิ่มขึ้น
ในทุกด้าน 1.000 เท่า (ระดับนัยสาคัญ 0.01) เรื่ องของสถานภาพการทางานหรื ออาชีพพบว่าผูส้ ู งอายุที่รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และค้าขาย/อาขีพอิสระ เมื่อเทียบกับผูส้ ู งอายุที่วา่ งงานจะมีโอกาสที่ มีสัดส่ วนของ
ระดับการตัดสิ นใจเพิ่มขึ้น โดยผูส้ ู งอายุที่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจจะมีสัดส่ วนระดับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นใน
ทุกๆด้านโดยสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจในด้านรู ปแบบการท่องเที่ ยวเพื่อสุ ขภาพเพิ่มขึ้นมากที่ สุดที่ ระดับ
14.0745 เท่า (ระดับนัยสาคัญ 0.05) รองลงมาในด้านการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น 13.4156 เท่า
(ระดับนัยสาคัญ 0.05) และ ในด้านรู ปแบบการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศรวมมีสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจเพิ่มขึ้น
12.0563 เท่า (ระดับนัยสาคัญ 0.05) ตามลาดับ ผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จะมีสดั ส่วนของระดับการ
ตัดสิ นใจเพิ่มมากขึ้นในทุกๆด้านโดยสัดส่ วนของระดับ การตัดสิ นใจในด้านรู ปแบบการท่ องเที่ ยวเพื่อสุ ขภาพ
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เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ระดับ 9.6511 เท่า (ระดับนัยสาคัญ 0.05) รองลงมาในด้านรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒรธรรมมี
สัดส่ วนเพิ่มขึ้น 8.4677 เท่า (ระดับนัยสาคัญ 0.05) และ ในด้านรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศมีสดั ส่วนของระดับ
การตัดสิ นใจเพิ่มขึ้น 7.4579 เท่า (ระดับนัยสาคัญ 0.05) ตามลาดับ ส่ วนอาชีพที่เหลือเมื่อเทียบกับผูส้ ู งอายุที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพจะมีสดั ส่วนของระดับการตัดสิ นใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ปั จจัยทางด้านทุนมนุษย์ในเรื่ องของระดับการศึกษาโดยพบว่ามีจะไม่มีสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจ
แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ และในด้านของปั จจัยทางด้านข้อ จากัดทางกายภาพพบว่าผูส้ ู งอายุที่ มี
ข้อจากัดทางกายภาพทุกประเภทจะทาให้ระดับการตัดสิ นในในทุกรู ปแบบลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้น
รู ปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่มีสดั ส่วนระดับการตัดสิ นใจที่เพิ่มมากขึ้น

6. อภิปรายผล
จากการศึ กษาสรุ ปได้ว่าปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกรู ป แบบในการท่ องเที่ ยวของ
ผูส้ ูงอายุไทย ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ได้แก่ อายุของผูส้ ูงอายุ โดยเมื่ออายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จะมีโอกาสที่
จะมี ระดับ ในการตัดสิ น ใจในรู ป บบการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรม รู ป แบบการท่ องเที่ ยวเพื่ อสุ ข ภาพ และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ เพิ่มขึ้น ปั จจัยต่อมาคือ สถานภาพการทางาน/อาชี พ โดยพบว่าผูส้ ู งอายุที่ยงั คงประกอบอาชี พ
รับราชการ หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และค้าขาย/อาชีพอิสระ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มผูส้ ูงอายุที่
ไม่ได้ป ระกอบอาชี พจะมี โอกาสที่ จะมี ระดับ การตัดสิ นใจในรู ปบบการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรม รู ปแบบการ
ท่องเที่ ยวเพื่อสุ ขภาพ และการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ เพิ่มขึ้ น มากกว่ากลุ่มผูส้ ู งอายุที่ไม่ประกอบอาชี พ ซึ่ งผลของ
ปั จจัยในด้านของระดับการศึกษาและสถานภาพการทางาน/อาชีพสอดคล้องกับการศึกษาของ วิทวัส(2549) และ
กิตติชยั ธนทรัพย์สิน และ สุ รพันธ์ ไชยชนะ. (2550) ที่ ศึกษาถึงการตัดสิ นใจในการเดิ นทางทางอากาศเพื่อการ
ท่องเที่ยวโดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาชี พที่เป็ นพนักงานบริ ษทั จะมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การสายการ
บินต้นทุนต่ามากที่สุดน่ าจะเป็ นเพราะในการเดินทางหากเป็ นการเดินทางเพื่อธุรกิ จของบริ ษทั ออกค่าใช้จ่ายให้
หรื อการเดินทางท่องเที่ยวที่ทางผูเ้ ดินทางเป็ นคนออกค่าใช้จ่ายเอง บริ ษทั หรื อผูเ้ ดินทางจะมี กระบวนการในการ
ตัดสิ นใจมากขึ้นกล่าวคือมีการคิดประเมินค่าทางเลือกก่อนการซื้ อไม่วา่ จะเป็ นด้านราคาการบริ การ ชื่อเสี ยงสาย
การบิน ก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าคนเดินทางที่เป็ นข้าราชการ ที่ส่วนหนึ่ งคือระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทาง
เพื่ อการท่ อ งเที่ ยวจะต้องเลื อกสถานที่ และบรรยากาศการท่ องเที่ ยว และรู ปแบบการเดิ น ทางเป็ นอัน ดับ แรก
อีกด้วย
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการท่องเที่ยวของผูส้ ูงอายุไทย ในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล นั้นรวมไปถึงทุนทางเศรษฐกิจในด้านของรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่ เพิ่มขึ้นในทุกๆบาทก็จะทาให้มี
โอกาสมีการตัดสิ นใจในการท่องเที่ยวทั้งในรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รู ปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
และ รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มขึ้น ซึ่งคล้องกับการศึกษาของ จุฑาทิพย์ สุจริ ตกุล (2558) ที่ศึกษาถึงรายได้
ต่อรู ป แบบการท่ องเที่ ยวของนักท่ องเที่ ยวต่างชาติ ในประเทศไทย ในทางกลับกัน ปั จจัยในด้านข้อจากัดทาง
กายภาพของผูส้ ูงอายุน้ นั เมื่อเปรี ยบเทียบผูส้ ูงอายุที่มีขอ้ จากัดทางกายภาพกับผูส้ ูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วนั้นผู ้
ที่มีขอ้ จากัดทางด้านกายภาพจะมีโอกาสในการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการท่องเที่ ยวเพื่อสุ ขภาพเพิ่มขึ้นมากกว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Lohmann (2001) ที่ศึกษาถึงการพยากรณ์รูปแบบการ
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ท่องเที่ยวของผูส้ ู งอายุในอนาคต อีกทั้งผูส้ ู งอายุที่มีขอ้ จากัดทางกายภาพจะมีการตัดสิ นใจท่องเที่ ยวในรู ปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลดลงอีกด้วย

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) จากการศึ กษาที่ ว่าอายุข องผูส้ ู งอายุที่ เพิ่ ม ขึ้ น จะมี ระดับ ของการตัด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบการ
ท่องเที่ยวทุกรู ปแบบเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้าในกลุ่มผูส้ ู งอายุซ่ ึ งจะเป็ นกระแสหลักของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีจานวนเพิ่มขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวควรมีการพัฒนาปรับปรุ งทั้งต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูส้ ูงอายุที่อายุ
เพิ่ ม มากขึ้ น ที่ ต ้อ งมี ก ารบริ ก ารและให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ในการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ก ลุ่ ม
นักท่องเที่ยวดังกล่าวที่มีความต้องการในสิ่ งอานวยความสะดวกที่มากกว่าผูน้ กั ท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆเพื่อสร้างความ
ประทับใจและความพึงพอใจในการให้บริ การของนักท่องเที่ยวได้ต่อเนื่อง
(2) จากการศึกษาพบว่ารายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งผูส้ ู งอายุที่ยงั คงทางานจะมีระดับ
ของของการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการท่องเที่ยวทุกรู ปแบบเพิ่มขึ้น ดังนั้นแหล่งท่องเที่ ยวควรคานึ งถึงอานาจใน
การท่องเที่ ยวของกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีตน้ ทุนทางเศรษฐกิ จ มีกาลังในการใช้จ่ายในการท่องเที่ ยวเป็ นอย่างยิ่งดังนั้น
แหล่งท่องเที่ยวจึงควรให้ความสาคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของแหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็ นผลต่อผลประกอบการ
ของแหล่งท่องเที่ยวและเป็ นตัวชี้วดั ถึงการให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย
(3) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผูส้ ูงอายุที่มีขอ้ จากัดทางกายภาพในทุกด้านนั้นจะมีระดับการตัดสิ นใจ
ในการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนทางกับการท่องเที่ยวในรู ปแบบอื่นๆที่มีระดับการตัดสิ นใจที่ลดลง อัน
เนื่องมากจากผูส้ ู งอายุมีการคานึ งถึงสภาพร่ างกายของตนที่มีความต้องการในการรักษาสุ ขภาพให้มีความแข็งแรง
เป็ นผูส้ ู งอายุที่มีความสุ ขทั้งกายและใจ ดังนั้นแหล่งท่องเที่ ยวเพื่อสุ ขภาพควรคานึ งถึงความต้องการของผูส้ ู งอายุ
ดังกล่ าวที่ จะเป้ นกลุ่ มนัก ท่ องเที่ ยวหลัก รวมไปถึ งรู ป แบบการท่ อ งเที่ ยวในรู ป แบบอื่ น ๆควรมี การปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเอื้ออานวยต่อการรักษาฐานนักท่องเที่ยวและเพิ่มปริ มาณนักท่องเที่ยวให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสาหรับคนทุกวัยต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึ กษานี้ เป็ นเพี ยงการศึ กษากลุ่มของผูส้ ู งอายุที่อยู่ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล เท่ านั้นยังมี กลุ่ม
นักท่ องเที่ ยวในวัยอื่ นๆ เพื่อเป็ นการศึ กษาวิจยั รู ปแบบการท่ องเที่ ยวของคนทุ กวัยการศึ กษาครั้งต่อไปน่ าจะมี
การศึกษาให้ครบทุกวัยเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวมีการปรับปรุ งเพื่อความยัง่ ยืนสากรับทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งศึกษาใน
เชิ งคุณภาพเพื่อศึ กษาถึงสาเหตุในการตัดสิ นใจในการเลือกแบบการท่องเที่ ยวของผูส้ ู งอายุที่สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
รวมไปถึ งศึ กษาเจาะลึ กถึงพฤติ กรรม และปั จจัยในการท่ องเที่ ยวในรู ปแบบต่างๆของผูส้ ู งอายุเพื่อได้ขอ้ มูลที่
เจาะลึกมากยิง่ ขึ้นต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาความรู ้ความเข้าใจในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ตามวิธีการของยามาเน่ ผูว้ จิ ยั ได้สุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 215 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตนเองโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังได้เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova)
ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ส่วนใหญ่ มีความรู ้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนิ นชี วิตในระดับมาก ( X = 3.81, S.D. = 0.870) การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบพฤติกรรมจาแนกตามสถานภาพ
ส่ วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน และความรู ้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชีวติ ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู ้ความเข้าใจ พฤติกรรมการดาเนินชีวติ
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ABSTRACT
This research is Quantitative Research that has 3 objective: 1) to study the knowledge and the
understand in using Sufficiency Economy Philosophy for application in life of Government Officer the
Department of Internal Trade Ministry of Commerce. 2) to study behavior in using Sufficiency Economy
Philosophy for application in life of Government Officer the Department of Internal Trade Ministry of
Commerce. 3) to propose guidelines in using Sufficiency Economy Philosophy for application in life of
Government Officer the Department of Internal Trade Ministry of Commerce. According to Yamane’s thought,
the sample of this study consists of 215 people calculated by Accidental Sampling. Researcher collects and
analyzes the data from the questionnaires with descriptive statistics method i. e. Simple Statistics such as
Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation. In addition, researcher compares and test the difference
of mean with t-test and One-way Anova.
The results showed that most Government Officer the Department of Internal Trade Ministry of
Commerce have a medium level of knowledge and understanding in the Sufficiency Economy Philosophy and
have a high level of behavior in using Sufficiency Economy Philosophy for application in life ( X = 3.81, S.D.
= 0.870) . The behavior comparative analysis classified by personal status found that the different sex, age,
education, the operation, knowledge and understand are different in using Sufficiency Economy Philosophy for
application in life with relativity value at 0.05.
KEYWORDS: Sufficiency Economy Philosophy, Knowledge, Living Behavior

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในการพัฒนาประเทศที่ผา่ นมา ส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็ นอันดับแรกด้วยความเชื่อที่วา่
เมื่อเศรษฐกิจดีจะส่ งผลให้การพัฒนาด้านอื่น ๆ ดีตามไปด้วย แต่ในความเป็ นจริ งกลับไม่เป็ นเช่นนั้น ดังจะเห็ น
ได้จากสภาพเศรษฐกิ จและสังคมในปั จจุ บนั ที่ เป็ นสาเหตุสาคัญที่ ทาให้คนไทยเกิ ดปั ญ หาหลากหลายด้าน ซึ่ ง
นับวันจะยิง่ ทวีความรุ นแรงมากขึ้น เนื่ องจากสังคมไทยให้ความสาคัญกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม จนทาให้
มนุษย์เกิดความจาเป็ นต้องดิ้นรนทาทุกวิถีทางเพื่อตอบสนองในสิ่ งที่ตนเองต้องการ นาความรู ้ความสามารถของ
ตนไปแสวงหาผลประโยชน์ โดยไม่คานึงถึงจรรยาบรรณและความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูอ้ ื่น ขอเพียงให้
ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุ ดก็พอ จึ งเกิ ดการแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงิ นตราโดยไม่จากัดรู ปแบบ เช่ น การ
ดาเนิ นกิ จกรรมผิดกฎหมาย การฉ้อโกงรวมถึงการฉ้อราษฎร์ บงั หลวง (อารี ย ์ เชื้ อเมืองพาน, 2551) ซึ่ งทั้งหมดที่
กล่าวมานั้นเป็ นปั ญหาที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่นาไปสู่ ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ปั ญหาการขาดคุณธรรม
จริ ยธรรม ปั ญหาความยากจน ปั ญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมจนอาจเกิดปั ญหาอาชญากรรมที่รุนแรง ปั ญหาต่าง ๆ
นั้น ได้อิท ธิ พ ลมาจากการน าค่านิ ยมและวัฒ นธรรมต่างชาติ ที่ ไม่ เหมาะสมเข้ามาประกอบในการดาเนิ น ชี วิต
ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1–7 ที่ได้มุ่งเน้นการใช้แนวความคิดทางตะวันตกมา
ใช้ในการดาเนินชีวิตและบริ หารประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาประเทศให้เป็ นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น
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และลดความสาคัญของภาคเกษตรกรรมอันเป็ นอาชี พหลักของคนไทย ทาให้ระบบเศรษฐกิ จขาดความสมดุ ล
แรงงานคนย้ายเข้าสู่เมืองเพื่อรับจ้างและประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม มีการพึ่งพิงต่างประเทศ เช่น การกูย้ ืม
เงินทุน การใช้วตั ถุดิบ เครื่ องจักรและเทคโนโลยี ทาให้ประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ทาให้ประเทศและสังคมอ่อนแอ ผลของการพัฒนาที่ขาดความสมดุลกับ
การพัฒนาคุณภาพของประชากรทั้งทางด้านจิตใจ คุณธรรม จริ ยธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
คนในประเทศ ทาให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะวิกฤติน้ นั เอง ประชาชนชาวไทยได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ประชาชนชาวไทย เนื่ องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่ อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ถึงความสาคัญในการปรั บทิ ศทางการพัฒนาประเทศสู่ แนว
เศรษฐกิจพอเพียง และทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ ให้สามารถ
ฝ่ าฟันภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งหลักการที่สาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ต้ งั อยูบ่ นทางสาย
กลาง ความไม่ ประมาท พึ่ งตนเอง โดยคานึ งถึ งความพอประมาณ ความมี เหตุผล มี การสร้ างภูมิ คุ ้มกันที่ ดีในตัว
ตลอดจนใช้ความรู ้เท่ าทันสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งต่อมาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงที่ ทรง
พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในทุกภาคส่ วน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546)
กรมการค้าภายในเป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ งในสั งกัด กระทรวงพาณิ ช ย์ มี ภ ารกิ จ เกี่ ยวกับ การเสริ ม สร้ าง
ประสิ ทธิ ภาพการค้าภายในประเทศ โดยกากับดูแล ส่งเสริ ม และพัฒนาการค้าภายในประเทศให้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในระบบการค้าเสรี และผูบ้ ริ โภคได้รับการพิทกั ษ์ประโยชน์ โดยมี
อานาจหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมาย จัดทาและประสานแผนปฏิบตั ิราชการของกรมให้เป็ นไปตามนโยบายและ
แผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่ งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิราชการของ
กรม ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ งานสถิ ติ แ ละประมวลผล พัฒ นาระบบ และให้ บ ริ ก ารข้อ มู ล สารสนเทศการค้า
ภายในประเทศ รวมทั้ง จัด ระบบ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาการค้า การตลาด และตลาดภายในประเทศให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและมีความเป็ นธรรม จัดระเบี ยบและส่ งเสริ มระบบการค้าสิ นค้าเพื่อรักษาระดับราคาสิ นค้าเกษตร
ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรมและป้ องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า จัดระบบราคาและปริ มาณ
สิ น ค้าให้ เกิ ด ความเป็ นธรรม ส่ งเสริ ม และพัฒ นาผูบ้ ริ โภคให้ มี บ ทบาทในการพิ ทัก ษ์ป ระโยชน์ ข องตนเอง
จัด ระบบและพัฒ นาการชั่งตวงวัด ในเชิ งพาณิ ช ย์ จัด ระเบี ยบเกี่ ย วกับ การค้าและการตลาด ตลอดจนก ากับ
ตรวจสอบ และควบคุมการประกอบธุรกิ จ และพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบี ยบ รวมทั้งดาเนิ นการเพื่อส่ งเสริ ม
การค้าให้เป็ นธรรม จากภารกิ จหน้าที่ จะเห็ นได้ว่ากรมการค้าภายในเป็ นหน่ วยงานที่ มีส่วนช่ วยในการพัฒ นา
ประเทศให้มีความมัน่ คงและยัง่ ยืนโดยตรง จึงเป็ นหน่วยงานที่มีความสาคัญ และสมควรที่จะน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เป็ นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อน
ให้ประเทศมีการพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืนต่อไป
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ เป็ นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ จะต้อง
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต รับผิดชอบ เสี ยสละ ยึดถือความถูกต้องเป็ นธรรม เป็ นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน และต้องดารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ประชาชน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า ข้าราชการกรมการค้า
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ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์มีความรู ้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนิ นชีวิตมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาความรู ้ความเข้าใจในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
(2) เพื่อเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของข้าราชการกรม
การค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลและความรู ้ความเข้าใจ
(3) เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม และ
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจัยได้นาแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ โดยได้นาองค์ความรู ้ม า
กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่ อง ความรู ้และพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
พ ฤติ กรรม ใน การน าห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ใ นการด าเนิ น
ชี วิ ต ของข้าราชการกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิ ชย์ 4 ด้าน
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม
3.ด้านวัฒนธรรม
4.ด้านสิ่ งแวดล้อม

1. สถานภาพส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
2. ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ แตกต่างกันตามเพศ
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สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ แตกต่างกันตามอายุ
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ แตกต่างกันตามการศึกษา
สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ แตกต่างกันตามระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชีวิตของข้าราชการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ แตกต่างกันตามความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและตัวอย่ าง
(1) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ จานวน 466
คน
(2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ โดย
การคานวณจากสู ตรคานวณกลุ่มประชากรที่ รู้จานวนประชากรตามสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 :
125) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 215 คน
5.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึ กษาวิจัยครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ระเบี ยบวิธีวิจัยเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่ องมือ คือ แบบสอบถาม จานวน 215
ฉบับ โดยแบบสอบถามที่จดั ทาขึ้น เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคล เกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
และเกี่ยวกับปั ญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู ้และพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินชีวติ ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
5.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามที่แจกให้แก่กลุ่มตัวอย่าง โดยดาเนิ นการแจกและรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวผูว้ ิจยั เอง ซึ่ งมี
ข้อดี คือ ได้รับความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ สามารถอธิ บายและเก็บแบบสอบถามคืนได้อย่าง
รวดเร็ ว ตลอดจนแก้ไขปั ญ หาที่ เกิ ดจากการตอบแบบสอบถามได้ แล้วน าแบบสอบถามที่ ได้รับ กลับ คื น มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป
5.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับ สถานภาพส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานโดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
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(2) การวิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการวิเคราะห์
ข้อมูลความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงด้วยแบบทดสอบถูก-ผิด โดยการหาค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
(3) การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชีวิต
ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดาเนิ นชีวิตของผูต้ อบ
แบบสอบถามด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
(4) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ น
ชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ โดยจาแนกตามเพศ อายุ การศึ กษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน และความรู ้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการทดสอบค่าที (Independent-test) และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)
(5) การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ โดยใช้วธิ ีการสรุ ปวิเคราะห์ขอ้ มูล (Content Analysis)

6. สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
6.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของข้ าราชการกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จานวน 138 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.19 อายุ
ระหว่าง 30-39 ปี จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.67 มีการศึกษาใน ระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 150 คน
คิดเป็ นร้อยละ 69.77 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ต่ากว่า 10 ปี จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.98
6.2 ผลการวิเคราะห์ ความรู้ ความเข้ าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้ าราชการกรมการค้ าภายใน
กระทรวงพาณิชย์
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู ้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่ นระดับ
ความรู ้ปานกลาง จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 มีความรู ้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่ น
ระดับความรู ้ต่า จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.91 และมีความรู ้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่ น
ระดับความรู ้สูง จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.09
6.3 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมในการนาหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดาเนินชี วิตของ
ข้ าราชการกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ โดยภาพรวมมี ระดับ พฤติ กรรม
อยู่ในระดับ มาก ค่ าเฉลี่ ย ( X = 3.81) เมื่ อ พิ จารณา แต่ ละด้าน พบว่า ด้านสังคม อยู่ในระดับ สู งสุ ด ค่ าเฉลี่ ย
( X = 4.04) รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ย ( X = 3.84) และด้านวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย ( X = 3.76) ตามลาดับ
สาหรับด้านที่อยูใ่ นระดับต่าสุด คือ ด้านสิ่ งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย ( X = 3.61)
6.4 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดาเนิน
ชี วิต ของข้ าราชการกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยจาแนกตามเพศ อายุ การศึ กษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัตงิ าน และความรู้ ความเข้ าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1964

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ การศึ กษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และความรู ้ความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง ที่ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
6.5 ผลการวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ เกี่ยวกับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ ในการดาเนินชีวติ ของข้ าราชการกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ
ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ กลุ่มตัวอย่าง ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพปั ญหา/อุปสรรค
คือ การใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย อยากมีอยากได้ ตกอยูภ่ ายใต้กระแสบริ โภคนิ ยม มากที่ สุด ส่ วนข้อเสนอแนะ เกี่ ยวกับ
การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชีวิต ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
กลุ่มตัวอย่าง ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับ การแนะนา ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้เกี่ยวกับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ มากที่สุด

7. อภิปรายผล
จากการศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ความรู ้ และพฤติ กรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์” สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
7.1 ด้ านเพศ
ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ทั้งเพศชายและเพศหญิ ง มี ระดับ
พฤติ กรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต อยู่ในระดับมาก และ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่ มีเพศ ที่ ต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิตแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมศักดิ์ ตรงงาม (2553) ซึ่ ง
ศึกษาวิจยั เรื่ อง การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนิ นชีวิตของประชาชนในอาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า เพศที่ ต่างกัน มีผลต่อการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนิ น
ชี วิตแตกต่ างกัน และสอดคล้องกับ งานวิจัยของนันทิ ดา ค าเฮื อน (2553) ที่ ศึกษาเรื่ อง การประยุกต์ใช้ปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงในการจัดการเรี ยนการสอนของพนักงานครู ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิ คม จังหวัด
ชลบุรี ที่ พบว่า พนักงานครู ที่มีเพศต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงในการจัดการเรี ยนการสอน
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะเพศที่ต่างกัน มีความเอาใจใส่ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ แตกต่างกัน
7.2 ด้ านอายุ
ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ทุกช่วงอายุ มีระดับพฤติกรรมในการ
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชีวติ อยูใ่ นระดับมาก และข้าราชการกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่มีอายุ ที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทาง
ในการดาเนิ นชีวิตแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของทศมนพร พุทธจันทรา (2547) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความ
คิดเห็นในการดาเนินชีวติ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณี ศึกษาข้าราชการจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า อายุ
ที่ต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นของข้าราชการที่มีผลต่อการดาเนินชีวติ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของนพพร เมธีอนันต์กุล (2549) ที่ศึกษาเรื่ อง การนาแนวปฏิบตั ิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการดาเนิ นชี วิต : กรณี ศึกษาเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. อาเภอวิเชี ยรบุ รี จังหวัดเพชรบู รณ์ ที่ พบว่า ลูกค้าที่ มีอายุ
มากกว่ามี การน าแนวปฏิ บัติ ตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช้ในการดาเนิ นชี วิตมากกว่าลู กค้าที่ มี อายุน้อย
จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะอายุที่ต่างกัน มีการรับรู ้เรื่ องราว หรื อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ แตกต่างกัน
7.3 ด้ านการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ทุกระดับการศึกษา มีระดับพฤติกรรม
ในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต อยู่ในระดับมาก และข้าราชการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่มีการศึกษา ที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิตแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของเอื้องทิ พย์ เกตุกราย (2551) ที่ ศึกษา
เรื่ อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวติ ประจาวันของประชาชนตาบลคลองพระอุดม อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่าประชาชนในตาบลคลองพระอุดมที่มีการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจาวันแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะระดับการศึกษาที่ ต่างกัน
ทาให้มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต
แตกต่างกัน
7.4 ด้ านระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน
ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ ที่ มี ระยะเวลาในการปฏิ บัติ งาน
ที่ต่างกัน มีระดับพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต อยูใ่ น
ระดับ มาก และข้า ราชการกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ ที่ มี ร ะยะเวลาในการปฏิ บัติ ง าน ที่ ต่ า งกัน
มีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชีวิต แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของวิสูตร สุ จิระกุล (2551) ที่ศึกษาเรื่ อง การบริ หารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบริ ษทั
ปูนซี เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ที่ พบว่า ผูบ้ ริ หารที่ มีระยะเวลาในการปฏิ บัติงานมาก มีการบริ หารงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมากกว่าผูบ้ ริ หารที่ มีระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานน้อยกว่า จึ งยอมรับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่ต่างกัน ทาให้มีทกั ษะ และความชานาญในการรับรู ้และการนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ แตกต่างกัน
7.5 ด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต่างกัน มีระดับพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทาง
ในการดาเนิ นชี วิต อยู่ในระดับมาก และข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่ มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนิ นชีวิตแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัจฉรา ราชแก้ว (2550) ที่ศึกษาเรื่ อง การนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวติ ของพนักงานขับรถโดยสารประจาทาง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการนาปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนิ นชี วิตของพนักงานขับรถโดยสาร
ประจ าทาง จากการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ความรู ้ ความเข้าใจปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และสอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของวิไลพร วรจิตตานนท์ (2551) ที่ ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจ และพฤติกรรมในการปฏิ บตั ิตน
ตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ของนักศึ กษา คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหาร
ลาดกระบัง ผลการวิจัยพบว่า ความรู ้ ความเข้าใจของนักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการปฏิบตั ิตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะความรู ้ความเข้าใจที่ต่างกัน ทาให้มีทศั นคติ และกระบวนการคิด
วิเคราะห์ในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ แตกต่างกัน

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ควรจัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อให้ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
(2) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ควรกาหนดนโยบาย ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้มีการปฏิบตั ิตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึ กษาวิจัย ความรู ้ และพฤติ กรรมในการนาหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ในการ
ดาเนิ นชี วิต ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ กับหน่ วยงานอื่น ๆ ในกระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างในการดาเนินชีวติ ว่ามีความเหมือนหรื อความแตกต่างกัน หรื อไม่ อย่างไร
(2) ควรศึ กษาวิจัย ความรู ้ และพฤติ กรรมในการนาหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ด้วยการศึกษาวิจยั เชิงคุ ณภาพ เพื่อให้ได้งานวิจยั ที่
มีผลการศึกษาเชิงลึกมากขึ้น และสามารถนาข้อมูลเชิงคุณภาพมาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลเชิงปริ มาณ
(3) ควรศึ กษาวิจัยรู ป แบบในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้ กัน
ในตัวที่ ดี ประกอบกับ เงื่ อนไขความรู ้ และคุ ณ ธรรม เพื่ อ น ามาเป็ นตัวแบบในการส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น ให้
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ใช้เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ

9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เมฆิ นทร์ เมธาวิกูล อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ ได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา แนะนา
ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ในทุกขั้นตอน รวมถึงผูเ้ กี่ ยวข้องต่าง ๆ ที่ ได้กรุ ณาสละเวลา
อันมีค่า เพื่อให้ขอ้ มูลและให้ความร่ วมมือในด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้การศึกษาวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี
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แนวทางการจัดการระบบสารสนเทศเพือ่ แก้ปัญหาคลังเสบียงทัณฑ์ บนครัวการบิน:
กรณีศึกษา บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
THE MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM FOR
SOLVING PROBLEMS ON BONDED STORE IN AIRLINE CATERING
CASE STUDY OF THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
ธนกร ณรงค์ วานิช
หัวหน้ าสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่ องเทีย่ วและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: thanakorn.na@spu.ac.th
บทคัดย่อ
ปั จจุบนั ระบบสารสนเทศได้ถูกนามาใช้ในธุรกิจการบิน โดยเฉพาะแผนกครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน) ได้นาระบบสารสนเทศมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับคลังเสบียงทัณฑ์บนซึ่งระบบดังกล่าวถูกควบคุมดูแลโดยกรม
ศุลกากร และนามาใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบในการผลิตอาหาร อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่ องใช้ต่าง ๆ บนเครื่ องบิน
ระบบสารสนเทศที่นามาใช้จึงต้องมีความเหมาะสมและสะดวกสาหรับผูป้ ฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
และเป็ นการลดขั้นตอนการทางานซ้ าซ้อนภายในหน่วยงาน
คาสาคัญ: การจัดการระบบสารสนเทศในครัวการบินไทย

ABSTRACT
At present, information technology system is currently used in airline business especially in Catering
Services of Thai Airways International Public Company Limited. This systems has been controlled by
Customs and it is used for controlling the disbursement of raw materials in food production, equipment as well
as service equipment used on aircraft. The information technology systems to be used must be appropriate and
convenient for the practice to streamline operations and reduce the duplication of work within the agency.
KEYWORDS: Information Technology Management for Airline Catering
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1. บทนา
นับตั้งแต่ท่าอากาศยานกรุ งเทพ (ดอนเมือง) ได้ปิดตัวลงเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ในเวลา 03.10 น.
เป็ นการแสดงว่าปฏิบตั ิการต่าง ๆ ที่เคยปฏิบตั ิที่ท่าอากาศยานดอนเมืองทุกอย่างได้ยตุ ิลง และเริ่ มไปปฏิบตั ิการยัง
ท่าอากาศยานแห่งใหม่ คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต้ งั แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2549 เป็ นต้นไป
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็ นสายการบิน
แห่ งชาติ ที่รับผิดชอบกิ จการบิ นพาณิ ชย์ท้ งั เส้นทางบิ นระหว่างประเทศ และเส้น ทางบิ นภายในประเทศ ก็ได้
ดาเนิ นการย้ายฐานปฏิบตั ิการไปยังท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิดว้ ยเช่นกันโดยแผนกต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ได้ยา้ ยไป
ปฏิบตั ิการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามแผนภูมิการจัดแบ่งหน่วยงานฝ่ ายครัวการบินไทย (2549)ได้แก่
1. แผนกบริ การลูกค้าภาคพื้น (Ground Customer Services)
2. แผนกบริ การลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Support Equipment Services)
3. แผนกพาณิ ชย์สินค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ (Cargo and Mail Services)
4. แผนกซ่อมบารุ งอากาศยาน (Technical Services)
5. แผนกครัวการบิน (Catering Services)
จากการที่ แผนกต่าง ๆ ของบริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) ได้ยา้ ยมาปฏิ บัติการ ณ ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ และท่าอากาศยานแห่ งใหม่น้ ี ได้มีการจัดตั้งเป็ นเขตปลอดอากร (Free Zone) ขึ้น ซึ่ งความหมายของ
“เขตปลอดอากร (Free Zone)” หมายถึง เขตพื้นที่ที่กาหนดไว้สาหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิ ชกรรม หรื อ
กิ จการอื่ นที่ เป็ นประโยชน์แก่ การเศรษฐกิ จของประเทศ และผูป้ ระกอบการในเขตปลอดอากรจะได้รับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ในการยกเว้นภาษีอากรสาหรับของที่นาเข้าไปอยูใ่ นเขตพื้นที่เขตปลอดอากร
สรุ ปได้วา่ เขตปลอดอากร คือ เขตพื้นที่ซ่ ึ งสิ่ งของต่าง ๆ ที่นาเข้าจากต่างประเทศ และได้นาเข้าไปไว้ใน
เขตปลอดอากรที่จดั ตั้งขึ้น จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรตาม พ.ร.บ.ศุลกากร (2469) ซึ่งหน่วยงานของการบินไทย
ทั้ง 5 แผนกที่กล่าวมานี้ แผนกที่ เกี่ยวข้องกับเรื่ องเขตปลอดอากร (Free Zone) โดยตรงที่สุด คือ “แผนกครัวการ
บิน (Catering Services)” เพราะเป็ นหน่วยงานที่ตอ้ งมีการนาของเข้ามาจากต่างประเทศทั้งที่เป็ นของสายการบิ น
บริ ษทั เอง และของสายการบิ นลูกค้า ส่ วนใหญ่เป็ นเสบี ยงพัสดุ และของใช้สิ้นเปลื อง โดยนามาเก็บไว้ในคลัง
เสบียงทัณฑ์บนของครัวการบิน
การที่ครัวการบินต้องนาเข้าซึ่ งเสบี ยงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสาหรับสายการบินบริ ษทั และสายการ
บินลูกค้าเพื่อนามาใช้บริ การผูโ้ ดยสารบนเครื่ องบินจากต้นทางไปยังปลายทางซึ่ งอยูน่ อกราชอาณาจักรไทย ถือว่า
เป็ นการนาเข้าและส่ งออก แต่เดิมเมื่อครัวการบินยังปฏิบตั ิการอยูท่ ี่ท่าอากาศยานกรุ งเทพ (ดอนเมือง) ก็ได้ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของกรมศุลกากรว่าด้วยคลังเสี ยงทัณฑ์บน โดยการควบคุมเสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลือง
ที่นาเข้ามาเก็บไว้ในคลังเสบียงทัณฑ์บน หรื อนาออกจากคลังเสบียงทัณฑ์บนขึ้นไปบริ การผูโ้ ดยสารบนเครื่ องบิน
จะใช้วธิ ีตดั ยอดเบิกจ่ายโดยการใช้เอกสารควบคุม (Documents Control)
ต่อมาเมื่ อครั วการบิ น ย้ายการปฏิ บัติ การมายังท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ และพื้ น ที่ ของท่ าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิได้ถูกกาหนดให้เป็ นเขตปลอดอากร กรมศุลกากรได้กาหนดนโยบายให้ผปู ้ ระกอบการที่ เกี่ยวกับการ
นาเข้าส่ งออกในเขตปลอดอากรต้องเปลี่ยนระบบการทางานจากงานเอกสารและระบบสารสนเทศ EDI มาเป็ น
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ระบบ e-Customs (Paperless) (ไร้เอกสาร) ทุกราย ซึ่ งได้ก่อให้เกิดปั ญหากับผูป้ ระกอบกิ จการครัวการบิน ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิที่มี อยู่ 3 ราย ได้แก่
1. ครัวการบินไทย บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
2. ครัวการบิน บริ ษทั LSG Skychefsจากัด
3. ครัวการบิน บริ ษทั บางกอกแอร์เคเตอริ่ ง จากัด
ซึ่งครัวการบินทั้ง 3 รายนี้ ก่อนที่จะย้ายมาท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ครัวการบินทั้งสามได้ถูกกาหนดให้
ต้องเข้ามาอยูใ่ นเขตปลอดอากร และให้เปลี่ยนระบบสารสนเทศการควบคุมคลังเสบี ยงทัณฑ์บนจากระบบ EDI
มาเป็ นระบบ e-Customs (Paperless) ซึ่ งเป็ นไปตามแนวทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ ฐิติพร วงศ์ไพฑูรย์
และ พ.ท.ดร.เศรษฐพงษ์ มะลิ สุวรรณ (2548) เขี ยนบทความไว้ แต่ระบบ e-Customs (Paperless) ดังกล่าวกรม
ศุลกากรยังไม่สามารถจัดตั้งให้ระบบใช้งานได้อย่างเต็มที่ ทาให้ครัวการบินไทยและผูป้ ระกอบการครัวการบินอีก
2 ราย ไม่ ส ามารถเตรี ย มพร้ อ มในด้า นก าลัง คน, ตลอดจนระบบสารสนเทศที่ จ ะรองรั บ ระบบ e-customs
(Paperless) ได้อย่างเต็มที่ ทาให้เกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการพิธีการศุลกากรทางอิเล็คทรอนิคส์แบบไร้เอกสาร e-Customs (Paperless) ของ
กรมศุลกากร
2. เพื่อศึ กษาถึงปั ญหาและแนวทางแก้ไขในการนาระบบ e-customs (Paperless) มาใช้กบั ครัวการบิ น
ไทย บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

3. การเข้ าสู่ ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิคส์ แบบไร้ เอกสาร e-Customs (Paperless)
พิธีการศุลกากรทางอิเล็คทรอนิคส์แบบไร้เอกสาร e-Customs (Paperless) คืออะไร
e-Customs (Paperless) หรื อศุลกากรอิเล็คทรอนิคส์ เป็ นระบบที่กรมศุลกากรนาเอาอิเล็คทรอนิคส์
มาใช้ในการให้บริ การประชาชนและการบริ หารงานของศุลกากร โดยจะเป็ นเรื่ องของระบบการให้บริ การ (Front
Office) คือ ระบบที่ผา่ นพิธีการนาเข้าเสบียงพัสดุหรื อของใช้สิ้นเปลือง ผ่านพิธีการส่งออกเสบียงพัสดุหรื อของใช้
สิ้นเปลือง
ถ้าเป็ นเรื่ องของการนาเข้า เสบียงพัสดุหรื อของใช้สิ้นเปลือง เรี ยกว่า e-Import
ถ้า เป็ นเรื่ องของการส่ ง ออก เสบี ย งพัส ดุ ห รื อของใช้ สิ้ น เปลื อ ง เรี ย กว่ า e-Export ที่ เรี ยกว่ า เป็ น
อิเล็คทรอนิคส์ หมายถึง ระบบทั้งหมดที่ออกมานั้นมีหลักสาคัญ 3 หลัก คือ
1. การออกแบบระบบการทางานใหม่ท้ งั หมดเพื่อจะลดขั้นตอน โดยเฉพาะลดขั้นตอนทางกายภาพลง
มากที่สุด
2. หลังจากออกแบบระบบใหม่แล้ว ก็นาเอาอิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งก็คือ การส่ งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล
ในส่วนของสิ นค้า ข้อมูล Manifest ผ่านทางอิเล็คทรอนิคส์ท้ งั หมด
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3. เมื่อข้อมูลทั้งหลายเข้ามาอยูใ่ นระบบเรี ยบร้อยแล้ว จึงไม่จาเป็ นต้องใช้กระดาษ (Paperless) คือ เป็ น
การส่ งข้อมูลทางอิเล็คทรอนิ คส์เพื่อผ่านพิธีการโดยไร้เอกสาร ดังนั้นเรื่ องของการนาเข้าและการส่ งออกเสบี ยง
พัสดุหรื อของใช้สิ้นเปลืองจะใช้ระบบอิเล็คทรอนิคส์ท้ งั หมด
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็คทรอนิ คส์ (e-Customs) ตามประกาศกรมศุลกากรที่
116/2549 และระเบียบกรมศุลกากรที่ 41/2549 มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ต้องมีผปู ้ ระกอบการ ได้แก่
1.1 ผูผ้ า่ นพิธีการศุลกากร (ผูน้ าเข้า-ส่งออก)
1.2 ตัวแทนออกของ
1.3 ผูร้ ับผิดชอบการบรรจุ
1.4 ตัวแทนผูร้ ายงานยานพาหนะเข้า-ออก
1.5 ธนาคารศุลกากร (Customs Bank)
1.6 เคาน์เตอร์บริ การ
สาหรับครัวการบินไทยถือว่า เป็ นผูป้ ระกอบการในข้อ 1.4 คือ ตัวแทนผูร้ ายงานยานพาหนะเข้าออก บริ เวณเขตปลอดอากรครัวการบินไทย
2. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e-Customs
2.1 ผูป้ ระกอบการ (ครัวการบินไทย) ประสงค์จะรับ-ส่ง ข้อมูลและลงลายมือชื่ออิเล็คทรอนิคส์เอง
ต้องดาเนินการดังนี้
- จัดหา Software, VANS – Value Network Services (การเชื่ อมระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เข้าด้วยกัน) และใบรับรองลงลายมืออิเล็คทรอนิคส์
- ลงทะเบี ยนตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550 ณ ฝ่ ายทะเบี ยนและสิ ท ธิ พิ เศษกลุ่มงาน
มาตรฐาน-พิธีการและราคา หรื อฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป สานักหรื อสานักงานศุลกากร หรื อด่านศุลกากรทุกแห่ ง
โดยต้องกรอกแบบ “คาขอลงทะเบียนผูผ้ า่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็คทรอนิคส์แบบไร้เอกสาร”
- ทดสอบการรับ-ส่ ง ข้อมูลพร้อมจัดส่ งรายงานตามแบบที่ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารกาหนด
- เมื่ อผูป้ ระกอบการผ่านการทดสอบเรี ยบร้ อยแล้ว สานัก เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่ อสารจะออกรหัสจริ ง (EDI User) ให้สาหรับใช้ในการรับ-ส่ง ข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-Customs
3. ผูป้ ระกอบการทุกราย ต้องยืน่ แบบคาขอเป็ นผูผ้ า่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็คทรอนิ คส์แบบไร้เอกสาร
ตามแนบท้ายประกาศ ต่อฝ่ ายทะเบี ยนและสิ ทธิ พิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรื อต่อฝ่ าย
บริ หารงานทัว่ ไปสานักงานศุลกากรหรื อด่านศุลกากรก็ได้ เพื่อตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาอนุมตั ิ

4. ปัญหาและข้ อขัดข้ องในการจัดการระบบสารสนเทศในคลังเสบียงทัณฑ์ บนของครัวการบินเพื่อ
รองรับระบบ e-Customs (Paperless) ของกรมศุลกากร
โดยปกติการนาเสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลือง ไม่วา่ จะนาเข้ามาจากต่างประเทศหรื อภายในประเทศ
เข้าเก็บในคลังเสบี ยงทัณ ฑ์บน หรื อในเขตปลอดอากรครัวการบิ น จะไม่ค่อยมี ปัญ หาในการน าเข้าเท่ าใดนัก
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ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้นส่ วนใหญ่จะเกิ ดจากการนาของออกนอกเขตปลอดอากรไปบริ การผูโ้ ดยสารบนเครื่ องบิ น ซึ่ ง
ปั ญหาดังกล่าวคือ
จากเดิ มที่ ครัวการบิ น บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) ได้ปฏิ บัติงานอยู่ ณ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ
(ดอนเมือง) กฎระเบียบของกรมศุลกากรที่ครัวการบินได้ปฏิบตั ิมาโดยตลอด คือ กฎระเบี ยบเกี่ยวกับคลังเสบี ยง
ทัณฑ์บน โดยขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่การนาของเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งที่เป็ นของบริ ษทั และของสายการ
บินลูกค้า เช่น การนาเข้าวัตถุดิบสาหรับปรุ งอาหาร อาหารสด อาหารแห้ง เครื่ องดื่ม หรื ออุปกรณ์การบริ การบน
เครื่ องบินโดยผ่านพิธีการศุลกากร จะดาเนิ นการโดยใช้เอกสารใบขนสิ นค้าแบบ กศก.99/1 นาของออกจากอากาศ
ยานมาเก็บไว้ในคลังเสบียงทัณฑ์บน และทารายงานแจ้งให้เจ้าพนักงานศุลกากรที่กากับคลังเสบียงทัณฑ์บนที่ครัว
การบิ น ไทยได้ท ราบว่า ของที่ น าเข้ามานั้น มี อะไรบ้างโดยครั วการบิ น ไทยจะส่ งเอกสารของนาเข้าให้กับเจ้า
พนักงานศุลกากร และจะบันทึกข้อมูลของที่นาเข้าลงในระบบสารสนเทศของครัวการบินไทย และทุกสิ้ นเดือนที่
จะทารายงานการรับเข้าเป็ นเอกสาร และส่งข้อมูลให้กรมศุลกากรโดยผ่านระบบ EDI
เมื่อเสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองที่ นาเข้ามาจากต่างประเทศได้ถูกนาเข้ามาในคลังเสบียงทัณฑ์บน
แล้ว หน่ วยงานของครัวการบิ นไทยที่ ดูแลคลังเสบี ยงทัณฑ์บนได้แก่ ฝ่ ายสนับสนุ นการผลิตและจัดหาสิ นค้า
แผนกคลังทัณฑ์บน ก็จะใช้ระบบจัดการคลังสิ นค้า Warehouse Management System-WMS มาใช้ในการดูแลรับ
เสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลือง จัดเก็บ ส่งเสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองขึ้นเครื่ องบิน ตลอดจนจัดทารายงาน
เสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลือง
ระบบจัด การคลังสิ น ค้า (Warehouse Management System – WMS) เป็ นระบบที่ ค รั วการบิ น ไทยได้
นามาใช้ในการบริ หารข้อมูลคลังสิ นค้าหรื อคลังเสบียงทัณฑ์บน เพื่อให้มีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น ระบบดังกล่าวจะประกอบด้วยระบบงานหลัก คือ
1. RECEIVING หรื อ การรั บ มอบหรื อ รั บ ของ เมื่ อ รั บ ของเข้ามาในคลั งเสบี ย งทัณ ฑ์ บ นก็ จะมี ก าร
ตรวจสอบและบันทึกจานวนของที่ได้รับลงในระบบสารสนเทศของครัวการบินไทยทันที และด้วยสาเหตุที่เสบียง
พัสดุและของใช้สิ้นเปลืองที่ได้รับมานั้นมาจากต่างสถานที่กนั ทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ อีกทั้งการ
ขนส่ ง การบรรจุ หี บ ห่ อก็แ ตกต่างกัน ลัก ษณะที่ แ ตกต่ างกัน เหล่านี้ ย่อมท าให้รายละเอี ยดในการรั บ ของย่อ ม
แตกต่างกันออกไปด้วย การจัดทาเอกสารรับเข้าและการดาเนิ นกรรมวิธีแรกรับที่รวดเร็ วและถูกต้อง ย่อมทาให้
จานวนของเสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองที่ได้รับมานั้นถูกต้อง สามารถนาไปรายงานให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้
ทันที
2. PUTAWAY หรื อ การจัดเก็บ คือ การนาเสบี ยงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองที่ รับเข้ามาไปจัดเก็บยัง
สถานที่และตาแหน่งที่กาหนดไว้
3. STORAGE หรื อ การเก็บเข้าคลัง ได้แก่ การขนย้ายเสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองที่ได้รับมาเข้าไป
เก็บยังตาแหน่งที่กาหนดและจัดวางไว้อย่างเป็ นระเบียบ รวมถึงการบันทึกเอกสารเก็บรักษาของที่นามาเก็บไว้
4. TRANSFER หรื อ การโอนย้าย ได้แก่ การโอนย้ายเสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองจากคลังเสบียง
ทัณฑ์บน ไปยังหน่ วยผลิตอาหาร หรื อส่ งไปยังสถานี ต่างประเทศของบริ ษทั หรื อส่ งกลับคืนให้กบั สายการบิ น
ลูกค้า
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5. REPLENISHMENT หรื อ การเติมเต็ม ได้แก่ การที่ เสบี ยงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองในคลังเสบี ยง
ทัณฑ์บน ทั้งที่ เป็ นของสายการบิ นไทยหรื อของสายการบิ นลูกค้าได้ลดจานวนหรื อหมดลง ครัวการบิ นไทยก็
จะแจ้งไปยังหน่วยเกี่ยวข้องหรื อสายการบินลูกค้า เพื่อให้จดั หามาเติมให้ครบตามจานวนที่กาหนดไว้
6. PICKING หรื อ การนาออกจากที่ เก็บ ได้แก่ การนาเสบี ยงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองออกจากที่ เก็บ
เพื่อนาไปปรุ งอาหาร หรื อนาไปจัดเพื่อนาขึ้นบริ การผูโ้ ดยสารบนเครื่ องบินของบริ ษทั และของลูกค้า โดยการนา
ออกจากที่เก็บจะต้องทาการตัดยอดเบิกจ่ายไว้เป็ นหลักฐาน
7. DESPATCH หรื อ การจัดส่ งของออกไปจากคลังเสบียงทัณฑ์บน ได้แก่ การนาเสบี ยงพัสดุและของ
ใช้สิ้นเปลืองไปขึ้นเครื่ องบินเพื่อบริ การผูโ้ ดยสารที่จะเดินทางไปต่างประเทศทั้งที่เป็ นอาหาร เครื่ องดื่ม อุปกรณ์
บริ การบนเครื่ องบินต่าง ๆ
จากระบบงานหลักข้างต้นจะเห็ นว่า ระบบจัดการคลังสิ นค้าเป็ นระบบที่ สามารถดูแลการปฏิ บัติงาน
ภายในคลังเสบียงทัณฑ์บนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ครัวการบินไทยจึงได้นาระบบจัดการคลังสิ นค้ามาใช้ เนื่องจาก
แต่เดิมครัวการบินไทยจะใช้ระบบสต๊อกการ์ดในการตัดยอดเบิกจ่ายเสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลือง ที่ได้รับมา
จากต่างประเทศและภายในประเทศ หรื อนาออกไปบริ การผูโ้ ดยสารบนเครื่ องบินที่เป็ นสายการบินของบริ ษทั และ
สายการบินลูกค้า ซึ่งการตัดยอดเบิกจ่ายแต่ละครั้งจะใช้เวลามากในการปฏิบตั ิงานและไม่สะดวกในการตรวจนับ
แต่ละเดือน เพราะเสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองมีมากมายหลายรายการ ทั้งที่เป็ นของสายการบินไทย และสาย
การบิ นลูกค้า ทาให้การรายงานยอดคงเหลือของสิ นค้าคงคลังต่อศุลกากรแต่ละเดือนช้ากว่ากาหนดทุกครั้ง ครัว
การบิ นไทยจึ งนาระบบจัดการคลังสิ นค้าเข้ามาบริ หารจัดการคลังเสบี ยงทัณฑ์บนของครั วการบิ นไทย โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ
1. ลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานให้สิ้นลง
2. ลดระยะทางในการปฏิบตั ิการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
3. สร้างความมัน่ ใจให้กบั สายการบิ นบริ ษทั และสายการบิ นลูกค้าในความถูกต้องของจานวนเสบี ยง
พัสดุ และของใช้สิ้นเปลือง
4. สร้างความพึงพอใจในการทางานในแต่ละวันให้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องการปฏิบตั ิงาน ทั้งการรับเข้าและจ่าย
ออก
5. สามารถวางแผนอย่างต่อเนื่องในการควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
บริ หารที่เกิดประสิ ทธิภาพคุม้ ค่าในธุรกิจของบริ ษทั และของลูกค้า
เมื่อครัวการบิ นไทยได้นาระบบจัดการคลังสิ นค้าเข้ามาในการบริ หารจัดการคลังเสบี ยงทัณฑ์ บนของ
ครัวการบินไทยแล้ว ประโยชน์ที่ครัวการบินไทยได้รับจากการใช้ระบบดังกล่าว ได้แก่
1. ความถูกต้องของสิ นค้าคงคลัง และการทางานในคลังเสบียงทัณฑ์บน
2. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และพัฒนาระบบการเติมเต็มสิ นค้า
3. ทาให้ยอดรวมของสิ นค้าคงคลังน้อยที่สุด
4. ลดจานวนสิ นค้าคงคลัง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
5. ใช้วงจรการตัดสิ นใจน้อยที่สุด และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในทันที
6. ทาให้เกิดความยืดหยุน่ ในการทางาน
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7. เกิดประโยชน์ในการใช้พ้นื ที่ในคลังสิ นค้าให้มากที่สุด
จากขั้นตอนปฏิบตั ิงานในคลังเสบียงทัณฑ์บนดังกล่าวข้างต้น ปกติแผนกคลังทัณฑ์บนของครัวการบิน
ไทยจะต้องรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายของในคลังเสบียงทัณฑ์บนให้แก่กรมศุลกากรเป็ นรายวันและเป็ นรายเดือน
ตามปกติโดยระบบ EDI แต่ปัจจุบนั หลังจากที่ครัวการบินได้ยา้ ยมาปฏิบตั ิงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และได้
จัดตั้งครัวการบินอยูใ่ นพื้นที่เขตปลอดอากร ซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป็ นดินแดนต่างประเทศที่ปลอดจากภาระภาษีอากร
ซึ่ งอยู่ในประเทศไทย กรมศุลกากรได้กาหนดให้ผูป้ ระกอบการที่ เกี่ ยวข้องกับการนาเข้าส่ งออกทุ กรายในเขต
ปลอดอากรจะต้องเปลี่ยนระบบการทางานจากงานเอกสารและระบบสารสนเทศ EDI มาเป็ นระบบ e-Customs
(Paperless) (ไร้เอกสาร) ซึ่ งการเปลี่ยนมาใช้ระบบe-Customs (Paperless) (ไร้เอกสาร) นั้น ได้ก่อให้เกิดปั ญหากับ
ครัวการบินไทยหลายประการ ดังจะกล่าวต่อไปนี้
ปั ญหาของครัวการบินไทยที่มีต่อระบบ e-Customs (Paperless)
1. ระบบ e-Customs Paperless ได้ระบุให้ผปู ้ ระกอบการในเขตปลอดอากรครัวการบินต้องทาข้อมูลคา
ร้องขอนาของออกจากอารักขาศุลกากร โดยส่งข้อมูลทางอิเล็คทรอนิคส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร
ทุกครั้งเป็ นรายวัน ซึ่งได้สร้างปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของครัวการบินไทยคือ
- ในแต่ละวันมีเที่ยวบินหลายเที่ยวบิน (ประมาณ 200 เที่ยวบินต่อวัน) หากต้องมาทารายงานทุกครั้ง
ว่า มีเสบี ยงพัสดุหรื อของใช้สิ้นเปลืองอะไรบ้างที่ นาออกไปจากเขตปลอดอากรครัวการบิ นทุกเที่ ยวบิ น จะเกิ ด
อุปสรรคในการทางาน เช่น พนักงานไม่เพียงพอที่ จะทารายงานทุ กวัน เพราะรายละเอี ยดในแต่ละเที่ ยวบิ น มี
จานวนมาก
- เกิ ด การท างานซ้ าซ้อ น เนื่ อ งด้วยแผนกคลังทัณ ฑ์บ นของครั วการบิ น ไทย ได้ท ารายงานการ
เบิกจ่ายเสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองที่มีการเบิกออกไปทุกเที่ยวบินในระบบสารสนเทศของครัวการบินไทย
อยูแ่ ล้ว และต้องรวบรวมรายงานส่งให้กรมศุลกากรทุกเดือน หากต้องมากรอกข้อมูลเพื่อนาส่งให้กรมศุลกากรอีก
ครั้ง ก็เท่ากับเป็ นการทางานซ้ าซ้อน
2. การที่ ระบบ e-Customs (Paperless) (ไร้เอกสาร) ของกรมศุลกากรยังไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์
เต็มที่ ตลอดจนการรายงานการขอนาของออกจากอารักขาศุลกากร ครัวการบินไทยจะต้องรายงานโดยผ่านบุคคล
ที่เป็ นสื่ อกลางผูใ้ ห้บริ การรับส่ งข้อมูลอิเล็คทรอนิ คส์ (Value Added Network Services – VANS) หรื อ Gateway
ก่อนเข้าสู่ ระบบของกรมศุลกากรซึ่ งการส่ งข้อมูลแต่ละครั้งไปให้กรมศุลกากร ครัวการบินไทยต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
หรื อค่าทาธุรกรรม ดังนี้
2.1 อัตราเริ่ มต้น 1-2 5Kbytes แรก จะเรี ยกเก็บในอัตรา 25 บาท Kbytes ต่อไปเรี ยกเก็บในอัตรา
Kbytes ละ 1 บาท อัตราค่าบริ การสูงสุดไม่เกิน 300 บาท
2.2 ถ้าไม่มีอตั ราเริ่ มต้น จะเรี ยกเก็บอัตรา Kbytes ละ 1.50 บาท อัตราค่าบริ การสู งสุ ดไม่เกิน 300
บาท
ตามที่ครัวการบินไทยต้องบริ การด้านเสบียงพัสดุ และของใช้สิ้นเปลือง รวมถึงอาหารให้แก่สายการบิน
ของบริ ษทั และสายการบินลูกค้าวันละหลายร้อยเที่ยวบิน ครัวการบินไทยก็ตอ้ งส่ งข้อมูลให้กบั กรมศุลกากรเป็ น
จ านวนมากในแต่ ล ะวัน หากระบบสารสนเทศของครั ว การบิ น ไทยสามารถเชื่ อ มต่ อ กับ ระบบ e-Customs
(Paperless) (ไร้ เอกสาร) ของกรมศุลกากรได้โดยตรง ก็จะช่ วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ตอ้ งส่ งข้อมูลผ่าน
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บุ ค คลที่ เป็ นสื่ อ กลางผู ้ใ ห้ บ ริ การส่ ง ข้อ มู ล อิ เล็ ค ทรอนิ ค ส์ (Value Added Network Services – VANS) หรื อ
Gateway ก่อนเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกรมศุลกากร
3. นอกจากนี้ ขอ้ มูลที่ตอ้ งส่ งให้กรมศุลกากรทุกเที่ ยวบินเป็ นรายวัน ยังมีปัญหาอื่นกับครัวการบินไทย
คือ
3.1 ข้อมูลในระบบ e-Customs (Paperless) มีมากเกินไป เช่น
- ต้องแจ้งรายละเอี ยดว่า เสบี ยงพัสดุ และของใช้สิ้นเปลืองอะไรบ้างที่ น าออกมาเขตปลอด
อากรครัวการบิน
- เสบี ยงพัสดุ และของใช้สิ้นเปลื องที่ นาออกไปมีจานวนเท่ าใด จะนาไปไหนและนาเข้ามา
ตั้งแต่เมื่อใด
3.2 บางครั้งข้อมูลของเสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองที่นาออกจากเขตปลอดอากรครัวการบินมี
จานวนมาก ไม่สามารถจะส่ งข้อมูลได้ครบ เนื่ องจากระบบ e-Customs (Paperless) ของกรมศุลกากรไม่สามารถ
รับข้อมูลได้หมด ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ เป็ นรายละเอียดปลีกย่อย จะต้องใช้เวลามากในการกรอกข้อมูล ดังนั้นหากต้อง
ส่งข้อมูลทุกเที่ยวบินและทุกวัน จะไม่สามารถกระทาได้ทนั ในแต่ละวัน
4. การกาจัด หรื อทาลายเศษวัสดุ หรื อของที่เสี ยหาย หรื อของที่ใช้ไม่ได้ หรื อของที่ไม่ได้ใช้ในแต่ละวัน
ซึ่ งของเหล่านี้ จะมีเป็ นจานวนมากในครัวการบิ นไทย เช่น เศษขยะ หรื อ เศษอาหารที่ เหลือจากการผลิตอาหาร
เศษขยะที่นาลงมาจากเครื่ องบิน หากจะดาเนิ นการกาจัด, ทาลายสิ่ งของเหล่านี้ ตอ้ งใบคาร้องขอนาไปทาลายทุก
เที่ ยวบิ นและต้องส่ งข้อมูลทางอิ เล็คทรอนิ คส์ เข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ของศุ ลกากรด้วย เป็ นการเสี ยเวลาและ
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น ซึ่ งแต่เดิ มคลังเสบี ยงทัณ ฑ์บนที่ ท่าอากาศยานดอนเมื อง ไม่ตอ้ งใช้ใบคาร้องขอนาไป
ทาลายแต่อย่างใด เพียงแต่แจ้งให้เจ้าพนักงานศุลกากรประจาคลังเสบี ยงทัณฑ์บนทราบว่า จะมี การนาของไป
ทาลายหรื อกาจัดเท่านั้น

5. สรุ ป
1. ระบบ e-Customs (Paperless) ของกรมศุลกากรยังไม่สามารถเชื่อมตรงกับครัวการบิ นไทยได้ ทาให้
ครัวการบินไทยไม่สามารถส่ งข้อมูลเกี่ยวกับการนาเข้า-ส่ งออก ทุกเที่ยวบินทุกวันให้กบั กรมศุลกากรได้โดยตรง
ต้องทาการส่ งข้อมูล ผ่านบุ คคลที่ เป็ นสื่ อกลางผูใ้ ห้บริ การรั บ ส่ งข้อมู ลอิ เล็คทรอนิ คส์ (Value Added Network
Services – VANS) หรื อ Gateway ก่อนเข้าสู่ ระบบของกรมศุลกากรก่อนทุกครั้ง ทาให้ครัวการบิ นไทยต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลผ่านเป็ นจานวนมากในแต่ละเดือน
2. การส่ งข้อมูลให้กรมศุลกากรทุกวัน ทาให้เกิดการซ้ าซ้อนในการทางานภายในครัวการบินไทยเพราะ
โดยปกติครัวการบิ นไทยก็ได้รายงานการนาเข้าส่ งออกซึ่ งเสบี ยงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองออกจากเขตปลอด
อากรครัวการบินโดยระบบสารสนเทศของการบินไทยให้กรมศุลกากรเป็ นประจาทั้งแบบรายวันและรายเดือนอยู่
แล้ว แต่ตอ้ งมาส่งข้อมูลให้เข้าระบบ e-Customs (Paperless) ของกรมศุลกากรอีกครั้งหนึ่งทั้งเป็ นแบบรายวันและ
รายเดือนเช่นกัน เท่ากับเป็ นการทางานชิ้นเดียวกันถึง 2 ครั้ง
3. บุคลากรของครัวการบิ นไทยที่ มีความสามารถด้านสารสนเทศ มีจานวนไม่เพียงพอที่ จะส่ งข้อมูล
ให้กบั กรมศุลกากรได้
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4. จานวนเที่ ยวบิ นในแต่ละวันมีหลายเที่ ยวบิ น ทาให้ไม่สามารถส่ งข้อมูลให้กรมศุลกากรได้ครบทุก
เที่ยวบินในแต่ละวัน
5. ข้อ มู ล ในระบบ e-Customs (Paperless) ที่ ก รมศุ ล กากรให้ ค รั ว การบิ น ไทยรายงานทุ ก วัน นั้ น มี
รายละเอียดข้อมูลของที่ตอ้ งกรอกมากเกินไป ครัวการบินไทยไม่สามารถรายงานให้ครบทุกข้อมูลได้ เพราะในแต่
ละเที่ยวบินจะมีรายละเอียดจานวนมาก
จากปั ญหาข้างต้น จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าวไว้ดงั นี้
1. ครัวการบินไทยควรพัฒนาระบบสารสนเทศของครัวการบินไทย และพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ
ให้เพียงพอสาหรับการรองรับระบบ e-Customs (Paperless) ดังกล่าว หากสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศและ
บุคลากรให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการต้องส่ งข้อมูลผ่านบุคคลที่ เป็ นสื่ อกลางผู ้
ให้บริ การรับส่งข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ (Value Added Network Services-VANS) หรื อ Gateways ได้
2. ข้อ มู ล ในระบบ e-Customs (Paperless) ควรจัด ท าให้ ก ระชับ และสั้ นลง ไม่ ให้ มี ร ายละเอี ยดมาก
เกินไป
3. การส่ งข้อมูลให้กรมศุลกากรโดยระบบสารสนเทศจากครัวการบินไทย ควรส่ งข้อมูลเข้าไปยังกรม
ศุลกากรโดยตรง และให้เจ้าพนักงานศุลกากรที่กากับครัวการบินไทยเป็ นผูค้ อยตรวจตราผ่านระบบ (Monitor)ว่า
ข้อมูลที่ส่งให้กรมศุลกากรนั้นถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่ จะเป็ นการช่วยลดเวลาในการปฏิ บตั ิงานทั้งของครัวการ
บินไทย และเจ้าพนักงานศุลกากรผูก้ ากับคลังเสบียงทัณฑ์บนด้วย
4. ครั วการบิ น ไทยควรติ ด ตั้งระบบ RFID (Radio Frequency Identification Data) สาหรั บ การน าเข้า
ส่งออกซึ่งเสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองในเขตปลอดอากรครัวการบิน
ตามปกติ กิจกรรมโลจิ สติ กส์ ตอ้ งการความรวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่ นยาในระดับ สู ง การแลกเปลี่ ยน
สารสนเทศจึ งมีความจาเป็ นโดยเฉพาะระบบเครื อข่ายการติดต่อสื่ อสารเป็ นสิ่ งสาคัญในการจัดการคลังเสบี ยง
ทัณฑ์บน ซึ่ งต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในระบบ เช่น การบันทึกข้อมูลการนาเข้าและส่ งออกของเสบียง
พัสดุและของใช้สิ้นเปลืองเข้าในเขตปลอดอากรครัวการบินและข้อมูลดังกล่าวก็ไปบันทึกเข้ากับระบบสารสนเทศ
ของกรมศุลกากรด้วยเช่นกัน ดังนั้นการนาระบบนี้ มาประยุกต์ใช้กบั ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งจะเน้น
ประสิ ทธิ ภาพข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ต่อการส่ งมอบแบบทันเวลา (Just in time) และควบคุ ม การจัดเก็ บ
เสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลือง ก็น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการทางานของครัวการบินไทย

6.ข้ อเสนอแนะ
จากปั ญหาและข้อขัดแย้งในการจัดการระบบสารสนเทศในคลังเสบี ยงทัณฑ์บนของครัวการบิ นไทย
เพื่อรองรับระบบ e-Customs (Paperless) ของกรมศุลกากรนั้น สามารถสรุ ปแนวทางการแก้ปัญหาหลักใหญ่ๆ ก็
คือ
1. ควรมีการพัฒนาปรับปรุ งระบบสารสนเทศ ระหว่างครัวการบิ นไทยกับกรมศุลกากรโดยให้ระบบ
RFID ของครัวการบินไทยเชื่อมต่อได้โดยตรงกับระบบ e-Customs (Paperless) ของกรมศุลกากร
2. ครัวการบินไทยการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระบบสารสนเทศให้มากขึ้น
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3. หากครัวการบิ น ไทยติ ดตั้งระบบ RFID ซึ่ งเป็ นระบบสารสนเทศที่ ทัน สมัยที่ สุดในปั จจุบัน การ
ปฏิ บตั ิงานก็จะรวดเร็ วและประหยัดเวลา เพราะเพียงอ่านข้อมูลจากตัวป้ ายก็จะทาให้ทราบข้อมูลทั้งหมด และ
ระบบ RFID ก็เป็ นที่นิยมแพร่ หลายไปทัว่ โลก เหมาะกับใช้ตรวจสอบเสบียงพัสดุและของใช้สิ้นเปลืองทุกชนิ ดที่
นาเข้ามาและนาออกไปจากคลังเสบี ยงทัณฑ์บน ทั้งที่เป็ นของสายการบินของบริ ษทั หรื อสายการบิ นลูกค้า เพื่อ
เป็ นการประหยัดเวลาในการทางานซ้ าซ้อน หรื อลดการทางานด้านเอกสาร และยังตรงกับวัตถุประสงค์ของกรม
ศุลกากรที่ตอ้ งการให้ระบบการปฏิบตั ิงานในเขตปลอดอากรครัวการบินเป็ นระบบ Paperless ด้วย
ในปั จจุ บัน เขตปลอดอากร ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ กรมศุ ล กากรก็ไ ด้ติ ด ตั้งตัวอ่ าน RFID ไว้ที่
ทางเข้าออกของท่าอากาศยาน หรื อจุดผ่านเข้าออก (Checking Post) ของเขตปลอดอากรทุกจุด ผูป้ ระกอบการอื่นๆ
เช่ น ผูป้ ระกอบการน าเข้า-ส่ งออกก็ไ ด้ใช้บ ริ การในระบบนี้ อยู่แ ล้ว ส าหรั บ ครั ว การบิ น ไทยหากต้องการจะ
พัฒนาการประกอบการให้ทนั สมัย สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ได้ ก็ควรจะต้องลงทุนในด้านการ
ติดตั้งระบบ RFID ดังกล่าว ถึงแม้จะมีการลงทุนสู งแต่เพื่อการแข่งขันในยุคปั จจุบนั และครัวการบินไทยก็พร้อม
ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเงินทุนและบุคลากร นอกจากนี้ บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) ก็เป็ นหน่ วยงานหนึ่ ง
ของกระทรวงคมนาคม และการติดตั้งระบบดังกล่าวก็เพื่ออานวยความสะดวกในการบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่งเท่ากับ
เป็ นการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานและทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจตามหลัก Customer Relationship Management
จึ งไม่น่าจะเป็ นปั ญหาสาหรับครัวการบิ นไทยในเรื่ องการติดตั้งระบบดังกล่าว เพียงแต่อาจต้องใช้เวลาในการ
อนุมตั ิงบประมาณเท่านั้น
โดยปกติ หัวใจสาคัญ ของโลจิ สติ กส์ คื อ การน าระบบสารสนเทศมาจัดการประสานงานบู รณาการ
เพื่อให้เกิดการไหลของข้อมูลจากต้นน้ าไปยังปลายน้ าได้อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นการนาระบบ RFID มาใช้ในครัวการ
บินไทย ซึ่งนอกจากจะทาให้เกิดความสะดวกในการปฏิบตั ิงานภายในองค์กรแล้ว ยังเป็ นการทาให้ลูกค้าเกิดความ
พึ งพอใจสู งสุ ด และระบบ RFID ยังสามารถรองรั บ ระบบ e-Customs (Paperless) กับ กรมศุ ลกากรได้ด้วยซึ่ ง
สมประสงค์ดงั ความต้องการทั้งของครัวการบินไทยและกรมศุลกากร (Win Win) ด้วยกัน
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาลักษณะทางด้านข้อมูลส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่ องเที่ ยวเรื อสาราญชาวต่างชาติ ในท่ าเรื อแวะพักภูเก็ต ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา รายได้
จานวนผูร้ ่ วมเดิ นทาง จานวนครั้งที่ มาท่ องเที่ ยวในท่ าเรื อแวะพักภูเก็ตจานวนครั้ งที่ เดิ นทางท่ องเที่ ยวโดยเรื อ
สาราญ ระยะเวลาการท่องเที่ยว ชนิดของโปรแกรมท่องเที่ยว การเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ า พฤติกรรมการซื้อสิ นค้า
ของที่ ระลึ ก และความพึ งพอใจในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ยวในท่ าเรื อแวะพัก ภู เก็ ต โดยกลุ่ ม ตัว อย่างที่ ศึก ษาคื อ
นักท่องเที่ ยวเรื อสาราญชาวต่างชาติ จานวน 400 คน ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ ท่าเรื อแวะพักภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี พ.ศ. 2559 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า นักท่ องเที่ ยวเรื อสาราญชาวต่างชาติที่เดิ นทางมาท่องเที่ ยวในท่าเรื อแวะพักภูเก็ตมี
สัดส่ วนเป็ นเพศชายและเพศหญิ งใกล้เคี ยงกัน ส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่ วง 21-60 ปี มี ระดับการศึ กษาในระดับ
ปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อปี อยูใ่ นช่วง 30,000-49,999 ดอลล่าห์สหรัฐ นิ ยมเดินทางท่องเที่ยวกันเป็ นคู่ โดย
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางท่องเที่ยวเรื อสาราญเป็ นครั้งที่สามและเดินทางมาท่องเที่ยว
ภูเก็ตเป็ นครั้งแรก ด้านโปรแกรมการท่องเที่ ยว นักท่องเที่ ยวเรื อสาราญส่ วนใหญ่เลือกโปรแกรมการท่องเที่ ยว
โปรแกรม Phuket Tour and shopping และ Phuket Highlights เมื่ อ สอบถามถึ งระดับ ความพึ งพอใจที่ มีต่ อการ
ท่องเที่ ยวในภูเก็ต พบว่านักท่องเที่ ยวมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากและนักท่องเที่ ยวอยากจะเดิ นทางกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ าในอนาคต
คาสาคัญ: เรื อสาราญ, การท่องเที่ยว
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ABSTRACT
The objectives of this research included the investigation of international cruise tourists’ demographic
and traveling behaviors in Phuket. Also, the influence on certain behaviors such as gender, age, education
levels, incomes, number of travel companion, length of stay, travel frequency, types of tourism activities,
number of repeated tourists, souvenirs’ expenditure behaviors and traveling satisfaction of Phuket Port of Call.
The data was collected from international cruise tourists at Phuket Port of Call during January 2016 to March,
2016 via questionnaires, and they were analyzed by the automated statistic software. Other statistical methods
for analyzing the data were Frequency Distribution and Percentage.
It was found that the number of international cruise tourist was almost equally between men and
women, with the age between 21-60 years. Most of respondents had earned at least university degree. The
annual income of the cruise tourists is about 30,000-49,000 US dollars. The international cruise tourists
travelled with their couples. They have experienced in travelling on the cruise and this is their first time in
Phuket Port of Call. Phuket Tour and Shopping and Phuket Highlights were the popular program. The cruise
tourists are satisfied with their trip and Phuket is become the repeated destination in the future.
KEYWORDS: Cruise, Tourism

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
อุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ยวเป็ นอุต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อระบบเศรษฐกิ จ และสัง คม ของ
ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมหลักของชาติที่นาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ ประเทศไทยเป็ น
จานวนมหาศาลในแต่ละปี ซึ่ งองค์การการท่องเที่ ยวโลก (WTO) ได้คาดการณ์ ว่า ในปี พ.ศ. 2563 จะมี จานวน
นักท่องเที่ ยวเดิ นทางระหว่างประเทศจากทัว่ โลกเพิ่มขึ้น 1,500 ล้านคน (สมาคมการตลาดท่องเที่ ยวไทย, 2555)
และรู ปแบบการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วระดับต้น ๆ คือ การท่องเที่ยวเรื อสาราญ
ธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวเรื อสาราญถือเป็ นธุ รกิ จประเภทหนึ่ งในอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวที่ มีอตั ราการ
ขยายตัวและเติบโตเร็ วที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับธุรกิจการท่องเที่ยวรู ปแบบอื่น ๆ โดยมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 7.6
ต่อปี (CLIA, 2012 ;Sun et al., 2011b) ซึ่งพิจารณาได้จากจานวนนักท่องเที่ยวเรื อสาราญซึ่ งคาดการณ์วา่ ในปี ค.ศ.
2014 จะมีจานวนนักท่องเที่ยวเรื อสาราญจานวน 21.70 ล้านคน (CLIA, 2013) จานวนการสัง่ ต่อเรื อสาราญ ขนาด
ของเรื อสาราญที่ใหญ่ข้ ึนเพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น (Weaver, 2005a, 2005b) โดยในปี 2013 จานวน
เรื อสาราญทัว่ โลกมีจานวน 393 ลา สาหรับปี ค.ศ. 2014-2018 คาดการณ์วา่ จะมีการต่อเรื อสาราญอีกจานวน 46 ลา
(CLIA, 2014) และมีการสร้างท่าเรื อแวะพักเพิ่มมากขึ้นตามเมืองท่าต่าง ๆ ทัว่ โลก โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่
นิยมเดินทางท่องเที่ยวโดยเรื อสาราญมีภูมิลาเนาอยูใ่ นทวีปอเมริ กาเหนื อ มีช่วงอายุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป และมีรายได้
สูงกว่า 40,000 ดอลล่าห์สหรัฐต่อปี (FCCA, 2012)
สาหรับธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวเรื อสาราญในประเทศไทย ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ต้ งั อยู่ในแถบทวีป
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งเขตพื้นที่ท่องเที่ยวในเอเชียถือเป็ นพื้นที่ท่องเที่ยวที่บริ ษทั เรื อสาราญให้ความสนใจใน
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การทาตลาดและเป็ นเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ที่บริ ษทั เรื อสาราญจานวนมากนาเรื อของมาล่องในแถบนี้ โดยในปี
2016 มีการคาดการณ์วา่ จะมีเรื อสาราญจานวน 60 ลามาให้บริ การกับนักท่องเที่ยว ซึ่ งจะนานักท่องเที่ ยวจานวน
กว่า 3.1 ล้านคนมาท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย (CLIA, 2016) ดังนั้นประเทศไทยจึงกลายเป็ นหนึ่ งในจุดแวะพักใน
เส้นทางการท่องเที่ยวของบริ ษทั เรื อสาราญในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งปั จจุบนั ท่าเรื อแวะพักของ
ประเทศไทยที่ให้บริ การกับนักท่องเที่ยวเรื อสาราญได้แก่ ท่าเรื อแวะพักแหลมฉบัง ท่าเรื อแวะพักภูเก็ต ท่าเรื อแวะ
พักเกาะสมุยเป็ นต้น ซึ่ งจากข้อมูลแสดงจานวนนักท่องเที่ยวที่ผา่ นท่าเรื อภูเก็ตในปี พ.ศ. 2542-2551 พบว่าจานวน
นักท่องเที่ยวเรื อสาราญมีอตั ราแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี โดยในแต่ละปี จะมีจานวนเรื อเข้ามาเทียบท่ายังท่าเรื อภูเก็ตปี
ละไม่น้อยกว่า 30 ลา โดยในปี พ.ศ. 2549 มี จานวนนักท่ องเที่ ยวเดิ นทางเข้ามาท่ องเที่ ยวในจังหวัดภูเก็ตสู งถึ ง
199,690 คน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเรื อสาราญส่ วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพในการใช้จ่ายสู ง
(อ้างถึงใน นคริ นทร์ ,2554) ประกอบกับนโยบายของประเทศไทยตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 ซึ่ งต้องการพัฒ นาการท่ องเที่ ยวเรื อส าราญและท่ าเรื อแวะพัก ต่างๆในประเทศไทยอี กทั้งยัง
ต้องการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้และวางแผนรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ในอนาคต ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเรื อสาราญจึงมีความจาเป็ นอย่างมากในการนามาใช้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจวางแผนปรับปรุ ง
และพัฒ นาท่ าเรื อแวะพัก อี กทั้งมี งานวิจัยจานวนน้อยชิ้ นที่ ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวเรื อสาราญ
โดยเฉพาะพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรื อสาราญในท่าเรื อแวะพักภูเก็ต ซึ่งยังไม่ได้รับการศึกษา
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้ให้ความสนใจและเล็งเห็ นถึ งความสาคัญของนักท่ องเที่ ยวกลุ่มเรื อสาราญกลุ่มนี้ และนามาสู่
การศึกษาในครั้งนี้ โดยการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยวเรื อสาราญชาวต่างชาติในท่าเรื อแวะ
พักภูเก็ตซึ่ งจะช่วยให้เกิ ดความเข้าใจในพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยวเรื อสาราญเพื่อนาไปปรับปรุ ง
และพัฒนาการบริ การด้านต่าง ๆ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ดียงิ่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรื อสาราญชาวต่างชาติในท่าเรื อ
แวะพักภูเก็ต
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยการเดินทางท่ องเทีย่ ว
จานวนผูร้ ่ วมเดินทาง
จานวนครั้งที่มา
ระยะเวลาการท่องเที่ยว
ชนิดของโปรแกรมท่องเที่ยว
การกลับมาเที่ยวซ้ า
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรื อ
สาราญชาวต่างชาติในท่าเรื อแวะพักภูเก็ต

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรื อสาราญชาวต่างชาติในท่าเรื อแวะพักภูเก็ต โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยวเรื อสาราญชาวต่างชาติในท่าเรื อแวะพักภูเก็ต
โดยในงานศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้เครื่ องมือหลักในการเก็บข้อมูลคื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวเรื อสาราญชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวเข้ามาใน
ประเทศไทย ณ ท่าเรื อแวะพักภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี พ.ศ. 2559 จานวน 60,748
คน จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิ ดตารางแสดงจานวนตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% ซึ่ งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 383 ราย เพื่อเป็ นการป้ องกันความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั จึง
ก าหนดการจัด เก็ บ แบบสอบถามไว้เป็ นจ านวน 400 ตัว อย่า ง โดยใช้วิธี ก ารเลื อ กแบบบัง เอิ ญ (Accidental
Sampling)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และปั จจัยการ
เดิ น ทางท่ องเที่ ยว ประกอบด้วย จานวนผูร้ ่ วมเดิ นทาง จานวนครั้ งที่ มา ระยะเวลาการท่ องเที่ ยวและชนิ ดของ
โปรแกรมท่องเที่ยว
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4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ ส่ วนที่
หนึ่ งเป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับเรื่ องปั จจัยส่ วนบุ คคล ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อ ซึ่ งเป็ นข้อคาถามเรื่ อง เพศ อายุ
ระดับการศึ กษา รายได้ ของนักท่องเที่ ยวเรื อสาราญชาวต่างชาติ โดยแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ ส่ วนที่
สอง เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับ ปั จจัยการเดิ น ทางท่ องเที่ ยว ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อ ซึ่ งเป็ นข้อคาถามเรื่ อ ง
จานวนผูร้ ่ วมเดินทาง จานวนครั้งที่มา ระยะเวลาการท่องเที่ยวและชนิ ดของโปรแกรมท่องเที่ยว การกลับมาเที่ยว
ซ้ า ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรื อสาราญชาวต่างชาติ โดยแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ
ส่ ว นที่ ส ามเป็ นข้อ เสนอแนะของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยข้อ ค าถามเป็ นแบบปลายเปิ ดเพื่ อ ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเขี ย น
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าเรื อแวะพักภูเก็ต
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ นักท่องเที่ยวเรื อสาราญที่เดินทางมายังท่าเรื อแวะพักภูเก็ต
โดยเลือกวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) แต่เนื่ องจากในการศึ กษาครั้งนี้ ไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอนในแต่ละท่าเรื อแวะพัก ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ ีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตร
ของ W.G. Cochran ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่างจ านวน 380 คน เพื่ อ ป้ องกัน ความผิ ด พลาดในการเก็ บ ข้อ มู ล ผู ้วิ จัย จึ ง
กาหนดการจัดเก็บแบบสอบถามไว้เป็ นจานวน 400 ตัวอย่าง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล หลังจากใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่ องเที่ ยวเรื อสาราญแล้ว นา
แบบสอบถามที่ได้ไปลงรหัสและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) คือการอธิ บายลักษณะของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
และปั จจัยการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้สถิติ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency)

1984
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5. สรุ ปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวเรื อสาราญชาวต่างชาติ
ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี

รวม

จานวน

ร้อยละ

187
213

46.80
53.20

13
103
151
52
39
42

3.20
25.80
37.80
13.00
9.80
10.5

400

100.00

ปั จจัยส่วนบุคคล
จานวน
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
30
มัธยมศึกษา
103
ปริ ญญาตรี
201
ปริ ญญาโท
58
ปริ ญญาเอก
8
รายได้ เฉลีย่ ต่ อปี
30,000- 39,000 ดอลลาห์สหรัฐ 93
40,000- 49,000 ดอลลาห์สหรัฐ 231
50,000- 59,000 ดอลลาห์สหรัฐ 32
60,000- 69,000 ดอลลาห์สหรัฐ 19
มากกว่า 70,000 ดอลลาห์สหรัฐ 25
รวม
400

ร้อยละ
7.50
25.80
50.20
14.50
2.00
23.52
57.75
8.00
4.75
6.25
100.00

จากตารางที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ผลการศึ ก ษาโดยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการสอบถามโดยใช้
แบบสอบถามจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญจ านวนทั้งสิ้ น 400 คน จากท่ า เรื อ แวะพัก ภู เก็ ต พบว่าในจ านวน
นักท่องเที่ยว 400 คน เป็ นเพศชายจานวน 187 คนคิดเป็ นร้อยละ 46.80 เพศหญิง จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.20 ซึ่ งนักท่องเที่ยวเรื อสาราญส่ วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วงอายุ 31-40 ปี ซึ่ งมีจานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.80
รองลงมาอยูใ่ นช่วงอายุ 21-30 ปี จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8 อันดับที่สาม คือ นักท่องเที่ยวเรื อสาราญที่มี
อายุ41-50 ปี จานวน 52 คนคิดเป็ นร้ อยละ 13.0 อัน ดับที่ สี่ อายุ 61 ปี ขึ้ นไป จานวน 42 คนคิ ดเป็ นร้อยละ 10.5
อันดับที่ ห้าอายุ 51-60 ปี มีจานวน 39 คนคิดเป็ นร้อยละ 9.80 อันดับสุ ดท้ายคือช่วงอายุไม่เกิ น 20 ปี มีจานวน 13
คนคิดเป็ นร้อยละ3.20 ตามลาดับ โดยนักท่ องเที่ ยวเรื อสาราญส่ วนใหญ่มีการศึ กษาอยู่ในระดับชั้นปริ ญญาตรี
จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.20 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.80 อันดับ
ที่สามจบการศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นปริ ญญาโท จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50 อันดับที่ 4 มีการศึกษาต่ากว่า
ระดับชั้นมัธยม จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 อันดับสุดท้ายคือนักท่องเที่ยวที่จบระดับปริ ญญาเอก จานวน 8
คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 สาหรับด้านรายได้เฉลี่ยต่อปี ของนักท่องเที่ ยวเรื อสาราญ พบว่านักท่องเที่ ยวเรื อสาราญ
ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย อยูใ่ นช่วง 40,000-49,999 ดอลล่าร์ สหรัฐ จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.75 อันดับที่
สองคือ รายได้ต่อปี อยูใ่ นช่วง 30,000-39,999 ดอลล่าร์ สหรัฐ จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.25 อันดับที่ สาม
คือมีรายได้เฉลี่ยต่อปี อยู่ในช่วง 50,000-59,999 จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00 อันดับที่ สี่ คือมีรายได้ต่อปี
มากกว่า 70,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 และอันดับสุ ดท้ายคือมี รายได้ต่อปี มีรายได้
เฉลี่ยต่อปี อยูใ่ นช่วง 60,000-69,999 จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ตามลาดับ
1985
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ตารางที่ 2 ปั จจัยการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรื อสาราญชาวต่างชาติ
ปั จจัยการเดินทางท่องเที่ยว

จานวน ร้อยละ ปั จจัยการเดินทางท่องเที่ยว

จานวน ร้อยละ

จานวนผู้ร่วมเดินทาง
คนเดียว
50
12.50
สองคน (เป็ นคู)่
203
36.00
สามคนขึ้นไป (เป็ นกลุ่ม)
147
51.50
จานวนครั้งทีเ่ ดินทางมาท่ องเทีย่ วโดยเรือสาราญ
ครั้งแรก
116
29.00
ครั้งที่สอง
113
28.20
สามครั้งขึ้นไป
171
42.80
ความพึงพอใจต่ อท่ าเรือแวะพักภูเก็ต
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

รวม

77
258
62
2
1

400

จานวนครั้งทีเ่ ดินทางมาท่ องเทีย่ วภูเก็ต
ครั้งแรก
298 74.50
ครั้งที่สอง
52 13.00
สามครั้งขึ้นไป
50 12.50
ระยะเวลาในการท่ องเทีย่ ว
ไม่พกั ค้างคืน
400 100.00
การกลับมาเทีย่ วซ้า
อยากกลับมาเที่ยวซ้ า 304 76.00
ไม่อยากกลับมาเที่ยวซ้ า 96 24.00
โปรแกรมการท่ องเทีย่ ว
19.25
Elephant adventure
41 10.25
64.50
Snorkeling at Phi Phi Island 35 8.75
15.50
PhangNga Bay
28 7.00
0.5
Phuket Tour and shopping 124 31.00
0.25
Phuket Highlights
121 30.25
Shopping tour
18 4.50
Phuket on your own
33 8.25
100.00
รวม
400 100.00

จากตารางที่ 2 ปั จจัยการเดินทางท่องเที่ ยว ผลจากเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในประเด็นเกี่ยวกับปั จจัย
การเดินทางท่องเที่ยวในด้านจานวนครั้งในการเดินทางมาท่องเที่ยวในท่าเรื อแวะพักภูเก็ต พบว่า นักท่องเที่ยวเรื อ
สาราญส่ วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในท่าเรื อแวะพักภูเก็ตเป็ นครั้งแรกมีจานวน 298 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.50
รองลงมาคื อเดิ นทางมาประเทศไทยเป็ นครั้งที่ ส องจานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 และอันดับที่ สามเคย
เดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่สามครั้งขึ้นไปจานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ตามลาดับ แต่เมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลในตารางเกี่ยวกับจานวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวโดยเรื อสาราญพบว่า นักท่องเที่ยวเรื อสาราญส่วนใหญ่
จะเป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยเรื อสาราญตั้งแต่สามครั้งขึ้นไป ซึ่ งมีจานวนสูงถึง 171 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 42.80 ในขณะที่ลาดับที่สอง เป็ นนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางท่องเที่ยวโดยเรื อสาราญเป็ นครั้งแรกมีจานวน 116
คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00 และอันดับสุดท้ายคือเป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรื อสาราญเป็ นครั้งที่สองมี
จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.20 ตามลาดับ สาหรับด้านระยะเวลาในการท่ องเที่ ยวในท่ าเรื อแวะพักภูเก็ต
พบว่านักท่ องเที่ ยว 400 คน ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 100 ไม่แวะพักค้างคืนบนท่าเรื อแวะพักภูเก็ต ที่ ส่วนด้านจานวน
ผูร้ ่ วมเดิ นทาง พบว่านักท่องเที่ ยวเรื อสาราญส่ วนใหญ่นิยมเดิ นทางท่องเที่ ยวเป็ นคู่ซ่ ึ งมีจานวน 203 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 51.00 อันดับที่ สองจะนิ ยมเดินทางท่องเที่ยวเป็ นกลุ่มตั้งแต่สามคนขึ้นไป จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.50 สาหรับอันดับสุ ดท้ายจะเป็ นนักท่องเที่ยวที่ นิยมเดินทางท่องเที่ ยวคนเดียวมีจานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ
12.50 สาหรับเรื่ องโปรแกรมการท่องเที่ ยวที่นักท่องเที่ ยวเรื อสาราญได้เข้าร่ วมในท่าเรื อแวะพักภูเก็ต พบว่าใน
ท่ าเรื อแวะพักภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ ที่ได้รับความนิ ยมจากนักท่ องเที่ ยวเรื อสาราญมากที่ สุด สามอันดับแรกคื อ
Phuket tour and shopping มี จานวน 124 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 31.00 รองลงมาคื อ โปรแกรม Phuket Highlights
จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.25 อันดับที่สามได้แก่โปรแกรม Elephant adventure มีจานวน 41 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 10.25 ตามล าดับ ส่ ว นในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การกลับ มาเที่ ย วซ้ าของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ท่ าเรื อ แวะพัก ภู เก็ ต
นักท่องเที่ ยวเรื อสาราญยืนยันอยากจะกลับมาเที่ ยวซ้ าจานวน 304 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.00 ในทางตรงกันข้าม
นักท่ องเที่ ยวจานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.00 เลือกที่ จะไม่เดิ นทางกลับมาท่องเที่ ยวซ้ า สาหรับการผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเรื อสาราญต่อท่าเรื อแวะพักภูเก็ต นักท่องเที่ยวเรื อสาราญส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับ พอใจมาก จานวนมากที่สุด มีจานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.50 รองลงมาคือระดับพอใจ
มากที่สุด มีจานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.25 พึงพอใจปานกลาง มีจานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50 และ
พอใจน้อ ย มี จ านวน 2 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.50 และพึ งพอใจน้อ ยที่ สุด มี จ านวน 1 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.25
ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
เมื่อพิจารณาผลจากการวิจยั ในด้านปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่าสัดส่ วนของจานวนนักท่องเที่ ยวเรื อสาราญ
เมื่ อแยกตามเพศมี จานวนใกล้เคี ยงกันซึ่ งสอดคล้องกับ (นคริ น ทร์ ,2554) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะด้วยรู ปแบบการ
ท่องเที่ ยวนักท่ องเที่ ยวนิ ยมเดิ นทางกันเป็ นคู่สามี ภรรยา ประกอบกับการโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ที่บริ ษทั เรื อ
ส าราญแสดงออกไปถึ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วเช่ น Love boat, Honeymoon Cruise เป็ นต้น นอกจากนี้ อาจเป็ นเพราะ
ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางท่ องเที่ ยว เนื่ องจากห้องพักบนเรื อสาราญโดยปกติจะกาหนดผูเ้ ข้าพักห้องละ 2 คนถ้า
นักท่องเที่ยวต้องการพักคนเดียวจะต้องจ่ายเงินเพิ่มสูงกว่าปกติ ต่อมาเมื่อพิจารณาด้านอายุของนักท่องเที่ยว พบว่า
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 21-50 ปี ซึ่ งสอดคล้องกับ (FCCA, 2012) ด้านการศึกษานักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่ มีระดับ การศึ ก ษาตั้งแต่ป ริ ญ ญาตรี และมี รายได้อ ยู่ในช่ วงตั้งแต่ 40,000-79,999 ดอลล่าห์ ส หรั ฐ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Field, Clark and Koh (1985) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาสู งจะมีอาชีพการงานที่ดี
มัน่ คงและนามาซึ่งรายได้จานวนมากจึงมีศกั ยภาพในการท่องเที่ยวเรื อสาราญและทาให้นกั ท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถูกมอง
ว่าเป็ นนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
สาหรับด้านปั จจัยการเดินทางท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวท่าเรื อแวะพัก
ภูเก็ต เป็ นครั้ งแรก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะท่ าเรื อแวะพักภู เก็ตเป็ นท่ าเรื อแวะพัก ที่ มี ชื่อเสี ยงในแถบภูมิ ภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้และยังถือเป็ นเส้นทางใหม่สาหรับการท่องเที่ยวทางเรื อสาราญ แต่เมื่อถามนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
จานวนครั้งในการเดิ นทางท่ องเที่ ยวเรื อสาราญกลับพบว่า นักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เคยเดิ นทางท่ องเที่ ยวโดยเรื อ
สาราญมาแล้วทั้งนี้อาจเป็ นเพราะรู ปแบบการท่องเที่ยวเรื อสาราญเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวแบบ All inclusive ซึ่ ง
ได้รวมการบริ การและสิ่ งอานวยความสะดวกทุกอย่างให้กบั นักท่องเที่ ยวไว้แล้วนักท่องเที่ยวเรื อสาราญไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาและความยุง่ ยากในการจัดเตรี ยมจัดหาสิ่ งต่าง ๆ และมีความสะดวกสบายกว่าการท่องเที่ ยวรู ปแบบอื่น
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ประเด็นต่อมาเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับระยะเวลาในการท่ องเที่ ยว พบว่านักท่องเที่ ยวเรื อสาราญเป็ นนักท่องเที่ ยวแบบ
Excursionist ซึ่งเดินทางท่องเที่ยวในท่าเรื อแวะพักภูเก็ตแบบ one day trip ทั้งนี้ เป็ นเพราะโปรแกรมการท่องเที่ยว
เรื อสาราญถูกออกแบบให้เป็ นแบบ one day trip และเดิ นทางต่อไปยังท่ าเรื อแวะพักอื่ น ๆ นอกจากนี้ อาจเป็ น
เพราะราคาค่าจอดเรื อที่มีราคาค่อนข้างสู งและนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มี
ความหลากหลาย ต่ อ มาเมื่ อ พิ จ ารณาในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วในท่ าเรื อ แวะพัก ภู เก็ ต พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกโปรแกรม Phuket sightseeing and shopping และ Phuket Highlights ทั้ งนี้ อาจเป็ น
เพราะนักท่องเที่ยวมองว่าภูเก็ต ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะระยะเวลาในการท่องเที่ยวในท่าเรื อแวะพักภูเก็ตที่ มีอยูอ่ ย่าง
จากัดทาให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดิ นทางไปสัมผัสสถานที่ ท่องเที่ยวที่เป็ นสัญลักษณ์ เป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ของภูเก็ต อันดับรองลงมาคือ Elephant adventure และ Snorkeling at Phi Phi Island ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเกาะพีพี
ได้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นเกาะที่ มีความสวยงามระดับโลก มีชายหาดและน้ าทะเลที่ สวยงามติดอันดับโลกและซึ่ งชื่ อของ
เกาะพีพีได้ถูกรู ้จกั จากนักท่องเที่ยวโดยผ่านทางภาพยนต์และนักแสดงระดับฮอลลิวดู ้ อาทิ ภาพยนต์เรื่ องเดอะบีช
ภาพยนต์เรื่ องเจมส์ บอร์ น 007 นอกจากนี้ ภูเก็ตยังมีกิจกรรมผจญภัยสาหรับนักท่องเที่ ยวที่ตอ้ งการการผจญภัย
และสัมผัสธรรมชาติ เช่น การขี่ชา้ งเข้าไปในสวนยางพารา เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Warnick et al.
(2005) ที่ศึกษาเกี่ ยวกับผลกระทบของภาพยนตร์ The beach ที่มีต่อการตัดสิ นใจของนักศึกษาในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยและพบว่าภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ปรากฏในภาพยนต์มีผลดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจมา
ท่ อ งเที่ ยวประเทศไทย ประเด็น ต่ อมาคื อเรื่ อ งการกลับ มาเที่ ยวซ้ า พบว่านักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ อ ยากกลับ มา
ท่องเที่ ยวซ้ า ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากระยะเวลาในการเดิ นทางท่องเที่ ยวในท่าเรื อแวะพักมีอยูอ่ ย่างจากัดในขณะที่
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในท่าเรื อแวะพักมีความน่าสนใจและมีจานวน มากไม่สามารถท่องเที่ยว
แบบดื่ มด่ าได้ในวันเดี ยวอี กทั้งท่ าเรื อแวะพักภูเก็ตยังมี กิจกรรมยามค่ าคื นที่ น่าสนใจเช่ น Night life at Patong
Beach ซึ่ งสาหรับการเดิ นทางท่องเที่ ยวมายังภูเก็ตเปรี ยบเสมือนการมาสารวจพื้นที่ แหล่งท่องเที่ ยวเพื่อกลับมา
ท่องเที่ ยวซ้ า ประเด็นสุ ดท้ายคือเรื่ องของความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวเรื อสาราญที่ มีต่อท่าเรื อแวะพักภูเก็ต
พบว่านักท่องเที่ยวเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับการท่องเที่ยวในท่าเรื อแวะพักภูเก็ต ในระดับมากเป็ นจานวน
มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ (Ross and Iso-Ahola, 1991) ซึ่ งกล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่ใช้ในการพิจารณา
พฤติ กรรมการท่ อ งเที่ ยวทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะภู เก็ ต เป็ นท่ าเรื อ แวะพัก ที่ มี ค วามหลากหลายของทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ ยวและกิ จกรรมการท่องเที่ ยวอาทิ ความสวยงามของหาดทราย แหล่งช้อปปิ้ ง กิ จกรรมริ มชายหาด แหล่ง
ท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ เช่ น หมู่เกาะปั น หยี เกาะพี พี กิ จกรรมการขี่ ช้างในสวนยางพารา กิ จกรรมการด าน้ า
เป็ นต้น

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ภาครัฐและเอกชนผูเ้ กี่ยวข้องควรพิจารณาการบริ หารจัดการเรื่ องจุดจอดของเรื อคาทามารานใน
การขนถ่ายนักท่องเที่ยวจากเรื อสาราญเพื่อเข้ามายังท่าเรื อแวะพักเนื่องจากปัจจุบนั ยังไม่มีการกาหนดพื้นที่จุดจอด
ที่ชดั เจน นอกจากนี้สิ่งที่ควรปรับปรุ งคือ เรื่ องอัตราค่าบริ การของรถแท็กซี่และการบริ การของพนักงานขับแท็กซี่
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(2) ภาครัฐควรพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกพื้นฐานบริ เวณท่าเรื อเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวขณะ
ขึ้น-ลงจากเรื อ เช่น ห้องน้ า
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) เนื่องการการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาเฉพาะในท่าเรื อแวะพักภูเก็ต ดังนั้นครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรื อสาราญในท่าเรื อแวะพักอื่น ๆ ของประเทศไทย เช่น
ท่าเรื อแวะพักกรุ งเทพ ท่าเรื อแวะพักแหลมฉบัง เป็ นต้น
(2) ควรศึกษาปัจจัยดึงดูด ปัจจัยผลักดันของนักท่องเที่ยวเรื อสาราญในการตัดสิ นใจเลือกเดินทางมา
ท่องเที่ยวในท่าเรื อแวะพักภูเก็ตของประเทศไทย
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ศึ กษาระดับ เจตคติ ความคิ ด เหมารวมและศึ กษาปั ญ หาการคบเพื่ อนของนักศึ กษาที่
แสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ ปี การศึกษา 2559 จานวน 95 คน ใช้เครื่ องมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ใช้สถิติค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ .811 ผลการศึ กษาเจตคติ
ความคิดเหมารวมของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับ
ปานกลางถึงดี มีเจตคติความคิดเชื่ อว่าคนในกลุ่มมีลกั ษณะบางอย่างเหมือนกันและแตกต่างกัน ด้านความรู ้สึก
สามารถควบคุ มอารมณ์ และแสดงพฤติ กรรมปกติ ได้ เลื อกพูดคุ ยเฉพาะที่ จาเป็ นหรื อท าเป็ นไม่เห็ น หากต้อ ง
เผชิ ญหน้ากับคนที่ ไม่ชอบ นักศึกษามีพฤติกรรมสื บเนื่ องมาจากความคิด ความรู ้สึกของอารมณ์ที่สลับซับซ้อน
และคงไว้เจตคติของตนเอง เป็ นผลที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างบุคคลสู่การใช้กลไกป้ องกันตนเอง เช่น การหา
เหตุผลเข้าข้างตนเอง การแสดงปฏิกิริยาตรงกันข้าม แกล้งสนทนาอย่างเป็ นมิตรเมื่อเข้ากลุ่ม มีเจตคติสร้างอคติต่อ
กลุ่มเรื่ องความไม่ชอบ การกี ดกันและการรู ้คิดแบบเหมารวม แนวทางการปรั บพฤติ กรรมที่ เหมาะสมคือการ
ยอมรับตนเองตามความเป็ นจริ งเพื่อการปรับตัว
คาสาคัญ: เจตคติ ความคิดเหมารวม การแสดงพฤติกรรมกลุ่ม มหาวิทยาลัย

ABSTRACT
The purpose of this quantitative and qualitative research was to investigate the students’ stereotyped
attitudes and problems of fellowship that are expressed towards their group behavior by examining the
thoughts, feelings and behavior expression of ninety five students in Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi during the academic year 2016. The research instruments included questionnaire and interview,
and the statistics used to analyze the data included percentage, mean, and standard deviation. The reliability of
the questionnaire was 0.811. The results of the study found that the stereotyped attitudes of these students were

1991

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

at a moderate level, most of them were female, and their academic achievement was moderate to good. They
believed that some people in their group have some similarities and differences. As for feelings, they can
control emotions and express normal behavior as well as choose to talk only as necessary or pretend not to see
if they have to face people whom they do not like. In addition, these students behave based on their complex
thoughts, feelings and emotions and maintain their own attitudes, which result from conflicts between
individuals into their self-defense mechanisms, such as self-rationalization, reverse reactions, faking of friendly
conversation when joining the group, creation of dislike prejudice within the group, and stereotyped exclusion
and cognition. An appropriate behavioral modification is self-actualization for adaptation.
KEYWORDS: Attitude, Stereotype, Expression of group behavior, University

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
คุณค่าของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 การสอนที่สาคัญที่สุดไม่ใช่การสอนสาระวิชาเพียงอย่างเดียว
ครู ตอ้ งให้ทกั ษะการดารงชีวิตครู ตอ้ งเติมเต็มเอาใจใส่ เด็กพัฒนาศิษย์ในทุกๆ ด้าน (วิจารณ์ พานิ ช, 2559) การใช้
ชีวิตของวัยรุ่ นที่จะเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดี สามารถจัดการกับชีวติ ในวัยผูใ้ หญ่ได้อย่างราบรื่ นนั้นวัยรุ่ นนั้นต้องดาเนินชีวิต
มาอย่างราบรื่ นสามารถจัดการกับชีวิตตนเองได้ แต่หากวัยรุ่ นประสบปั ญหาชีวิตที่มีสภาพชีวิตที่เป็ น “วัยวิกฤต”
เด็กจะมี ความสับสนทางจิ ตมาก มี ความขัดแจ้งทางจิ ตใจ ไม่ทราบบุ คลิ กภาพของตนเอง จะกลายเป็ นวัยรุ่ น ที่
หลงลืมตน หลงผิด สับสน เหงา ว้าเหว่ ทาให้ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในที่สุด ชลลดา ทวีคูณ
(2556, 159-160) กล่าวถึงการปรับตัวว่า เมื่อบุคคลมีความเครี ยดหรื อวิตกกังวลการปรับตัวจะช่วยให้เรายอมรับ
สภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นแล้วพยายามหาวิธีการแก้ไขลดหรื อขจัดปั ญหา อาจอยู่ในสภาพการณ์ ที่ค่อนข้างเลวร้าย
มากๆ ซึ่ งอาจจะพยายามแก้ไขด้วยตนเองหรื อได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่น เมื่อปั ญหาคลี่คลายลง สภาพต่างๆ
เช่น ความคิดความรู ้สึกของเราก็จะดีข้ ึน ความทุกข์และความตึงเครี ยดก็ทุเลาไปส่ งผลให้มีความสุ ขมากขึ้น ดังที่
ชารล์ส ดาร์ วิน (Charles Darwin, 1859) กล่าวถึ งการปรั บ ตัวเป็ นคุ ณ ลักษณะส าคัญ ของสิ่ งมี ชีวิต เพื่ อ ให้ชีวิต
สามารถดารงชีพอยูไ่ ด้สิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวให้เข้าสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภยันตราย เนื่ องจากมนุษย์ตอ้ ง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งไม่เป็ นไปตามความต้องการของตนจึงใช้กลไกต่างๆ เพื่อลด
ความกดดันภายในใจ แรงผลักดันภายในและแรงผลักดันภายนอกมีอิทธิ พลต่อการปรับตัว โดยมี จุดมุ่งหมาย
สาคัญ 2 ประการคือ เพื่อเอาชนะสภาพแวดล้อมหรื อปั ญหาเพื่อถ่วงดุลสิ่ งที่ตนเองยังขาดอยู่ และปรับตัวเพื่อให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมและปั ญหานั้นเพื่อรักษาสมดุลนั้นไว้ (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2559: 209)
การศึกษาเรื่ องเจตคติความคิดเหมารวมของนักศึกษาที่แสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับเจตคติความคิดเหมารวมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม และศึกษารายกรณี ของนักศึกษาผูม้ ีปัญหาการ
คบเพื่อนในชั้นเรี ยน ศึ กษาจากแนวทางการมี เจตคติความคิ ดเหมารวมด้านความคิด ความรู ้สึก และการแสดง
พฤติกรรม ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ปี การศึกษา 2559 จานวน 95 คน ซึ่ งเป็ น
นักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาเทคนิ คการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development Techniques) ในการศึกษาครั้งนี้
มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ การเข้ากลุ่มเพื่อฝึ กปฏิ บตั ิ การระดมความคิด การทางานเป็ นที ม
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การแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความมีวินัยต่อตนเองและต่อกลุ่ม ซึ่ งพบว่านักศึ กษาขาดความร่ วมมือในการ
เรี ยนร่ วมกัน มี ลกั ษณะพฤติกรรมซ้ าๆ นักศึ กษาไม่ปฏิ บัติตามเงื่ อนไขข้อตกลงในการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั จึ ง
สนใจศึกษาพฤติกรรมกลุ่มในด้านเจตคติเหมารวมของกลุ่มที่ มีต่อกันเพื่อความเข้าใจในการจัดรู ปแบบการสอน
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้ น และพบว่ามี นักศึ กษารายหนึ่ งที่ ใช้ชีวิต การเรี ยนแบบโดดเดี่ ยว ขอรับ ค าปรึ ก ษาเกี่ ยวกับ
ความรู ้สึกของตนเองที่มีความคับข้องใจ ความขัดแย้งในใจ มาเป็ นระยะเวลายาวนาน มีความเครี ยดและวิตกกังวล
ในระดับมากมาก่อน และปั จจุบนั มีความคุน้ เคยกับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในการเรี ยนการเข้ากลุ่ มเพื่อน
เสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และยังคงใช้การปรับตัวในลักษณะเลือกที่จะมีชีวติ ที่สร้างสรรค์โดยการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองหรื อเลือกที่จะหลบหนี โดยการยอมรับผูอ้ ื่นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ ใช้การปรับตัวแบบ
การระงับใจหรื อการสะกดกลั้น (Suppression) การศึ กษานี้ จึงมี รูป แบบผสมเป็ นการศึ กษาเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพร่ วมด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับเจตคติความคิดเหมารวมของนักศึกษาที่มีต่อการแสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม
(2) เพือ่ ศึกษารายกรณี ของนักศึกษาผูม้ ีปัญหาการคบเพื่อนในชั้นเรี ยน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
คณะที่ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

เจตคติความคิดเหมารวม
- ด้านทางความคิด
- ด้านความรู ้สึก
- ด้านการแสดงพฤติกรรม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาเรื่ องเจตคติความคิดเหมารวมของนักศึกษาที่แสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับเจตคติความคิดเหมารวมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมกลุ่ม และศึกษารายกรณี นกั ศึกษาผูม้ ีปัญหาการคบ
เพื่ อ นในชั้น เรี ยน ศึ กษาจากแนวทางการมี เจตคติ ค วามคิ ด เหมารวมด้านความคิ ด ความรู ้ สึ ก และการแสดง
พฤติกรรม ของนักศึกษา
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กาหนดประชากรแบบเฉพาะเจาะจงคือ นักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศู นย์
นนทบุ รี ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2559 ที่ เรี ยนรายวิ ช าเทคนิ ค การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ (Personality
Development Techniques) จานวน 95 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ศึกษาตัวแปรอิสระ คือคุณลักษณะทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ คณะที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตัว
แปรตาม คือ เจตคติเหมารวมของนักศึกษา เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเจตคติ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทาง
ความคิด ด้านความรู ้สึก และด้านการแสดงพฤติกรรม เป็ นข้อคาถามด้านละ 10 ข้อ รวมทั้งหมดจานวน 30 ข้อ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามเป็ นคาถามแบบตรวจรายการ (Check List) ตรวจสอบความ
เชื่อมัน่ (Reliability) และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสาหรับนักศึกษารายกรณี ที่ มีปัญหาการคบเพื่อนในชั้น
เรี ยน วิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ค่าความเชื่อมัน่ .811
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามจานวน 95 ฉบับ และจัดเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยแจ้งวัตถุประสงค์
การวิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ แบบสอบถามที่ ใช้ในการวิจยั ได้ จานวน 95 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 กรณี
นักศึ กษาที่ มีปัญหาการคบเพื่อนในชั้นเรี ยน จัดเวลาการและสถานที่ ให้ขอ้ มูลภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อความ
สะดวกและเหมาะสมในการสัมภาษณ์ การให้ข ้อมู ล และการแนะน าเกี่ ยวกับ การวางตัวระหว่างศึ ก ษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยหาค่ าร้ อ ยละ (Percentage) เพื่ อ แจกแจงความถี่ ข องข้อ มู ล ที่ ได้ หาค่ าเฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ และ
ในส่ วนของข้อมูลรายกรณี ศึกษาใช้การสัมภาษณ์ ดว้ ยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลอย่างรอบ
ด้าน และเป็ นประโยชน์ต่อการให้คาแนะแนวทางการปรึ กษา

5. สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะทัว่ ไป
กลุ่มตัวอย่างที่ ทาการศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.2 ส่ วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 16-18 ปี จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.4 ส่ วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะวิชาบริ หารธุ รกิ จและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับ 2.01-3.00 จานวน 71 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 74.7
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเจตคติความคิดเหมารวมของนักศึกษา
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รายด้าน

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล
(S.D.)
(ระดับความคิดเห็น)

ด้านทางความคิด
ด้านความรู ้สึก
ด้านการแสดงพฤติกรรม

3.64
3.46
3.05

.39621
.41081
.57443

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ภาพรวม

3.39

.36402

ปานกลาง

การศึ กษาองค์ประกอบเจตคติความคิดเหมารวมของนักศึ กษาในภาพรวม มีระดับความคิดเห็ นระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.39) เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเป็ นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นเจตคติความคิด
เหมารวมของนัก ศึ ก ษาด้านทางความคิ ด ค่ า เฉลี่ ย 3.64 ด้านความรู ้ สึ ก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.46 และด้า นการแสดง
พฤติกรรม ค่าเฉลี่ย 3.05 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลด้านทางความคิด
ค่ าเฉลีย่
(Mean)

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

แปลผล
(ระดับความคิดเห็น)

4.31

.826

มาก

4.25

.684

มาก

4.09

.670

มาก

3.89

.962

มาก

5. ท่านเชื่อว่าการคิดเหมารวมตามภาพ
ความคิดของเราและทาตามนั้นมีจริ ง

3.68

.733

มาก

ภาพรวมรายด้าน

3.64

.396

ปานกลาง

ข้ อความ

1. ท่านให้คุณค่าความเท่าเทียมและสิ ทธิ
ทางเพศของชายและหญิง
2. ท่านเชื่อว่าทุกคนในกลุ่มมีลกั ษณะ
บางอย่างเหมือนกันและแตกต่างกัน
3. ท่านแสดงพฤติกรรมเชิงบวกเพราะตรง
กับความชื่นชอบ
4. ท่านคิดว่าลักษณะนิสยั ขี้โกงเห็นแก่ตวั
เป็ นที่รังเกียจของกลุ่ม

การศึกษาระดับความคิดเห็นเจตคติความคิดเหมารวมของนักศึกษาด้านทางความคิด พบว่าในภาพรวม
เจตคติดา้ นทางความคิดมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
นักศึกษามีระดับความคิดเห็นเจตคติทางความคิด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 ลาดับแรก คือ การให้คุณค่าความเท่า
เที ยมและสิ ทธิ ทางเพศของชายและหญิ ง (ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมาคือ เชื่ อว่าทุ กคนในกลุ่มมี ลกั ษณะบางอย่าง
เหมื อนกันและแตกต่างกัน (ค่าเฉลี่ย 4.25) ถัดมาคือ การแสดงพฤติกรรมเชิ งบวกเพราะตรงกับความชื่ นชอบ
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(ค่าเฉลี่ย 4.09) คิดว่าลักษณะนิ สัยขี้โกงเห็นแก่ตวั เป็ นที่รังเกียจของกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย 3.89) เชื่อว่าการคิดเหมารวม
ตามภาพความคิดของเราและทาตามนั้นมีจริ ง (ค่าเฉลี่ย 3.68) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลด้านความรู ้สึก
ข้ อความ
1. ท่านควบคุมอารมณ์และแสดงพฤติกรรมปกติได้เมื่อ
จาเป็ นต้องพูดคุย
2. ท่านเก็บอาการความรู ้สึกไม่ชอบไว้โดยสามารถแสดง
พฤติกรรมปกติได้
3. ท่านจะทาเป็ นไม่เห็น มองไปทางอื่นหากต้องเผชิญหน้ากับ
คนที่ท่านไม่ชอบ
4. ท่านพยายามหลีกเลี่ยงในการทางานร่ วมกับคนที่ท่านไม่ชอบ
5. ท่านเป็ นคนที่เปลี่ยนความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบได้ยาก
ภาพรวมรายด้าน

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

แปลผล
(ระดับความคิดเห็น)

3.88

.823

มาก

3.82

.758

มาก

3.75

.850

มาก

3.46
3.42

.909
.941

ปานกลาง
ปานกลาง

3.46

.410

ปานกลาง

การศึกษาระดับความคิดเห็นเจตคติความคิดเหมารวมของนักศึกษาด้านทางความรู ้สึก พบว่าในภาพรวม
เจตคติดา้ นทางความรู ้สึก มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.46) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
นักศึกษามีระดับความคิดเห็นเจตคติทางความคิด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 5 อันดับแรกคือ ควบคุมอารมณ์และ
แสดงพฤติกรรมปกติได้เมื่อจาเป็ นต้องพูดคุย (ค่าเฉลี่ย 3.88) รองลงมาคือ ท่านเก็บอาการความรู ้สึกไม่ชอบไว้โดย
สามารถแสดงพฤติ ก รรมปกติ ไ ด้ (ค่ าเฉลี่ ย 3.82) ถัด มาคื อ ท่ านจะท าเป็ นไม่ เห็ น มองไปทางอื่ น หากต้อ ง
เผชิ ญหน้ากับคนที่ ท่านไม่ชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.75) ท่ านพยายามหลีกเลี่ยงในการทางานร่ วมกับคนที่ ท่านไม่ชอบ
(ค่าเฉลี่ย 3.46) ท่านคิดว่าท่านเป็ นคนที่เปลี่ยนความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบได้ยาก (ค่าเฉลี่ย 3.42) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลด้านการแสดงพฤติกรรม
ข้ อความ

1. ท่านมีแนวโน้มปรับพฤติกรรมให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนได้
2. ท่านแสดงพฤติกรรมปกติเสมือนว่าอีกฝ่ ายหนึ่งไม่มีตวั ตน
3. ท่านมักพูดด้วยคาสั้นๆ พูดเฉพาะที่จาเป็ นกับกลุ่มหรื อคนที่
ไม่ชอบ
4. ท่านเคยแสดงออกทางลบต่อกลุ่มหรื อคนที่ท่านไม่ชอบ
5. ท่านพยายามถอยห่างเมื่อพบเจอเป้ าหมายที่ท่านไม่ชอบ
ภาพรวมรายด้าน

1996

ค่ าเฉลีย่
(Mean)

ส่ วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน (S.D.) (ระดับความคิดเห็น)

3.86
3.39

.807
1.114

3.31

.946

3.18
3.09
3.05

.863
1.011
.574

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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การศึกษาระดับความคิดเห็นเจตคติความคิดเหมารวมของนักศึกษาด้านทางการแสดงพฤติกรรม พบว่า
ภาพรวมเจตคติ ด้านทางการแสดงพฤติ ก รรมมี ระดับความคิ ดเห็ น อยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.05) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีระดับความคิดเห็นเจตคติดา้ นการแสดงพฤติกรรม โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
5 อัน ดับ แรก คื อ มี แ นวโน้ม ปรั บ พฤติ ก รรมให้เข้ากับ กลุ่ ม เพื่ อนได้ (ค่ าเฉลี่ ย 3.86) รองลงมาคื อ ท่ านแสดง
พฤติ กรรมปกติ เสมื อนว่าอี กฝ่ ายหนึ่ งไม่มีตวั ตน (ค่าเฉลี่ย 3.39) ถัดมาคื อ ท่ านมักพูดด้วยคาสั้นๆ พูดเฉพาะที่
จาเป็ นกับกลุ่มหรื อคนที่ไม่ชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.31) ท่านเคยแสดงออกทางลบต่อกลุ่มหรื อคนที่ท่านไม่ชอบ (ค่าเฉลี่ย
3.18) ท่านพยายามถอยห่างเมื่อพบเจอเป้ าหมายที่ท่านไม่ชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.09) (ตารางที่ 4)
ส่ วนที่ 3 ผลการสัมภาษณ์ กรณีศึกษานักศึกษาผู้มปี ัญหาในการคบเพือ่ นในชั้นเรียน
ศึกษาการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เป็ นรายกรณี ให้กบั นักศึกษาผูม้ ีปัญหาในการคบเพื่อนในชั้น
เรี ยน 1 ราย มุ่งศึกษาการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ ใช้การปรับตัวรู ปแบบต่างๆ เพื่อความอยู่รอดในชี วิตการ
เรี ยนในมหาวิทยาลัย ด้วยการใช้เทคนิ ควิธีการให้คาปรึ กษาอย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อให้นกั ศึกษาได้วางแนวทางการ
ใช้ชีวิตที่ เหมาะสมในการเรี ยน ใช้ชีวิตการเรี ยนอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัยต่อไปอย่างไม่มีความวิตกกังวล ผล
การศึกษาการให้คาปรึ กษา สรุ ปได้ดงั นี้
1. ลักษณะภู มิหลังของผู้รับคาปรึ กษา นักศึ กษาหญิ ง ชื่ อ แอน (ชื่ อสมมติ) อายุ 20 ปี จบการศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรี ยนเอกชนที่มีชื่อเสี ยงเน้นการสอนภาษาอังกฤษ ปั จจุบนั ศึกษาสาขาการ
บัญชี ชั้นปี ที่ 3 อาศัยอยูก่ บั คุณแม่และคุณยาย แอนรักคุณแม่มากเพราะแม่อบรมสั่งสอนดี พูดจาไพเราะ ไม่ตี ไม่ดุ
เป็ นคนใจเย็น ไม่สนิ ทกับคุ ณยาย เพราะคุณ ยายไม่รักแม่ และไม่ได้อยู่ดว้ ยกันตั้งแต่เล็ก คุณ ยายชอบบ่ น ชอบ
นินทาไปพูดกับคนอื่นว่าแม่และแอนนิ สยั ไม่ดี ไม่ค่อยดูแลยาย เรื่ องเงินค่าใช้จ่ายมีเพียงพอ คุณแม่มีเงินเดือนมาก
มีบ้านและที่ ดินหลายที่ จึ งไม่ลาบากอะไร นิ สัยส่ วนตัวของแม่และแอนไม่ชอบไปเที่ ยว กิ จวัตรประจาวัน มี
แม่บา้ นจ้างมาทางานบ้าน ทาอาหารกินกับแม่สองคน เรื่ องครอบครัวพ่อแม่เลิกกันตั้งแต่แอนอยูม่ ธั ยมต้นอยูก่ บั แม่
มาเพียงลาพัง ตอนสมัยเด็กรักพ่อมาก ติดพ่อมาก เวลาพ่อแม่ทะเลาะกันจะร้องไห้ไม่ยอมหยุด เมื่อโตขึ้นเริ่ มรู ้วา่
พ่อเป็ นผูช้ ายที่ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ทางาน (อดีตทางานรัฐวิสาหกิจ) อยูบ่ า้ นของแม่ที่จงั หวัดปทุมธานี ไม่ได้
ทาอะไร ขอเงินแม่ใช้ครั้งละเป็ นหลักหมื่นถึงหลักแสน บอกว่าต้องเอาไปให้เพื่อนไปลงทุน ซึ่งไม่มีความก้าวหน้า
อะไร เมื่อไม่ได้เงินก็ด่าหยาบคาย ตะโกนเสี ยงดังข่มขู่ทุกอย่าง แม่และแอนไม่ค่อยกล้าไปบ้านที่พอ่ อยู่ เพราะอาย
ชาวบ้าน แอนไม่ชอบพ่อจากเคยรักพ่อมากเปลี่ยนเป็ นเกลียดพ่อ
2. ความคิดเกี่ยวกับตนเอง เอกลักษณ์เด่นของตนเองคือเรี ยนภาษาอังกฤษได้ดีมาก ชอบเล่นกีฬาฮ๊อกกี้
เคยเป็ นนักกีฬาทีมชาติเมื่อครั้งอยูม่ ธั ยมปลายชั้นปี ที่ 6 ถึงช่วงที่เรี ยนมหาวิทยาลัยชั้นปี ที่ 1 มีความภาคภูมิใจเรื่ อง
ผลการเรี ยน เรี ยนได้คะแนน 3 กว่าขึ้นไป พยายามทาคะแนนให้ดีผลการเรี ยนเริ่ มดี ข้ ึน เพราะเราแยกตัว อยู่กบั
ตัวเองให้มากขึ้น ไม่วงิ่ ตามเขา ความภาคภูมิใจมีมากตอนที่ใช้ชีวติ ในต่างประเทศ เคยไปเรี ยนภาษาที่ออสเตรเลีย
ภูมิใจกับการเป็ นนักกีฬาฮ๊อกกี้ทีมเยาวชนชาติไทย ทาให้เปิ ดโลกรู ้จกั ผูค้ นมากมาย สิ่ งที่ชอบและทาได้ดีมาก คือ
ภาษาอังกฤษ ทุกวันนี้ ฝืนใจเรี ยนบัญชี ที่ เรี ยนบัญชีเพราะคุณแม่ให้เรี ยน (คุณแม่จบบัญชี ) เป็ นคนที่ เพื่อนไม่ได้
ยอมรับอย่างจริ งใจ เมื่อมีผลประโยชน์เขาจะดีกบั เราเพราะเราช่วยเหลือในวิชาภาษาอังกฤษ เราจึงพูดดี ทาดีเข้า
กลุ่มด้วยดี พยายามปรับตัวเข้ากลุ่มไปด้วยกับเขา แต่ทาให้ผลการเรี ยนตกต่าลง ขณะนี้ ก็ถอยห่ างบ้างตั้งใจเรี ยนให้
จบเร็ วที่สุดและพยายามทาให้เกรดดีข้ ึน
1997
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การควบคุมตนเอง ด้านความคิดและอารมณ์ ความรู ้สึก เป็ นคนยึดมัน่ ในความคิ ดตนเอง แต่พยายาม
ควบคุมการกระทาเช่น ไม่แสดงออกสี หน้า การพูด การยิม้ การนิ่ งเฉย ไม่ตรงกับความรู ้สึก ก็ตอ้ งพยายามทาเพื่อ
ความอยู่รอดไปซึ่ งเข้าใจว่าข้อ เสี ยการใส่ ห น้ากากอยู่ทุ ก วัน เมื่ อ พบเพื่ อ น ท าให้ ต ัวเองบางครั้ งสับ สนและมี
ความเครี ยด เป็ นคนอารมณ์ ร้อนและโกรธแรงแต่ตอ้ งเก็บความรู ้สึกกับเพื่อนเหมือนเล่นสงครามประสาทกัน
คิดว่าตนเองมีจริ ยธรรมในระดับปานกลาง เรื่ องแฟนไม่มี ไม่คบใครเพราะอยากตั้งใจเรี ยนให้จบ มี เรื่ องที่ ไม่
สามารถบอกใครได้คือเรื่ องที่ ถูกเพื่อนตบตี มีความคิดจะแก้แค้น ไม่ได้บอกแม่เพราะจะมีเรื่ องเดือดร้อนกันมาก
อาจารย์ในสาขาไม่มีความเป็ นกลาง เชื่ อกลุ่มใหญ่น้ นั หมด ทาให้น้อยใจและไม่ชอบอาจารย์ในสาขาเลย เมื่ อ
เครี ยดจะนัดเพื่อนเก่าไปเล่นไอซ์เสก็ต เล่นดนตรี ดูหนังที่บา้ น อยูใ่ นห้องคนเดียว สุขภาพดีไม่ปวดหัว นอนหลับ
ยาวได้ แต่กว่าจะนอนใช้เวลานานเพราะคิดไปเรื่ อยในหลายๆ เรื่ อง
3. ต้ องการให้ มีการเปลีย่ นแปลง เรื่ องครอบครัว อยากให้พ่อเปลี่ยนนิ สยั เป็ นแบบอย่างพ่อที่ดี หยุดทา
ร้ายแม่ดว้ ยคาพูดและการกระทา สงสารแม่อยากพาแม่ไปอยูต่ ่างประเทศ อยากให้เพื่อนเปิ ดใจรับตนเอง เปลี่ยน
ทัศนคติยอมรับความเป็ นเพื่อน จริ งใจต่อเราไม่ใช่คบเมื่อมีผลประโยชน์ ต้องการให้อาจารย์ในสาขาดูแลเด็กให้
ทัว่ ถึง เกิดเหตุตนเองถูกรุ มทาร้ายแจ้งไปเรื่ องก็เงียบไป อาจารย์มีทศั นคติเชิงลบไม่มีความเป็ นกลาง เลือกปฏิบตั ิ
เข้าข้างกลุ่มผูก้ ระทาผิด
4. เรียงลาดับเรื่องสาคัญที่วางแผนที่จะทาระยะสั้ นระยะยาว ลาดับแรก ตั้งเป้ าหมายเรื่ องต้องการไป
ศึกษาต่อที่ต่างประเทศ จะทาเกรดให้ดีข้ ึนในภาคเรี ยนต่อไป ลาดับที่สอง เรื่ องเพื่อนพยายามอยูไ่ ปให้ได้เข้าร่ วม
เฉพาะที่จาเป็ น สามารถเก็บอารมณ์ได้ พูดเท่าที่จาเป็ นมัน่ ใจว่าทาได้เพราะทามานานแล้ว ลาดับสุดท้าย เรื่ องความ
ไม่เข้าใจกันในบ้าน ทาใจยอมรับได้บา้ ง ไม่ได้บา้ งก็ปล่อยไป
5. ตั้งเป้ าหมายทางานต่ อ ไปด้ ว ยกัน ผูใ้ ห้ คาปรึ ก ษาให้ก าลังใจขอให้ นักศึ ก ษาปฏิ บัติต นตามที่ ไ ด้
วางแผนร่ วมกัน การเปลี่ยนแปลงที่ตนเองดีกว่าไปคิดให้คนอื่นเปลี่ยนแปลง ทาความฝันให้สาเร็ จ เรื่ องคบเพื่อน
ให้ปล่อยวาง มองความสาเร็ จของตนเองเป็ นหลัก ทาตามที่ แม่ตอ้ งการ จะดี ข้ ึนทุกๆ ด้าน มีความเป็ นไปได้สูง
เพราะไม่อุปสรรคด้านอื่น เข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจตัวเรา รักตัวเองรักคนรอบข้าง เห็นคุณค่าในตนเอง และพัฒนาตนเอง
ไปให้ถึงที่สุด มุ่งมัน่ ในการเรี ยนให้เต็มที่ เพื่อชีวติ ที่ดีในอนาคต และขอให้สาเร็ จดังที่ต้ งั ใจไว้

6. อภิปรายผล
1. ผลการวิจยั เจตคติความคิดเหมารวมของนักศึกษา
ผลการศึ กษาพบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่ มีอายุระหว่าง 16-18 ปี ศึ กษาคณะบริ หารธุ รกิ จ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลางถึงดี มีความคิดเจตคติเหมารวมด้าน
ความคิ ด เกี่ ยวกับ การให้คุ ณ ค่าความเท่ าเที ยมและสิ ท ธิ ท างเพศของชายและหญิ ง เชื่ อว่าคนในกลุ่ม มี ลกั ษณะ
บางอย่างเหมื อ นกัน และแตกต่ างกัน เจตคติ เหมารวมด้านความรู ้ สึ ก เกี่ ย วกับ การควบคุ ม อารมณ์ แ ละแสดง
พฤติกรรมปกติได้เมื่อจาเป็ น เก็บอาการความรู ้สึกได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนที่ไม่ชอบจะทาเป็ นไม่เห็น เจตคติ
เหมารวมด้านการแสดงพฤติกรรมมีแนวโน้มปรับพฤติกรรมให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนได้ สามารถแสดงพฤติกรรมปกติ
เสมือนว่าอีกฝ่ ายหนึ่งไม่มีตวั ตนจะพูดด้วยคาสั้นๆหรื อพูดเฉพาะที่จาเป็ นกับกลุ่มหรื อคนที่ไม่ชอบ
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จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจากความคิด ความรู ้สึกที่มีสภาพของอารมณ์ที่
สลับ ซับ ซ้อ น เป็ นการตัดสิ น ใจในการแก้ปั ญ หาโดยยังคงไว้เจตคติ ที่ ต นเองประสบมา ซึ่ งเป็ นผลจากการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในกลุ่ม เกิดความขัดแย้งในลักษณะระหว่างกลุ่ม และระหว่างบุคคล ความขัดแย้งใจดังกล่าว
นามาสู่ การใช้กลไกป้ องกัน ตนเอง เช่ น การแสดงปฏิ กิริยาแกล้งท า (reaction-formation) การทาตัวให้เหมื อน
(identification) การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (rationalization) ใช้หลักการการเรี ยนรู ้เป็ นกลไกป้ องกันตนเอง เช่น
การทาตัวให้เหมือน การเลียนแบบพฤติกรรมของผูอ้ ื่น แสดงการสนทนาเป็ นมิตรที่ ไม่สอดคล้องกับความรู ้สึก
แท้จริ ง เข้ากลุ่มทากิจกรรมไปด้วยกัน (ทาตัวเนียนๆ) การลบพฤติกรรมการใช้กลไกป้ องกันตนเองที่ไม่เหมาะสม
นี้ สามารถขจัดออกไปได้ดว้ ยการเรี ยนรู ้ใหม่ สร้างนิ สัยใหม่ (ศรี เรื อน แก้วกังวาน, 2558 : 8) นักศึ กษามีเจตคติ
ความคิดเหมารวมคือมีความรู ้สึกเป็ นกลุ่มในและกลุ่มนอก แยกกลุ่มค่อนข้างชัดเจนทาให้เกิดการสร้างอคติต่อ
กลุ่ ม ตามแนวการศึ ก ษาของ นพมาศ อุ ้ง พระ ธี ร เวคิ น (2555 : 273) การอคติ (prejudice) และการเหมารวม
(stereotypes) เป็ นความสัม พัน ธ์ ระหว่างส่ วนที่ เป็ น affective คื อ อคติ เกี่ ย วกับ ความชอบไม่ ช อบ ส่ ว นที่ เป็ น
behavior คื อ พฤติ กรรมกี ด กัน และส่ ว นที่ เป็ น cognitive คื อการรู ้ คิ ด หรื อ การเหมารวมหรื อ stereotypes ด้าน
แนวทางการปรับพฤติกรรมของกลุ่มที่เหมาะสมควรใช้แนวคิดทฤษฎี ของ Carl Rogers โดยการพยายามพัฒนา
และปรับตัวตนตามที่ ตนมองเห็ น ตัวตนตามที่ เป็ นจริ ง และตัวตนตามอุดมคติ ในการพิจารณาไตร่ ตรองและ
ประเมิ น ตนด้วยความใจกว้างและยอมรับ ความเป็ นจริ งเพื่อได้เห็ น ตัวตนอย่างถูกต้อง เพื่อ เป็ นข้อมู ลที่ จะใช้
ปรับตัวในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคลอื่นต่อไป (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2550 : 48-49)
2. ผลการวิจยั การให้ คาปรึกษารายกรณี
ผลการศึกษาพบว่าผูร้ ับคาปรึ กษามีภูมิหลังด้านครอบครัว สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวดีผปู ้ กครองมี
รายได้สูง มีความสามารถในการส่ งเสริ มการศึกษาเล่าเรี ยนได้เต็มที่ ผูร้ ับคาปรึ กษามีความสามารถทางการเรี ยน
ค่อนข้างดีและดีมากสาหรับภาษาต่างประเทศ สถานะครอบครัวหย่าร้าง ไม่รักพ่อเพราะพ่อไม่เป็ นตัวแบบที่ดี ทา
ให้เกิ ดความคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าว จากกรณี การคบเพื่อนมีความแตกแยกระหว่างกลุ่มและระหว่าง
บุคคล ผูร้ ับคาปรึ กษามีความขัดแย้งขั้นทาร้ายร่ างกายกัน มีความวิตกกังวลและแสดงปฏิกิริยาตรงข้ามกับความ
เป็ นจริ งมาเป็ นเวลานานอย่างต่อเนื่อง
พบว่านักศึ กษาใช้การปรับตัวแบบแสดงปฏิ กิริยาตรงกันข้ามกับ ความปรารถนาที่ แท้จริ ง (Reaction
formation) เป็ นกลไกการป้ องกันตนเพื่อลดความวิตกกังวล ให้สามารถยืนหยัดและปกป้ องตนจากสิ่ งคุกคาม
ภายนอก (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2545 : 5) แนวคิดของฟรอยด์ ความก้าวร้าวเป็ นสัญชาติญาณ ซึ่ งส่ งผลทาให้
เกิ ดความเจ็บปวดทางกาย ทางวาจา ทางใจได้ ความก้าวร้าวจะรุ นแรงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ความปรารถนา
ของตนถูกขัดขวางกี ดกันมากน้อยแค่ไหน (ศรี เรื อน แก้วกังวาน, 2558 : 13) ในมุมของ Self-esteem นักศึกษามี
ความรู ้ สึ ก ภู มิ ใจเมื่ อ เขาสามารถจัด การกับ งานหรื อ สิ่ ง ที่ ท าได้ และจะรู ้ สึ ก อับ อายถ้าเขาล้ม เหลว การได้รั บ
ความรู ้สึกจัดการได้ (sense of mastery) เป็ นแหล่งของความภูมิใจที่เป็ นที่ มาของ Self-esteem ผลที่เกิดเด็กจะเริ่ ม
จากตระหนักในตนเองเด็กจะเริ่ มคัดค้านพ่อแม่ จะแสดงความปฏิเสธและต่อต้าน อาการต่อต้านนี้จะเริ่ มขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ งในช่วงวัยรุ่ น (นพมาศ อุง้ พระ ธี รเวคิน, 2546 : 174) นอกจากนั้นการควบคุมตนเอง (Self-control) เป็ นการ
สร้างการตระหนักรู ้ (Awareness) ตามแนวคิ ดของ Mikulas (1986) (สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิ ต, 2556 : 352) ด้าน
ความรู ้สึกแห่งตน (Sense of self) ที่เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้บุคคลบิดเบือนการรับรู ้เพื่อให้สอดคล้องกับความรู ้สึก
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แห่ งตน และเป็ นความเชื่อของบุคคลว่าสามารถจะทาให้สิ่งที่ปรารถนานั้นให้สาเร็ จโดยทั้งสองลักษณะนี้มีผลต่อ
การควบคุมตนเองโดยตรง

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ครู อาจารย์ผสู ้ อนควรนาความรู ้ความแตกต่าง ความเป็ นปั จเจกบุคคลและความรู ้สึกทางจิตใจ
เพื่อการช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
(2) การวิจยั นี้ เป็ นกรณี ตวั อย่างของนักศึกษาที่มีความบกพร่ องทางสภาพอารมณ์ที่เกิดจากภายใน
และภายนอก ควรนาไปใช้ในการเฝ้ าระวังการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการปรับตัวด้านอื่น ที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรม เพื่อศึกษา
ประเด็นการปรับตัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวติ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
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บทวิเคราะห์ ความเหมือน-ความแตกต่ างของโครงสร้ างภาษาจีนและภาษาไทย
AN ANALYSIS OF SIMILARITIES AND DIFFERRENCES OF CHINESE AND
THAI LANGUAGE’S STRUCTURE
ภัสนันท์ ศรีอภิพนั ธ์
วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
E-mail: phatsanan.s@bu.ac.th
บทคัดย่อ
จากประสบการณ์การวิจยั และศึกษาการเขียนภาษาจีนของนักเรี ยนไทยในระดับอุดมศึกษา ผูเ้ ขียนพบว่า
ข้อผิดพลาดในการเขียนของนักเรี ยนไทย สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ การใช้เครื่ องหมายเว้น
วรรคตอนในภาษาจี น ไม่ถูก ต้อง การใช้คาศัพ ท์ผิ ดหรื อ ไม่ ตรงกับ ความหมายที่ ต ้องการจะสื่ อ และการเขี ยน
ประโยคที่ผิดโครงสร้างไวยากรณ์จีน ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้ มีสาเหตุหนึ่งมาจากความไม่เข้าใจโครงสร้าง และไม่
สามารถจับประเด็นลักษณะของภาษาจี น ได้ ดังนั้นบทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและ
ความแตกต่างของโครงสร้างภาษาจี นและภาษาไทย โดยอ้างอิงทฤษฎี ทางภาษา ได้แก่ ทฤษฎี การเปรี ยบเที ยบ
วิเคราะห์ และทฤษฏีอนั ตรภาษา มาเป็ นหลักในการวิเคราะห์ และประกอบการอธิ บาย ซึ่ งผูเ้ ขียนแบ่งหัวข้อการ
เปรี ยบเทียบออกเป็ น 3 ด้านหลักตามประเภทหลักของข้อผิดพลาดที่พบในการเขียน ซึ่ งช่วยให้นักศึกษาหรื อผูท้ ี่
สนใจภาษาจีนสามารถเข้าใจและเห็ นถึงความแตกต่างของทั้งสองภาษาได้ชดั เจนขึ้น รวมถึงสามารถนาไปเป็ น
แนวทางเพื่อการศึกษาภาษาจีนในขั้นสูงต่อไป
คาสาคัญ: ความเหมือนและความแตกต่าง ภาษาจีนและภาษาไทย

ABSTRACT
Refer to writer’s experience of researching and studying Chinese writing of Thai college student
found that the errors can classify into 3 main types, such as the mistake of using Chinese’s punctuation,
vocabularies and grammar. These errors occur from the misunderstanding of Thai student. This paper aims to
analyze the similarities and differences of Chinese language and Thai language’s structure through referring
language theories such as comparative analysis theory, interlanguage theory, as the main method of analysis
and explanation. Hopefully, this paper can help students or those who are interested in Chinese language
understand more clearly and be useful as a guideline for further study in Chinese.
KEYWORDS: The Similarities and differences, Chinese and Thai language
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1. บทนา
“ภาษาจี น” เป็ นภาษาที่ได้รับความนิ ยมและใช้อย่างแพร่ หลายมากที่ สุดในโลก จากผลสารวจสถิติของ
เว็บไซต์นานาชาติ Internet World Stats (IWS) 1พบว่าภาษาจีน เป็ นภาษาที่มีประชากรใช้พดู เป็ นภาษาแม่มากที่สุด
ในโลกเป็ นอันดับหนึ่ งโดยคิดเป็ นจานวนประชากรราวๆ900-1000 ล้านคน หรื อ ประมาณร้อยละ 13-16 ของ
จานวนประชากรทัว่ โลก รองลงมาเป็ นภาษาฮินดู ภาษาสเปน และภาษาอังกฤษตามลาดับ ในส่ วนของภาษาที่ใช้
ทางอินเทอร์เน็ตภาษาจีนจัดเป็ นภาษาที่ ได้รับความนิ ยมและมีผใู ้ ช้เป็ นอันดับสองรองจากภาษาอังกฤษ ซึ่ งคิดเป็ น
ร้อยละ 24-25 ของประชากรโลก จากข้อมูลอ้างอิงดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ภาษาจีน เป็ นภาษาที่มีผคู ้ นให้บทบาทและ
ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาอื่นๆ และยังเป็ นภาษาที่ หลายๆประเทศใช้เป็ นภาษาแม่หรื อนิ ยมเรี ยนเป็ น
ภาษาที่ สองอีกด้วย ทั้งนี้ เนื่ องจากสถานการณ์ และแนวโน้มการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ สังคม เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรมของประเทศจี นที่ แข็งแกร่ งมากขึ้นส่ งผลให้ประเทศจี นมีบทบาททั้งต่อภูมิภาคเอเชี ยอาคเนย์และต่อ
ภูมิ ภ าคอื่ น ๆของโลกแม้แต่ อ งค์ก ารสหประชาชาติ ก็ ยงั จัดให้ ภาษาจี น เป็ นหนึ่ งในหกภาษาหลักที่ ใช้ในการ
ติดต่อสื่ อสารขององค์การสหประชาชาติ (สายฝนวรรณสิ นธพ, 2554 : 97) สาหรับการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
จีนในประเทศไทย มีคนไทยให้ความสนใจและตอบรับกระแสการเรี ยนภาษาจีนเป็ นอย่างมาก และมีแนวโน้มเพิ่ม
ความนิ ย มมากขึ้ นอย่า งต่ อ เนื่ อ งนั บ ตั้ง แต่ ป ระเทศไทยได้เปิ ดการค้า เสรี (FTA) กับ ประเทศจี น ส่ ง ผลให้
ตลาดแรงงานของไทยต้องการบุคลากรที่ มีความรู ้ภาษาจี นเพิ่มมากขึ้นในทุกๆระดับ เช่นในธุรกิจอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การโรงแรมหรื อการทาธุรกิจระหว่างประเทศกับจีน ไต้หวัน รวมไปจนถึงประเทศที่ใช้ภาษาจีนใน
การติดต่อสื่ อสาร โดยจะสังเกตได้จากการเร่ งบรรจุภาษาจีนเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษาของโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่ วนของภาครัฐ
และเอกชน
สาหรั บ ประเทศไทย ภาษาจี น จัดเป็ นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่ งที่ ได้รับ ความนิ ยมไปไม่น้อยกว่า
ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาญี่ ปุ่น แต่เนื่ องจากรู ปแบบ ระบบโครงสร้างทางภาษาที่ แตกต่างกันของภาษาไทยและ
ภาษาจีน จึงส่งผลให้การเรี ยนภาษาจีนสาหรับคนไทยไม่ใช่เรื่ องที่ง่ายนัก มีผลจากงานวิจยั ของนักวิชาการมากมาย
ที่ช้ ีให้เห็นถึงอิทธิพลของภาษาแม่ต่อภาษาที่ 2 และภาษาต่างประเทศในเรื่ องของการทาให้ประสิ ทธิภาพของการ
เรี ยนรู ้ภาษาใหม่ลดลง ซึ่ งอิทธิพลดังกล่าวนี้ นกั ภาษาศาสตร์ชาวอเมริ กนั L.Selinker (Interlanguage :International
Review of Applied Linguistics, 1972) ได้ ใ ห้ ค าจั ด กั ด ค วาม ไว้ ว่ า เป็ น “ส ภาวะการฝั งแน่ น ท างภาษ า
(fossilization)” หรื อ การฝั ง แน่ น ของกฎบางส่ ว นในภาษาแม่ ที่ อ ยู่ใ นความคิ ด ของผู ้เรี ย นภาษาที่ 2 หรื อ ภา
ต่างประเทศ โดยไม่จากัดว่าผูเ้ รี ยนได้เรี ยนและฝึ กฝนภาษานั้นมานานเท่าใดนอกจากนี้ การถ่ายโอนหน่ วยภาษา
จากภาษาแม่มายังภาษาที่จะเรี ยน (Language transfer) ยังเป็ นสาเหตุให้เกิดการแทรกซ้อนทางภาษา (interference)
(ฤทัย พาณิ ช, 2559: 67) ซึ่งนาไปสู่ปรากฏการณ์ขอ้ ผิดพลาดการใช้ภาษาในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การฟัง การพูด
การอ่าน หรื อการเขียน

______________________
1

Internet World Stats (IWS) เป็ นเว็บ ไซต์น านาชาติ ที่ รวบรวมและอัพ เดตข้อ มูล ด้านสถิ ติ เช่ น สถิ ติป ระชากร ข้อ มู ล วิ จ ัยตลาด
ออนไลน์กว่า 243 ประเทศและภูมิภาคทัว่ โลก
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ด้วยเหตุน้ ี ผูเ้ ขียนจึงศึกษารวบรวมข้อมูลรู ปแบบ ระบบโครงสร้างทั้งของภาษาจีนและภาษาไทย จาก
แหล่ งสื บ ค้น ข้อ มู ล และจากการศึ ก ษาผ่ านข้อ ผิ ด พลาดที่ พ บในการเขี ย นภาษาจี น ของนั ก เรี ย นไทย น ามา
เปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ สรุ ปเป็ นประเด็นเพื่อมุ่งเป็ นแนวทางในการศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยนหรื อผูท้ ี่สนใจภาษาจีน
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
(1)วิเคราะห์และจาแนกความเหมือนและความแตกต่างของทั้งสองภาษาในแต่ละด้าน เช่นเครื่ องหมาย
ในการเขียน ความหมายของคา โครงสร้างของคา เป็ นต้น
(2)สามารถเป็ นแนวทางหรื อหลักความเข้าใจพื้นฐานให้กบั นักศึกษาและผูท้ ี่สนใจศึกษาภาษาจีน

3. ทฤษฎีทางภาษากับการคิดวิเคราะห์
เนื่องจากบทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างภาษาจีน
และภาษาไทยผ่านการศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักเรี ยนไทย ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงนาทฤษฎีทางภาษา
มาประกอบการวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บ เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ สรุ ป ที่ ถู ก ต้อ ง มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดการศึกษาได้ โดยทฤษฏีทางภาษาที่สาคัญและถูกนามาอ้างอิงในบทความ แบ่งออกเป็ น 3 ทฤษฏี
หลัก คือ ทฤษฎีการเปรี ยบเทียบวิเคราะห์ ทฤษฏีอนั ตรภาษา และทฤษฏีการเปรี ยบเทียบข้อผิดพลาด
(1) ทฤษฎี ก ารเปรี ย บเที ย บวิเคราะห์ (Comparative Analysis Theory)ในปี ค.ศ. 1957 Robert Lado
นักภาษาศาสตร์ ชาวอังกฤษ ได้ตีพิ มพ์หนังสื อเรื่ อง Linguistics across Cultures ขึ้ น โดยเนื้ อหากล่าวถึ งการน า
วิธีการเปรี ยบเทียบมาใช้วเิ คราะห์เพื่อเข้าใจปั ญหาในการเรี ยนภาษา อันเกิดจากผลกระทบของภาษาแม่ต่อภาษาที่
สอง ซึ่ ง RobertLadoให้แนวคิดถึงประเด็นที่ควรให้ความสาคัญในการเรี ยนภาษา คือการนาภาษาแม่และภาษาที่
ต้องการศึกษามาเปรี ยบเทียบเพื่อหาข้อแตกต่างอย่างได้ชดั เจน ที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคหรื อความยากลาบากใน
การเรี ยนเป็ นอย่างมาก และในขณะเดี ยวกันก็สามารถหาข้อแตกต่างส่ วนน้อย เพื่อน ามาเป็ นข้อได้เปรี ยบใน
การศึกษาภาษามากยิ่งขึ้นโดย Robert Lado เรี ยกปรากฏการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาษาแม่น้ ี วา่ “การถ่ายโอน
ทางภาษา” ซึ่ งลักษณะร่ วมที่ เหมือนกันหรื อคล้ายคลึงกันจะถูกจัดว่าเป็ น “การถ่ายโอนภาษาในเชิ งบวก” ส่ วน
ลักษณะที่ไม่เหมือนกันหรื อมีความแตกต่างกันอย่างมากจะถูกจัดว่าเป็ น “การถ่ายโอนภาษาในเชิงลบ”
(2) ทฤษฎี อัน ตรภาษา (Interlanguage Theory) อัน ตรภาษา เป็ นภาษาที่ เกิ ด ขึ้ น ในช่ วงระหว่างการ
เรี ยนรู ้ภาษาเป้ าหมายหรื อภาษาใหม่โดยมีนกั ภาษาศาสตร์ ชาวอเมริ กา L. Selinkerเป็ นผูบ้ ญ
ั ญัติและเสนอทฤษฏี
อันตรภาษาขึ้นในปี ค.ศ. 1972 ซึ่ งทฤษฎีน้ ี อธิ บายถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ภาษาเป้ าหมายหรื อภาษาใหม่ของผูศ้ ึกษา
แต่ ละบุ ค คลว่ามี ความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มุ่ งประเด็ น ไปที่ ก ารพัฒ นาการใช้ภาษา โดยอธิ บ ายถึ งปั จจัย
ภายนอกและภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ภาษาของผูเ้ รี ยนตัวอย่างปั จจัยภายนอก ได้แก่ 1) ปั จจัยสภาพทาง
สังคมของผูเ้ รี ยนที่มีส่วนทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับโอกาสในการฟังและพูดภาษาที่สองได้ 2) ปั จจัยเรื่ องเจตคติที่ผเู ้ รี ยนมี
ต่อภาษาที่เรี ยน ตัวอย่างปั จจัยภายใน ได้แก่ การศึกษากลไกในสมองที่ผเู ้ รี ยนใช้ในการเรี ยนรู ้ภาษาเป้ าหมายหรื อ
ใหม่ซ่ ึ งทาให้สามารถแยกแยะภาษาที่เรี ยนจนสามารถเข้าใจโครงสร้างของภาษาใหม่ได้(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
ณัฐกันต์สุขชื่น, 2559: 13)
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นัยสาคัญของบทความ
จากการศึ ก ษาระบบโครงสร้ างภาษาจี น และภาษาไทย มี นั ก ภาษาศาสตร์ ไ ด้ใ ห้ ข ้อ สรุ ป เกี่ ย วกับ
ความสั ม พัน ธ์ ท างเชื้ อ สายระหว่า งภาษาจี น และภาษาไทยอยู่เป็ นจ านวนไม่ น้ อ ย อย่า งเช่ น เรื อ งเดช(2531)
นักวิชาการภาษาตระกูลไทย ถือว่าภาษาไทยเป็ นตระกูลภาษาย่อยภาษาหนึ่ งในตระกูลภาษาจี น -ทิ เบต ซึ่ งเป็ น
ตระกูลภาษาที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชี ย โดยแบ่งออกเป็ น 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาภาษาจีน 2) สาขาภาษาไทย 3) สาขา
แม้วเย้า 4) สาขาทิเบตพม่า (เรื องเดช ปั นเขื่อนขัติย,์ 2531 อ้างในรองศาสตราจารย์ ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ 2558:
5) เหลียงหมิ่น และจางจวินหรู นักวิชาการชาวจีน ได้ให้ขอ้ สรุ ปว่าภาษาไทยเป็ นภาษาตระกูลเดียวกับภาษาจีนทิเบต หลังจากการศึกษาคาศัพท์ภาษาจีนและไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรื อเรี ยกอีกอย่างว่า คาศัพท์ร่วมเชื้อ
สาย (Liang Min, Zhang Junru, 1996: 7) นอกจากนี้ ยงั มีผลงานวิจยั ของนักภาษาศาสตร์อีกมากเกี่ยวกับคาร่ วมเชื้อ
สาย ที่เป็ นหลักฐานสนับสนุนแนวคิดที่วา่ ภาษาไทยและภาษาจีนเป็ นภาษาในตระกูลเดียวกัน อาทิเช่นผลงานของ
หลี่ ฟ างกุ้ย (1976) และกงฉวิน หู่ (2002) นัก วิช าการที่ มี ชื่ อ เสี ยงของประเทศจี น เป็ นต้น หรื อ ผลงานวิจัย ของ
นักภาษาศาสตร์ ชาวอเมริ กา Paul K. Benedict ที่ ถึงแม้จะไม่เห็ นด้วยว่าภาษาไทยกับภาษาจี นเป็ นภาษาที่ มาจาก
ระบบเดียวกัน แต่ก็ได้ให้ขอ้ คิดว่าภาษาไทยและภาษาจีนเป็ นภาษาที่มีความคล้ายคลึงกันเนื่ องจากการยืมภาษามา
ใช้นนั่ เอง (Paul K. Benedict, 1975)
ซึ่งจากข้อสรุ ปและแนวคิดของนักวิชาการและนักภาษาศาสตร์ดงั กล่าว จะเห็นว่าภาษาไทยและภาษาจีน
จัดเป็ นภาษาที่มีส่วนคล้ายคลึงกัน แต่เพราะเหตุใดเราจึงยังพบข้อผิดพลาดในการเรี ยนภาษาจีนของนักเรี ยนไทย
อยู่ ด้วยเหตุน้ ี ผเู ้ ขียนจึงใช้กระบวนการวิเคราะห์สรุ ปโครงสร้างความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาไทย
และภาษาจีนในรู ปแบบที่เข้าใจง่ายซึ่งจะกล่าวในบทถัดไป
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ โครงสร้ างภาษาจีนและภาษาไทย
ภาษาจี น และภาษาไทยจัดเป็ นภาษาที่ มีเสี ยงวรรณยุกต์เหมื อ นกัน เสี ยงวรรณยุก ต์ที่ แตกต่าง แสดง
ความหมายและการน าไปใช้ที่แตกต่างกัน ถึ งแม้ว่านักภาษาศาสตร์ และนักวิชาการส่ วนมากให้ขอ้ สรุ ปว่าทั้ง
ภาษาจีนและภาษาไทยเป็ นภาษาที่มาจากตระกูลเดียวกัน แต่ก็ยงั มีรายละเอียดบางส่วนที่ยงั คงซึ่งความแตกต่างเช่น
ความแตกต่างทางด้านตัวอักษร โครงสร้างคา โครงสร้างไวยากรณ์ เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี เราจึงพบพฤติกรรมการนา
ความคุ น้ ชิ นของการใช้ภ าษาแม่ มาใช้ในการเรี ยนภาษาจี น ส่ งผลให้เกิ ดข้อผิ ดพลาดในการเรี ยนภาษาจี นขึ้ น
ผูเ้ ขียนได้วเิ คราะห์และเปรี ยบเทียบโครงสร้างของทั้งสองภาษา เพื่อหาข้อแตกต่าง โดยแบ่งออกเป็ นด้านใหญ่ๆ 3
ด้าน ได้แก่ ด้านเครื่ องหมายเว้นวรรคตอน ด้านคาศัพท์ และด้านไวยากรณ์
(1) เครื่ องหมายเว้นวรรคตอน
ทั้งในภาษาจีนและภาษาไทยต่างก็มีการใช้เครื่ องหมายเว้นวรรคตอนของตัวเอง ซึ่งเครื่ องหมายเว้นวรรค
ตอนบางอัน มีรูปและทาหน้าที่ เหมือนหรื อใกล้เคียงกัน แต่บางเครื่ องหมายมีรูปเดี ยวกันแต่กลับแสดงหน้าที่ ที่
แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากตารางเปรี ยบเทียบด้านล่างต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ตารางเปรี ยบเทียบหน้าที่ของเครื่ องหมายเว้นวรรคตอนที่มีรูปเหมือนกันในภาษาจีนและภาษาไทย
เครื่ องหมายเว้น
ภาษาจีน2
ภาษาไทย
วรรคตอน
“จุลภาค”ในภาษาไทยมักใช้เพื่อจุดประสงค์
ในภาษาจีนเรี ยกว่า “โต้วฮ่าว” (逗 号) ใช้
，

สาหรับคัน่ เนื้อหาในประโยคทั้งประโยค
ความเดียวและประโยคความรวม

หลัก 2 ประการ (1) ใช้เพื่อแบ่งตาแหน่งหรื อ
หน่วยของจานวนตัวเลข เช่น
2,30065,00024,000,000 เป็ นต้น (2) ใช้ใน
พจนานุกรมเพื่อแบ่งแยกความหมายของคา
ออกจากกัน

“เม่าฮ่าว”(冒号)มักวางไว้หลังคาเพื่อแสดง
คาพูด และใช้เพื่อแสดงหรื อใช้เพือ่
：

ยกตัวอย่างอธิบายบทความหรื อเนื้อหาที่
กล่าวมาก่อนหน้า ยกตัวอย่างเช่น 妈妈对
我说：
“回家的路上，需要注意安
全！
”

“ทวิภาค” โดยปกติใช้เพื่อแบ่งส่วนเวลา เช่น
๑๒:๐๐ น.(12:00)๑๙:๐๐ น.(19:00)และยังใช้
เพื่อแสดงการเปรี ยบเทียบสัดส่วนอีกด้วย
เช่น1:2 (หนึ่งต่อสอง)3:4 (สามต่อสี่ )
วิธีใช้

“”

“อัญประกาศ”

ในภาษาไทยจะ

“หยิน่ ฮ่าว”( 引 号 )ภาษาจีนใช้เพื่อเน้นหรื อ ใกล้เคียงกับการใช้หยิน่ ฮ่าวในภาษาจีน แต่
เพื่อแสดงความพิเศษของคานั้นๆ

สิ่ งที่เพิ่มเติมคือ เรามักจะใช้อญั ประกาศกับ
ชื่อหนังสื อ ชื่อบทความต่างๆด้วย

(2) คาศัพท์
“คา” ของทั้งภาษาจีนและภาษาไทย ต่างมีความหลากหลายและมีโครงสร้างที่ซบั ซ้อน ตังนั้นผูเ้ ขียนจึง
แบ่งการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบออกเป็ น 2 ด้านใหญ่ๆ คือ ความหมายของคา และ โครงสร้างของคา
(2.1) ความหมายของคา
เมื่อเราใช้ระดับในการแสดงความหมายของคาหรื อการแสดงความหมายในระดับเชิงลึกเป็ นเกณฑ์
เราจะสังเกตว่า มีคาในภาษาจีนอยูจ่ านวนไม่นอ้ ยที่สามารถแสดงความหมายเดียวกัน แต่แฝงระดับความลึกซึ้งที่
แตกต่างกันซึ่งคาเหล่านี้ในบางครั้งเมื่อแปลเป็ นภาษาไทยกลับแสดงความหมายออกมาได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

______________________
2

อ้างอิงจากหนังสื อเรื่ อง “ศิลปะการใช้เครื่ องหมายเว้นวรรคตอน” เขียนโดย ซานปิ นฮัน่ ในปี ค.ศ.2006 อ้างอิงจากหน้าที่ 71 129 และ
143
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กล่าวคือคาในภาษาไทย 1 คา โดยทัว่ ไปสามารถแสดงความหมายได้ 1-2 ความหมายส่ วนคาที่แสดงความหมาย
แฝงเชิ งลึกจะมีอยู่ไม่มาก เช่น คาในภาษาอังกฤษ“understand” ภาษาจี นมีคาที่ สามารถใช้แสดงความหมายนี้ ได้
เช่น 懂、明白、了解、理解 โดยแต่ละคาแสดงความหมายในระดับที่ลึกซึ้งแตกต่างกัน
“懂” (dǒng) หมายถึ ง รั บ รู ้ ห รื อ เข้า ใจ “明白” (míngbái) หมายถึ ง เข้า ใจชั ด เจน “了
解”หมายถึงเข้าใจฝ่ ายตรงข้าม โดยแฝงความหมายจากไม่รู้เรื่ องราวจนสามารถเข้าใจเรื่ องราวทั้งหมดได้ ส่ วน
“理解”แสดงความหมายเข้าใจอย่างมาก จากที่ ไม่รู้เรื่ องราวจนสามารถเข้าใจเรื่ องราวต่างๆได้อย่างแจ่ มชัด
จากคาอธิ บายดังกล่าวจะสังเกตถึงระดับขั้นการแสดงความหมายของคาในภาษาจีนที่เพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ ในขณะที่
ภาษาไทยสามารถใช้คาว่า “เข้าใจ” ในการแสดงความหมายของคาในภาษาจีนดังกล่าวทั้งหมด ฉะนั้นหากผูเ้ รี ยน
ไม่สามารถจับประเด็นหรื อเข้าใจระดับการแสดงความหมายของคาในภาษาจีนได้อย่างชัดเจน ก็จะทาให้เกิดความ
สับสนในการเลือกใช้คาและเกิดอุปสรรคในการเรี ยนภาษาจีนได้ง่ายขึ้น
(2.2) โครงสร้างของคา
โครงสร้ างค าระหว่างภาษาจี น และภาษาไทยมี ท้ ังส่ วนที่ เหมื อ นกัน และแตกต่ างกัน โดยส่ ว น
โครงสร้างคาที่ แตกต่างอย่างเห็ นได้ชัดเจน มักพบในคาประสมที่ มีโครงสร้ าง “ส่ วนหลักและส่ วนขยาย” ใน
ภาษาจีน โครงสร้างของคาประสมจะอยูใ่ นรู ป ส่วนขยาย + ส่วนหลัก กล่าวคือคาที่เป็ นส่วนขยายจะถูกวางไว้หน้า
ส่ วนหรื อคาที่ เป็ นความหมายหลัก ในขณะที่ โครงสร้ างคาประสมของภาษาไทย จะวางส่ วนหรื อค าหลัก ไว้
ข้างหน้าส่วนที่นามาขยาย (ส่วนหลัก + ส่วนขยาย) ดังจะเห็นได้จากตารางเปรี ยบเทียบด้านล่าง
ตารางที่ 2 ตารางเปรี ยบเทียบโครงสร้างคาประสมระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย
ภาษาจีน
ภาษาไทย
(ส่วนขยาย + ส่วนหลัก)
(ส่วนหลัก + ส่วนขยาย)
英语 (yīng yǔ)

ภาษาอังกฤษ（语 yǔ +英 yīng）

红色 (hóng sè)

สีแดง（色 hóng+ 红 sè）

长裙(cháng qún)

กระโปรงยาว（群 cháng+ 长 qún）

手表(shǒu biǎo)

ิ าข้อมือ（表 shǒu + 手 biǎo）
นาฬก

金币 (jīn bì)

เหรียญทอง（币 jīn +金 bì）

(3) โครงสร้างไวยากรณ์
โครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทยประกอบด้วยส่ วนประกอบหลัก 4 ส่ วนได้แก่ ประธาน
กริ ยา กรรม และส่วนขยาย (ส่ วนขยายคานาม ส่วนขยายคากริ ยา และส่ วนเสริ ม) โดยโครงสร้างประโยคหลักของ
ทั้งสองภาษาประกอบด้วย “ประธาน + กริ ยา + กรรม (ซึ่ งจะมี หรื อไม่มีก็ได้)” เหมือนกัน แต่มีการเรี ยงลาดับ
ส่วนประกอบที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั เจน สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกได้เป็ น 2 ส่วนดังนี้
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(3.1) การเรี ยงลาดับของส่วนขยายคานาม
ส่ วนขยายค านามคื อ ส่ วนที่ ส ามารถท าหน้าที่ ข ยายได้ท้ ังภาคประธานและภาคกรรม โดยค าที่
สามารถทาหน้าที่เป็ นส่ วนขยายคานามมีอยูห่ ลายประเภทด้วยกัน อาทิคานาม คาสรรพนาม คากริ ยา ตัวเลข รวม
ไปจนถึงวลีต่างๆ(เหมียว ตงเสี ย, 2004: 83) ในภาษาจี นส่ วนขยายคานามจะถูกวางไว้ขา้ งหน้าคาหลักเสมอโดย
มักจะมี“的(de)”คัน่ กลางระหว่าง เพื่อแสดงการแบ่งแยกของส่ วนขยายกับส่ วนคาหลักให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ในขณะที่การเรี ยงลาดับในภาษาไทยจะเอาส่วนคาหลักวางไว้ขา้ งหน้าแล้วจึงตามด้วยส่วนขยายเช่น

ภาษาไทย

กระเป๋ าสตางค์ ของ

พ่อ

钱包的 爸爸

ภาษาจีน

พ่อ

ของ

กระเป๋ าสตางค์

爸爸

的

钱包

หรื อแม้แต่การเรี ยงลาดับส่วนขยายคานามที่มีหลายส่วนประกอบหรื อหลายตาแหน่ง ทั้งในภาษาจีนและ
ภาษาไทยเองต่างก็มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั เจน ในภาษาจีนโดยทัว่ ไป ส่ วนขยายที่เป็ นคากริ ยา คาคุณศัพท์
หรื อคานามจะถูกวางไว้เป็ นตาแหน่งแรก ตาแหน่ งที่ 2 จะเป็ นส่ วนขยายที่บอกจานวน ตัวเลขต่างๆ ตาแหน่งที่ 3
เป็ นคาสรรพนาม เช่น คาว่า นี่ นี้ นัน่ นั้น และส่ วนสุดท้ายตาแหน่งที่ 4 เป็ นส่วนของคานามและหรื อสรรพนามที่
ทาหน้าที่เป็ นส่ วนขยายบอกความสัมพันธ์ ในภาษาไทยการเรี ยงลาดับส่ วนขยายเหล่านี้ มีความแตกต่างกันอย่าง
สิ้นเชิง ดังจะสังเกตได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

ภาษาไทย

รองเท้า คู่ใหม่ สามคู่ นั้นของเธอสวยมาก
鞋子新 三双那的你好看很。

ภาษาจีน
ภาษาไทย

เธอ

ของ

นั้น

สามคู่ค่ใู หม่รองเท้ามากสวย

你

的

那

三双 新

鞋子 很好看。

ฉันชอบทานอาหารจีน
我喜欢吃菜中国。

ภาษาจีน

ฉันชอบทานจีน อาหาร
我喜欢吃中国菜。

(3.2) การเรี ยงลาดับของส่วนขยายคากริ ยา
ส่ วนขยายคากริ ยา คือคาหรื อวลีที่ทาหน้าที่ขยายเฉพาะแต่คากริ ยา โดยคาที่ สามารถทาหน้าที่เป็ น
ส่ วนขยายคากริ ยาได้แก่ คากริ ยาวิเศษณ์ โครงสร้างคาบุพบท คานามบอกเวลา คานามบอกตาแหน่ง คากริ ยา คา
ช่วยกริ ยา คาคุณศัพท์ คาสรรพนาม เป็ นต้น (เหมียว ตงเสี ย, 2004: 86-87) โดยทัว่ ไปการวางตาแหน่ งส่ วนขยาย
คากริ ยาในภาษาจีนจะวางไว้หน้าคาหลักที่ถูกขยายเสมอ ส่ วนการเรี ยงลาดับส่ วนขยายคากริ ยาที่มีหลายตาแหน่ ง
ในภาษาจี นนั้น จะประกอบไปด้วย ตาแหน่ งที่ (1) ส่ วนขยายบอกเวลา (2) ส่ วนขยายบอกตาแหน่ ง สถานที่ (3)
ส่ วนขยายแสดงขอบเขต (4) ส่ วนขยายบอกระดับ (5) ส่ วนขยายบอกความรู ้สึกหรื อรู ปแบบ (6) ส่ วนขยายบอก
เป้ าหมายหรื อทิ ศทาง เป็ นต้น (เหมี ยว ตงเสี ย, 2004: 86-87)ซึ่ งในภาษาไทยมี ลาดับการเรี ยงที่ แตกต่างกันโดย
สิ้นเชิง

2007

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

ภาษาไทย

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

เขาขยันทางานมาก
他努力工作很。

ภาษาจีน

เขามากขยันทางาน
他很努力（地）工作。
(* 地 ในที่น้ ีเป็ นตัวคัน่ เพื่อแบ่งแยกคาที่เป็ นส่วนหลักและคาส่วนขยาย)

ภาษาไทย

เธอนอนอยูใ่ นห้องชัดชัดทาไมบอกว่าตัวเองไม่อยูล่ ่ะ
你睡觉在里寝室明明为什么说

ภาษาจีน

自己不在呢？

เธอชัดชัดอยูห่ อ้ งในนอนทาไมบอกว่าตัวเองไม่อยูล่ ่ะ
你明明在寝室里睡觉，为什么说自己不在呢？

ภาษาไทย

พรุ่ งนี้เธอไปพบฉันที่ออฟฟิ ศตอนสิ บโมงเช้า ก็แล้วกัน
明天你去找我在办公室十点上午吧。

ภาษาจีน

เธอพรุ่ งนี้เช้าตอนสิ บโมงไปออฟฟิ ศพบฉันก็แล้วกัน
你明天上午十点去办公室找我吧。

4. สรุ ป
จากการวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างภาษาจีนและภาษาไทย ผ่านการอ้างอิง
ทฤษฎีทางภาษา อาทิ ทฤษฏี การเปรี ยบเทียบวิเคราะห์และทฤษฏีอนั ตรภาษา มาช่วยในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
จะสังเกตเห็นข้อแตกต่างระหว่างสองภาษาได้อย่างชัดเจน ปรากฏในด้านเครื่ องหมายเว้นวรรคตอน ด้านคาศัพท์
และด้านโครงสร้างไวยากรณ์ ดังที่ได้อธิ บายไปแล้วข้างต้น สรุ ปผลออกมาได้วา่ ทั้งภาษาจีนและภาษาไทยต่างก็มี
เครื่ องหมายเว้นวรรคตอน โดยเครื่ องหมายเว้นวรรคตอนที่ใช้ในรู ปลักษณ์เดียวกัน บางส่ วนทาหน้าที่เหมือนหรื อ
คล้ายกัน ในขณะที่ บ างส่ วนท าหน้าที่ แตกต่างกัน อย่างสิ้ น เชิ ง ในด้านของโครงสร้ างคาศัพ ท์และโครงสร้ าง
ประโยคนั้น ความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การวางตาแหน่งส่ วนหลัก ส่วนขยาย และ ลาดับการเรี ยงส่วน
ขยายในประโยคที่ สลับกลับกัน ในภาษาจี นจะนาส่ วนขยายวางไว้หน้าส่ วนหลักเสมอ ซึ่ งความแตกต่างนี้ อาจ
ส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนภาษาจีนให้เกิดความสับสน นาไปสู่ การเกิ ดข้อผิดพลาดในการเรี ยนภาษาจีนได้ ดังนั้นผูเ้ ขียนจึ ง
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่านักเรี ยน นักศึกษา หรื อผูท้ ี่สนใจศึกษาภาษาจีน สามารถนาหลักข้อมูลสรุ ปเปรี ยบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่างระหว่าง 2 ภาษา ไปศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ นาไปพัฒนา และสามารถใช้เป็ นแนวทาง
เพื่อการศึกษาภาษาจีนต่อไป

5. ข้ อเสนอแนะ
1. จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ผูเ้ รี ยนสามารถนาเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการเรี ยนภาษาจีน
เพื่อลดอุปสรรคในการเรี ยนและเพิ่มความเข้าใจภาษาจีนได้มากขึ้น
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2. สามารถนารู ปแบบการเปรี ยบเที ยบเชิงวิเคราะห์ไปใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการเรี ยนการสอนภาษาจี น
เพื่อพัฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ยนการสอนให้ตรงจุด นักเรี ยน นักศึ กษา หรื อผูท้ ี่ สนใจสามารถนาไปใช้ต่อยอดใน
การศึกษาระดับที่สูงขึ้นไปได้
3. ผูเ้ รี ยนสามารถนาข้อมูลความเหมื อนความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาจี น ไปเป็ นข้อมูล
ประกอบการศึกษาหรื อวิจยั เชิงลึก ในประเด็นอื่นๆ เช่น การเปรี ยบเทียบคาศัพท์ระหว่างภาษาไทยและภาษาจี น
การศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์จีนและไทย แนวทางการเรี ยนการสอนภาษาจีน เป็ นต้น
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ลูกค้าที่เข้าพัก เป็ นกลุ่มวัยรุ่ น 18-35 ปี ที่นิยมใช้การสื บค้นข้อมูลจากออนไลน์เป็ นหลัก ทาการจอง การอ่านรี วิว
การให้คะแนน และการบอกต่อจากกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามให้ลูกค้าจองตรงกับ
ทางโรงแรมด้วยเช่นเดียวกันเพื่อประหยัดการใช้เว็บไซต์ออนไลน์และเลี่ยงการชาระค่าธรรมเนี ยมผ่านคนกลาง
ผูป้ ระกอบธุรกิ จจาเป็ นต้องใส่ ใจในการสร้างกิ จกรรมแลกเปลี่ยนของลูกค้า เพราะถือเป็ นจุดขายและเอกลักษณ์
ของธุรกิจนี้ ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้
คาสาคัญ: กลยุทธ์การตลาดโฮสเทล, โฮสเทล

ABSTRACT
This article explains based on the concept that describes the current hostel business as a whole. The
hostel business is currently managed by the owner, where do not require a very large investment. The unique
character of the hostel is to share the rooms, bathrooms, living and kitchen space. According to the data
collection on the growth rate from the past to present, over 20% of Thailand's accommodations are hostels. This
represents the expansion of the domestic tourism industry and business that spread out in major attraction cities
such as Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi, and Pattaya. In terms of marketing with the target
customers, the owners should rely more on online media because the customers group in the age of 18-35 years
old are most commonly used online search engine to get information, make reservations, read reviews, and give
recommendations. At the same time, owners try to make customers book directly to save on the use of online
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sites and avoid paying fees. The hostel operators should focus on creating activities among their customers
because it is one of the selling points of this business. Therefore, the business operators must continue to
develop in order to meet the needs of customers.
KEYWORDS: Strategies for Hostel , Hostel

1. บทนา
ภาพรวมธุรกิจโรมแรมทัว่ ประเทศปี 2559 เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า ทั้งในด้านจานวนห้องพัก อัตรา
การเข้าพัก และค่าห้อ งพัก โดยได้รับ ปั จ จัยหนุ น ที่ ส าคัญ จากจานวนนัก ท่ อ งเที่ ยวที่ เพิ่ ม ขึ้ น อย่างต่อ เนื่ อ ง ทั้ง
นัก ท่ อ งเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่ เดิ น ทางเข้ามาท่ อ งเที่ ยวถึ ง 32.58 ล้านคน ขยายตัวที่ ร้อ ยละ 8.91 จากปี ก่ อนหน้า
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นขยายตัวร้อยละ 4.32 จากการส่ งเสริ มของภาครัฐบาล (สิ ริทิพย์ ฉลอง.
ธุ รกิ จโรงแรม (Hotel Industry) กุมภาพันธ์ 2560. กรุ งเทพมหานคร: หน่ วยวิเคราะห์เศรษฐกิ จภาคบริ การส่ วน
เศรษฐกิจรายสาขา ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก)
แนวโน้มการท่องเที่ ยวในยุคปั จจุบนั เปลี่ยนไป นักท่องเที่ ยวเดิ นทางคนเดียวมีมากขึ้น เพราะต้องการ
อิสระและอยากพึ่งพาตัวเองหรื อนักท่องเที่ยวอิสระ ( Free Individual Traveler) ที่พกั แบบประหยัด คือห้องพักที่
นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสะพายเป้ (Backpacker) และ ด้วยมุ่งเน้นสาหรับนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ ยวที่ มีงบประมาณจากัด และไม่เน้นความสะดวกสบายในการพักผ่อน ส่ วนใหญ่จะเป็ นลักษณะเตียง
สองชั้น โดยในหนึ่งห้องจะสามารถพักได้ราว4-8คน มีลอ็ คเกอร์ (Locker) สาหรับเก็บสัมภาระส่วนตัว ห้องน้ าจะ
เป็ นห้องน้ ารวม ห้องพักผ่อนใช้ร่วมกันรวมถึ งห้องครัวที่ จะมี อุป กรณ์ ครั วคอยบริ การสาหรับ นักท่ องเที่ ยวที่
ต้องการประกอบอาหารเอง บางแห่ งอาจจะมี บ ริ การอาหารเช้าที่ ท างโรงแรมเตรี ยมไว้ให้ (จิ ต มณี นิ ธิปรี ชา.
กรกฎาคม 2558)
จากตัวเลขการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอิสระเข้าพักตามลาพัง (Free Individual Traveler) ในประเทศ
ไทย ส่งผลให้กลุ่มที่พกั ประเภทโรงแรมต้องมีการปรับตัวด้านกลยุทธ์การตลาดอย่างมาก อีกทั้งการขยายตัวที่พกั
ราคาประหยัดเพิ่มสูงขึ้น อาทิ เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ การแชร์ที่พกั ในเว็บไซต์ (Airbnb) และ ที่พกั แบบประหยัด
(Hostel) ซึ่งทาให้เห็นว่าทุกคนสามารถเป็ นเจ้าของธุรกิจที่พกั แรมได้
ปั จ จุ บัน ทางรั ฐ บาลก าลัง เร่ ง ผลัก ดัน ประเทศไทยสู่ ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ งส าหรั บ ภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคเอกชนจึงจาเป็ นต้องมีการปรับตัวสู่ ยคุ ที่ เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยมีองค์ประกอบหลักในการ
ขับเคลื่อนอยู่ โดยมีลาดับตามแผนคือ การเปลี่ยนจากการทาธุรกิจขนาดย่อมที่ภาครัฐต้องคอยช่วยเหลือสนับสนุน
เป็ นผูป้ ระกอบการเต็มตัวที่มีศกั ยภาพสู ง ซึ่ งองค์ประกอบดังกล่าว สอดคล้องกับธุรกิจซึ่ งเป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการ
รุ่ นใหม่ที่มีความรู ้ความความเข้าใจธุ รกิ จที่ พกั แรม ธุ รกิ จการให้บริ การที่ พกั แรมประเภทที่ พกั แบบประหยัด มี
อัต ราการเกิ ด ของธุ ร กิ จ โรงแรมในช่ วง 2-3 ปี ที่ ผ่า นมาเพิ่ ม สู งขึ้ น ทั้งผู ้ป ระกอบการชาวไทยและนักลงทุ น
ชาวต่างชาติที่สนใจเข้าร่ วมทุนกับนักธุรกิจไทย รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กขนาดกลางและที่
พักแรมราคาประหยัดมีการเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน อีกทั้งการขยายตัวมิได้ถูกจากัดอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร แต่ได้
ขยายออกไปยังหัวเมืองแต่ละภูมิภาคอีกด้วย อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา
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ทั้งนี้ จากการขยายการลงทุนในโรงแรมระดับสามดาวลงมา รวมทั้งการขยายตัวของที่ พกั ทดแทนใน
พื้นที่ทาให้มี จานวนที่พกั เกินความต้องการในบางพื้นที่ โดยเฉพาะด้านราคา การขึ้นราคาที่พกั และบริ การจึงทาได้
ยากส่ งผลเสี ยต่ออัตราการทากาไรและการยกระดับการให้บริ การของกิ จการ ผูป้ ระกอบการจึ งจาเป็ นต้องสร้าง
ความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ เน้นความสะดวกสบายเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ ยวแต่ละกลุ่ม (สิ ริ
ทิพย์ ฉลอง, 2560)

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาเข้าใจถึงธุรกิจที่พกั ราคาประหยัด
(2) เพือ่ ศึกษาการเติบโตของธุรกิจในปั จจุบนั
(3) เพื่อศึกษาการตลาดของธุรกิจในปัจจุบนั

3. ทีพ่ กั ประเภท โฮสเทล
การให้บริ การของโรงแรมและที่ พกั ราคาประหยัด (Hotel and Hostel) มีความแตกต่างกัน เรื่ องของสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่ ให้แก่ ลูกค้า ที่ พกั ราคาประหยัด เป็ นสถานที่ พกั แรมของนักท่ องเที่ ยวที่ เน้น เรื่ องราคา
ต้องการเพียงสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น เตียงนอน และที่เก็บของ เครื่ องปรับอากาศ และอินเตอร์เน็ต
มีพ้นื ที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน เช่นห้องน้ า ครัว และพื้นที่สาหรับการพักผ่อน รวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการให้
ลูกค้าได้เข้าร่ วม ลักษณะการให้บริ การจะมี ความคล้ายหอพักในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรื อที่ เรี ยกกันว่า
สถานพักแรมเยาวชน(Youth Hostel) ซึ่ งเป็ นที่ นิยมสาหรั บ เยาวชน สิ่ งอานวยความสะดวกในระดับเดี ยวกับ
หอพักนักศึกษา มีประเภทห้องพักมีให้เลือกแบบ สี่ คน แปดคน สิ บสองคน ตามแต่ลกั ษณะของโครงสร้างอาคาร
หรื อเป็ นห้องพักรวมสาหรับผูห้ ญิงโดยเฉพาะ ที่พกั แบบประหยัด (Hostel) แตกต่างจากโรงแรม (Hotel) ตรงราคา
บรรยากาศอบอุ่น เป็ นมิตร ความเป็ นธรรมชาติ มีพ้นื ที่สร้างสรรค์กิจกรรมซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ และการบริ การตัวเอง
เป็ นหลัก ในขณะที่ โรงแรมมีห้องพัก สิ่ งอานวยความสะดวก และการบริ การที่ สะดวกครบครัน มีพนักงานคอย
ดูแล
เนื่ องจากธุ รกิ จการให้บริ การที่ พกั แบบประหยัด (Hostel) เป็ นการเริ่ มต้นธุ รกิ จที่ ใช้เงิ นลงทุ น ไม่สูง
สามารถออกแบบและสร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่นได้ สามารถกาหนดสิ่ งที่เป็ นความเฉพาะตัวของธุรกิ จได้ การ
ให้บริ การแบบเป็ นกันเอง การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรื อ การจัดกิจกรรมให้
ลูกค้าระหว่างเข้าพัก และความมีส่วนร่ วมของเจ้าของธุรกิจ การดาเนินธุรกิจแบบเป็ นกันเองจึงเป็ นสาเหตุสาคัญที่
ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จ ซึ่ งต่างจากการให้บริ การของธุรกิจโรงแรม ที่การบริ การเป็ นหน้าที่ของพนักงาน
ผูท้ าหน้าที่เท่านั้น (บุณฑริ กา สิ ริโสภาสัย,2554 ) จากข้อมูลการวิจยั วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่า
กลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริ การที่พกั แบบประหยัด (Hostel) จะเป็ นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่ นมากกว่า ร้อยละ 80 เป็ นชาวต่างชาติ
อายุไม่เกิน 30 ปี โดยปั จจัยการเลือกเข้าพัก ของเอเชี ยและยุโรปมีความต่างกัน ของเอเชียให้ความสาคัญกับ ทาเล
ที่ต้ งั ราคา และความคุม้ ค่า ตามลาดับ แต่สาหรับกลุ่มยุโรปให้ความสาคัญกับ เรื่ องของ ราคา บรรยากาศภายในที่
พักราคาประหยัด (Hostel) และทาเล มีอิทธิ พลสาหรับกลุ่มลูกค้านั้น ให้ความสาคัญกับเรื่ องของการรี วิว และ
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การเลือกจากทาเล ความใกล้กบั สถานี รถไฟฟ้ า สถานี ขนส่ ง ใกล้แหล่งท่องเที่ ยวทั้งกลางวัน กลางคืน และพื้นที่
โดยรอบปลอดภัย (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล,2559)
ในมุมของภาครัฐ เนื่ องด้วยธุรกิจนี้ เป็ นธุรกิจที่เพิ่งเริ่ มมีในประเทศไทยราว4 ปี ก่อน การดาเนิ นการขอ
ใบอนุ ญ าตยังผิด ขั้น ตอนของกฎหมาย ระเบี ย บข้อ บังคับ ต่ าง ๆ ส่ งผลให้ธุร กิ จนี้ ยังขาดการวางแผนควบคุ ม
รายละเอียดที่ใช้ควบคุมโรงแรม เมื่อเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผา่ นมา จึงมีการออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุมโดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กฎกระทรวงให้บงั คับใช้ 5 ปี
2. ในกรณี ที่กฎกระทรวงมิได้กาหนดเรื่ องใดไว้ให้นาข้อกาหนดเรื่ องนั้นตามกฎกระทรวงอื่น ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หรื อประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป
มาใช้บงั คับแก่อาคารตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม เว้นแต่ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับบันไดหนีไฟให้ยดึ ตามข้อบังคับนี้
3. กฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บงั คงคับแก่อาคารที่มีอยุก่ ่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ บงั คับใช้และจะเปลี่ยนการใช้
อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมดังต่อไปนี้
(1) โรงแรมที่ให้บริ การเฉพาะห้องพัก
(2) โรงแรมที่ ให้บริ การห้องพักและห้องอาหาร หรื อสถานที่ สาคัญที่ สาหรั บบริ การอาหารหรื อ
สถานที่สาหรับประกอบอาหาร
4. การยื่นคาขอใบรับอนุ ญาตเปลี่ ยนการใช้อาคารมาประกอบธุ รกิ จโรงแรมตามกฎกระทรวงนี้ ต้อง
ดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จตามที่ ได้รับอนุ ญาตภายในห้าปี นับแต่วนั ที่ กฎกระทรวงนี้ บงั คับใช้ ในกรณี ที่ตอ้ งมีการ
ดัดแปลงอาคารก่อนการขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต หรื อแจ้งและดาเนินการ
ตามตรา39 ทวิ เพื่อดัดแปลงอาคารภายในสองปี นับตั้งแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้บงั คับใช้
5. อาคารที่จะเปลี่ยนการใช้มาประกอบุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมให้มีที่วา่ งของอาคารไม่
น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ช้ นั ใดชั้นหนึ่งของอาคารและต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
- อาคารไม่เกินสองชั้นที่มีจานวนห้องพักในอาคารหลังเดียวกันไม่เกิน 10 ห้อง
- อาคารที่ไม่ใช่อาคารตาม ( 1 ) ที่มีจานวนห้องพักในชั้นเดียวกันไม่เกิน 20 ห้อง
- เสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา และผนังของอาคารตั้งแต่สามชั้นขึ้ นไปต้องทาด้วยวัสดุ
ถาวรที่เป็ นวัสดุทนไฟ
6. การน าอาคารประเภทอื่ นมาประกอบธุ รกิ จโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมให้ใช้ขอ้ กาหนด
เกี่ ยวกับแนวอาคาร ระยะดิ่ งของอาคาร ระยะหรื อระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรื อเขตที่ ดินของผูอ้ ื่ น หรื อ
ระหว่างอาคารกับ ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทางสาธารณะ และที่ จอดรถยนต์ ตามประเภทอาคารที่ กฎหมาย
กาหนดในขณะที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
การทาธุรกิจที่พกั แบบประหยัดในปั จจุบนั ยังมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั เป็ นการเปิ ดให้บริ การ
ที่ยงั ไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมายการควบคุมอาคาร การทาธุ รกิจที่พกั แบบประหยัด (Hostel) จัดอยูใ่ นกลุ่ม
ธุรกิจโรงแรม เนื่องจากมีห้องพักเกิน4ห้อง และให้เช่าไม่เป็ นรายเดือน จึงจาเป็ นต้องยื่นเรื่ องต่อเจ้าหน้าที่เขตเพื่อ
ขอเปลี่ยนประเภทการใช้งานอาคารจากเพื่อการพักอาศัยเป็ นการขออนุญาตดาเนินธุรกิจโรงแรมตามกฎกระทรวง
กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 (พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547. ภาษี
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โรงแรม.ใบอนุญาตจดทะเบียนโรงแรม) โดยก่อนจะเริ่ มทาการปรับปรุ งอาคารบ้านพัก หรื อตึกแถวที่มีอยูเ่ จ้าของ
โครงการและนักออกแบบควรจะต้องศึกษาเรื่ องระยะถอยร่ น ขนาดพื้นที่ใช้สอยระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ การ
วางแผนเรื่ องของอัคคีภยั รวมทั้งความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารสาหรับการใช้งานของคนจานวนมาก เพราะ
ข้อบังคับสาหรับบ้านพักอาศัยกับอาคารสาธารณะมีขอ้ บังคับที่แตกต่างกันอยูห่ ลายจุด (Laksanasamrith, 2017)

4. การเติบโตของธุรกิจโฮสเทล
จากการศึ กษาข้อมูลระบุ ตวั เลขของการขยายตัวสาหรับธุ รกิ จที่ พกั แบบประหยัด (Hostel) ใน เอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ (Southeast Asia) ที่ มีตวั เลขเพิ่มสู งขึ้ นในสัดส่ วนของจานวนเตียงที่ สูงถึง 51,795 เตียง จาก
1,201 ที่พกั แบบประหยัด (Hostel) และประเทศที่มีอตั ราการเติบโตสู งสุ ดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อันดับหนึ่ ง
คือ อินโดนี เซี ย รองลงมา คือไทย และเวียดนามตามลาดับ ส่ วนสิ งคโปร์ เป็ นประเทศที่มีราคาค่าที่พกั ต่อคืนเฉลี่ย
สูงสู ดถึง US20$ ต่อเตียง การให้บริ การแบบเตียงสองชั้นนั้น จะถูกแบ่งส่วนทางการตลาดโดยที่พกั แบบประหยัด
รู ปแบบแคปซูล มีลกั ษณะเป็ นกล่อง มีสิ่งอานวยความสะดวกบางอย่างส่ วนตัว เช่น โทรทัศน์ โต๊ะเขียนหนังสื อ
(Capsule Hostel) ที่ กาลังเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในงานวิจยั ของ C9 Research ( 2016 )ได้กล่าวถึงการเติบโดของที่ พกั
แบบประหยัด (Hostel) ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และ ได้ขยายตัวตามเมืองที่ไม่ใช่หวั เมืองใหญ่กว่า
79% ยกเว้นประเทศไทยที่มีการขยายตัวทั้งสองส่วน การบริ หารงานของที่พกั ราคาประหยัด (Hostel) และทั้งใน
และต่างประเทศใช้วธิ ี การบริ หารงานโดยเจ้าของบริ หารกิจการเองมากกว่าการจ้างบริ หารงาน ซึ่งไม่ได้ทาให้เกิด
ความต่างเรื่ องของราคาจากการบริ หารงานและการให้บริ การ
การท่องเที่ยวในปั จจุบนั พบว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวคนเดียว (Solo Traveling) ได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2557 ที่มีจานวนนักท่องเที่ยวกล้าที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวมากขึ้น โดยผลสารวจ
ของ Visa Global Travel Intentions Study ปี 2558 ที่ สอบถามนักท่ องเที่ ยวจานวน 13,000 คนจาก 25 ประเทศ
พบว่ามีการท่องเที่ยวคนเดียว ร้อยละ 24 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่ งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10 เมื่อเที ยบกับปี 2557
และจากแนวโน้มดังกล่าวทาให้ธุรกิ จที่ พกั แบบประหยัดเติบโตขึ้นเป็ นอย่างมาก ซึ่ งมีเหตุผลหลักคือเรื่ องราคา
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยกัน การเติบโตของธุรกิจการให้บริ การ ที่
พักแบบประหยัด (Hostel) มีอตั ราการขยายตัวสู ง ปั จจุบนั มีมากกว่า 2,000 แห่ ง โดยคิดเป็ นร้อยละ 12 จากที่ พกั
แรมทั้งหมด และมี แนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อย ๆ จากผลงานวิจยั ดังกล่าว การทาให้ธุรกิ จที่ พกั แรมแบบประหยัด
(Hostel) ประสบความสาเร็ จจะต้องตอบโจทย์กลยุทธ์ท้ งั 5 ด้าน คือ (อัฐภิญญา ปุณณมากุล. 2559 ) เข้าใจความ
ต้องการต้องดึงจุดเด่นของสถานที่มาเป็ นจุดขาย สร้างที่พกั แบบประหยัดให้สามารถตอบสนองความต้องการได้
เป็ นอย่างดี เข้าถึงช่องทางการจองที่ ครอบคลุมทัว่ โลก เข้าหาลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี และใส่ ใจในทุก
รายละเอียดของลูกค้า
การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมเพิ่มมากขึ้นในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา การลงทุนของกลุ่มโรงแรมต่างชาติที่
สนใจลงทุนในจังหวัดหัวเมืองศูนย์การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลหน่วยวิเคราะห์
เศรษฐกิ จภาคบริ ก าร ธนาคารออมสิ น พบว่าจังหวัด ที่ มี การขยายธุ รกิ จ โรงแรม กรุ งเทพ เชี ยงใหม่ ชลบุ รี มี
แนวโน้มการขยายตัวของผูป้ ระกอบการรายเล็กเพิ่มมากขึ้น โรงแรมชั้นประหยัดค่อนข้างเป็ นที่ นิยม (สิ ริทิพย์
ฉลอง. 2560) หรื อการซื้อกิจการเก่ามาบริ หารเอง และการเกิดใหม่ของนักลงทุนหน้าใหม่ แต่ที่เห็นได้ชดั คือการ
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เพิ่มมากขึ้นของการแข่งขันธุ รกิจโรงแรมระดับสามดาวลงมา โดยประเมินจากใบขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารเพื่อ
การโรงแรมทัว่ ประเทศ เปรี ยบเทียบจากไตรมาสแรกของปี 2559 อยูท่ ี่ 1,936 อาคาร เพิ่มจากไตรมาสสามของปี
2558 ถึงร้อยละ 68.51 สะท้อนถึงการแข่งขันในตลาดราคาอย่างเข้มข้น (ผูจ้ ดั การออนไลน์,2559) ตลาดโรงแรม-รี
สอร์ ท โดยภาพรวมยังคงมีการแข่งขันสู ง จากทั้งกลุ่มธุ รกิจโรงแรมด้วยกัน หรื อการนาห้องมาปล่อยให้เช่าผ่าน
แอร์ บีเอ็นบี (Airbnb) โดยเฉพาะตลาดในกรุ งเทพฯ ถือว่ามีผปู ้ ระกอบการค่อนข้างมาก แต่แนวโน้มของโรงแรม
ขนาดเล็ก ที่ พกั แบบประหยัด (Hostel) กลับมี แนวโน้มที่ ดี และมี สัญ ญาณขยายตัวเพิ่มมากขึ้ น ส่ วนหนึ่ งเป็ น
เพราะธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการที่
นักเดิ นทางรุ่ นใหม่ตอ้ งการทดลองประสบการณ์ ใหม่ๆ ในการท่องเที่ ยว เข้าพักที่ ใหม่ๆ เพื่อแชร์ ประสบการณ์
เหล่านี้ไปยังเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของตัวเอง และนี่ก็ถือเป็ นโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรี ชาเวช,2560 )
การติดต่อสื่ อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน แบ่งออกเป็ นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ การทาตลาดออนไลน์
โดยผ่านตัวแทนจาหน่ายห้องพักที่ได้รับความนิยมผ่านเว็บไซต์มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐภรณ์ เหลือง
พิพฒ
ั น์ (2555) พบว่าการตัดสิ น ใจจองที่ พกั ประเภท โฮสเทล เกิ ดจากการรั บ รู ้ของผูบ้ ริ โภคจากการทาตลาด
ออนไลน์ โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ จะใช้วิธีจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ พิจารณาความเห็นออนไลน์
ก่อนทาการจองและการทาตลาดผ่านเว็บไซต์ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จ ดังนั้นการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
การจองห้องพัก ถือเป็ นเครื่ องมือที่สามารถช่วยประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดได้เป็ นอย่างดี (วิยะดา ไทยเกิด, 2557)
ธุรกิจการให้บริ การจองที่พกั แบบออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันสูง จึงทาให้เกิดธุรกิจคนกลางใน
การรับจองที่พกั โรงแรม (Online Travel Agent) ที่ให้บริ การจองที่พกั โรงแรมรวมถึงบริ การด้านการท่องเที่ยวต่าง
ๆเติ บ โตอย่า งต่ อ เนื่ อ งเช่ น กัน ตัว อย่าง เช่ น Agoda, Expedia, Priceline, Traveloka, Orbitz, Booking.com และ
Asia Web Direct รวมถึงการจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมเองด้วยเช่นกัน (นิวฒั น์ ชาตะวิทยากูล,2557)

5. กลยุทธ์ การตลาดสาหรับธุรกิจโฮสเทล
การตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ (Service Marketing Mix) ของสิ นค้านั้นโดยพื้นฐานจะประกอบด้วย 4P’s
แต่ส่วนผสมทางการตลาดของตลาดบริ การจะแตกต่างจากส่วนผสมทางการตลาดโดยทัว่ ไป ได้เสนอแนวคิดใหม่
ในเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับการบริ การโดยเฉพาะส่วนประสมทางการตลาดสาหรับบริ การดังกล่าว
ประกอบด้วยส่ วนประสมทางการตลาดเดิมได้แก่ Product, Price, Place และ Promotion รวมกับส่วนประสมอีก 3
ส่วน ได้แก่ People, Process และ Physical Evidence ดังนั้นส่ วนประสมสาหรับการตลาดบริ การ จึงประกอบด้วย
7P’s (ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ. 2549 : 63-83) ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึงบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ.
2541: 35-36) สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของประภาพรรณ จูทองคา และ จอมภัค คลังระหัด,2559) ที่ได้สรุ ปเนื้อหา
ในส่วนของ ด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการผูป้ ระกอบการธุรกิจที่พกั แบบประหยัด ว่ามีการพัฒนารู ปแบบของที่พกั ให้
คงสภาพดี อยูเ่ สมอ และด้านการให้บริ การ ควรให้บริ การลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้ารู ้สึกมีความสุขประทับใจตลอดระยะเวลาที่ใช้บริ การ ด้ านราคา ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ส่วนใหญ่ ใช้วธิ ีการตั้งราคาแบบยืดหยุน่ ซึ่งการตั้งราคาผลิตภัณฑ์และบริ การประเภทนี้ข้ ึนอยูก่ บั หลายปั จจัยดังนั้น
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หากผูป้ ระกอบการสามารถปรับปรุ งหรื อพัฒนารู ปแบบของที่ พกั ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีสิ่ง
อานวยความสะดวก หรื อการให้บริ การอย่างครบครันมากกว่าคู่แข่ง ก็ส่งผลให้ผปู ้ ระกอบการสามารถตั้งราคาได้
สู งกว่าคู่แข่งได้ ซึ่ งมีผลทั้งด้านราคาการประกอบการและอาจมีจานวนลูกค้าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นันทนา อิ นสว่าง และคณะ พบว่า การประสบความสาเร็ จของ สะพายเป้ โฮสเทล เกิ ดจากหลักการแบ่ งกลุ่ม
ทางการตลาดโดยการทาการกาหนดตลาดเป้ าหมาย พิจารณาจุดยืน (Segmentation Targeting Positioning:STP)
ทางโรงแรมได้นาหลักการตลาดกลุ่มย่อย โดยแบ่งตามเกณฑ์อายุและรู ปแบบการใช้ชีวิต ซึ่ งเป็ นตลาดกลุ่มเล็กคือ
กลุ่ ม นัก เดิ น ทางสะพายเป้ (Backpacker) เพื่ อ ลดปริ ม าณคู่ แ ข่ งกับ โรงแรมขนาดใหญ่ แ ละการน าเสนอความ
แตกต่าง ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผูป้ ระกอบการทาเลที่ ต้ งั ในการทาธุรกิจที่ใกล้แหล่งสถานที่ ท่องเที่ยว และ
เดิ นทางได้สะดวก เพื่อง่ายต่อการเดิ นทาง โดยอาจเลือกตั้งอยู่ในซอยที่ ไม่ลึกมากนัก เพื่อลดต้นทุนแต่ยงั ลูกค้า
เหมื อนเดิ ม และควรมี ช่องทางในการจัดจาหน่ าย ระบบการชาระเงิ นค่าบริ การที่ สะดวกและหลากหลายช่ อง
ทางด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูป้ ระกอบการ ให้ความสาคัญในเรื่ องการโฆษณาที่พกั ของตนเอง ที่นอกเหนือจาก
การลดราคาค่าที่พกั หรื ออาจมีการจัดกิจกรรม เช่น การเล่นเกมส์ชิงรางวัล หรื อถ่ายรู ปคู่กบั ที่พกั และแชร์ รูปภาพ
ลงบนอินเตอร์ เน็ตได้รับส่ วนลด เป็ นต้น ด้ านบุคลากร ผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคคลากร ใน
เรื่ องของการให้บ ริ ก าร เช่ น มี การจัดอบรมพนักงานเพื่ อ ให้พ นักงานได้พฒ
ั นาปรั บ ปรุ งเรี ยนรู ้ อยู่เสมอ ด้ าน
กระบวนการบริการ ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่พกั ให้ความสาคัญกับด้านกระบวนการเป็ นอย่างมาก เพราะหากที่พกั มี
ระบบการให้ บ ริ ก ารข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ที่ พ ัก หรื อ มี ก ารบริ ก ารที่ ใ ห้ ค วามสะดวกสบายให้ กับ ลู ก ค้า ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ลูกค้าก็จะรู ้สึกเชื่ อมัน่ และไว้วางใจในการที่ จะเข้ามาใช้บริ การในครั้งต่อไป การทางานอย่างเป็ น
ระบบจึ งสาคัญ สาหรั บการท างาน ด้ านสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จที่ พกั แบบประหยัด ให้
ความสาคัญในเรื่ องของสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าที่เข้าพักใช้เป็ นตัววัดในการตัดสิ นใจเลือกที่
พัก และด้านความสะอาดของพื้นที่ภายใน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อและไว้วางใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชิล
หลี่ (2556) พบว่า การสื่ อสารการตลาดในกลุ่มผูบ้ ริ โภคชาวจีน ให้ความสาคัญกับการออกแบบโครงสร้างอาคาร
การจัดสรรสิ่ งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมภายในที่ พกั พร้อมบริ การประทับใจ โดยจะต้องมีราคาไม่สูง
เมื่อเทียบกับโรงแรมห้าดาว

6. สรุ ป
ธุรกิจที่พกั แรมในรู ปแบบของที่พกั แบบประหยัด (Hostel) เป็ นการให้บริ การที่พกั รู ปแบบประหยัด ที่
สามารถสร้างเอกลักษณ์ในการออกแบบได้ สร้างความโดดเด่นให้กบั ธุรกิ จ ในมุมผูป้ ระกอบการธุรกิ จนั้นการ
ลงทุนทาที่พกั แบบประหยัดทาเลที่ต้ งั ควรเป็ นสถานที่ที่เดินทางได้สะดวก และมีความปลอดภัย เช่นใกล้กบั สถานี
ขนส่ งหมอชิต ถนนข้าวสาร หรื อ ป้ ายรถเมล์เน้นการลงทุนที่ไม่สูง สามารถคืนทุนเร็ ว การบริ หารงานของธุรกิจ
ประเภทนี้ในประเทศไทยเจ้าของกิจการมักเป็ นผูด้ าเนินการบริ หารงานเองมากกว่าการจ้างบริ หารงานส่วนภายใน
ที่พกั ไม่เน้นสิ่ งอานวยความสะดวกภายในห้องพัก ลักษณะของห้องพักเป็ นการแชร์ พ้ืนที่ภายในห้อง และพื้นที่
ส่ วนกลางร่ วมกัน เช่ น ห้องอาบน้ า ครั ว ห้องอเนกประสงค์ นิ ยมจัดกิ จกรรมให้กับลู กค้าที่ เข้าพัก เกมส์ ห รื อ
กิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆร่ วมกัน โดยอัตราการคิด
ราคาขายจะคิดเป็ นเตี ยงซึ่ งต่างจากโรงแรมที่ คิดเป็ นห้องพัก มี ท้ งั ห้องสี่ เตี ยงหกเตี ยง และสิ บเตียง กลุ่มลูกค้า
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เป้ าหมายที่จะเข้าพักอายุโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 18-35 ปี มีลกั ษณะนิสยั ชอบเดินทางท่องเที่ยว คนเดียวหรื อกลุ่มเพื่อน ชอบ
การพบปะพูดคุยกับสังคม และตัดสิ นใจเข้าพักจากการอ่านรี ววิ และการบอกต่อ
การตลาดสาหรับกลุ่มเป้ าหมายการจองที่ พกั นิ ยมจองห้องพักผ่านระบบการจองห้องพักออนไลน์ ไม่
นิยมจองโดยตรงกับทางที่พกั การทาการตลาดกับกลุ่มลูกค้าจึงเป็ นการทาการตลาดบนโลกออนไลน์มากกว่าการ
ทาตลาดแบบออฟไลน์เพราะกลุ่มลูกค้าใช้การจองผ่านคนกลาง (Online Travel Agent : OTA)
การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้ธุรกิจที่พกั แบบประหยัดเติบโตอย่างรวดเร็ ว คิดเป็ น
ร้อยละ 12 ของที่พกั นักท่องเที่ยวทั้งหมดเกิดการขยายตัวไปยังจังหวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวของไทยและหัวเมือง
แหล่งท่องเที่ยว อาทิ กรุ งเทพ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต กระบี่ เป็ นต้น และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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การศึกษาข้ อผิดพลาดการเรียนรู้ คากริยา “看（kàn)” ในภาษาจีนของนักเรียนไทย
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาข้อผิดพลาดในการเรี ยนรู ้กริ ยา “看（kàn)” ในภาษาจีน ในแต่
ละความหมายของนักเรี ยนไทย จากการศึ กษาพบว่า นักเรี ยนเกิ ดข้อผิดพลาดในเรื่ องการใช้คาใกล้เคี ยงหรื อ
คล้ายคลึงกันมากที่ สุด รองลงมาคือ การใช้คาอ้อมและยอกย้อน การหลบเลี่ยงคา การสร้างคาใหม่ การผสมหรื อ
ปนเป การเลือกใช้คาไม่เหมาะสม การแปลตรงจากภาษาแม่ ตลอดจนไม่สามารถทาได้ ส่ วนข้อผิดพลาดในการ
ลาดับไม่ถูกต้อง เป็ นข้อผิดพลาดที่ พบน้อยที่ สุด ในการเรี ยนรู ้คากริ ยานี้ ของนักเรี ยนไทย การเกิ ดข้อผิดพลาด
สาเหตุเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ อีกทั้งการขาดความเข้าใจต่อคากริ ยานี้ในแต่ละความหมาย
คาสาคัญ: ข้อผิดพลาด คาหลายความหมายในภาษาจีน คากริ ยา“看（kàn)”

ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the types of errors of Thai students in learning verb "see" of
giving in Mandarin Chinese "kàn" , The finding revealed that the students’ errors mainly involved similarity,
followed by hybridity, avoidance, coin, hybridity, overrepresented definitions ,mother-tongue literal translation
and can’t made the answer. Moreover, the disordering of words and components are occasionally found. the
causes all of errors of the Thai students in learning Chinese " kàn" were the negative transfer of the mother
tongue, they can’ t fully understand the senses of Chinese " kàn" , and the other senses are difficult for Thai
students to learn well.
KEYWORDS: error, Polysemy in Chinese, verb "kàn"
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1. บทนา
ค าหลายความหมาย (Polysemy) หมายถึ ง ค าที่ มี รู ป เขี ย นเหมื อ นกัน มี ค วามหมายเกี่ ย วข้อ งหรื อ
สัมพันธ์ในลักษณะเครื อข่ายโดยความหมายจะ อยูใ่ นมโนทัศน์เดียวกัน (Taylor, 1995; Lakoff, 1987; Kövecses,
2002;)
คากริ ยา “ดู” หรื อ “看（kàn)” (อ่านออกเสี ยงว่า “ค่าน”) ซึ่ งต่อไปนี้ ในเอกสารจะแสดงเพียงตัวอักษร
จี น “看” ) ในภาษาจี นเป็ นคาที่ มีจานวนการปรากฏใช้อยู่สูงในประโยคและบริ บทต่างๆ เนื่ องด้วยเป็ นคาที่ มี
หลากหลายความหมาย (一词多义) ท าให้ “看” เมื่ ออยู่ในประโยคหรื อบริ บทที่ ต่ างกัน การแปลหรื อการ
สื่ อสารจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป โดยในปั จจุบนั คากริ ยา “看” มีความหมายถึงสิ บความหมาย1 ได้แก่
“ใช้สายตาสัมผัสรับรู ้เป้ าหมายโดยตรง” “สังเกต ตัดสิ น” “เยี่ยมเยียน” “ปฏิบตั ิต่อ ดูแล แสดงต่อ” “ตรวจรักษา”
“คิดว่า เห็นว่า” “ลองก่อน และค่อยสังเกตผลสรุ ปของสิ่ งนั้น” “บอกหรื อเตือน” “ผ่านการสังเกตแล้วจึงชี้ขาดว่า
จะต้องเกิดเหตุการณ์น้ นั ๆขึ้น” และ “อยูท่ ี่หรื อขึ้นอยูก่ บั ” ซึ่ งคาว่า “ดู” ในภาษาไทยนั้น ก็ทาหน้าที่เป็ นคากริ ยา
และเป็ นคาที่ มีหลากหลายความหมายเช่นเดี ยวกัน โดยในปั จจุบัน คากริ ยา “ดู ” มีความหมายห้าความหมาย2
ได้แก่ “ใช้สายตาสัมผัสรับรู ้เป้ าหมายโดยตรง” “สังเกต ตัดสิ น” “อยูท่ ี่หรื อขึ้นอยูก่ บั ” “ดูแลรักษา เฝ้ าดู” และ
“ท านายดวงชะตา” จากการน าค ากริ ย าภาษาจี น “看” และค ากริ ย าภาษาไทย “ดู ” มาเปรี ย บเที ย บกัน ทาง
ความหมายแล้วจะเห็นได้วา่ “看” และ “ดู” มีความหมายที่เหมือนกันอยูส่ ามความหมาย และมีความหมายที่ไม่
เหมื อ นกัน ถึ งเก้าความหมาย ซึ่ งในการเรี ยนรู ้ ค ากริ ย าภาษาจี น “看” ในความหมาย “ใช้สายตาสัม ผัสรั บ รู ้
เป้ าหมายโดยตรง” “เยี่ยมเยียน” และ “ปฏิบตั ิต่อ ดูแล แสดงต่อ” ของนักเรี ยนไทยนั้น นักเรี ยนต่างเข้าใจอย่าง
ชัดเจนและใช้ได้ถูกต้องไม่ต่างจากเจ้าของภาษาจึงไม่ได้ปรากฏข้อผิดพลาดใดๆมากนัก แต่ในการเรี ยนคากริ ยา “
看” ในความหมาย “สังเกต ตัดสิ น” “ตรวจรักษา” “คิดว่า เห็ นว่า” “บอกหรื อเตือน” “ผ่านการสังเกตแล้วจึ งชี้ขาด
ว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์น้ นั ๆขึ้น” “ ลองก่อน และค่อยสังเกตผลสรุ ปของสิ่ งนั้น” และ “อยูท่ ี่หรื อขึ้นอยูก่ บั ” ของ
นักเรี ยนไทยนั้น เป็ นเรื่ องยากที่นกั เรี ยนจะเข้าใจและใช้ได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
เรี ยนรู ้ข้ ึน
จากความแตกต่ างของค าว่า 看 กับ คาว่า ดู ในภาษาไทย ซึ่ งเป็ นปั ญ หาต่อ เรี ยนรู ้ ของนัก เรี ยนไทย
เกี่ ยวกับ เรื่ องคาที่ มี หลากหลายความหมาย ด้วยเหตุน้ ี จึ งสนใจที่ จะศึ ก ษาวิเคราะห์ ขอ้ ผิดพลาด ในการเรี ยนรู ้
คากริ ยา “看” (อ่านออกเสี ยงว่า “ค่าน”) ซึ่ งก็เป็ นคาที่ มีหลากหลายความหมายและนาผลการศึ กษาที่ ได้มาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งการ เรี ยนการสอนคาหลายความหมายอื่นๆในภาษาจีนต่อไป

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิเคราะห์ ขอ้ ผิดพลาด (Error analysis) คื อ การวิเคราะห์ ขอ้ ผิดพลาด คื อการศึ กษาข้อผิดพลาดที่
เกิ ดขึ้น ในกระบวนการเรี ยนรู ้ ภาษาที่ สองว่า เกิ ดความเบี่ ยงเบนจากภาษามาตรฐาน( Corder ,1973) การศึ กษา

1

呂叔湘、丁声树.《现代汉语词典（第 6 版）》,北京：商务印书馆 2012

2

ราชบัณฑิตยสถาน. 2006. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542. กรุ งเทพมหานคร, นานมีบคุ๊ ส์.
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ดังกล่าวยังช่วยให้ทราบถึงข้อผิดพลาดและสาเหตุอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการพัฒนาและลด
ข้อผิดพลาดในการเรี ยนภาษาของผูเ้ รี ยน และเพื่อพัฒนาการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
โจวเสี่ ยวปิ ง (2007) ได้ศึกษาแนวความคิดเรื่ องข้อผิดพลาดในการใช้คาศัพท์ของนักเรี ยนชาวต่างชาติที่
เรี ยนภาษาจีน ศึกษาโดยจาแนกประเภทตามลักษณะของข้อผิดพลาด ได้แก่ หนึ่ ง การหลบเลี่ยงคา (回避) คือกล
ยุทธ์ในการตัดทอนหรื อลดทอนในการสื่ อสาร หรื ออาจจะพูดได้ว่าเป็ นการยอมแพ้ทางการสื่ อสาร หรื อทาให้
โครงสร้างในการสื่ อสารมันง่ายขึ้นโดยการใช้การลดทอนหรื อการหลีกเลี่ยงทางภาษา สองคือการสร้างคาใหม่
(生造) คือ การใช้รูปแบบทางภาษาที่ 2สร้างคาศัพท์เพื่อมาทดแทนคาศัพท์ในภาษาที่ 2อีกชนิ ดหนึ่ งโดยขัดต่อ
รู ปแบบทัว่ ไปของภาษาที่ใช้ ถึงแม้ในบางครั้งผูใ้ ช้จะสามารถสื่ อเจตนารมณ์ของภาษาออกมาได้อย่างเข้าใจ แต่ก็
ยังถือเป็ นข้อผิดพลาดอยูด่ ี สามคือ การใช้คาอ้อมและยอกย้อน (迂回) คือ การแสดงทัศนคติโดยใช้การอ้อมของ
ภาษาหรื อ การบอกเป็ นนัย แทนการบอกโดยตรง โดยที่ผสู ้ ื่ อสารสามารถแยกออกในเอกลักษณ์เฉพาะที่ มีอยูห่ นึ่ ง
หรื อมากกว่าหนึ่งของสิ่ งๆนั้น อีกทั้งผูส้ ื่ อสารยังพยายามที่จะสื่ อถึงสิ่ งๆนั้นโดยการพรรณนาลักษณะเฉพาะให้เกิด
เป็ นสิ่ ง ที่ เป็ นตัว เป็ นตนขึ้ น สี่ คื อ การใช้ค าใกล้เคี ยงหรื อ คล้ายคลึ งกัน (近似) คื อ การใช้ค าที่ มี ค วามหมาย
คล้ายคลึงกัน หรื อมีความหมายแตกต่างกันไม่มาก โดยที่ลืมคานึ งถึงในส่ วนปั จจัยความแตกต่างทางด้านอื่นของ
คาและความหมาย จึ งทาให้เกิ ดการใช้ที่ปะปนกัน จนกลายเป็ นข้อผิดพลาดในที่ สุด ห้าคื อ การใช้คาผสมหรื อ
ปนเป (杂糅) คือการที่โครงสร้างทางการใช้ในภาษาถูกรบกวน หรื อทาให้ยงุ่ เหยิง ในข้อผิดพลาดนี้ มกั พบบ่อย
ในการเรี ยนรู ้ภาษาที่1 โดย ( ลวีซ่ ูเซียง1952; จูเต๋ อซี,2002) ทั้งสองให้ความเห็นว่า คือการที่คิดว่าต้องใช้โครงสร้าง
อันนี้ หรื อใช้โครงสร้างอันนั้น จนสุ ดท้ายนาทั้งสองโครงสร้างมาใช้รวมกัน หกคือ การเลือกใช้คาไม่เหมาะสม
(误代) คื อข้อผิดพลาดที่ เกิ ดจากการเลือกใช้คาไม่เหมาะสมกับบริ บท เช่ น คาที่ มีความหมายเหมื อนกัน หรื อ
ใกล้เคี ยงกัน แต่วิธี การใช้ ต่ างกัน หรื ออัก ษรตัวเดี ยวกัน แต่ค วามหมายและวิธีก าร ใช้ต่างกัน หรื อ วิธีการใช้
เหมือนกันแต่ความหมายตรงข้ามกัน เจ็ด คือ การใช่คาผิด (误用) คือการใช้แปลตรงตัวจากภาษาแม่ โดยขาดการ
ตระหนักถึงโครงสร้าง ความหมาย ตลอดจนวิธีใช้ของในภาษาที่ 2 จนทาให้เกิดของผิดพลาดขึ้น สุ ดท้ายคือ การ
ลาดับไม่ถูกต้อง (错序) คื อ ข้อผิดพลาด ที่ เกิ ดจากการลาดับหรื อการวางส่ วนประกอบต่างๆ ใน ประโยคไม่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและตัวอย่ าง
นักเรี ยนในระดับอุดมศึกษาตลอดจนผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการสอบวัดระดับทาง
ภาษาจีน (HSK) ในระดับ4-6 จานวน120คน
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
3.2.1 ตัวอย่างประโยคภาษาจีนที่มีการใช้คากริ ยา “看” ในแต่ละความหมาย รวม20ประโยค คัดมา
จากหนังสื อ《新汉语水平考试模拟试题集》สานักพิมพ์ Beijing Language Culture University ปี 2010
ระดับ1-6
3.2.2 ขอบเขตการทดสอบคื อ วัดการใช้ผิดพลาดในคากริ ยา “看” ทั้งสิ บ ความหมายได้แก่ “ใช้
สายตาสัมผัสรับรู ้เป้ าหมายโดยตรง” “สังเกต ตัดสิ น” “เยี่ยมเยียน” “ปฏิบตั ิต่อ ดูแล แสดงต่อ” “ตรวจรักษา” “คิด
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ว่า เห็ นว่า” “ลองก่ อน และค่อยสังเกตผลสรุ ป ของสิ่ งนั้น” “บอกหรื อเตื อน” “อยู่ที่ หรื อขึ้ นอยู่กับ ” “ผ่านการ
สังเกตแล้วจึงชี้ขาดว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์น้ นั ๆขึ้น” ความหมายละ2ข้อ โดยในกระบวนการการคัดเลือกประโยค
ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของประโยคที่จะนามาทาแบบทดสอบจาก อาจารย์หลัวซู ที่อาจารย์ที่ปรึ กษา
ชาวจีน จากมหาวิทยาลัย 上海财经大学
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ระยะเวลาในช่วงเดื อนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยให้นักเรี ยนที่การสอบวัดระดับทาง
ภาษาจีน(HSK)ในระดับ4-6 จานวน 120 คน ทาแบบทดสอบการแปลไทยเป็ นจีน จานวน 20ข้อ ซึ่ งใน20ข้อจะวัด
การใช้คากริ ยา “看” สิ บ ความหมาย ความหมายละ2ข้อ โดยในการทาแบบทดสอบ ไม่อนุ ญาตให้นักเรี ยนใช้
พจนานุกรมและเครื่ องมือสื บค้นต่างๆ
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้คากริ ยา “看” ของนักเรี ยนไทยในแต่ละด้าน และวิเคราะห์ให้เห็นถึงความ
ผิดพลาดแต่ละด้านโดยชี้ให้เห็นถึงลักษณะของความผิดพลาด โดยกาหนดประเด็นข้อผิดพลาดที่ศึกษาแปดด้าน
ได้แก่ “การหลบเลี่ยงคา” “ การสร้างคาใหม่” “การใช้คาอ้อมและยอกย้อน” “ การใช้คาที่มีความหมายคล้ายคลึง
กัน” “ การใช้คาผสมหรื อปนเป” “การเลือกใช้คาไม่เหมาะสม” “การใช่คาผิดการลาดับไม่ถูกต้อง” ที่ประยุกต์มา
จากแนวความคิดเรื่ องข้อผิดพลาดทางคาศัพท์ของนักเรี ยนชาวต่างชาติที่เรี ยนภาษาจี นที่ ศึกษาโดย โจวเสี่ ยวปิ ง
(2007)

4.ผลการวิจัย
จากการศึ กษาข้อผิ ด พลาดในการเรี ยนรู ้ ค ากริ ยา “看” ในสิ บ ความหมายของนักเรี ยนไทยที่ ได้จาก
แบบทดสอบการแปลแบบแปลไทยเป็ นจี น จานวน 20 ข้อ รวม 120 ชุ ด สามารถจ าแนกประเภทคาตอบที่ มี
ข้อผิดพลาดในการใช้คากริ ยา “看” ได้ออกมาเป็ น8ประเภทด้วยกัน ได้แก่ การหลบเลี่ยงคา การสร้างคาใหม่ การ
ใช้คาอ้อมและยอกย้อนการใช้คาใกล้เคียงหรื อคล้ายคลึงกัน การใช้คาผสมหรื อปนเป การเลือกใช้คาไม่เหมาะสม
การแปลตรงจากภาษาแม่ และข้อผิดพลาดอื่นๆแยกเป็ น การลาดับไม่ถูกต้อง และไม่สามารถทาได้ ดังต่อไปนี้
4.1 การหลบเลีย่ งคา (回避)
จากแบบทดสอบ มีการปรากฏการข้อผิดพลาดประเภท การหลบเลี่ยงคา โดยในความหมาย “บอกหรื อเตือน”
ปรากฏข้อผิดพลาด การหลบเลี่ยงคา มากที่ สุด และในความหมายนี้ เกิ ดการใช้ผิดพลาดบ่อยที่ สุดในนักเรี ยนที่
ผ่านการสอบวัดระดับ HSK4 และพบมากที่ สุดในความหมาย “บอกหรื อเตือน” โดยทัว่ ไปการเกิดข้อผิดพลาด
ประเภทการหลบเลี่ยงคา ในการใช้คากริ ยา “看” เป็ นเพราะนักเรี ยนไทยไม่คุน้ เคยที่ จะใช้คากริ ยา “看” ในบาง
ความหมาย จึงเกิดความกลัวที่จะใช้คากริ ยา “看” ผิดพลาด นอกจากนี้ นักเรี ยนไทยยังจงใจที่ จะหลีกเลี่ยงคาที่ มี
ความยากในการแสดงความหมายโดยการข้ามผ่านคาดังกล่าวหรื อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้เลย ซึ่ งโดยทัว่ ไปเป็ นเพราะ
ได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ จึงเพิกเฉยที่จะใช้คากริ ยา “看” เช่น
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(1) ดูสิ น้ าแกงจะเย็นแล้ว รี บกินเถอะ
ประโยคที่ถูกต้อง

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ประโยคที่เกิดข้อผิดพลาด

看汤快凉了，快吃吧！

汤快凉了，赶快吃！

X น้ าแกงเย็นแล้ว รี บกิน！
ตัวอย่ างข้ อที่ (1) ในข้อนี้ คากริ ยา “看” แสดงถึงความหมาย “บอกหรื อเตือน” แต่ภาษาไทยคาว่า “ดู”
ไม่มีวธิ ีการใช้หรื อการความหมายเช่นนี้จึงทาให้ให้นกั เรี ยนเลี่ยงที่จะไม่ใช้คากริ ยา “看” ที่ในที่น้ ีแปลว่า “ระวัง”
4.2 การสร้ างคาใหม่ (生造)
จากแบบทดสอบ พบว่า ในการใช้คากริ ยา “看” ของนักเรี ยนไทยปรากฏข้อผิดพลาดในประเภท การ
สร้างคาใหม่ไม่มากนัก โดยพบการใช้ผิดพลาดในนักเรี ยนที่ผา่ นการสอบวัดระดับHSK4ผ่านมากที่สุด โดยในสิ บ
ความหมายของคากริ ยา “看” มี สี่ความหมายที่ พบข้อผิดพลาดประเภท การสร้างคาใหม่ และพบมากที่ สุดใน
ความหมาย “สังเกต ตัดสิ น” เช่น
(2) เมื่อวานฉันถูกใจเสื้ อเชิ้ตตัวหนึ่ง
ประโยคที่ถูกต้อง

ประโยคที่เกิดข้อผิดพลาด

昨天我看上一件衬衫。

昨天我点心一件衬衫。

X เมื่อวานฉันขนมเสื้ อเชิตตัวหนึ่ง
ตัวอย่ างข้ อที่ (2) นักเรี ยนไทยถือความหมายของ “点” คื อ“การสั่งหรื อเลือก”ดังเช่นคาว่า “点菜”
(อ่านออกเสี ยงว่า เตี่ยน-ช่าย) ที่แปลว่า “สั่งอาหาร”3 มารวมเข้ากับ “心” (อ่านออกเสี ยงว่า ซิ น) ที่แปลว่า ใจ4จึ ง
เกิดการสร้างคาใหม่ คาว่า“点心” (อ่านออกเสี ยงว่า เตี่ยน-ซิ น)เพื่อมาใช้แทน โดยที่นกั เรี ยนไทยหลงคิดว่าคาว่า
“点心”หมายถึง การที่ จิตใจคือความคิดพึงใจเลือกในสิ่ งๆหนึ่ ง ทาให้เกิ ดข้อผิดพลาดนี้ ข้ ึน ซึ่ งความหมายที่
แท้จริ งของคาว่า “点心” คือ “ขนมหรื ออาหารว่าง”5โดยทาหน้าที่เป็ นคานามไม่ใช่คากริ ยาอีกตังหาก แต่ถึงแม้
จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น แต่เราก็สามารถพิจารณาและรู ้ถึงจุดมุ่งหมายของคาศัพท์ที่นกั เรี ยนจะสื่ อถึง แต่ถึงอย่างไรก็
ไม่เหมาสมตามกฎเกณฑ์ของการใช้ภาษาจีนกลางอยูด่ ี ด้วยเหตุน้ ีสะท้อนให้เห็น ถึงแม้วา่ นักเรี ยนจะผ่านการสอบ
วัดระดับ HSK แล้วก็ตาม นักเรี ยนยังคงไม่สามารถเข้าใจคากริ ยา “看” ในแต่ละความหมายได้อย่างลึกซึ้งอยูด่ ี
4.3 การใช้ คาอ้ อมและยอกย้ อน (迂回)
แบบทดสอบ พบว่า ในการใช้คากริ ยา “看” ของนักเรี ยนไทยปรากฏข้อผิดพลาดในประเภทการใช้คา
อ้อมและยอกย้อนไม่มากนัก โดยในสิ บความหมายของคากริ ยา พบข้อผิดพลาดมากที่สุดในความหมาย “คิดว่า”
เนื่องจากตอนที่นกั เรี ยนไทยใช้คากริ ยา “看” ในการแสดงออกถึงแต่ละความหมาย และเมื่อพบอุปสรรคในการใช้
คากริ ยา “看” นักเรี ยนไทยมาจะใช้คาวลีในการการอ้อมความหมาย เช่น
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(3) คุณเห็นว่ าฉันควรเปลี่ยนเสื้ อผ้าไหม
ประโยคที่ถูกต้อง

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ประโยคที่เกิดข้อผิดพลาด

你看我该换衣服吗？

你觉得我要不要换我的衣服

X คุณรู้ สึกฉันต้องเปลี่ยนเสื้ อผ้าของฉันไหม
ตัวอย่ างข้ อที่ (3) นักเรี ยนไทยต้องการที่จะแสดงถึงคากริ ยา “看” ในความหมาย“คิดว่า เห็นว่า” แต่เป็ น
เพราะยังไม่เข้าใจในคากริ ยา “看” อย่างลึกซึ้ ง จึงใช้คาว่า “觉得”( ออกเสี ยงว่า เจวี๋ย-เตอ)ที่ แปลว่า “ รู ้สึก” 6มา
แสดงความหมายแทน
จะเห็นได้วา่ ความผิดพลาดประเภทการอ้อมคาเกิดขึ้นเนื่องมาจาก ในขณะสื่ อสารหากนักเรี ยนพบกับอุป
สรรค์ท างภาษา เพื่ อ ที่ จะท าให้ การสื่ อ สารด าเนิ น ต่ อไป พวกเขาจึ งเลื อ กการอ้อ ม เพื่ อเป็ นการแสดงออกถึ ง
ความหมายนั้นๆแทน และจากจุดนี้ ก็ทาให้เราแน่ใจได้วา่ การเรี ยนรู ้คากริ ยา “看” ถือว่าเป็ นอุปสรรค์หนึ่ งในการ
เรี ยนภาษาจีนของนักเรี ยนไทย
4.4 การใช้ คาใกล้ เคียงหรือคล้ ายคลึงกัน (近似)
จากแบบทดสอบ พบว่าการผิดพลาดในประเภท การใช้คาใกล้เคียงหรื อคล้ายคลึงกัน ซึ่งในข้อผิดพลาด
ประเภทการใช้คาใกล้เคียงหรื อคล้ายคลึงกัน ในความหมาย “อยูท่ ี่หรื อขึ้นอยูก่ บั ” ความหมาย “บอกหรื อเตือน”
ความหมาย “ปฏิบตั ิต่อ ดูแล แสดงต่อ” ความหมาย “ตรวจรักษา” และความหมาย “คิดว่า เห็นว่า” โดยทั้งหมด
ล้วนเกิดผลกระทบมาจากภาษาแม่ท้ งั สิ้น จากจุดนี้ สามารถสรุ ปได้วา่ นักเรี ยนที่ผา่ นการสอบวัดระดับHSK4จนถึง
HSK6 ยังขาดความเคยชินที่จะใช้คากริ ยา “看” ในแต่ละความหมายแสดงความหมาย เช่น
(4) พวกเราจะชนะหรื อไม่ก็ขนึ้ อยู่กบั เธอ
ประโยคที่ถูกต้อง
ประโยคที่เกิดข้อผิดพลาด
咱们能不能赢就看你了。

我们赢或者输就依靠了你。

X พวกเราจะชนะหรื อแพ้กอ็ าศัยเธอแล้ว
ตัวอย่ างข้ อที(่ 4) ในประโยคนี้นกั เรี ยนไทยต้องการแสดงออกถึง ต้อง “พึ่งพาหรื ออาศัยบุคคลหรื อสิ่ งๆ
หนึ่ ง” ถึงจะประสบความสาเร็ จ แต่เนื่ องด้วยนักเรี ยนยังไม่เข้าใจคากริ ยา “看” ในความหมาย“อยูท่ ี่ หรื อขึ้นอยู่
กับ ” อย่า งลึ ก ซึ้ ง ดัง นั้ นจึ ง ใช้ “依靠” (อ่ า นออกเสี ย งว่า “อี๋ -เข้า ”) ที่ แ ปลว่า “อาศัย หรื อ พึ่ ง พา” 7มาแสดง
ความหมาย“看” ซึ่ ง “依靠” (อ่านออกเสี ยงว่า “อี๋-เข้า”) มีความหมายรวมถึง มุ่งหวัง (指望) ดังนั้นสรุ ปได้ว่า
นักเรี ยนต้องการจะใช้ “依靠” มาสื่ อ “การมุ่งหวังให้บุคคลหรื อสิ่ งๆหนึ่งมาบรรลุเป้ าหมายที่มีอยู”่
4.5 การผสมหรือปนเป (杂糅)
จากแบบทดสอบ พบว่าถึงแม้เกิดจานวนข้อผิดพลาดประเภท การผสมหรื อปนเปในการใช้คากริ ยา “看
” ในความหมายต่างๆของนักเรี ยนไทยไม่สูงนัก แต่ในการใช้คากริ ยา “看” มีถึงห้าความหมายที่เกิดข้อผิดพลาดนี้
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วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ขึ้น โดยเกิ ดข้อผิดพลาดสู งสุ ดที่ ความหมาย “ผ่านการสังเกตแล้วจึงชี้ขาดว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์น้ นั ๆขึ้น” และ
ปรากฏว่านักเรี ยนที่ผา่ นการสอบวัดระดับHSK4 มีการใช้ผิดพลาดในความหมายนี้มากที่สุด เช่น
(5) ดูท่าแล้ วคงจะโกธรมาก
ประโยคที่ถูกต้อง
ประโยคที่เกิดข้อผิดพลาด
看样子挺生气的。

看他样子，估计是很生气。

X ดูท่าเขาแล้ วคาดว่ าจะโกธรมาก
ตัวอย่ างข้ อที่ (5) นักเรี ยนนอกจากจะใช้ “看·(他) 样子” (อ่านออกเสี ยงว่า “ค่าน-(ทา)-ย่าง-จื่ อ”) ที่
แปลว่า “ดูท่าแล้ว” แล้วยังใช้ “估计” (อ่านออกเสี ยงว่า “กุ-จี ”) ที่ แปลว่า “คาด ประเมิน” 8ผสมเข้าไปอีก “看
(他)样子” และ “估计” นั้น ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ เนื่ องจากความหมายคือ “การคาดคะเนสถานการณ์ ”
ทั้งคู่
4.6 การเลือกใช้ คาไม่ เหมาะสม (误代)
จากแบบทดสอบ พบว่านักเรี ยนไทยเรี ยนรู ้การใช้คากริ ยา “看” ในแต่ละความหมาย ปรากฏข้อผิดพลาด
ในการใช้ในประเภทการเลื อกใช้ค าไม่เหมาะสมอยู่บ้าง แต่ก็ มีการใช้ค ากริ ยา “看” ผิด ถึ งเจ็ด ความหมายใน
ข้อผิดพลาดนี้ ข้อผิดพลาดประเภท การเลือกใช้คาไม่เหมาะสม มีการใช้ผิดมากที่ สุดในความหมาย “ปฏิ บตั ิต่อ
ดูแล แสดงต่อ” ซึ่ งในความหมายนี้ พบข้อผิดพลาดมากที่ สุดนักเรี ยนที่ ผ่านการสอบวัดระดับHSK4 และ HSK5
เช่น
(6) ฉันควรจะปฏิบัตติ ่อดาราดังเหล่านี้อย่างไร?
ประโยคที่ถูกต้อง
ประโยคที่เกิดข้อผิดพลาด
我应该怎么样看待这些大明星呢？

我应该如何遵守这些明星？

X ฉันควรปฎิบัตอิ ย่างไรกับดาราเหล่านี้
ตัว อย่ างข้ อ ที่ (6) “遵守” (อ่ า นออกเสี ย งว่า “จุ น -โซ่ ว ”) มี ค วามหมายว่า“เคารพ หรื อ ปฏิ บัติ ต าม
ข้อกาหนด” ดังนั้นไม่สามารถนามาใช้แทนความหมาย “看待” (อ่านออกเสี ยงว่า “ค่าน-ไต้”) ที่แปลว่า “ปฎิบตั ิ
(ต่อบุคคล)”9ได้
4.7 การใช้ คาผิด (误用)
จากแบบทดสอบ พบว่ามี นักเรี ยนบางส่ วนเกิ ดข้อผิดพลาดในประเภท การใช้คาผิด อันเนื่ องมาจาก
อิ ท ธิ พ ลของภาษาแม่ ขึ้ น ในขณะเรี ยนรู ้ ค ากริ ยา “看” โดยเกิ ด ข้อผิ ด พลาดโดยการแปลตรงจากภาษาแม่ ใน
ความหมาย “เยี่ยมเยียน” การเกิ ดข้อผิดพลาดในประเภทนี้ เนื่ องมาจากคาศัพท์ในภาษาจี นกลางและภาษาไทยมี
โครงสร้ างการใช้ที่ค ล้ายคลึ งกัน แต่ค วามหมายกลับ ไม่ได้คล้ายคลึ งกัน เสี ยทั้งหมด ในส่ วนที่ มี ความหมาย
คล้ายคลึงกัน กับมีโครงสร้างในการใช้แสดงความหมายที่แตกต่างกัน นักเรี ยนไทยที่ไม่เข้าใจในจุดนี้ อย่างลึกซึ้ ง
เมื่อถึงตอนนาไปใช้ก็จะเกิดข้อผิดพลาดประเภทการแปลตรงจากภาษาแม่ข้ ึนได้ เช่น
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(7) ยากที่ฉนั จะหาเวลากลับไปเยีย่ มพ่อแม่ที่บา้ นเกิด
ประโยคที่ถูกต้อง
我很难找时间去老家看父母。

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ประโยคที่เกิดข้อผิดพลาด
很难有时间回家乡找父母。

X ยากที่จะมีเวลากับไปหาพ่อแม่ที่บ่านเกิด
หากยึดหลักตามภาษาจี นกลาง คากริ ยา “看” ตัวอย่ างข้ อที่ (7) ใช้ในความหมาย “เยี่ยมเยียน” หาก
นามาเทียบในภาษาไทยแล้วคือคาว่า “เยี่ยม” หรื อ “เยี่ยมเยียน” ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ไม่ได้ใช้คาว่า “ดู” ที่ในภาษาจีน
คือคากริ ยา “看” เลย ด้วยเหตุน้ ี เพราะการรบกวนของภาษาแม่ นักเรี ยนไทยจึ งใช้คาว่า “找” (อ่านออกเสี ยงว่า
“เจ่า”) ที่ แปลว่า “หา”10 มาแทนความหมายโดยทันที เนื่ องจากในภาษาไทยคาว่า “หา”มี ความหมายว่า “เยี่ยม”
หรื อ “เยีย่ มเยียน” ด้วย
4.8 ข้ อผิดพลาดอืน่ ๆ
4.8.1 การลาดับไม่ถูกต้อง (错序)
จากแบบทดสอบ จะเห็ นได้ว่า นักเรี ยนไทยเกิ ดข้อผิดพลาดในประเภทการลาดับไม่ถูกต้อง น้อย
มาก โดยไม่พบความผิดพลาดในประเภทนี้ กบั นักเรี ยนที่ผ่านการสอบวัดระดับ HSK6 เลย และพบข้อผิดพลาด
การลาดับไม่ถูกต้อง มากที่สุดในความหมาย “ตรวจรักษา” ของคากริ ยา “看” เช่น
(8) หมอหวางได้รักษาโรคของผมจนหายดีแล้ว
ประโยคที่ถูกต้อง
ประโยคที่เกิดข้อผิดพลาด
王大夫把我的病看好了。

王医生已经给我看病好了。

Xหมอหวางรักษาโรคให้ฉนั หายแล้ว
ตัวอย่ างข้ อที่ (8) หากยึดหลักตามภาษาจีนกลาง คากริ ยา “看” ในความหมายนี้คือ “ตรวจรักษา” ซึ่งเมื่อ
เทียบในภาษาไทยจะเท่ากับคาว่า “รักษา” ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ไม่ได้ใช้คาว่า “ดู” ที่ในภาษาจีนคือคากริ ยา“看” เลย
อีกทั้งในตาราเรี ยนภาษาจีนระดับต้นบางเล่ม ยกตัวอย่าง “ฮัน่ ยวี้เจี่ยวเฉิ ง” (汉语教程) ไม่ได้มีการอธิบายการใช้
คากริ ยา “看”ว่าสามารถใช้ในความหมาย “ตรวจรักษา”ได้ จะมีก็เพียงคาว่า “看病” (อ่านออกเสี ยงว่า “ค่าน-ปิ้ ง”)
ที่แปลว่า “ไปหาหมอ(เพื่อรักษาโรค)”11 ดังนั้นเมื่อให้นกั เรี ยนแปลความหมายในประโยค นักเรี ยนจึงใช้คาว่า “看
病” ทันที ด้วยเหตุน้ ี จึงเกิดการใช้ที่ไม่ถูกต้องตามไวยากรณ์จีนขึ้นเนื่ องจาก“看病” เป็ นคาสมานกริ ยา หรื อ คาที่
มีความหมายมาจากคาสองคารวมกัน (VO) โดยพยางค์หน้าของคานี้ เป็ นคากริ ยา พยางค์หลังเป็ นกรรม(คานาม)
จึงไม่สามารถมีอะไรมาวางต่อท้ายได้อีก
4.8.2 ไม่สามารถทาได้
จากแบบทดสอบ มีนกั เรี ยนไทยบางส่ วนที่เมือเรี ยนรู ้คากริ ยา “看” ในแต่ละความหมาย รู ้สึกได้ถึง
ความยุง่ ยากและซับซ้อน อันเนื่ องมาจากในภาษาไทย คาว่า “ดู” ที่ เที ยบเคียงได้กบั คาว่า “看” ในภาษาจีนกลาง
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ไม่ได้มีความหมายหลากหลายเท่ า ดังนั้นเมื่ อนักเรี ยนต้องการแสดงความหมายจึ งไม่รู้ว่าควรใช้คากริ ยา “看”
อย่างไรถึงจะเหมาสม ด้วยเหตุน้ ีจึงไม่สามารถเขียนคาตอบออกมาได้

5. อภิปรายผลการวิจัย
ในการเรี ยนรู ้ ค ากริ ย า “看” ของนั ก เรี ย นไทย พบข้อ ผิ ด พลาดในการใช้ค ากริ ย า “看”ในแต่ ล ะ
ความหมายเป็ นจานวนไม่น้อย โดยข้อผิดพลาดส่ วนมากพบในประเด็นการใช้คาใกล้เคียงหรื อคล้ายคลึงกันมาก
ที่สุด
ผูว้ ิจยั เห็นสาเหตุ คือ หนึ่ ง อิทธิ พลจากภาษาแม่ ผูว้ ิจยั เห็นตรงกับ หลู่เจี้ยนจี้ (1994) ที่ กล่าวว่า ผูเ้ รี ยน
มักใช้ คาที่ มีความหมายเหมือนกัน หรื อใกล้เคียง หรื อมีความหมายแตกต่างกันไม่มาก โดยที่ลืมคานึ งถึงในส่ วน
ปั จ จัยความแตกต่ างทางด้านอื่ น ของค า สองคื อ กลยุท ธการสื่ อสาร หวังเจี้ ยนฉิ น (1994) กล่าวว่า เพื่ อ ให้ บ ท
สนทนายังคงดาเนิ นต่อไป นักเรี ยนจึงหลีกเลี่ยงการใช้คาที่ไม่คุน้ เคย เนื่ องจากนักเรี ยนให้ความสาคัญกับเนื้ อหา
ในบทสนทนา มากกว่าที่จะคานึงถึงองค์ประกอบของคาที่จะนามาใช้ โดยผูว้ จิ ยั เห็นว่า ทั้งนี้ ท้ งั นั้นสาเหตุอาจเกิด
จากการความรู ้ความเข้าใจทางคาศัพท์ที่มีจากัดของผูเ้ รี ยนร่ วมด้วย สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนยังไม่สามารถเข้าใจในการ
ใช้คากริ ยา“看”ในแต่ละความหมายได้อย่างถ่องแท้ ถึงแม้จะผ่านการสอบวัดระดับทางภาษาจีน (HSK) ระดับ4-6
แล้วก็ ตามอี ก ทั้งยังสามารถสรุ ป ได้ว่าการเรี ยนรู ้ คาหลายความหมาย (一词多义)ที่ เกี่ ยวข้องกับ ความเข้าใจ
ความหมายตามบริ บท เป็ นเรื่ องที่ ยากต่อนักเรี ยนไทยในการเรี ยนรู ้ จึ งเสนอแนะให้มีการวิจยั ต่อยอดในการคิด
แผนการสอนคาหลายความหมายต่อนักเรี ยนไทยในอนาคตต่อไป
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“HOPE OF ALL THAI” THE COMMENDATION POETRY TO
COMMEMORATE TO THE KING MAHA VAJIRALONGKORN
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HIS BIRTHDAY ON JULY 28TH, 2017
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บทคัดย่อ
บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวโรกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ผ่านหน้าหนังสื อพิมพ์เป็ นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
แบบยุคสมัยใหม่ที่มีการนาเสนอผ่านสื่ อมวลชนหลักอย่างสื่ อหนังสื อพิมพ์ ในด้านของรู ปแบบเป็ นการนาเสนอ
ด้วยลักษณะของคาประพันธ์ดว้ ยบทร้อยกรอง นอกจากมีเนื้ อหาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ยังสะท้อนภาพ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในฐานะที่ทรงเป็ นศูนย์รวมใจของคนไทย ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่มีพระบุญญาธิการและมี
พระบารมีแผ่ไพศาลผ่านพระราชกรณี ยกิจที่ทรงปฏิบตั ิ แตกต่างจากการเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่ทรงเป็ นสมมติเทพ
ที่สามารถบันดาลความสุ ขแก่ประชาชน อีกทั้งยังทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยผ์ ูท้ รงเป็ น “ความหวังของพสกนิ กร”
ประกอบด้วยคุณสมบัติของพระมหากษัตริ ยท์ ี่ทรงพระบารมีและพระบุญญาธิการ
คาสาคัญ: บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ, สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ABSTRACT
The commendation poetry to commemorate to King Maha Vajiralongkorn Bodindra debayavarangkun
on the occasion of his birthday on July 28th 2017, as circulated through the front page of newspapers, is a
modern work of literature that sought to honor His Majesty as the soul of the nation. By portraying the King as
a meritorious icon, whose magnificence brought joy to the masses through his conduct of royal duties, this
particular poem differentiates itself from previous works that have thus far portrayed the Thai king as a
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demigod in the tradition of divine kingship. This leads to the conclusion that the core message of the poem is to
present King Rama X as the hope of all Thais.
KEYWORDS: commendation poetry, King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun

1. บทนา
การนาเสนอบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองที่ มีเนื้ อหาเพื่อเทิ ดทูนพระเกี ยรติคุณ นับเป็ นวรรณกรรม
ประเภทหนึ่ งที่ มีจุดมุ่ งหมายเพื่ อเป็ นการสดุ ดีหรื อสรรเสริ ญ พระมหากษัตริ ยท์ ี่ ป รากฏมาช้านาน โดยมากมัก
เรี ยกว่า “อาศิรวาท” หรื อ “อาเศียรวาท” หรื ออาจเรี ยกว่า “วรรณกรรมยอพระเกียรติ” ซึ่ งมีปรากฏมาตั้งแต่สมัยกรุ ง
ศรี อยุธยา ประมาณปี พ.ศ. 2017 - 2058 (ปราโมทย์ สกุลรักความสุข, 2554, น.1) โดยกวีจะประพันธ์บทประพันธ์
ประเภทร้อยกรองมีเนื้ อหาสรรเสริ ญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริ ยใ์ นฐานะที่ทรงเป็ นสมมติเทพ หรื อเทวรา
ชา เช่นใน ยวนพ่ายโคลงดั้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ปรากฏบทอาศิรวาทพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ ว่าทรงถือกาเนิ ดจากเทพเจ้า 11 พระองค์ ทรงเป็ นนักรบที่ ชาญฉลาด เชี่ ยวชาญกลศึ ก รวมทั้งทรงเป็ น
ปราชญ์ที่รอบรู ้สรรพศาสตร์ท้ งั ทางโลกและทางธรรม ซึ่ งในปั จจุบนั บทอาศิรวาทพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรม
วงศานุ ว งศ์ม ัก ปรากฏให้ เห็ น อย่างแพร่ ห ลายในทุ ก สื่ อ ไม่ ว่า จะเป็ นสื่ อ วิท ยุโ ทรทัศ น์ สื่ อ วิท ยุ สื่ อ นิ ต ยสาร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เรามักเห็นอย่างชินตาผ่านหน้าสื่ อหนังสื อพิมพ์
สาหรับบทอาศิ รวาทที่ นาเสนอผ่านหนังสื อพิมพ์ บ่ อยครั้งมักปรากฏอยู่ส่วนบนมุมซ้ายสุ ดของหน้า
หนังสื อพิมพ์ หรื อด้านในของหนังสื อพิมพ์แต่ละฉบับในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันบรมราชาภิเษก วัน
คล้ายวันพระราชสมภพ หรื อวันประสู ติของพระบรมวงศานุวงศ์ การนาเสนอบทอาศิรวาทบทหน้าหนังสื อพิมพ์
นั้น ส่ วนใหญ่มกั มีรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก กล่าวคือมักปรากฏภาพพระบรมฉายาลักษณ์ หรื อพระฉายา
ลักษณ์ พร้อมด้วยคาประพันธ์ที่มีรูปแบบหรื อฉันทลักษณ์แบบต่างๆ มีเนื้ อหาสรรเสริ ญพระเกี ยรติคุณและการ
ถวายพระพรในโอกาสดังกล่าว และในอภิลกั ขิตสมัยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่ อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นับเป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ครั้ งแรกนับ ตั้งแต่ ท รงราชย์สื บ ต่ อ จากพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างได้จดั กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติแสดง
ความจงรักภักดี และสานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณที่ทรงมีต่อพสกนิ กรชาวไทยอย่างเสมอมา ด้วยเหตุน้ ี บทอาศิ ร
วาทเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ที่ ถู ก น าเสนอผ่ า นสื่ อ
หนังสื อพิมพ์จึงมีความสาคัญที่น่าสนใจที่ จะนามาศึกษาในฐานะที่เป็ นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติวนั เฉลิมพระ
ชนมพรรษาครั้งแรกนับแต่ทรงขึ้นทรงราชย์
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิ ราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่ องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา ในปี พ.ศ. 2560 ที่ปรากฏบน
ผ่านการนาเสนอของหนังสื อพิมพ์ เพื่อศึกษาลักษณะการประพันธ์ท้ งั ในด้านรู ปแบบ เนื้ อหาที่ปรากฏในบทอาศิร
วาท และการใช้ภาษาเพื่อสื่ อความหมายถึงสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรที่ปรากฏ
ในบทอาศิรวาทว่ากวีหรื อผูป้ ระพันธ์ได้สื่อความหมายถึงพระองค์ท่านอย่างไร ทั้งนี้จากการรวบรวมบทอาศิรวาท
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จากหนังสื อพิ ม พ์ฉ บับ ที่ เผยแพร่ ในวัน ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 7 ฉบับ โดยปรากฏบทอาศิ รวาท
จานวน 37 ชิ้น ซึ่ งบทอาศิ รวาทบางชิ้นที่ ลงพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์ซ้ ากันจะนับว่าเป็ น 1 ชิ้น โดยสามารถจาแนก
จานวนบทอาศิรวาทตามรายชื่อหนังสื อพิมพ์ดงั ปรากฏข้อมูลตามตารางต่อไปนี้
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
แนวหน้า
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
กรุ งเทพธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

บทอาศิรวาท (จานวน/ชิ้น)
10
8
5
5
3
5
1
37

2. “ทศมินทรราชา ราชสดุดี”
จากการศึ ก ษาบทอาศิ รวาทเฉลิ ม พระเกี ยรติ สมเด็ จ พระเจ้าอยู่หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพย
วรางกู ร เนื่ องในวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษา 65 พรรษา ที่ ได้ เ ผยแพร่ ในหนั ง สื อพิ ม พ์ ภ าคภาษาไทย
ฉบั บ วัน ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 37 ชิ้ น พบว่า มี ล ัก ษณะการประพัน ธ์ ร่ ว มกัน หลายลัก ษณะ
ทั้งด้านรู ปแบบ ด้านเนื้ อหาที่ปรากฏในบทอาศิรวาท และการใช้ภาษาเพื่อสื่ อความหมายถึงสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกันหรื ออาจเรี ยกได้วา่ มีแบบแผนร่ วมกันทั้งในด้าน
รู ป แบบการประพัน ธ์ ด้านการน าเสนอเนื้ อ หา ตลอดจนการใช้ภ าษาเพื่ อ น าเสนอภาพสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หั ว
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ด้ านรู ปแบบการประพันธ์ : จากการศึกษารู ปแบบการประพันธ์บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา จานวน 37 ชิ้น
ที่เผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทั้ง 7 ฉบับ พบว่ามีการนารู ปแบบของคาประพันธ์
ที่หลากหลาย ทั้งกลอน โคลง กาพย์ และฉันท์ หากแต่มีจานวนแตกต่างกันไป ดังตารางต่อไปนี้
รูปแบบคาประพันธ์
กลอนสุภาพ
โคลงสี่ สุภาพ
โคลงมหาวิชชุมาลี
กาพย์ยานี 11
กาพย์ฉบัง 16
อินทรวิเชียรฉันท์
รวมทั้งสิ้น

2030

จานวน (ชิ้น)
27
5
1
2
1
1
37

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

จากตารางจาแนกรู ปแบบการประพันธ์บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลง
กรณ บดิ น ทรเทพยวรางกูร จ านวน 37 ชิ้ น ที่ เผยแพร่ ใ นหนัง สื อ พิ ม พ์ฉ บับ วัน ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ทั้ง 7 ฉบับ พบว่ามี บทอาศิ รวาทที่ ใช้รูปแบบกลอนสุ ภาพมากที่ สุดถึ ง 27 ชิ้น รองลงมาคือโคลงจานวน 6 ชิ้ น
แบ่งออกเป็ นโคลงสี่ สุภาพจานวน 5 ชิ้น และโคลงมหาวิชชุมาลีจานวน 1 ชิ้น รองลงมาคือบทอาศิรวาทรู ปแบบ
กาพย์จานวน 3 ชิ้ น แบ่ งออกเป็ นกาพย์ยานี 11 จานวน 12 ชิ้ น และกาพย์ฉบัง 16 จานวน 1 ชิ้ น นอกจากนี้ ยัง
ปรากฏบทอาศิรวาทในรู ปแบบของฉันท์เพียง 1 ชิ้น คืออินทรวิเชียรฉันท์
การที่ผปู ้ ระพันธ์นิยมแต่งบทอาศิรวาทด้วยรู ปแบบคาประพันธ์ประเภทกลอนสุ ภาพมากที่สุด อาจเป็ น
เพราะกลอนสุ ภาพหรื อกลอน 8 อาจจะเป็ นคาประพันธ์ที่มีฉันทลักษณ์ไม่ได้ยากจนเกินไป ไม่มีการบังคับเสี ยง
วรรณยุกต์หากแต่การลงเสี ยงท้ายวรรคมักนิ ยมใช้วรรณยุกต์บางเสี ยงเพื่อให้เกิดความไพเราะ สามารถทาให้ผอู ้ ่าน
เกิดความเข้าใจในเนื้อหาคาประพันธ์ได้ง่ายมากกว่ารู ปแบบการประพันธ์ประเภทอื่น ดังจะขอยกตัวอย่างต่อไปนี้
เสวยราชย์สว่างรัตน์สวัสดิ์หล้า
วชิรานคเรศวิเศษศรี
“เฉลิมพระชนมพรรษา” พระจักรี
สดุดีเอกบดินทร์ปิ่นปวงไทย (ไทยรัฐ, 2560, น.1)
ส่ วนรู ปแบบโคลง กาพย์ และฉันท์น้ นั เป็ นการประพันธ์ในรู ปแบบที่ มีความโอ่อ่าสง่างาม มีความเป็ น
ทางการ จังหวะในการอ่านมีความขรึ มขลัง และต้องอาศัยต้องความสามารถเชิงกวี (ธานี รัตน์ จัตุทะศรี , 2547, น.
2) เพราะเนื่ องจากคาประพันธ์รูปแบบโคลง กาพย์ และฉันท์เป็ นคาประพันธ์ที่มีฉนั ทลัษณ์ที่ค่อนข้างรัดกุม มีการ
บังคับรู ปวรรณยุกต์ คาเอก คาโท รวมไปถึงการบังคับใช้คาครุ หรื อคาลหุในการประพันธ์ฉนั ท์ ดังจะขอยกตัวอย่าง
ต่อไปนี้
องค์ภูมินทร์ ปิ่นแก้ว
จอมไผท
อัครยศเลิศไกร
เด่นด้าว
พระเกียรติยงิ่ จอมไตร
สถิตคู่ เสมอกาล
เป็ นมิ่งไทยเกริ กก้าว
ส่องฟ้ านภางาม
น้ าพระทัยเย็นทัว่ ทั้ง
ธรณิ นทร์
ธ เสด็จชุบชีวนิ
สุขล้ า
ทวยราษฎร์ต่างยลยิน
ราชวัตร ขจรงาม
ตรึ งแน่นกลางใจค้ า
คู่แคว้นสยามมา
“ราชภัฏ” ประณตน้อม
ภักดี
ทูนเทิดไท้องค์ภูมี
ผองข้าฯ
“วชิราลงกรณ” ขวัญชีวี
จงสฤษฏ์ สมฤทัย
พรเทพภูมิภพหล้า
ก่อให้เจริ ญชนม์ (มติชน, 2560, น. 29)
นอกจากนี้ ยงั มีการนาพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาประพันธ์บทอาศิรวาทในรู ปแบบของโคลงกระทูจ้ านวน ๑ บท เป็ นการแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริ บของ
ผูป้ ระพันธ์ ได้เป็ นอย่างดี
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สมเด็จพระ กษัตริ ยไ์ ท้
เจ้ าอยู่หัว พระทรงชัย
มหาวชิ รา อดิศยั
ลงกรณ เหล่าราษฎร์พรั่งพร้อม
บดินทร เจ้า
เทพย สยามเทวา
วราง เหล่าประชา
กูร พระทรงกูลเกื้อ
รั ช ไทยเทิดเจ้า
กาล พสกสรรเสริ ฐ
ที่ เย็นร่ วมสุขเกิน
สิ บ บุรพกษัตริ ยใ์ ห้
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ไผทไทย พระเอย
ราษฎร์นอ้ ม
เทิดพระเกียรติ
แซ่ซอ้ งสดุดี
วชิรา
โอบเอื้อ
ฉลองศก
พสกซ้องสรรเสริ ญ
ทรงพระเจริ ญ
เทิดไท้
ไทยถิ่น
มัน่ แท้พระขวัญยืน (ข่าวสด, 2560, น. ๒๒)

(2) ด้ านเนือ้ หา : บทอาศิรวาทนอกจากจะเป็ นวรรณกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อสรรเสริ ญถวายพระพร
หรื อยกย่องพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชวงศ์ในโอกาสสาคัญต่างๆ แล้ว ยังสามารถถ่ายแสดง
เนื้ อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ด้ ซึ่ งจากการศึกษาบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จานวน ๓๗ ชิ้น พบว่านอกจากจะมีการแสดงให้เห็นถึงการถวาย
พระพรในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้ว ยังมีการถ่ายทอดเนื้อหาที่แสดงถึงพระบุญญาธิการ ทรง
เป็ นความหวังของพสกนิกรชาวไทย พระปรี ชาสามารถ พระราชกรณี ยกิจที่ทรงปฏิบตั ิ และเนื้อหาที่มีการกล่าวถึง
การทรงรับพระราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ
(2.2.1) เนื อ้ หาที่ สรรเสริ ญพระบารมีและพระบุญญาธิ การในฐานะที่ ทรงเป็ นเทวราชา หรื อสมมติ
เทพ เปรี ยบประดุจเทพที่จุติลงมาเกิดเพื่อโปรดประชาชน ให้อยูร่ ่ มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ดังตัวอย่าง
พระจุติจากสวรรคอันไพจิตร
เป็ นมหานฤมิตทุกทิศา
เฉลิมราชชาติวงศ์พงษ์จกั รา
เฉลิมองค์ทรงศักดาทัว่ หน้าไทย (แนวหน้า, 2560, น.1)
สมเด็จพระทศมราชนาถวิเศษ
พระโปรดเกศดับทุกข์ภยั ไทยศรี
เฉลิมพระชนมพรรษาชนาปรี ด์ ิ
น้อมภักดีถวายพระพรบวรชัย (ข่าวสด, 2560, น.8)
นอกจากนี้ ยงั ปรากฏเนื้ อหาที่ กล่าวถึ งพระบารมี ที่ปรากฏ และแผ่ไพศาลทาให้อาณาประชาราษฎร์
มีความสงบสุขร่ มเย็น และทรงได้รับการสดุดีจากทัว่ ทุกสารทิศ ดังตัวอย่าง
เฉลิมธรรมเฉลิมไทยเฉลิมทิพย์
ทิศทั้งสิ บแซ่ซอ้ งเกริ กก้องหล้า
เฉลิมพระชนม์เจริ ญยิง่ พระมิ่งฟ้ า
บารุ งราษฎร์ศาสนาประชาชี
พระราชาคู่แคว้นแผ่นดินสยาม
ฉัตรไทยงามเลิศล้วนถ้วนถิ่นที่
ถวายราชสักการะสดุดี
พระบารมีจรัสหล้าส่องฟ้ าดิน (ข่าวสด, 2560, น.28)
ภูมินทร์องค์ปิ่นแก้ว
จอมไผท
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อัครยศเลิศไกร
เด่นด้าว
พระเกียรติยงิ่ จอมไตร
สถิตคู่ เสมอกาล
เป็ นมิ่งไทยเกริ กก้าว
ส่องฟ้ านภางาม (มติชน, 2560, น. 29)
ขอเดชะพระบารมีศรี ประเทศ
ทรงปกเกศคุม้ เกล้าชาวสยาม
เสี ยงแซ่ซอ้ งก้องไกลทัว่ เขตคาม
เทิดพระนามนฤบดีจกั รี วงศ์ (แนวหน้า, 2560, น. 19)
(2.2.2) เนื ้อหาที่ แสดงว่ าสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงเป็ นความหวังของพสกนิ กร ซึ่ งนอกจากจะทรง
ดารงพระราชสถานะผูส้ ื บราชสันตติวงศ์รับราชสมบัติต่อจากพระบรมราชชนกแล้ว พระองค์ยงั ทรงเป็ นความหวัง
ของพสกนิ กร หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปวงชน
ชาวไทยมีความโศกเศร้า หม่นหมองและไร้ซ่ ึ งศูนย์รวมใจ ผูป้ ระพันธ์ได้ถ่ายทอดบทอาศิรวาทที่แสดงให้เห็นว่า
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นที่พ่ งึ และความหวังของพสกนิกร ดังตัวอย่างบทอาศิรวาทที่วา่
ฝากชีวไี ว้แนบแทบยุคลบาท
ธ คุม้ ราษฎร์ประสบสุขทุกสมัย
มวลประชานบน้อมหลอมรวมใจ
ถวายชัยขอพระองค์ทรงพระเจริ ญ
(ไทยรัฐ, 2560, น.2)
พระองค์เปี่ ยมพระเมตตาประชาราษฎร์ พระเกียรติกอ้ งประกาศซ้องประสาน
ทรงโอบเอื้อชาวประชาพระราชทาน
ทุกถิ่นฐานสร้างความหวังพลังใจ (ข่าวสด, 2560, น. 19)

พลังแห่งแผ่นดินหมดสิ้นแล้ว
เหลือพระทูลกระหม่อมแก้วเป็ นความหวัง
ปวงประชาไม่หว้าเหว่เพียงลาพัง
จักพร้อมพรั่งอุ่นด้วยพระบารมี
นับแต่น้ ีต่อไปในวันหน้า
พระผ่านฟ้ าจะสานสุขทุกถิ่นที่
ทศพิศราชธรรมนาความดี
ส่องทัว่ พื้นปฐพีแผ่นดินไทย (โพสต์ทูเดย์, 2560, น. 1)
(2.2.3) เนื อ้ หาที่ แสดงว่ าทรงสื บราชสั นตติวงศ์ จากบทอาศิรวาทถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
จานวน ๓๗ ชิ้น มีเนื้ อหาที่ กล่าวถึงการสื บราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ เป็ นที่ชื่นชมของปวง
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังตัวอย่างบทอาศิรวาท
เทิดพระเกียรติองค์ราชันเป็ นขวัญรัฐ สื บร่ มฉัตรทรงปกครองปกป้ องหล้า
เจริ ญยศเจริ ญศรี พระปรี ชา
พระศักดาชนแซ่ซอ้ งก้องเกริ กไกล
(ไทยรัฐ, 2560, น. 32)
เริ่ มวาระที่พระองค์ทรงครองราชย์ เปล่งโอภาสจริ ยวัตรนิรัติศยั
สื บพระราชประเพณี ศรี โชคชัย
เอกมไหศวรรยาแห่งธานี (ไทยรัฐ, 2560, น. 8)
คือฉัตรแก้วเรื องรองของทวยราษฎร์ กราบพระบาทถวายพระพรอดิศรสมัย
ทรงสื บราชสันตติวงศ์ธารงพิไล
ปกครองไทยให้ยนื ยงขอ “ทรงพระเจริ ญ”
(ข่าวสด, 2560, น. 32)
อัญเชิญไตรรัตน์ซอ้ ง
สุขศานต์
บุญยิง่ บุญญาธิการ
พรั่งพร้อม
ทรงราชย์สืบไอศูรย์สราญ
เย็นยิง่
ศิริสวัสดิ์มนัสน้อม
เทิดไท้เฉลิมพระชนม์ (เดลินิวส์, 2560, น. 1)
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ทรงเจริ ญตามรอยยุคลบาท
ทรงยึดมัน่ พระปฏิญญาผ่านฟ้ าไทย
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ชนกนาถองค์ราชาผูย้ งิ่ ใหญ่
ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติราษฎร์ภกั ดี
(แนวหน้า, 2560, น. 6)
(2.2.4) เนือ้ หาถวายพระพร จากบทอาศิรวาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ปรากฏในบทอาศิรวาททั้ง ๓๗
ชิ้น พบว่ามีการนาเสนอหาถวายพระพรควบคู่กนั ไปพร้อมกับการกล่าวสดุดี การกล่าวถึงพระราชกรณี ยกิจที่ทรง
ปฏิบตั ิ พระเกียรติยศและพระเกียรติคุณ รวมถึงการทรงราชย์สืบต่อพระราชบิดา อีกทั้งยังมีแบบแผนในการกล่าว
ถวายพระพรที่ผปู ้ ระพันธ์มกั จะถวายพระพรด้วยการกล่าวถึงการหลอมรวมใจของปวงชนชาวไทยเพื่อถวายพระ
พร ผสมกับการอัญเชิญสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ให้มาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ดังตัวอย่างที่ปรากฏ
ยีส่ ิ บแปดกรกฎาก้มเกศี
องค์ภูมีวชิรามไหศวรรค์
ครบหกสิ บห้าพระชันษาครัน
ขอราชันจุ่งเกษมเปรมปรี ดา
ธ ประสงค์ใดได้สมภิรมย์มาด
อีกแคล้วคลาดภยันตภัยให้หรรษา
หวังเป็ นแก้วแวววรรณสมัญญา
องค์มหาวชิราลงกรณ
ขอพระยศแผ่ไปให้ไพศาล
บารมีสร้านแผ่ไปดุจไกรสร
ทีฆายุโกโหตุองค์บวร
ประนมกรทูลถวายชัยมงคล (ไทยรัฐ, 2560, น. 10)
ทรงเจริ ญตามรอยยุคลบาท
ชนกนาถองค์ราชาผูย้ งิ่ ใหญ่
ทรงยึดมัน่ พระปฏิญญาผ่านฟ้ าไทย
ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติราษฎร์ภกั ดี
ทรงทานุบารุ งการศึกษา
ด้วยพระพระราชูปถัมภ์นาวิถี
คือกษัตริ ยข์ ตั ติยะสดุดี
พระทรงมีจริ ยวัตรฉัตรแผ่นดิน
ด้วยพระราชกรณี ยกิจคณานับ
ทรงสดับถึงทุกภัยให้ถวิล
ทรงห่วงใยไพร่ ฟ้าเป็ นอาจิณ
พระบดินทรเทพยวรางกูร
เทิดมหาวชิราลงกรณ
ถวายพระพร ธ ธารงทรงไอศูรย์
เฉลิมพระชนมพรรษาพาเพิ่มพูน
พงศ์ไพบูลย์จกั รี วงศ์ทรงพระเจริ ญ
(แนวหน้า, 2560, น. 6)
เทิดพระเกียรติองค์ราชันเป็ นขวัญรัฐ สื บร่ มฉัตรทรงปกครองปกป้ องหล้า
เจริ ญยศเจริ ญศรี พระปรี ชา
พระศักดาชนแซ่ซอ้ งก้องเกริ กไกล
ฝากชีวไี ว้แนบแทบยุคลบาท
ธ คุม้ ราษฎร์ประสบสุขทุกสมัย
มวลประชานบน้อมหลอมรวมใจ
ถวายชัยขอพระองค์ทรงพระเจริ ญ
(ไทยรัฐ, 2560, น. 32)
น้อมศิระวโรกาสเฉลิมพระชนม์
พรรษากาลมงคลแห่งสมัย
พระผูเ้ ป็ นร่ มเกล้าผองชาวไทย
ประณตไท้ถวายบังคมก้มสักการ
พระองค์เปี่ ยมพระเมตตาประชาราษฎร์
พระเกียรติกอ้ งประกาศซ้องประสาน
ทรงโอบเอื้อชาวประชาพระราชทาน
ทุกถิ่นฐานสร้างความหวังพลังใจ
พระมหากรุ ณาธิคุณอุ่นใจพสก
พระบารมีแผ่ปกบันดาลให้
ทัว่ เขตคามสยามรัฐเรื องวิไล
พระองค์เป็ นดวงหทัยแห่งประชา
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น้อมถวายพระพรชัยมงคล
ด้วยจงรักพร้อมภักดิ์เทิดบูชา
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รวมฤดีทุกเหล่าชนทุกทิศา
ถวายพระพรทัว่ พารา “ทรงพระเจริ ญ”
(ข่าวสด, 2560, น. 19)
น้อมอัญเชิญพระไตรรัตน์ประภัสสร ถวายพระพรแจ่งจารัสรัศมี
อดุลยเดชปกเกศหล้าครองธาตรี
ปิ่ นปฐพีเนิ่นนิรันดร์กลั ปาฯ (ข่าวสด, 2560, น. 8)
ขอกรองสร้อยร้อยมาลัยราชพฤกษ์ น้อมราลึกเทิดพระคุณอดุลค่า
แทนใจไทยทุกชีวติ หฤทยา
พลีบูชาด้วยจงรักมัน่ ภักดี
ขอพระเดชพระสยามเทวาธิราช
คุณพระศรี รัตโนภาสทรงศักดิ์ศรี
พร้อมจัตุพิธพรบวรทวี
กตัญชลีพระทรงเจริ ญนิรันดร (ข่าวสด, 2560, น. 11)
นอกจากนี้ ยงั พบว่าบทอาศิ รวาทที่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อถวายพระพรอย่างเดี ยวจะมีลกั ษณะที่ ส้ ัน ไม่มีการ
บรรยายถึงพระปรี ชาสมารถ หรื อพระราชกรณี กิจ แต่จะเป็ นเพียงบทประพันธ์ที่มีเนื้อหาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล
เท่านั้น อาทิ
กราบบังคมองค์บพิตรอดิศร
มหาวชิราลงกรณองค์ไอศูรย์
บดินทรเทพยวรางกูร
ไทยเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริ ญ (มติชน, 2560)
ทัว่ ถิ่นไทยไพรพนามหาสมุทร
ถ้วนที่สุดดินฟ้ มหาศาล
พระบารมีปกป้ องครองบันดาล
ยิง่ ยืนนานเทิดพระองค์ทรงพระเจริ ญ
(กรุ งเทพธุรกิจ, 2560, น. 1)
(2.2.5) เนื อ้ หาที่ แสดงถึงพระอัจฉริ ยภาพและพระราชจริ ยวัตรด้ านต่ างๆ จากพระราชกรณี ยกิจต่างๆ ที่
ทรงปฏิบตั ิ ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็ นถึงพระอัจฉริ ยภาพ และพระราชจริ ยวัตรที่ งดงามในสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวที่
ทรงปฏิบตั ิมาโดยตลอด นักประพันธ์ต่างถ่ายทอดเนื้ อหาที่แสดงพระราชจริ ยวัตรด้านการทหาร ด้านนักพัฒนา
ด้านการศึกษา ตลอดจนพระราชจริ ยวัตรด้านการบารุ งศาสนาและประชาชน ดังตัวอย่างบทอาศิรวาทที่วา่
จักรี วงศ์องค์กษัตริ ยจ์ รัสหล้า
พระปรี ชาจอมทัพไทยแผ่ไพศาล
ราษฎร์นอ้ มเกล้าสดุดีศิระกราน
น้อมดวงมาลย์เทิดพระองค์ทรงพระเจริ ญ
(ไทยรัฐ, 2560, น. 18)
ทรงทานุบารุ งการศึกษา
ด้วยพระพระราชูปถัมภ์นาวิถี
คือกษัตริ ยข์ ตั ติยะสดุดี
พระทรงมีจริ ยวัตรฉัตรแผ่นดิน
ด้วยพระราชกรณี ยกิจคณานับ
ทรงสดับถึงทุกภัยให้ถวิล
ทรงห่วงใยไพร่ ฟ้าเป็ นอาจิณ
พระบดินทรเทพยวรางกูร (แนวหน้า, 2560, น. 6)
เฉลิมธรรมเฉลิมไทยเฉลิมทิพย์
ทิศทั้งสิ บแซ่ซอ้ งเกริ กก้องหล้า
เฉลิมพระชนม์เจริ ญยิง่ พระมิ่งฟ้ า
บารุ งราษฎร์ศาสนาประชาชี (ข่าวสด, 2560, น. 28)
นอกจากเนื้ อหาของบทอาศิ รวาทที่ ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาศึ กษา
พบว่าบทอาศิ รวาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกูร ที่ปรากฏในหนังสื อพิมพ์ฉบับ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 มีการนาเสนอบทอาศิรวาทถวายพระพรในโอกาสที่ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 65 มีบท
อาศิรวาทบางบทได้มีการระบุชื่อของบทอาศิรวาทกากับเอาไว้ แม้วา่ ทุกบทจะไม่ได้ประกอบด้วยชื่อบทอาศิรวาท
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หากแต่การระบุชื่อของบทอาศิรวาทที่ปรากฏทั้ง 9 บทนั้น ต่างก็มีประเด็นสาคัญที่น่าสังเกตคือ มีการปรากฏแบบ
แผนการใช้คา หรื อการสร้างคาใหม่ข้ ึนมาเพื่อระบุวา่ อาศิรวาทดังกล่าวแต่งขึ้นมาเนื่องในโอกาสใด รวมไปถึงการ
ประยุกต์ใช้พระปรมาภิ ไธยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชื่ อบทอาศิ รวาท
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณสดุดี (ไทยรัฐ, 2560, น. 10)
- ทศมินทรราชาศิรวาท 28 กรกฎาคม 2560 (ข่าวสด, 2560, น. 8)
- ถวายพระพรชัยมงคลมหาวชิราลงกรณ (มติชน, 2560, น. 35)
- มหาวชิราลงกรณอาศิรวาท (แนวหน้า, 2560, น. 6 พิเศษ)
- ทีฆายุโก โหตุ สยามทศมินทรราชา 28 กรกฎา 2560 (แนวหน้า, 2560, น. 1)
- อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร
(มติชน, 2560, น. 29)
นอกจากนี้ ยัง พบว่า บทอาศิ ร วาท 2 บทมี ก ารตั้ง ชื่ อ บทอาศิ ร วาทโดยใช้โ วหารอุ ป ลัก ษณ์ ใ นการ
เปรี ยบเที ยบให้ผูอ้ ่านเห็ นว่า สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่ เคารพเทิ ดทูนของปวงชนชาวไทย
และทรงเป็ นพระราชาที่ ยิ่งใหญ่ ได้แก่ พระจักริ นปิ่ นปวงไทย (ไทยรั ฐ, 2560, น. 1) และมหาราชาอาศิ รวาท
(เดลินิวส์, 2560, น. 2)
(3) ด้ านการใช้ ภาษาเพื่อสื่ อความหมายถึงสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว : ในส่ วนของการใช้ภาษาเพื่อนาเสนอ
ภาพสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผูป้ ระพันธ์มกั ถ่ายทอด หรื ออ้างถึงโดยการอุปมา
ให้ผอู ้ ่านเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงเป็ นที่เคารพและเทิดทูนสู งสุ ดของปวงชนชาวไทย ผ่านการใช้คาว่า ปิ่ น
ฉั ตร เปรี ยบให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นศูนย์รวมใจ ทรงเป็ นมงคลของพสกนิกรชาวไทย โดยใช้คาว่า มิ่ง ขวัญ
นอกจากนี้ ผูป้ ระพันธ์ยงั ได้เลือกคาที่มีความหมายว่าเป็ นสิ ริมงคลเพื่อทาให้ผอู ้ ่านทราบว่า สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวทรงเป็ นความหวังของปวงชนชาวไทยที่พ่ ึงพระบรมโพธิ สมภาร รวมไปถึงการอุปมาพระองค์ท่านทรง
เป็ นดัง่ ดวงอาทิตย์ โดยการใช้คาอุปมาผูป้ ระพันธ์ใช้คาที่มีความหมาย ดังต่อไปนี้
- ปิ่ น สดุดีเอกบดินทร์ปิ่นปวงไทย (ไทยรัฐ, 2560, น. 1)
- ฉัตร คือฉัตรแก้วเรื องรองของทวยราษฎร์ (ข่าวสด, 2560, น. 32)
- มิ่ง เป็ นมิ่งมัน่ ขวัญชาติพิลาสพิไล (ไทยรัฐ, 2560, น. 38)
เป็ นมิ่งไทยเกริ กก้าว ส่งฟ้ านภางาม (มติชน, 2560, น. 29)
เป็ นมิ่งขวัญนาครบวรชัย (โพสต์ทูเดย์, 2560, น. 3)
- ขวัญ เทิดพระเกียรติองค์ราชันเป็ นขวัญรัฐ (ไทยรัฐ, 2560, น. 9)
เป็ นมิ่งมัน่ ขวัญชาติพิลาสพิไล (ไทยรัฐ, 2560, น. 38)
ขอทรงเป็ นขวัญชาติ บารุ งศาสน์ราษฎร์ทวั่ ไทย (มติชน, 2560, น. 22)
- ดวงใจ พระองค์เป็ นดวงหทัยแห่งประชา (ข่าวสด, 2560, น. 19)
- มิตร พระจุติจากสวรรคอันไพจิตร เป็ นมหานฤมิตทุกทิศา (แนวหน้า, 2560, น. 1)
- ดวงอาทิตย์ มหาวชิราลงกรณองค์ไอศูรย์ (มติชน, 2560)
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จะเห็นได้วา่ การใช้คาที่มีความหมายสื่ อถึงสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั วไม่วา่ จะด้วยรู ปแบบคาประพันธ์แบบใด
ก็ตาม ผูป้ ระพันธ์มกั จะนาเสนอคาที่ มีความหมายที่ สมพระเกี ยรติ ยกย่องพระองค์ท่านในฐานะที่ ทรงเป็ นพระ
ประมุข หากแต่เป็ นคาที่ มีความหมายที่ เรี ยบง่าย ไม่มีศพั ท์ที่ยากแก่การเข้าใจ ทั้งนี้ อาจจะตีความได้วา่ เพราะการ
นาเสนอบทอาศิรวาทต่างนาเสนอผ่านสื่ อหนังสื อพิมพ์ที่มีผอู ้ ่านในระดับมวลชน จึงใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ
ในกลุ่มคนวงกว้างหากแต่ยงั คงไว้ซ่ ึงแก่นและคุณค่าเชิงความหมายเอาไว้ได้เป็ นอย่างดี

3. “นฤนาถสยามทศมินทรราชา” พระผู้ทรงเป็ นความหวังของพสกนิกรชาวสยาม
จากที่ ได้กล่าวมาในข้างต้นจะพบว่าบทอาศิ รวาทราชสดุดี นับเป็ นวรรณกรรมยอพระเกียรติคุณสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ถูกถ่ายทอดผ่านสื่ อมวลชนอย่างหนังสื อพิมพ์ การใช้ความเปรี ยบถึง
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นลักษณะการใช้ภาษาเพื่อสร้างพลังอานาจในการสื่ อสาร กวีต่างได้ถ่ายทอดภาษาที่ แสดงถึง
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ว่าทรงเป็ นที่เคารพเทิดทูนสูงสุด ทรงเป็ นศูนย์รวมใจ
ของคนในชาติ รวมไปถึงทรงเป็ นความหวังที่ปวงชนชาวไทยพร้อมฝากชี วิตเอาไว้ภายใต้พระบรมโพธิ สมภาร
การใช้ภาษาเพื่ออ้างถึงในลักษณะนี้ พบบ่อยครั้งในบทอาศิรวาททั้ง 37 ชิ้นจนอาจจะเรี ยกว่าเป็ นรู ปแบบที่กวีใช้คา
ในการอ้างถึงพระองค์ได้
บทอาศิรวาทที่ได้นามาศึกษาพบว่า ผูป้ ระพันธ์ไม่เพียงแต่แสดงเนื้อหาที่ถวายพระพรชัยมงคลในเท่านั้น
แต่ผูป้ ระพันธ์ได้ฉายให้เห็ นภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็ นสมมติเทพที่ สูงส่ งจุติลงมาจากสวรรค์เพื่อ
บาบัดทุกข์ของราษฎรและทรงไว้ซ่ ึงพระบรมเดชานุภาพ และแสดงถึงลักษณะความเป็ นมนุษย์ที่เลิศยิ่งกว่ามนุษย์
คือทรงมีพระราชสถานะเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่เป็ นความหวังของประชาชนชาวไทย การขอให้ทรงคุม้ ครองเหล่า
ทวยราษฎร์ให้มีความร่ มเย็นเป็ นสุข หรื อเป็ นศูนย์รวมใจของคนไทยจากการสูญเสี ยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยลักษณะดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับที่ประคอง นิ มมานเหมินท์ (2542, น. 24) พบว่า
ภาพของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชที่ ไ ด้ป รากฏในบทอาศิ ร วาทเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ผูป้ ระพันธ์ได้ถ่ายทอดเอาไว้ว่าทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่ มีความเป็ นมนุ ษย์มากกว่าเป็ นเทพเจ้า โดยที่ ทรงเป็ น
พระมหากษัตริ ยภ์ ายใต้รัฐธรรมนู ญ รวมถึงภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ผูป้ ระพันธ์ถ่ายทอดภาพของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็ นพระบรมราชินีนาถ กวีได้ถ่ายทอดภาพของพระองค์ที่ทรง
เป็ นมนุษย์มากกว่าเทพเจ้า หากแต่ก็ทรงเป็ นมนุ ษย์ที่ประเสริ ฐทรงเปี่ ยมไปด้วยพระเมตตาประดุจมารดา และมี
พระสติปัญญาในการดับทุกข์เข็ญของราษฎร (ธานีรัตน์ จัตุทะศรี , 2547, น. 21)
นอกจากนี้ บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กวีได้ถ่ายทอดภาพของพระองค์ท่านใน
ฐานะผูท้ ี่สืบราชสันตติวงศ์จากสมเด็จพระราชบิ ดา ทรงมีพระอัจฉริ ยภาพด้านต่างๆ ทั้งด้านการเป็ นจอมทัพไทย
การเป็ นผูท้ รงสื บสานพระราชปณิ ธานของพระราชบิดา พระราชกรณี ยกิจด้านการบารุ งการศึกษาผ่านโรงเรี ยนใน
พระบรมราชูปถัมป์ บารุ งพระพุทธศาสนา การเสด็จพระราชดาเนิ นไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่ห่างไกล เป็ นต้น
เช่นเดี ยวกับการใช้ความเปรี ยบแบบอ้างถึง หรื อการกล่าวถวายพระพรพระมหากษัตริ ยต์ ่างมีขนบธรรมเนี ยมที่
ถ่ายทอดกันมา หากวรรณกรรมในช่วงอยุธยาตอนปลายมักจะเป็ นการกล่าวถึงคุณสมบัติของพระมหากษัตริ ยท์ ี่
เป็ นเทพเจ้าที่สามารถบันดาลความอุดมสมบูรณ์ มีพระเดชานุภาพยิ่งใหญ่เหนื อคนทั้งปวง ตามคติความเชื่อเรื่ อง
สมมติเทพ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั จากบทอาศิรวาทในปัจจุบนั ที่ได้นามาศึกษา กวีหรื อผูป้ ระพันธ์ไม่ได้
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ถ่ายทอดให้ เห็ น ว่าสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็ นเทพที่ บัน ดาลความสุ ข ให้แก่ ราษฎร หากแต่ท รงปฏิ บัติ ด้ว ย
ความสามารถที่ ทรงเป็ นมนุ ษ ย์คนหนึ่ ง แม้ว่าทรงมี พระบุ ญ ญาธิ การที่ เหนื อกว่ามนุ ษย์ทั่วไป แต่ก็ทรงนาพระ
สติปัญญามาปฏิบตั ิให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี แทนที่การใช้ฤทธิ์แบบเทพ
กล่าวโดยสรุ ปบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา ที่ นาเสนอผ่านหนังสื อพิมพ์ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ นาเสนอนับเป็ นวรรณกรรมเฉลิมพระ
เกี ยรติแบบยุคสมัยใหม่ที่แสดงให้เห็ นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริ ยก์ บั ประชาชนที่ มีความ
ใกล้ชิดแนบแน่น พระราชภารกิจที่ทรงราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระราชบิดา ทรงเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคน
ไทย และผูป้ ระพันธ์ต่างได้พยายามถ่ายทอดให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นความหวังของพสกนิกร
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การศึกษาข้ อบกพร่ องของการใช้ ภาษาไทยในการเสนอข่ าวทางสมาร์ ทโฟน
THE STUDY OF ERRORS LANGUAGE IN SMART PHONE NEWS
สุ ภาภร นพพิชญังกูร
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์ และการจัดการการท่ องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
E-mail : supaporn.no@bu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อบกพร่ องของการใช้ภาษาไทยในการ
เสนอข่าวทางสมาร์ ทโฟน ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากข่าวทุกประเภทจานวน 948 ข่าวในหน้าหลักของคอลัมน์ LINE
TODAY ที่ นาเสนอทางสมาร์ ทโฟน ตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม – กันยายน 2560 โดยวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องการใช้
ภาษาในส่ วนเนื้ อข่าว ทั้งในเรื่ องของการใช้คาและข้อบกพร่ องในด้านตาแหน่ งของคา/ข้อความ ผูว้ ิจยั นาเสนอ
ผลการวิจยั ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ และแสดงข้อมูลสถิติดว้ ยค่าร้อยละ ผลการวิจยั พบว่ามีขอ้ บกพร่ องใน
การเขี ยนรวม 651 ครั้ ง แบ่ งเป็ นข้อ บกพร่ อ งในการเรื่ อ งของการใช้ค า 529 ครั้ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 81.25 และ
ข้อบกพร่ องในด้านตาแหน่งของคา/ข้อความ 122 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 18.74
คาสาคัญ: ข้อบกพร่ องของการใช้ภาษาไทย ข่าว สมาร์ทโฟน

ABSTRACT
This research is quality research. The objectives of this research was to study the errors of reporting
in smart phone. This research holds 948 news articles in the main page of LINE TODAY from May-September
2017. The research found 651 errors. The most frequently type involved word usage 529 (81.25%) and 122 of
position of word and sentence (18.74%).
KEYWORDS: errors in Thai writing, News, Smartphone

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิ จและสังคมอย่างรวดเร็ ว โลกสมัยใหม่กาลังก้าวเข้าสู่
สังคมแห่งความรู ้ มีคนจานวนมากต้องการบริ โภคข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น โดยมี “สื่ อมวลชน” เป็ นสื่ อกลางในการ
นาข่าวสารข้อมูลเผยแพร่ สู่สาธารณชน ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจากัดในยุคโลกาภิวฒั น์น้ ี
เป็ นช่องทางสาคัญที่ทาให้เกิดสื่ อมวลชนในรู ปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะในปั จจุบนั ที่ มีการรวมเทคโนโลยีระหว่าง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอิ นเทอร์ เน็ ต เข้าไว้ดว้ ยกันในโทรศัพท์แบบสมาร์ ทโฟน ทาให้การติดต่อสื่ อสาร
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ระหว่างคนในสังคมมีความสะดวก รวดเร็ ว ผูร้ ับสารสามารถรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้ละเอียดมากขึ้น มาลี บุญศิ ริ
พันธ์ (2550: 223) กล่าวว่าเหล่านี้ เป็ นเหตุผลสาคัญที่ ทาให้สื่อสิ่ งพิมพ์อย่างหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสาร ต่างก็ตอ้ ง
ปรับรู ปแบบการนาเสนอข่าวสารข้อมูลในรู ปลักษณ์ของหนังสื อพิมพ์ไร้กระดาษ หรื อที่เรี ยกกันว่า “หนังสื อพิมพ์
ออนไลน์”
ภาษาไทยที่ใช้เพื่อการเสนอข่าวเป็ นภาษาที่มีลกั ษณะเฉพาะ การที่ผเู ้ ขียนข่าวต้องทางานแข่งกับเวลา
จึงอาจทาให้มีขอ้ บกพร่ องด้านการใช้ภาษาเกิดขึ้น นอกจากนี้ ทักษะการเขียนของผูเ้ ขียนข่าวก็มีความสาคัญ ที่ทา
ให้ภาษาข่าวเปลี่ยนแปลงไปจากภาษามาตรฐาน ประณม จัน่ ทิ ม (2538: 1) และ วลัยรัตน์ อติแพทย์ (2533: 1)
กล่าวว่า การเขียนเป็ นทักษะที่ ตอ้ งอาศัยความรู ้ ความคิด และต้องมีการค้นคว้าอย่างกว้างขวาง การที่ ผูเ้ ขียนจะ
สามารถเขียนได้อย่างมีศิลปะ ถูกต้องชัดเจนได้น้ ัน ต้องอาศัยความเข้าใจ รวมทั้งต้องมีประสบการณ์ ในเรื่ องที่
เขียน และมีความรู ้ทางภาษาที่ดีดว้ ยจึงจะนาไปสู่การเขียนที่มีประสิ ทธิภาพ
จากการเก็บข้อมูลข่าวที่ เผยแพร่ ในหน้าหลักของคอลัมน์ LINE TODAY ที่ นาเสนอทางสมาร์ ทโฟน
ผูว้ ิจยั พบว่า การรายงานข่าวผ่านสมาร์ ทโฟนนั้น มีจุดเด่นในเรื่ องของการนาเสนอข่าวได้อย่างรวดเร็ ว ผูเ้ ขียนข่าว
แทรกทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบการรายงานข่าวได้อย่างน่าสนใจ การใช้ภาษาพบว่ามีท้ งั รู ปแบบของ
การรายงานข่าวและการเล่าข่าว สานวนภาษาที่ใช้มีท้ งั แบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั
พบว่ายังคงปรากฏข้อบกพร่ องของการใช้ภาษาในหลายลักษณะ เช่น การใช้ภาษาพูดปะปนในภาษาเขียน การใช้
คาไม่ถูกต้องตามความหมาย และการเขียนผิด เป็ นต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาข้อบกพร่ องของการใช้ภาษาใน
การเสนอข่าวทางสมาร์ทโฟน เพื่อทาให้เห็นลักษณะต่างๆ ของภาษาที่ใช้เพื่อการนาเสนอข่าว อันจะเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของภาษาไทยในสังคมอีกรู ปแบบหนึ่ง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาข้อบกพร่ องของภาษาภาษาที่ใช้ในการนาเสนอข่าวทางสมาร์ทโฟน

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด
3.1 องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับหนังสื อพิมพ์และการเขียนข่าว
ข่าวคือการรายงานข้อเท็จจริ ง ข้อมูลรายละเอียด และเหตุการณ์ต่างๆ ให้ปรากฏสู่สาธารณชน โดย
เหตุการณ์ที่นามาเป็ นข่าวนั้น จะมีอยูห่ ลายลักษณะ เช่น เหตุการณ์ที่กาลังเป็ นที่สนใจของประชาชนในช่วงเวลา
หนึ่งๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องราวในอดีต ปัจจุบนั หรื ออนาคต (ปุณณรัตน์ พิงคานนท์, 2548) การรายงานข่าวจึงเป็ น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การแสวงหาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริ ง วิเคราะห์ ตรวจสอบ แล้วจึงนามาเขียนเรี ยบ
เรี ยง โดยสามารถจาแนกข่าวได้หลายประเภท เช่น ข่าวสัมภาษณ์ ข่าวการประชุม ข่าวอุบตั ิเหตุ ข่าวอาชญากรรม
ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าววิทยาศาสตร์ ข่าวการศึกษา ข่าวสังคม ข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง เป็ นต้น
เมื่ อ ผูส้ ื่ อ ข่ าวรวบรวมข้อ มู ล เหตุ ก ารณ์ ไ ด้แ ล้ว ก็ จ ะน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าเขี ย นข่ าวตามโครงสร้ าง โดย
โครงสร้ างของข่ าวตามหลัก สากลนิ ยมจะประกอบด้วย หั ว ข่ าว ความน า ความเชื่ อ ม และเนื้ อ ข่ าว (นาฏยา
ตนานนท์, 2546)
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หัวข่าว (Headline) เป็ นส่ วนแรกของข่าว ใช้ตวั หนังสื อขนาดใหญ่กว่าธรรมดา มีลกั ษณะของการสรุ ป
แนะนาเรื่ องและสาระสาคัญของข่าว มักใช้คาสั้นๆ กะทัดรัด บ้างก็ใช้คาที่ ผาดโผนเกิ นจริ ง เพื่อเรี ยกร้องความ
สนใจของผูอ้ ่าน
ความนา (Lead) เป็ นส่ วนที่ต่อเนื่ องจากหัวข่าวใหญ่หรื อหัวข่าวรอง เป็ นวรรคแรกของเนื้ อข่าว ทา
หน้าที่สรุ ปสาระที่สาคัญที่สุดของข่าว โดยสรุ ปว่าข่าวนั้นเกี่ยวข้องกับใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where)
เมื่ อใด (When) ทาไม (Why) และ อย่างไร (How) นอกจากนี้ ความน ายังท าหน้าที่ ดึงดู ดความสนใจของผูอ้ ่าน
เพื่อให้อยากติดตามอ่านรายละเอียดของข่าวต่อไป
ส่วนเชื่อม (Neck) เป็ นส่วนต่อระหว่างความนากับตัวเนื้อข่าว ส่วนเชื่อมจะทาหน้าที่โยงไปสู่ตวั เนื้ อ
ข่าว ทาให้เกิดสัมพันธภาพทางเนื้ อหา เช่น กรณี ที่ข่าวนั้นๆ ต้องการเท้าความหรื ออ้างอิงเหตุการณ์ที่ผ่านมา ก็จะ
ใช้คาเชื่อมขึ้นต้นเนื้อความว่า สื บเนื่องจาก , หลังจาก , จากกรณี ที่ เป็ นต้น
เนื้ อข่าว (Body) เป็ นส่ วนรายละเอียดเนื้ อหาของข่าวทั้งหมด ที่นาเสนอรายละเอียดของเหตุการณ์ โดย
มักจะเรี ยงลาดับความสาคัญของรายละเอี ยดหรื อประเด็นข้อเท็จจริ ง (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554: 77) การเขี ยน
เนื้ อความจาเป็ นต้องมีขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งที่ เพียงพอ ทั้งยังต้องมีประเด็นที่ ตอ้ งการถ่ายทอดชัดเจน แล้วจึงนา
ข้อมูลเหล่านั้นมาจัดระเบี ยบ ก่อนนาไปเรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นเนื้ อข่าวด้วยภาษาที่ เข้าใจง่าย ไม่เยิ่นเย้อ และไม่ใช้
ประโยคซับซ้อน
3.2 องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา
จากการศึ กษาทฤษฎี และกรอบแนวคิ ดของการใช้ภาษาในหนังสื อพิ มพ์ พบว่า ภาษาหนังสื อพิมพ์มี
ลักษณะเฉพาะตัว ไม่เคร่ งครัดในเรื่ องของการใช้ภาษา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉันทัส ทองช่วย (2538) ที่
กล่ า วถึ ง ลัก ษณะของภาษาหนั ง สื อ พิ ม พ์ไ ว้ใ นบทความเรื่ อ ง “กระแสคลื่ น แห่ ง วัฒ นธรรมการใช้ภ าษาใน
หนังสื อพิมพ์ไทยปั จจุบนั ” ว่าภาษาหนังสื อพิมพ์น้ นั ไม่ใช่ภาษาแบบแผนที่เป็ นแบบเรี ยนหรื อตาราทางวิชาการ ไม่
เคร่ งครัดในเรื่ องความเป็ นทางการ แต่เป็ นการผสมผสานระหว่างภาษาเขียนกับภาษาพูด ผูเ้ ขียนเลือกใช้ถอ้ ยคาที่
เข้าใจง่ายและเน้นย้ าความรู ้สึก ทั้งยังนิ ยมใช้อกั ษรย่อ การใช้ชื่อเล่นหรื อสมญานาม และการใช้โวหารนามนัย
(Metonymy) แทนการกล่าวถึงเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างตรงไปตรงมา น อ กจ ากนี้ ยั ง พ บ ว่ า ผู ้ เ ขี ยน ข่ าวใช้ ค า
ภาษาอังกฤษในการรายงานข่าวมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิไลวรรณ ขนิ ษฐานันท์ (2538) ที่กล่าวถึง
ภาษาหนังสื อพิมพ์ไว้ในบทความเรื่ อง “ภาษากับสื่ อมวลชนในทศวรรษหน้า” ว่าสื่ อมวลชนจะใช้ภาษาที่ แปลก
ใหม่โดยเฉพาะหนังสื อพิมพ์ เช่น ใช้ภาษาอังกฤษในการรายงานข่าวเพิ่มมากขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษแทรกสลับ
กับ ภาษาไทย การใช้ป ระโยคกรรมแบบภาษาอังกฤษ มี การเรี ยบเรี ยงรู ป ประโยคและใช้ถอ้ ยคาสานวนแบบ
ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
ผลการศึกษาวิเคราะห์ภาษาในข่าวหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยในด้านภาษาพาดหัวข่าวและตัวข่าวของ
สรไน รอดนิ ตย์ (2538) พบว่าภาษาพาดหัวข่าวมีลกั ษณะเด่น คือ การใช้คาเรี ยกแทนบุคคลในข่าว การใช้อกั ษร
ย่อ การย่อคาหรื อคาย่อ การใช้คาภาษาต่างประเทศ การใช้ลกั ษณนาม การใช้ส มญานาม การหลากคา การใช้
สานวนในรู ปแบบใหม่ๆ การใช้โวหารภาพพจน์ และการใช้เครื่ องหมายวรรคตอน เป็ นต้น เมื่อเปรี ยบเทียบความ
ต่างด้านการใช้ภาษาระหว่างพาดหัวข่าวกับตัวข่าว พบความแตกต่างในเรื่ องการใช้คา ประโยค สานวน และการ
ใช้เครื่ องหมายวรรคตอน โดยผลการศึ กษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการศึ กษาเรื่ องถ้อยคาสานวนใหม่ใน
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หนังสื อพิมพ์รายวัน ระหว่างปี พ.ศ.2537-2541 ของ น้ าเพชร สายบุญเรื อน (2541) พบว่ามีการใช้ถอ้ ยคาสานวน
ในหนังสื อพิมพ์รายวันที่ เปลี่ยนไปในหลายลักษณะ เช่น การใช้ถอ้ ยคาสานวนที่สร้างขึ้นใหม่ การดัดแปลงจาก
ถ้อยคาสานวนเดิม การนาถ้อยคาสานวนเดิ มมาใช้ในบริ บทใหม่ และการใช้ถอ้ ยคาสานวนที่มาจากต่างประเทศ
โดยที่ มาของถ้อยคาสานวนนั้น บ้างก็มาจากถ้อยคาสานวนเดิ ม เหตุการณ์ ข่าวที่ รู้จกั กันโดยทัว่ ไป เทคโนโลยี
วิทยาการสมัยใหม่ หรื อกิจกรรมเพื่อความบันเทิง
สาหรับการศึกษาวิเคราะห์คาสร้างภาพพาดหัวข่าวจาก หนังสื อพิมพ์รายวันพุทธศักราช 2551 ของ พร
สุภา อิ่มเนย (2552) พบว่าภาษาหนังสื อพิมพ์น้ นั มีลกั ษณะเฉพาะตัวเพราะมีวธิ ีการเลือกสรรคาเพื่อเร้าความสนใจ
ของผูอ้ ่าน ซึ่ง ธีร์วรา ขะบูรณ์ (2557) ก็ได้ศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวในหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ พบว่า
จากการที่ผเู ้ ขียนข่าวเลือกสรรคาที่เร้าความสนใจในการเขียนพาดหัวข่าวนี้ ทาให้พบว่าลักษณะสาคัญ 5 ประการ
คือ การใช้คาเรี ยกชื่อ การใช้คาสมญานาม การใช้คาย่อ การย่อคา และการใช้คาภาษาต่างประเทศ
ส่วนการวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภาษาในหนังสื อพิมพ์บนั เทิงของ กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ (2558) พบว่า
การใช้ภาษาในหนังสื อพิมพ์บนั เทิงมีลกั ษณะเด่นที่พบ ได้แก่ การใช้คาและประโยค ประกอบด้วย การใช้คาสแลง
การใช้อกั ษรย่อ การใช้คาเพื่อแสดงจานวนในลักษณะเดี ยวกับภาษาต่างประเทศ การใช้ สมญานาม การใช้คา
แสดงภาพพจน์ การเรี ยงคาลักษณนามไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย การใช้คาตัดสั้น การใช้คาภาษาต่างประเทศ
การใช้คาเลียนแบบเสี ยงพูด การใช้คาภาษาต่างประเทศร่ วมกับคาภาษาไทย การใช้ภาษาพูด การใช้คาไม่สุภาพ
การสะกดค าผิ ด การใช้ค าผิ ด ความหมาย การละประธานของประโยค การใช้ส านวนและการใช้ต ัวอัก ษร
ภาษาต่างประเทศ เป็ นต้น

4. กรอบแนวคิด การวิจัย
จากการศึ กษาเอกสารข้อมูลเกี่ ยวกับภาษาหนังสื อพิมพ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึ กษาวิจยั เป็ น
เบื้องต้น ผูว้ จิ ยั พบว่า ภาษาการรายงานข่าวเป็ นภาษาที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวและน่าสนใจ นอกจากจะมีการใช้ถอ้ ยคา
และรู ปสานวนแบบใหม่ๆ ในการรายงานข่าวให้เข้าถึงกลุ่มคน ทุกเพศทุกวัย และปริ บททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิ มแล้ว การนาเสนอข่าวที่ ตอ้ งให้ทนั กับเวลาก็เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้พบข้อบกพร่ องในการเขียนข่าว
โดยผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปแนวคิดของการศึกษาได้ดงั นี้
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การสะกดคาไม่ถูกต้อง
การใช้คาไม่ถูกต้องตามความหมาย
การใช้คากากวม
การใช้คาฟุ่ มเฟื อย
การขาดคาหรื อกลุ่มคาที่ทาให้ประโยคขาดความสมบูรณ์
การใช้คาเฉพาะกลุ่ม
การใช้คาย่อ อักษรย่อ
การใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน
การใช้คาลักษณนามไม่ถูกต้อง/ไม่ใช้ลกั ษณนาม
การใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
การเรี ยงลาดับคา/กลุ่มคาในข้อความไม่ถูกต้อง
การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง

5. ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั เชิ งคุณภาพ ศึ กษาข้อบกพร่ องของการใช้ภาษาไทยในการเสนอข่าวทาง
สมาร์ทโฟน ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลข่าวทุกประเภทจานวน 948 ข่าวที่ปรากฏในหน้าหลักของคอลัมน์ LINE TODAY ที่
นาเสนอทางสมาร์ทโฟน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560 โดยสนใจศึกษาข้อบกพร่ องของการใช้ภาษาใน
ส่ วนเนื้ อข่าว (Body) เท่านั้น ไม่ศึกษาภาษาที่ ปรากฏในหัวข่าว ความนา ส่ วนเชื่ อม รวมถึงไม่ศึกษาภาษาในบท
สัมภาษณ์หรื อภาพเคลื่อนไหวที่ผเู ้ ขียนข่าวแทรกเข้ามาในเนื้อหาข่าว

6. วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร หนังสื อ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาข้อมูลด้านการใช้ภาษาของข่าวทุกประเภทจานวน 948 ข่าวที่ปรากฏในหน้าหลักของคอลัมน์
LINE TODAY ที่นาเสนอทางสมาร์ทโฟน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2560
3. วิเคราะห์การใช้ภาษาในส่วนเนื้อข่าว (Body) ในประเด็นดังต่อไปนี้
3.1 ข้อบกพร่ องในการเรื่ องของการใช้คา/สานวน
3.1.1 การสะกดคาไม่ถูกต้อง
3.1.2 การใช้คาไม่ถูกต้องตามความหมาย
3.1.3 การใช้คากากวม
3.1.4 การใช้คาฟุ่ มเฟื อย
3.1.5 การขาดคาหรื อกลุ่มคาที่ทาให้ประโยคขาดความสมบูรณ์
3.1.6 การใช้คาเฉพาะกลุ่ม
3.1.7 การใช้คาย่อ อักษรย่อ
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3.1.8 การใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน
3.1.9 การใช้คาลักษณนามไม่ถูกต้อง/ไม่ใช้ลกั ษณนาม
3.1.10 การใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
3.2 ข้อบกพร่ องในด้านตาแหน่งของคา/ข้อความ
3.2.1 การเรี ยงลาดับคา/กลุ่มคาในข้อความไม่ถูกต้อง
3.2.2 การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง
4. นาเสนอผลการวิจยั ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
และเสนอข้อมูลสถิติค่าร้อยละ
5. การอภิปรายผลและแสดงข้อเสนอแนะ

7. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อบกพร่ องด้านการใช้ภาษาในส่วนเนื้อข่าว (Body) ของข่าวทุกประเภทจานวน 948 ข่าว
พบว่ามีขอ้ บกพร่ องจานวนทั้งสิ้น 651 แห่ง ดังนี้

กลุ่มที่ 1
ข้อบกพร่ องในเรื่ องของ
การใช้คา

กลุ่มที่ 2
ข้อบกพร่ องในด้าน
ตาแหน่งของคา/ข้อความ

การสะกดคาไม่ถูกต้อง
การใช้คาไม่ถูกต้องตามความหมาย
การใช้คากากวม
การใช้คาฟุ่ มเฟื อย
การขาดคาหรื อกลุ่มคาที่ทาให้ประโยคขาดความ
สมบูรณ์
การใช้คาเฉพาะกลุ่ม
การใช้คาย่อ อักษรย่อ
การใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน
การใช้คาลักษณนามไม่ถูกต้อง/ไม่ใช้ลกั ษณนาม
การใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
การเรี ยงลาดับคา/กลุ่มคาในข้อความไม่ถูกต้อง
การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง

จานวนที่พบ
56
42
15
105
67

ค่าร้อยละ
8.60
6.46
2.30
16.12
10.30

32
78
98
24
12
58
64

4.91
11.99
15.05
3.69
1.84
8.90
9.83

ผลการศึ กษาพบว่า ภาษาในการรายงานข่าวทางสมาร์ ทโฟนมีลกั ษณะเหมือนกับการรายงานข่าวทาง
หนังสื อพิ ม พ์ กล่ าวคื อ มี ก ารใช้ภ าษาที่ แตกต่ างไปจากภาษามาตรฐาน ใช้ถอ้ ยคาที่ เข้าใจได้ง่าย รู ป ประโยค
แตกต่างจากความเรี ยงทัว่ ไป นิ ยมใช้การย่อคา ไม่ใช้ลกั ษณนาม ละประธานและคาขยาย และใช้คาฟุ่ มเฟื อย เป็ น
ต้น
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จากการวิเคราะห์ การใช้ภาษาในส่ วนเนื้ อ ข่าว (Body) พบว่ามี ขอ้ บกพร่ อ งในเรื่ อ งของการใช้ค า 10
ลักษณะ และ ข้อบกพร่ องในด้านตาแหน่งของคา/ข้อความ 2 ลักษณะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ข้อบกพร่ องในการเรื่ องของการใช้คา
ข้อบกพร่ องที่ พบมากที่ สุดคือ การใช้คาฟุ่ มเฟื อย 105 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 16.12 รองลงมาคือ การใช้
ภาษาพูดในภาษาเขียน 98 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 15.05 การใช้คาย่อและอักษรย่อ 78 แห่ ง คิดเป็ น ร้อยละ 11.99
การขาดคาหรื อกลุ่มคาที่ทาให้ประโยคขาดความสมบูรณ์ 67 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 10.30 การสะกดคาไม่ถูกต้อง
56 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 8.60 การใช้คาไม่ถูกต้องตามความหมาย 42 แห่ ง คิดเป็ น ร้อยละ 6.46 การใช้คาเฉพาะ
กลุ่ม 32 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 4.91 การใช้คาลักษณนามไม่ถูกต้อง/ไม่ใช้ ลักษณนาม 24 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ
3.69 การใช้คากากวม 15 แห่ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 2.30 การใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง 12 แห่ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 1.84 ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างข้อบกพร่ องการใช้คาฟุ่ มเฟื อย
...หลังจากจับกุมตัวนายอนุสรณ์ได้เมื่อคืนที่ผา่ นมา พนักงานสอบสวนได้ทาการสอบปากคาผูต้ อ้ งหา
และพยานแวดล้อมตลอดทั้งคืนที่ผา่ นมาเป็ นที่เรี ยบร้อย...
LINE TODAY : คุมตัว “ไอ้ติ่ง” ขืนใจ 5 ขวบ ส่งฝากขัง-ค้านประกัน (11 สิ งหาคม 2560)
ตัวอย่างข้อบกพร่ องการใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน
...นายพงศ์พนั ธ์ โภคะสวัสดิ์ หรื อ “หมี ตลาดแขก” อายุ 37 ปี หนึ่งในผูต้ อ้ งหาที่ผลักและใช้เท้าถีบสิ บ
เวรบนโรงพักจนล้ม....
LINE TODAY : จับได้แล้ว “หมี ตลาดแขก” ถีบสิ บเวร หนีหอ้ งขังเมืองคอน (14 สิ งหาคม 2560)
ตัวอย่างข้อบกพร่ องการสะกดคาไม่ถูกต้อง
...เจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษ หรื อ ดีเอสไอ สนธิกาลัง เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตารวจท่องเที่ยว ตารวจท้องที่ เข้าตรวจค้น ร้านอาหาร ภัตราคาร 9 จุดในเมืองพัทยา...
LINE TODAY : DSI จู่โจมตรวจค้นร้านอาหารจีนย่านพัทยา จาหน่ายรังนกปลอม (9 สิ งหาคม 2560)
ตัวอย่างข้อบกพร่ องการใช้คาไม่ถูกต้องตามความหมาย
....มีการเผยแพร่ ผา่ นสื่ อออนไลน์ เป็ นหญิงแต่งกายในชุดคอสเพลย์ 3 ราย พูดจาเชิญชวนให้มาดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง โดยระบุวา่ ร้านดังกล่าวมีโปรโมชัน่ เบียร์....
LINE TODAY : จับจริ ง!! สาวเชียร์เบียร์โดนแล้ว ไลฟ์ สดฆษณาโปรโมชั้น เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (1 สิ งหาคม
2560)
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ตัวอย่างข้อบกพร่ องการใช้คาย่อและอักษรย่อ
...นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริ การวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิ ดเผยว่า ปรากฏการณ์
จันทรุ ปราคาบางส่วนในครั้งนี้ เริ่ มตั้งแต่เวลาประมาณ 00.23 น. ของวันที่ 8 สิ งหาคม....
LINE TODAY : สดร.เผยหลายพื้นที่เฮ! ได้ชม “จันทรุ ปราคาบางส่วน” เหนือฟ้ าหน้าฝน (5 สิ งหาคม 2560)
ตัวอย่างข้อบกพร่ องการขาดคาหรื อกลุ่มคาที่ทาให้ประโยคขาดความสมบูรณ์
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการ
พิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) คนใหม่วา่ ที่ประชุม ครม. มีการพิจารณาแต่งตั้ง ง
รักเสนาะ ผูอ้ านวยการสานักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม เป็ นเลขาธิการ สมช.คนใหม่เรี ยบร้อยแล้ว
LINE TODAY : “บิ๊กป้ อม” การันตี “พล.อ.วัลลภ” เลขา สมช.คนใหม่ สนใจความมัน่ คง แถมภาษาดี (1 สิ งหาคม
2560)
ตัวอย่างข้อบกพร่ องการใช้คาลักษณนามไม่ถูกต้อง/ไม่ใช้ลกั ษณนาม
ขณะเดียวกัน ข่าวที่ 2 นักศึกษาไทยรถตกเหวและยังไม่มีการกูซ้ ากรถที่ติดอยูก่ น้ เหว ทั้งที่ผา่ นมาหลาย
วันแล้ว ได้รับความสนใจจากสื่ อมวลชนในสหรัฐฯ มากขึ้น
LINE TODAY : ทีวมี ะกันออกข่าว กูศ้ พ 2 นศ.ไทยช้า (10 สิ งหาคม 2560)
2. ข้อบกพร่ องในด้านตาแหน่งของคา/ข้อความ
ข้อบกพร่ องที่พบมากที่สุดคือ การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง 64 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 9.83 ซึ่งค่อนข้าง
ใกล้เคียงกับข้อบกพร่ องในเรื่ องของการเรี ยงลาดับคา/กลุ่มคาในข้อความไม่ถูกต้อง ที่พบ 58 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ
8.90
ตัวอย่างข้อบกพร่ องการเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง
ตัวอย่างข้อบกพร่ องการเรี ยงลาดับคา/กลุ่มคาในข้อความไม่ถูกต้อง
ผลการชันสูตรพบว่าน้องเป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผา่ นมา แต่ไม่ได้รับการ
รักษา เมื่อเริ่ มเข้ามหาวิทยาลัยทางานร่ างกายไม่ได้พกั ผ่อน ประกอบกับกินอาหารเสริ มกล้ามเนื้อ.....
LINE TODAY : รุ่ นพี่มหา’ลัยดังปั ดสัง่ วิง่ หลังรุ่ นน้องช็อกตายคางานปฐมนิเทศ-แม่เด็กคาดโรคกาเริ บ (5
สิ งหาคม 2560)
ตัวอย่างข้อบกพร่ องในเรื่ องของการเรี ยงลาดับคา/กลุ่มคาในข้อความไม่ถูกต้อง
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในพื้นที่น้ าท่วม ภาคอีสาน ได้แก่
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริ มการบริ จาคและสร้างแรงจูงใจในการบริ จาคทรัพย์สิน โดยกาหนดให้เงินบริ จาค ตั้งแต่
วันที่ 5 ก.ค. - 31 ต.ค. 60 ทั้งจากบุคคลธรรมดา บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลทัว่ ไป ที่บริ จาคเงินหรื อ
ทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย สามารถนาเงินดังกล่าวมาหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่ม 1.5 เท่า
LINE TODAY : ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีช่วยผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม (1 สิ งหาคม 2560)
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8. การอภิปรายผล
การรายงานข่าวผ่านโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนเป็ นการรายงานข่าวอีกช่องทางหนึ่งที่มีความทันสมัย สามารถ
นาเสนอข่าวได้ทนั เหตุการณ์ ด้วยรู ปแบบการรายงานข่าวทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายเหมือนกับข่าวในหนังสื อพิมพ์
กระดาษทัว่ ไป ภาษาที่ ใช้ในการรายงานข่าวเป็ นภาษาที่ มีลกั ษณะเฉพาะ ที่ ตอ้ งการเร้าความสนใจของผูอ้ ่านให้
สนใจติดตามเนื้ อหาของข่าว นอกจากจะมีลีลาการเขียนข่าวที่ แตกต่างไปจากการเขียนความเรี ยงประเภทอื่นๆ
แล้ว สานักข่าวที่เน้นการรายงานข่าวเชิงคุณภาพหรื อเชิงปริ มาณ เนื้อหาของข่าวว่าเป็ นข่าวหนักหรื อข่าวเบา ก็เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ภาษาข่าวมีลกั ษณะเฉพาะตัว
เมื่อเปรี ยบเทียบข้อได้เปรี ยบของการรายงานข่าวทางสมาร์ทโฟนกับสื่ อช่องทางอื่นๆ พบว่า ผูเ้ ขียนข่าว
นิ ยมแทรกภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว คลิปที่ เป็ นข่าว คลิปบทสัมภาษณ์ ประกอบการเขียนข่าว ซึ่ งทาให้เกิดความ
น่ าสนใจมากกว่าหนังสื อพิม พ์ที่ เป็ นกระดาษ แม้ว่ารู ป แบบของการรายงานข่าวในอิ น เทอร์ เน็ ต จะมี ลกั ษณะ
ใกล้เคียงกันกับการรายงานข่าวในสมาร์ ทโฟน แต่การรายงานข่าวในสมาร์ ทโฟนก็ได้รับความสนใจอยูไ่ ม่นอ้ ย
เพราะนอกจากจะสะดวกในการเข้าถึ งแอปพลิเคชันนี้ แล้ว ยังไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ ม อีกทั้งหัวเรื่ องที่ นามา
รายงานใน LINE TODAY นั้นมีหลากหลายรู ปแบบที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย และรายงานข่าวได้ครอบคลุม ไม่
ว่าจะเป็ นข่าวที่ เป็ นประเด็นสาคัญในอดี ต หรื อปั จจุบัน และข่าวนามาการเผยแพร่ ในสื่ ออื่ น ๆ เช่น ทวิตเตอร์
เฟสบุค้ เป็ นต้น นอกจากนี้ผอู ้ ่านข่าวยังสามารถอ่านข่าวย้อนหลังได้ โดยไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องของเวลา และผูเ้ ขียน
ข่าวก็สามารถให้รายละเอียดของข่าวได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีขอ้ กาจัดในเรื่ องของพื้นที่ในการเขียนข่าวอีกด้วย
แม้วา่ ภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าวจะมีลกั ษณะพิเศษที่ ต่างไปจากงานเขียนประเภทประเภทอื่นๆ ในแง่ที่
ผูเ้ ขียนมักเลือกใช้กลวิธีการเขียนที่สามารถสร้างความน่าสนใจ แต่ขอ้ จากัดในเรื่ องของเวลาที่ตอ้ งการรายงานข่าว
อย่างเร่ งรี บให้ทนั ต่อสถานการณ์ รวมถึงทักษะการเขียน และประสบการณ์ในการเขียนข่าวของผูเ้ ขียนข่าว เหล่านี้
ล้วนเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดข้อบกพร่ องในการใช้ภาษา ผูเ้ ขียนข่าวจึงควรต้องคานึงถึงการเลือกใช้ถอ้ ยคาให้
เหมาะกับบุคคล โอกาสและกาลเทศะ ทั้งยังต้องระวังในเรื่ องของการใช้ภาษากากวมหรื อคลุมเครื อ เพื่อให้การ
นาเสนอข่าวถูกต้องตามความเป็ นจริ งมากที่สุด

9. ข้ อเสนอแนะ
ควรศึกษาการใช้ภาษาของข่าวด้วยรู ปแบบอื่นๆ เช่น วิธีการเล่าข่าว การรายงานเชิงตีความ การรายงาน
ข่าวเชิงสื บสวน หรื อ การศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบการเขียนข่าวในหนังสื อพิมพ์และออนไลน์ เป็ นต้น

10. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์สุชารัตน์ ศศิพฒั นวงษ์ ที่กรุ ณาให้คาแนะนา และตรวจสอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ใช้ในการวิจยั
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บทคัดย่อ
วิท ยานิ พ นธ์ฉ บับ นี้ ศึกษาสภาพปั ญ หาเกี่ ยวกับความรั บ ผิดต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ น จากสิ น ค้าที่ ไม่
ปลอดภัยศึกษากรณี ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยทาการศึกษาความรับผิดที่เกิดจากความเสี ยหายจาก
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย เพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
ประเทศไทยมี กฎหมายที่ ควบคุ มความรับ ผิดต่ อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ น จากสิ น ค้าที่ ไม่ป ลอดภัย คื อ
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ซึ่ งกฎหมายดังกล่าวมีมาตรการความรับผิดต่อ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยอยูแ่ ล้ว แต่ก็ยงั ไม่สามารถครอบคลุมไปถึงความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
จากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย ในเรื่ องผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ผลจากการศึ กษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มี ขอ้ เสนอแนะให้กฎหมายในประเทศไทยควรคานึ งถึงการคุม้ ครอง
สิ่ งแวดล้อมจากกรณี ที่มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้นจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย โดยแก้ไขมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ให้ครอบคลุมไปถึงการก่อให้เกิดความ
เสี ยหายของสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งในพระราชบัญญัติดงั กล่าวควรจะส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้เกิดการผลิตสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมก็จะทาให้สินค้านั้นได้รับความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น

ABSTRACT
This thesis aims at studying about liability for damage arising from unsafe product in case of the
environmental friendly product. In respect of liability for damage arising from unsafe product, the study aims
at suggesting appropriate legal measure in this regard.
The related laws are the Liability for Damage Arising from Unsafe Product Act B.E. 2551 and the
Consumer Protection Act B.E. 2522 Amendment No. 3 B.E. 2556 that already included measure of liability for
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damage arising from unsafe products but do not cover damage arising from unsafe products in connection with
an environmental impact.
The researcher suggests such Thai laws should take into account of environmental protection by
extending coverage to a cause of unsafe product having an effect to environment in relation to damage arising
from unsafe products by revision of Section 5 of the Liability for Damage Arising from Unsafe Product Act
B.E. 2551 and by keeping in mind of the act. should promote and support production of the environmental
friendly product for augmenting safe products as a whole.

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั มีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจอย่างรุ นแรง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของโลก ที่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ วของจานวนประชากร ทาให้ความต้องการสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
เพื่อการดารงชี พมี มากขึ้ น เป็ นสาเหตุให้ผูป้ ระกอบการและผูผ้ ลิ ตสิ นค้าต่างๆพยายามคิดค้นวิธีการผลิ ตแบบ
สมัยใหม่ เพื่อนามาใช้ผลิตสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคโดยผูป้ ระกอบการและผูผ้ ลิตสิ นค้าต่างๆภาคเอกชนที่จะต้อง
มีการแข่งขันกันผลิตสิ นค้า เครื่ องอุปโภค และบริ โภคออกสู่ ตลาด เพื่อตอบสนองกับการเจริ ญเติบโตและการ
ขยายตัวของจานวนประชากร ซึ่ งการแข่งขันทางธุ รกิ จถือเป็ นการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาด
รวมถึงการแข่งขันกันเพื่อให้ได้เป็ นผูน้ าตลาด ทาให้องค์กรธุรกิ จต่างๆจึงต่างมุ่งศึกษา วิจยั และแสวงหาความรู ้
สมัยใหม่ อีกทั้งยังพยายามคิดค้นวิจยั โดยใช้เทคโนโลยีช้ นั สูงเข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของตน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคอย่างสู งสุ ด ซึ่ งการ
แข่งขันดังกล่าวมีความสาคัญยิง่ ในการดาเนินธุรกิจที่ต่างก็มุ่งหวังผลตอบแทนคือกาไรสูงสุดในการดาเนินธุรกิจ
เมื่อผูบ้ ริ โภคนาสิ นค้าที่ ชารุ ดบกพร่ องหรื อมีความไม่ปลอดภัยไปใช้ โดยไม่ทราบว่าสิ นค้านั้นมีความ
ช ารุ ด บกพร่ อ งอย่า งไรย่อ มก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย สุ ข ภาพ อนามัย หรื อ จิ ต ใจ ยัง รวมไปถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมได้ เช่น กรณี การระเบิดของแบตเตอรี่ หรื ออุปกรณ์เสริ มของโทรศัพท์มือถือที่
ไม่ได้มาตรฐานแล้วก่อให้เกิ ดเพลิงไหม้ไปที่ บา้ นเรื อนของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย หรื อกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคใช้
เครื่ องสาอางหรื อผลิตภัณฑ์เสริ มความงามบางชนิ ดแล้วเกิดอันตรายขึ้นกับผิวหนังหรื อร่ างกายตามมา หรื อกรณี
เครื่ องทาน้ าอุ่นเกิ ดไฟฟ้ ารั่วทาให้เกิดไฟดูดผูใ้ ช้จนเสี ยชีวิต1 เป็ นต้น เมื่อเกิดความเสี ยหายขึ้นแล้วก็เป็ นปั ญหาที่
ผูบ้ ริ โภคจะต้องพิ สู จน์ ให้ได้ว่าความเสี ยหายนั้น เกิ ด จากการใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ห รื อ เกิ ด จากความบกพร่ องในตัว
ผลิตภัณฑ์นั่นเอง ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ สาคัญของผูบ้ ริ โภคเพราะผูบ้ ริ โภคไม่มีสามารถพิสูจน์ได้หรื อพิสูจน์ได้ยาก
เพราะผูบ้ ริ โภคไม่สามารถทราบถึ งขบวนการและขั้นตอนในการผลิตที่ สลับซับซ้อนของผลิตภัณฑ์น้ ันได้ ซึ่ ง
ปั จจุบนั พบว่าจะมีเพียงกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและกฎหมายความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัยเท่านั้นที่ จะเอาผิดผูผ้ ลิตสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่ งเป็ นเพียงขั้นตอนการเยียวยาและแก้ไขปั ญหาที่
ปลายเหตุ ไม่ทาให้ผทู ้ ี่ได้รับความเสี ยหายได้รับการเยียวยา หรื อการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม จึงเป็ นสาเหตุทาให้

มานิ ต ย์ วงศ์เสรี แ ละคณะ. (2550). ความรั บ ผิด ต่ อ ความเสี ย หายที่ เกิด ขึ้น จากสิ น ค้ า. กรุ ง เทพมหานคร :
สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน. หน้า 45.
1
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ปั ญหาดังกล่าวที่ เกิ ดขึ้นกับผูบ้ ริ โภคไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างตรงจุด ประเทศไทยจึ งควรบัญญัติ กฎหมายที่
สามารถป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย หรื อไม่ได้มาตรฐานให้แก่ผบู ้ ริ โภคอันเป็ น
สาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อชีวติ ร่ างกาย ทรัพย์สิน หรื อสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ได้รับการป้ องกัน2
ในฐานะที่ผวู ้ ิจยั เป็ นผูศ้ ึกษาด้านนิติศาสตร์ และทราบปั ญหาจากผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคข้างต้น ผูว้ ิจยั จึง
เกิดแรงบันดาลใจที่จะทาการศึ กษา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมายดังกล่าวโดยการนามาตรการทาง
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมาพัฒนา เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดจากการใช้สินค้าที่ ไม่ปลอดภัย และ
เพื่อแก้ไขปั ญหาที่ มีอยู่ในปั จจุบนั ให้หมดสิ้ นไป ทั้งนี้ แม้ว่าในปั จจุ บนั ประเทศไทยจะมี กฎหมายหลายฉบับที่
ควบคุมเกี่ ยวกับสิ นค้าและผลิ ตภัณ ฑ์แต่ก็ไม่สามารถครอบคลุมสิ น ค้าและผลิ ตภัณ ฑ์ได้ทุกประเภท อี กทั้งใน
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 จากการศึกษาพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ยังมิได้มีการกาหนดให้ความคุม้ ครองครอบคลุมในส่ วนนี้ เท่าใดนัก อีกทั้งความตื่นตัวด้านการคุม้ ครอง
ความเสี ยหายที่ เกิ ดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยนับว่ายังน้อยอยู่มาก ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อ
ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ยังไม่มีหลักความรับผิดเด็ดขาดหรื อความรับผิดโดย
เคร่ งครั ด ที่ เกี่ ยวกับ เรื่ อ งของการก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายจากสิ น ค้าที่ ไม่ ป ลอดภัย ในเรื่ อ งของผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดงั กล่าว ซึ่ งจะต้องใช้การเปรี ยบเที ยบใน
กฎหมายต่างๆของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี้
1) ความรับผิดเด็ดขาดในกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ลักษณะละเมิด คือการกาหนดความรับผิดของ
บุคคลโดยไม่ตอ้ งพิสูจน์ถึงความผิด ว่าผูก้ ระทาได้กระทาการโดยประมาทหรื อกระทาโดยเจตนา
2) ความรับผิดเด็ดขาดในกฎหมายที่มีโทษทางอาญา คือการกาหนดความรับผิดของบุคคลโดยไม่
คานึงถึงสภาวะจิตใจของผูก้ ระทาความผิด ไม่คานึงว่าผูก้ ระทาผิดจะได้กระทาโดยประมาทหรื อเจตนาหรื อไม่
3) ความรั บผิดเด็ดขาดในพระราชบัญ ญัติ ความรั บ ผิดต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นจากสิ น ค้าที่ ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเกือบทุกประเด็นในพระราชบัญญัติน้ ีจะกาหนดให้ผปู ้ ระกอบการต้อง
รั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ นจากสิ น ค้า ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย กับ ผลกระทบต่ อ ผู ้เกี่ ย วข้อ งหรื อ ผู ้บ ริ โ ภค โดย
ผูป้ ระกอบการจะต้องรับผิดโดยเคร่ งครัด กล่าวคือผูเ้ สี ยหายไม่ตอ้ งพิสูจน์ถึงการจงใจหรื อความประมาทเลินเล่อ
ของผูป้ ระกอบการ เพียงแต่ตอ้ งพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ นค้ามี ความชารุ ด บกพร่ อง และก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อตัว
ผูบ้ ริ โภคอย่างไรเท่านั้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ การป้ องกัน ความเสี ย หายที่ เกิ ด จากการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข องต่ างประเทศ เช่ น ใน
สหรัฐอเมริ กา ประเทศญี่ปุ่น เป็ นต้น สังเกตได้วา่ มีความแตกต่างจากประเทศไทยที่กระบวนการดาเนินคดีเป็ นไป
อย่างล่าช้าส่ งผลให้เมื่ อเกิ ดความเสี ยหายหรื ออันตรายจากสิ นค้ากว่าผูบ้ ริ โภคจะได้รับการเยียวยาชดเชยความ
เสี ยหายได้น้ นั ใช้เวลานานมาก ซึ่ งอาจทาให้ผไู ้ ด้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ได้รับการเยียวยา และ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ก่อให้เกิดปั ญหาและความเสี ยหายต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยอย่างมาก อีก
ทั้งประเทศไทยควรนาหลักกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่มีมาตรการป้ องกันล่วงหน้าต่อความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

ปิ ลันธนา เล่าอัครภาคย์. (2552). ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับความรับผิดต่ อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้ าทีไ่ ม่
ปลอดภัย. วิทยานิพนธ์ปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง. หน้า 46.
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(Precautionary Principle for Product Liability Measure) ของประเทศอังกฤษที่ใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั โดยบัญญัติ
อยู่ใน พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค ค.ศ. 1987 (Consumer Protection Act 1987 หรื อ The CPA) ซึ่ งเป็ น
วิธีการป้ องกันความเสี ยหายที่ เกิ ดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสาคัญมากเนื่ องจากเป็ นการแก้ไขที่ ตน้ เหตุของ
ปั ญหาโดยการจัดการกับความไม่แน่ นอนในการผลิตสิ นค้า หรื อความเสี่ ยงที่ จะเกิดขึ้นจากความชารุ ดบกพร่ อง
ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภคในประเทศไทยด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
ได้รับความปลอดภัยในการอุปโภคและบริ โภคสิ นค้า ประเทศไทยจึงควรมีมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค โดยให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความเสี ยหายจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยในเรื่ องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และเกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ใน
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้รับความคุม้ ครองอย่างเป็ นธรรม ซึ่ งย่อมจะเป็ นประโยชน์ต่อทุกๆภาค
ส่วนโดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศและกลุ่มคนอื่นๆ เกี่ยวข้องต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความหมาย และทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในด้านการคุ ้ม ครองความ
เสี ยหายที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
2. เพื่อศึ กษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นจาก
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปั ญหาของความเสี ยหายที่เกิดจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยในประเทศไทย
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดความเป็ นธรรม และสามารถบังคับใช้ได้จริ ง

3. สมมติฐานของการวิจัย
หากนาแนวทางการพัฒนามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจาก
สิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย ด้วยการบัญ ญัติให้มีการกาหนดมาตรการคุ ม้ ครองก่ อนล่วงหน้าให้สอดรั บกับมาตรการ
คุม้ ครองในภายหลัง อีกทั้งบัญญัติในเรื่ องความรับผิดอย่างเคร่ งครัดจากการกาหนดความรับผิดของผูผ้ ลิตสิ นค้า
ในสิ นค้า ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย โดยให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ความรั บ ผิ ด ต่ อ ผู ้บ ริ โภค ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และ
พระราชบัญญัติความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ก็จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่าง
เป็ นธรรมและมีประสิ ทธิภาพในอันที่จะเยียวยาผูบ้ ริ โภคที่ได้รับความเสี ยหายได้อย่างทันท่วงที และไม่ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ท าการค้น คว้าโดยใช้วิธีศึ กษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็ นการศึ กษาค้น คว้าและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากหนังสื อ บทความ เอกสาร และวารสารกฎหมายที่เกี่ยวกับความเสี ยหายที่เกิดจากการใช้สินค้า
ที่ไม่ปลอดภัย คาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ เป็ นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลทางกฎหมายจาก
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เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงคาอธิบาย บทความ หรื อข้อคิดเห็นต่างๆโดย
ศึกษาเปรี ยบเที ยบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศ กับหลักกฎหมายของไทย รวมถึงคาพิพากษาของศาล แล้ว
นามาวิเคราะห์ สรุ ปผลและเสนอแนะแนวทางและมาตรการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว

5. สรุ ปผลการวิจัย
การผลิตสิ นค้าส่ วนมากใช้ความรู ้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ ทันสมัยเป็ นอย่าง
มาก ทาให้ในบางครั้งผูบ้ ริ โภคไม่สามารถตรวจพบได้วา่ สิ นค้านั้นมีความปลอดภัยหรื อไม่ปลอดภัย หากสิ นค้านั้น
เป็ นสิ น ค้าที่ ไม่ป ลอดภัยอาจจะก่ อให้เกิ ดอัน ตรายต่อชี วิต ร่ างกาย สุ ขภาพ อนามัย จิ ต ใจ หรื อทรั พย์สิ น ของ
ผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังรวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งความเสี ยหายจากสิ นค้าที่ ไม่
ปลอดภัยแล้วเกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติน้ นั ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 กลับมิได้บญ
ั ญัติถึงความเสี ยหายในส่ วนนี้ ไว้โดยชัดแจ้ง ซึ่ ง
การที่ พระราชบัญญัติดงั กล่าวมิได้บญ
ั ญัติในเรื่ องความเสี ยหายที่ เกิ ดจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัยที่ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมไว้ จึ งเกิ ดเป็ นปั ญหาว่าหากเกิดความเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อทรัพยากรธรรมชาติจากสิ นค้าที่ไม่
ปลอดภัยจะใช้บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.
2551 มากาหนดความรับผิดที่ เกิ ดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย ผูว้ ิจยั เห็นว่าจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องบัญญัติเพิ่มเติม
กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่ องความเสี ยหายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็ นอุดช่องว่าง
ของกฎหมาย เป็ นการเสริ มสร้างความปลอดภัยของสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อให้กฎหมายมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งการที่ พ ระราชบัญ ญัติ ดัง กล่ าวมิ ไ ด้มี บ ทบัญ ญัติ ค รอบคลุ ม ไปถึ งผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น มิได้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศัก ราช 2560 ที่ ได้ก าหนด เรื่ องเกี่ ยวกับ การคุ ม้ ครองสิ่ งแวดล้อมและทรั พ ยากรธรรมชาติ น้ ัน พบว่าใน
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ได้ว างกรอบของการคุ ้ม ครองสิ่ งแวดล้อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ในมาตรา 57 และมาตรา 58
หลัก ความรั บ ผิ ด โดยเคร่ ง ครั ด ในพระราชบัญ ญัติ ดัง กล่ า วเป็ นการก าหนดไว้อ ย่างกว้าง และไม่
ครอบคลุมถึงความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยในเรื่ องของผลกระทบที่ไปเกิดกับสิ่ งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ผูป้ ระกอบการกระทาสิ นค้าที่ก่อให้เกิดน้ าเสี ย หรื อกรณี การปล่อยโคมลอยแล้วไปตกใน
ป่ าหรื อบ้านเรื อนของประชาชนก่อให้เกิดไฟไหม้ป่า เพราะตัวผลิตภัณฑ์โคมลอยนั้นทาจากกระดาษหรื อผ้าบางๆ
ยึดติดกับตัวโคมด้วยเชือกและลวดอ่อน ใช้กระดาษ ชุบเทียน ขี้ผ้ ึง หรื อพาราฟิ นเป็ นเชื้อเพลิง เมื่อจะปล่อยจึงจุด
ไฟสุ มควันให้ลอยขึ้นไปในอากาศปั ญหาที่เกิดขึ้นเริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการจุดติดไฟของเชื้ อเพลิงซึ่ งทาให้เกิ ดกลิ่น
และควันส่ งผลให้เกิ ดความราคาญต่อบ้านเรื อนที่ อยู่ในบริ เวณนั้นได้ นอกจากนี้ อีกปั ญหาสาคัญ ที่ ตามมาเมื่ อ
เชื้อเพลิงของโคมลอยเผาไหม้หมด คือโคมลอยจะตกลงไปติดอยูก่ บั หลังคาบ้านเรื อนหรื อสายไฟแรงสู ง ซึ่ งอาจ
ทาให้เกิดเพลิงไหม้สร้างความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่น้ นั ได้ รวมถึงซากโคมลอยที่เผาไหม้ไม่
หมดและตกลงสู่ พ้ืนก็จะกลายเป็ นปั ญหามูลฝอยในพื้นที่ อีกด้วย ซึ่ งอาจจะเกิดปั ญหาทาให้เกิ ดความเสี ยหายแก่
ร่ างกาย จิ ตใจ หรื อทรัพย์สินของผูเ้ สี ยหาย ซึ่ งปั ญหาการไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่ องการคุม้ ครองสิ ทธิ
ของผูบ้ ริ โภค และสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยในพระราชบัญญัติความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
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จากสิ น ค้าที่ ไม่ ป ลอดภัย พ.ศ. 2551 เพื่ อ เป็ นการคุ ้ม ครองสิ่ ง แวดล้อ มตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริ กาและประเทศอังกฤษมีบทบัญญัติใน
เรื่ องของการก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิ ดจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัยไว้ใน
หลักความรับผิดโดยเคร่ งครัด ซึ่ งกฎหมายในเรื่ องดังกล่าวของประเทศอังกฤษ กล่าวคือความไม่ปลอดภัยของ
สิ นค้าใน พระราชบัญ ญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ค.ศ. 1987 มาตรา 3 ได้ให้คานิ ยามของคาว่า “ความไม่ปลอดภัย”
หมายถึง สิ นค้าที่ มีความชารุ ดบกพร่ องขาดความปลอดภัยอันพึงคาดหมายได้โดยบุคคลทัว่ ไป โดยหมายความ
รวมถึงความปลอดภัยในชิ้นส่ วนที่ใช้ในการผลิต หรื อประกอบเป็ นสิ นค้าขึ้นสุดท้ายที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ทรัพย์สิน ชี วิต ร่ างกาย สิ่ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับการพิจารณาความไม่ปลอดภัยในสิ่ งที่ คน
ทัว่ ไปมีสิทธิที่จะคาดหวังในความปลอดภัยจากสิ นค้าจะต้องคานึงถึงสภาวะแวดล้อม รวมถึง
1) ลักษณะและวัตถุประสงค์ในการนาผลิ ตภัณ ฑ์ออกวางสู่ ท้องตลาดของผลิตภัณฑ์ที่นาออกสู่
ท้องตลาด เช่น การบรรจุ การใช้เครื่ องหมาย และคาแนะนาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรื อการคาเตือนเกี่ยวกับการ
กระทาหรื อการงดเว้นการกระทาในสิ่ งที่มีอยูห่ รื อเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
2) สิ่ งใดก็ตามที่มีเหตุผลอันสมควรคาดหวังได้วา่ ควรจะต้องมีหรื อเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์น้ นั และ
3) ช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์น้ นั ถูกนาออกจาหน่ายโดยผูผ้ ลิตไปยังบุคคลอื่น
ส่วนในสหรัฐอเมริ กานั้นมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัดไว้วา่ ผูผ้ ลิตจะต้องใช้ความ
ระมัดระวังและป้ องกันให้ดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าสิ นค้ามีคุณภาพ และความปลอดภัยต่อการบริ โภค มิฉะนั้นแล้ว
ถ้าเกิดความเสี ยหายขึ้นจากสิ นค้าไม่ปลอดภัย อาจทาให้ผผู ้ ลิตต้องรับผิดต่อผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้สินค้าได้ ถึงแม้ว่า
ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายจะไม่ได้ประมาทเลินเล่อในการตรวจสอบดูแลการผลิตก็ตาม ดังนั้นหลักความรับผิดโดยเด็ดขาด
(Strict Liability) จึงเป็ นพื้นฐานที่สาคัญของ Restatement of The Law Third, Torts : Product Liability มาตรา 402
A มุ่งเน้นไปที่ลกั ษณะสิ นค้าของจาเลยเป็ นผูผ้ ลิตและความเสี ยหายจากผลิตภัณฑ์ ตลอดถึงการคุม้ ครองประโยชน์
สาธารณะส่ วนรวม ยังรวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสาคัญ เช่น ผูบ้ ริ โภคทิ้ง
หมึกพิมพ์ หรื อทิ้งลิปสติกที่ติดทนนาน ซึ่ งสารพิษที่ อยูใ่ นสิ นค้าดังกล่าวมีความคงทนมาก และย่อยสลายได้ยาก
ลงในแม่น้ า ทันทีที่มีการทิ้งสิ นค้าดังกล่าวก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สิ่ งแวดล้อม และระบบนิเวศได้
ทาให้สหรัฐอเมริ กาเล็งเห็ น ถึงปั ญหาที่ เกิ ดจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัยที่ ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจึ งได้มีการ
บัญญัติกฎหมายให้มีความครอบคลุมไปถึงการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
เมื่อเปรี ยบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายต่างประเทศทั้ง 2 ประเทศข้างต้น จึงจาเป็ นต้องมี
การแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย
พ.ศ. 2551 ว่า “เมื่อเกิดความเสี ยหายจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยแล้ว และความเสี ยหายนั้นกระทบไปถึงสิ่ งแวดล้อม
หรื อทรัพยากรธรรมชาติ ผูป้ ระกอบการต้องรับผิด ไม่ว่าการกระทานั้นจะกระทาโดยประมาทหรื อจงใจก็ตาม”
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าหากเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวลงในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
จากสิ น ค้าที่ ไม่ ป ลอดภัย พ.ศ. 2551 จะท าให้ข อบเขตในการรั บ ผิ ด จากความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ น ต่ อ สิ น ค้าที่ ไ ม่
ปลอดภัยของประเทศไทยนั้นมีความครอบคลุมและสามารถป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็ นการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยให้มีการส่งเสริ มและสนับสนุนในผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมให้
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เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด อี กทั้งเพื่ อประโยชน์ ในการรักษาทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย
สามารถนามาปรับใช้กับสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบันได้อย่างทันท่ วงที โดยการกาหมดมาตราการในการ
คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ หากมีการแก้ไขบทบัญญัติใน
มาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 จะส่งผลให้
เกิดการปรับปรุ งบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมให้มีการใช้บงั คับ
อย่างเคร่ งครัด เพื่อให้เกิ ดความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2560 เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในด้ า นการคุ ้ ม ครองและป้ องกั น สิ่ งแวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติได้ดีมากยิง่ ขึ้น

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงความหมาย และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในด้านการคุม้ ครองความ
เสี ยหายที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
2. ทาให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
จากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
3. ทาให้ทราบถึงสภาพปั ญหาของความเสี ยหายที่เกิดจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยในประเทศไทย
4. ทาให้ทราบถึ งข้อเสนอแนะทางการพัฒนากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดความเป็ นธรรม และสามารถบังคับใช้ได้จริ ง

7. ข้ อเสนอแนะ
1. ควรที่ จะแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใน มาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่
เกิ ด ขึ้ น จากสิ น ค้าที่ ไ ม่ ป ลอดภัย พ.ศ. 2551 โดยให้ ค รอบคลุม ถึ งการก่ อ ให้เกิ ด ความเสี ย หายจากสิ น ค้าที่ ไ ม่
ปลอดภัย เรื่ องของผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยบัญญัติวา่
“ผูป้ ระกอบการทุ กคนต้องร่ วมกัน รับ ผิดต่อผูเ้ สี ยหาย ในความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นจากสิ น ค้าที่ ไม่
ปลอดภัย และสิ นค้านั้นได้มีการขายให้แก่ผบู ้ ริ โภคแล้ว ไม่วา่ ความเสี ยหายนั้นจะเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรื อ
ประมาทหรื อไม่ก็ตาม และเมื่อเกิดความเสี ยหายจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยแล้ว และความเสี ยหายนั้นกระทบไปถึง
สิ่ งแวดล้อมหรื อทรัพยากรธรรมชาติ ผูป้ ระกอบการต้องรับผิด ไม่วา่ การกระทานั้นจะกระทาโดยประมาทหรื อจง
ใจก็ตาม”
ผูว้ ิจัยเห็ น ว่าหากเพิ่ ม เติ ม ข้อความดังกล่าวลงในมาตรา 5 ของพระราชบัญ ญัติค วามรั บ ผิด ต่ อความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ก็จะทาให้ขอบเขตในการรับผิดจากความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นต่อ
สิ นค้าที่ ไม่ป ลอดภัยของประเทศไทยนั้น มี ความครอบคลุมและสามารถป้ องกันความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้ น แก่
สิ่ งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยให้สามารถนามา
ปรั บ ใช้กับ สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บัน ได้อ ย่า งทัน ท่ ว งที โดยการก าหมดมาตราการในการคุ ้ม ครอง
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ จะส่ งผลให้เกิดการปรับปรุ งบทบัญญัติ
เกี่ ยวกับสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมให้มีการใช้บังคับอย่างเคร่ งครัด เกิ ดความ
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เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในด้านการคุม้ ครองและป้ องกันสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ดีมากยิง่ ขึ้น
2. การบัญญัติพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ออกใช้
บังคับเพื่อให้เป็ นกฎหมายกลางในการดาเนิ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงการมองเห็นปั ญหา
ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติดงั กล่าวยังขาดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรับ
ผิดโดยเคร่ งครัดของผูป้ ระกอบการ และจะต้องอาศัยบทบัญญัติในกฎหมายแพ่งหรื อการลงโทษผูป้ ระกอบการ
ตามกฎหมายอาญา เพราะว่ายังไม่ มีก ฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในเรื่ อ งดังกล่าว อี กทั้งกฎหมายดังกล่าวเป็ น
กฎหมายกลางแต่กลับไม่มีการนาหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัดบัญญัติไว้ เพียงแต่กาหนดว่าให้ผปู ้ ระกอบการเป็ น
ผูพ้ ิสูจน์ในกรณที่เกิดความเสี ยหายขึ้นว่ามีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าของตนเองเท่านั้น เช่น ในมาตรา 36
ที่กาหนดว่าให้คณะกรรมการมีอานาจในการออกคาสั่งให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูด้ าเนิ นการทดสอบหรื อพิสูจน์
สิ น ค้าที่ เป็ นอัน ตรายต่อ ผูบ้ ริ โภค หากผูป้ ระกอบการพิสู จน์ แล้วพบว่าความเสี ยหายเกิ ดจากการน าเข้าสิ น ค้า
ผูป้ ระกอบการก็มิตอ้ งรับผิด การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจึงยังมีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องความรับผิดโดยเคร่ งครัดของ
ผูป้ ระกอบการ ซึ่ งถือเป็ นการบัญญัติกฎหมายโดยมิได้คานึ งถึงเจตนารมณ์ ของกฎหมาย หลักความรับผิดโดย
เคร่ งครัด คือการกาหนดให้ผปู ้ ระกอบการต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดจากสิ นค้าที่ตนผลิต นาเข้า หรื อ
จาหน่ าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิ ดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อหรื อไม่ โดยปกติ แล้วบุ คคลจะต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสี ยหายก็ต่อเมื่อมีการกระทาการใดที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสี ยหาย ซึ่งทาให้ผผู ้ ลิตต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายที่
เกิดขึ้น
ผูว้ ิจยั เห็ นควรว่าจะต้องแก้ไขเพิ่มเติ มในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 มาตรา 36 โดยกาหนดว่า “ผูป้ ระกอบการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดจากสิ นค้า
ที่ ตนผลิ ต นาเข้า หรื อจาหน่ าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิ ดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อหรื อไม่” เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ขอบเขตให้ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง ขั้น ตอนการผลิ ต การน าเข้า หรื อ การจ าหน่ า ยก็ จ ะท าให้ ก ฎหมายดัง กล่ า วมี
ประสิ ทธิภาพในการใช้บงั คับกับผูป้ ระกอบการได้มากยิง่ ขึ้น
ดังนั้น จะเห็ น ได้ว่าโดยทั่วไปบุ ค คลจะต้องรั บ ผิดชดใช้ค่าเสี ยหายก็ต่อ เมื่ อได้ก ระท าการใดอัน เป็ น
ความผิดหรื อสิ่ งที่ผิด อย่างไรก็ตามหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัดนั้นเป็ นแนวคิดที่กาหนดให้ตอ้ งมีความรับผิด
โดยปราศจากความผิด แต่หลักความรับผิดโดยเคร่ งครัดนี้ แม้จะเป็ นการกาหนดความรับผิดไว้อย่างเคร่ งครัดกว่า
หลักกฎหมายทัว่ ไป แต่ก็หาได้หมายความว่า ความรับผิดนี้ เป็ นความรับผิดเด็ดขาดหรื อโดยสมบูรณ์ไม่ เพราะใน
เรื่ องความรับผิดโดยเคร่ งครัดนั้นกฎหมายจะมีการกาหนดเหตุที่ยกเว้นทาให้บุคคลไม่ตอ้ งรับผิดโดยเคร่ งครัดไว้
ด้วย เช่น ความเสี ยหายนั้นเกิดจากเหตุที่ผไู ้ ด้รับความเสี ยหายเป็ นผูก้ ่อขึ้น เป็ นต้น ซึ่งถือว่าเป็ นการอุดช่องว่างของ
กฎหมายได้อย่างแท้จริ ง เพราะหากนาหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัดมาบัญ ญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ก็จะทาให้กฎหมายของประเทศไทยมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น และสามารถอุดช่องว่างในการกระทาความผิดของผูป้ ระกอบการสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยได้อีกด้วย
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกากับดูแลเครื่ องสาอาง โดย
ท าการศึ ก ษาหลัก การพื้ น ฐานของการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค และการควบคุ ม และก ากับ ดู แ ลเครื่ อ งส าอาง เพื่ อ
เสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาการมีกฎหมายหลายฉบับที่ควบคุมกากับดูแลเครื่ องสาอางของประเทศไทย
ได้แก่ พระราชบัญ ญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2558 พระราชบัญ ญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นจากสิ นค้าที่ ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ทาให้เกิดความซ้ าซ้อนกันของกฎหมายและส่ งผลให้
ไม่สามารถควบคุมหรื อกากับดูแลเครื่ องสาอางได้อย่างชัดเจน อีกทั้งกฎหมายในประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติเครื่ องสาอางแห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive ACD)
ผูว้ จิ ยั เห็นควรให้ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายในประเทศไทยให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่ องสาอาง
แห่ งอาเซี ยน (ASEAN Cosmetic Directive ACD) ก็จะทาให้กฎหมายสามารถควบคุมและกากับดูแลเครื่ องสาอาง
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ABSTRACT
This thesis aims at studying legal measure relating to control of cosmetics with reference to
fundamental principles of consumer protection, control and supervision of cosmetics in order to suggest
appropriate and effective legal measures.
The study finds that several governing Thai laws to supervise and control cosmetics i.e. the Cosmetics
Act B.E. 2535 Amendment No. 3 B.E. 2558, the Consumer Protection Act B.E. 2522 Amendment No. 3 B.E.
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2556, the Liability for Damage Arising from Unsafe Product Act B.E. 2551 and the Civil and Commercial Code
engender overlapping laws and indefinite or ineffective control or supervision of cosmetics. Furthermore, these
Thai laws are not pursuance with provisions of the ASEAN Cosmetic Directive (ACD).
The researcher deems appropriate to have revision of these Thai laws to be in line with the ASEAN
Cosmetic Directive (ACD) for more efficient control and supervision of cosmetics by law.

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุ บัน เครื่ อ งส าอางเข้ามามี บ ทบาทมากขึ้ น ในชี วิตประจาวัน ยิ่งในยุค โลกาภิ วฒั น์ ค วามก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีดา้ นต่างๆก็ยงิ่ มีมากขึ้น การผลิตเครื่ องสาอางจึงได้ถูกพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นตามไปด้วย ธุรกิจต่างมี
การผลิตและพัฒนาเครื่ องสาอางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ตอ้ งการใช้เครื่ องสาอางที่มีคุณภาพ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากนวัต กรรมและเทคโนโลยีมี ก ารพัฒ นาอย่า งไม่ ห ยุด นิ่ ง จึ ง ท าให้
เครื่ องสาอางมีการพัฒนาและการปรับปรุ งอยูอ่ ย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งวัฒนธรรมและค่านิ ยมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
การเวลาก็มีส่วนที่ทาให้การเลือกใช้เครื่ องสาอางเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน แต่ในปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็ น
หนึ่ งปั จจัยที่ ไม่ค่อยส่ งผลกระทบต่อความต้องการของการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางมากนัก เพราะเครื่ องสาอางเป็ น
สิ นค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ทุกเพศ ทุกวัย ขึ้นอยูก่ บั ว่าผูบ้ ริ โภคเครื่ องสาอางนั้นมี
วัตถุประสงค์ใดในการเลือกบริ โภค เครื่ อ งสาอางนั้นจัดได้วา่ มีความหลายหลายทั้งในด้านของรู ปแบบ ลักษณะ
การใช้งาน อีกทั้งยังสามารถหาซื้ อได้ง่าย และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีผูผ้ ลิตและผูน้ าเขาหลายราย เพราะเครื่ องสาอาง
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีผบู ้ ริ โภคอยู่ตลอดเวลา ในการเลือกใช้เครื่ องสาอางควรเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับตนเอง
เป็ นสาคัญ เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากการเลือกบริ โภค
ประเทศไทยได้มีกฎหมายพระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
เป็ นแม่บทในการกากับ ดูแลเครื่ องสาอางที่ ผลิ ตหรื อนาเข้ามาจาหน่ ายตั้งแต่ พ.ศ. 2535 มาจนถึ งปั จจุบันและ
ถึ ง แม้ว่า กฎหมายจะมี ข ้อ กฎหมายที่ ชัด เจนในเรื่ อ งของการควบคุ ม เครื่ อ งส าอางแต่ ก็ จ ะมี ผู ้ล ัก ลอบผลิ ต
เครื่ องสาอางออกมาวางขายทั้งๆที่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียน และลักลอบผสมสารอันตรายลงในเครื่ องสาอางไม่วา่ จะเป็ น
สารปรอท (Mercury) ไฮโดรควิโ นน (Hydroquinone) แอมโมเนี ย (Ammonia) หรื อ กรดวิต ามิ น เอ (Retinoic
Acid) ซึ่ งล้ว นแล้ว แต่ เป็ นสารที่ ก ฎหมายก าหนดห้ า มใช้ใ นเครื่ อ งส าอางทั้ งสิ้ น รวมทั้ งการจัด ท าฉลาก
เครื่ อ งส าอางที่ ไม่ ถู ก ต้อ ง เช่ น การไม่ ระบุ ร ายละเอี ย ดของผู ้ผ ลิ ต หรื อ ผู ้น าเข้า การหลอกผูบ้ ริ โภคด้วยการ
หลอกลวงแหล่งที่มาแหล่งผลิตตลอดจนส่ วนผสมของเครื่ องสาอางจนเป็ นเหตุให้ผบู ้ ริ โภคหลงเชื่อ และซื้ อมาใช้
จนได้รับอันตราย เพราะการใช้เครื่ องสาอางเหล่านี้มีความเสี่ ยงต่อการได้รับอันตรายจากสารห้ามใช้ต่างๆมีผลทา
ให้ ผู ้ใ ช้เกิ ด ความระคายเคื อ ง เกิ ด จุ ด ด่ า งด า ผิ ว หน้ า ด า เป็ นฝ้ าถาวรรั ก ษาไม่ ห าย เป็ นต้น ยกตัว อย่ า งเช่ น
เครื่ องส าอางที่ มี ปั ญ หาและมี ผ ลกระทบต่อ ผูบ้ ริ โภค เช่ น ครี มหน้าใส กวาวเครื อขาว ครี ม รั ก ษาฝ้ า ลิ ป สติ ก
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เครื่ องสาอางทาหน้า เครื่ องสาอางทาตา เป็ นต้น ปั ญหาดังกล่าวทาให้การติดตามตัวผูก้ ระทาผิดมารับผิดชอบใน
ความเสี ยหายที่เกิดกับผูบ้ ริ โภค อันเนื่องมาจากการใช้เครื่ องสาอางไม่ได้มาตรฐาน1
การควบคุมการโฆษณาเครื่ องสาอางอยูใ่ นอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ตามพระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 โดยการโฆษณา
เครื่ องสาอางกฎหมายไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งยืน่ ขออนุญาตก่อนทาการโฆษณา เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอก
ร่ างกายจึงไม่มีบทบัญญัติให้ควบคุมการโฆษณาต้องขออนุญาตก่อนทาการโฆษณา จึงไม่มีการบังคับให้ตอ้ งขอ
อนุญาตก่อนทาการโฆษณาแต่อย่างใด โดยให้การโฆษณาเครื่ องสาอางนี้อยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 โดยมี
ปั ญหาจากการโฆษณาสรรพคุณเกินกว่าความเป็ นเครื่ องสาอาง โดยอ้างว่าสามารถบาบัดบรรเทารักษาโรค เช่น
ขจัดสิ วฝ้ า แก้แพ้คนั โรคผิวหนังต่างๆ เป็ นต้น อ้างว่าเกิดผลต่อสุ ขภาพโครงสร้างหรื อการกระทาหน้าที่ใดๆของ
ร่ างกาย เช่น เสริ มทรวงอก สลายไขมัน ลดความอ้วน ปลูกผม กระชับช่องคลอด กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิ ต
เป็ นต้น มี การโฆษณาสู ตรส่ วนประกอบและสรรพคุณ ไม่สอดคล้องกับที่ แจ้งไว้กับสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยามีการนาชื่อหน่วยงานไปรับรองผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต มีการนาข้อความที่ไม่อนุญาตให้
แสดงบนฉลากไปใช้ในการโฆษณา หรื อมีการอ้างผลของผลิตภัณฑ์วา่ ใช้ได้ผลภายในเวลาที่กาหนด จะเห็นได้วา่
การโฆษณายา จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐก่อนจึงจะทาการโฆษณาได้ แต่การโฆษณาเครื่ องสาอางไม่ตอ้ งได้รับ
อนุญาตก่อนการโฆษณา เพียงแค่ทาโฆษณาภายในกรอบกฎหมายที่กาหนดไว้เท่านั้น2
มาตรการในด้านการส่ ง เสริ ม ที่ เกี่ ยวกับ ธุ ร กิ จ เครื่ อ งส าอาง ยังมี ก ฎหมายและระเบี ย บต่ างๆ ที่ เป็ น
อุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนาธุรกิจเครื่ องสาอางของไทยอยูห่ ลายประการ เช่น การส่งเสริ มการลงทุนของภาครัฐ
ยังไม่เอื้ออานวยต่อการส่ งเสริ มพัฒนาการประกอบธุ รกิ จเครื่ องสาอางอย่างครอบคลุม เนื่ องจากมาตรการทาง
กฎหมายในการส่ งเสริ มการลงทุนเครื่ องสาอางที่มีอยูย่ งั ไม่ขยายไปถึงผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมขนาดย่อม
(SMEs) โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับผูป้ ระกอบการผลิตเครื่ องสาอางโอทอป (OTOP) เช่น ผูผ้ ลิตเครื่ องสาอางสมุนไพร
ยังขาดความพร้อมในด้านเงินทุนในการพัฒนา และขยายกิจการเครื่ องสาอางของประเทศไทยให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และการใช้สิทธิประโยชน์ในการนาเข้าและส่งออก
จากการศึ กษาสภาพปั ญหาเกี่ ยวการกระทาความผิดในการผลิตเครื่ องสาอาง พบว่ามีผูฝ้ ่ าฝื นกฎหมาย
จานวนมาก เนื่ องจากบทลงโทษที่ เบาและไม่ รุนแรง โดยมาตรการทางกฎหมายในการก ากับ ดู แลผลิ ตภัณ ฑ์
เครื่ องสาอางตามพระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เป็ นมาตรการทาง
กฎหมายในการก ากับดู แลที่ ไม่ เข้ม งวด เนื่ องจากผลิ ต ภัณ ฑ์เครื่ องสาอางทุ กชนิ ดเป็ นเครื่ อ งสาอางที่ ควบคุ ม
กฎหมายได้กาหนดให้มาจดแจ้งรายละเอี ยดเครื่ องสาอางควบคุ มต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อผ่านการพิจารณา
เอกสารและหลักฐานก็สามารถทา การผลิต หรื อนาเข้าเครื่ องสาอางเพื่อขายแก่ผบู ้ ริ โภคได้ ภายใต้มาตรการที่ ไม่
เข้มงวด ทาให้เกิดปั ญหาในการควบคุมคุณภาพของมาตรฐาน และไม่ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
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ที่ ไม่มีคุณภาพส่ งผลให้เกิ ดอุปสรรคต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของประเทศไทย แม้ภาครัฐได้เปิ ด
โอกาสให้การผลิตเครื่ องสาอางทัว่ ไปเป็ นไปโดยเสรี จึงไม่ได้กาหนดให้เครื่ องสาอางทัว่ ไปต้องมาแจ้งรายละเอียด
ทาให้ภาครัฐไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับผูผ้ ลิตหรื อแหล่งผลิตเครื่ องสาอางทัว่ ไป ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามผลตรวจสอบ
แหล่งที่มาของเครื่ องสาอางได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปั ญหาการลักลอบผสมมสารอันตราย หรื อสารที่กฎหมายห้ามใช้
เป็ นส่ วนผสมในเครื่ องสาอาง ซึ่ งการกระทาดังกล่าวล้วนสร้างความเสี ยหายให้แก่ผบู ้ ริ โภคเป็ นอย่างยิ่งทาให้ไม่
สามารถพัฒนาประสิ ทธิภาพในการติดตามได้ดีเท่าควร
ผูว้ ิจยั เห็ นว่าควรที่ ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในเรื่ องเครื่ องสาอางของประเทศไทย เพื่อเป็ นการ
แก้ไขปั ญหาทางกฎหมายในการควบคุมและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการประกอบธุรกิ จเครื่ องสาอางของประเทศ
ไทย เพื่อพัฒ นาประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขันการผลิ ตเครื่ องส าอางกับ นานาประเทศ และกาหนดคุ ณ ภาพของ
เครื่ องสาอางให้เทียบเท่ากับต่างประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหมาย และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการประกอบธุรกิจการผลิต
สิ นค้าเครื่ องสาอาง
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการประกอบธุรกิจการผลิต
สิ นค้าเครื่ องสาอางในประเทศไทยและต่างประเทศ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาวิเคราะห์ ส ภาพปั ญ หาของการคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคจากความเสี ย หายที่ เกิ ด จากการใช้
เครื่ องสาอางที่ไม่มีคุณภาพ
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเครื่ องสาอาง

3. สมมติฐานของการวิจัย
ปั จจุบนั มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเครื่ องสาอางของประเทศไทยนั้น มีการกากับดูแลที่ไม่เข้มงวด
และบทลงโทษผูป้ ระกอบการหรื อผูผ้ ลิตที่ค่อนข้างเบา รวมทั้งบทบัญญัติทางกฎหมายในการควบคุมและส่งเสริ ม
การประกอบธุ ร กิ จ เครื่ อ งส าอาง ยัง มี ข ้อ บกพร่ อ งท าให้ ก ารควบคุ ม และการส่ ง เสริ ม ของภาครั ฐ ยัง ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ ควร โดยแนวทางในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจาก
การประกอบธุ รกิ จการผลิ ตเครื่ องสาอางของประเทศไทยให้ทันต่อการเจริ ญ เติบโตของธุ รกิ จเครื่ องสาอางใน
ปั จจุบัน ควรมีการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้เครื่ องสาอาง รวมทั้งการ
ส่ งเสริ มและการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางของประเทศไทยให้มีศกั ยภาพรองรับรู ปแบบการแข่งขันใน
ระดับระหว่างประเทศ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้วธิ ี ศึกษาวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยเป็ นการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์
ข้อมูลจากหนังสื อ บทความ เอกสาร คาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็ นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และวารสาร
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กฎหมายที่ เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการประกอบธุรกิจการผลิตเครื่ องสาอาง
ตลอดจนข้อมูลทางกฎหมายจากเว็บไซต์อินเตอร์ เน็ตที่ เกี่ ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงคาอธิ บาย
บทความ หรื อข้อคิดเห็นต่างๆโดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศ กับหลักกฎหมายของไทย
รวมถึงคาพิพากษาของศาล แล้วนามาวิเคราะห์ สรุ ปผลและเสนอแนะแนวทางและมาตรการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว

5. สรุ ปผลการวิจัย
สาหรับหลักเกณฑ์การกากับดูแล และการควบคุมเครื่ องสาอางของประเทศไทยที่มีบงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั
พบว่ากฎหมายแม่บ ทในการกากับ ดู แ ลเครื่ องสาอางคื อ พระราชบัญ ญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. 2535 ฉบับ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และกฎหมายรองที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลเครื่ องสาอาง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย พ.ศ.
2551 เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ไม่สามารถกากับ
ดูแลเครื่ องสาอางได้ครอบคลุมทัว่ ถึงขาดมาตรการการกากับดูแล และการควบคุมเครื่ องสาอางทาให้ไม่สามารถ
ผลิตสิ นค้าเครื่ องสาอางได้อย่างมีมาตรฐานพบปั ญหาหรื อข้อบกพร่ องจากของการกากับดูแล และการควบคุ ม
เครื่ อ งส าอางของประเทศไทย คื อ การขึ้ น ทะเบี ยนและรั บ แจ้งเครื่ อ งส าอาง ฉลาก การควบคุ ม การโฆษณา
เครื่ องสาอาง การดาเนินการเกี่ยวกับเครื่ องสาอางที่ไม่ถูกต้อง และความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้า
ไม่ปลอดภัย ดังต่อไปนี้
1) มาตรการในการกากับดูแลและการควบคุมการผลิตเครื่ องสาอาง คือปั ญหาการขึ้นทะเบียนและการ
รับจดแจ้งเครื่ องสาอาง พบว่า มาตรการเกี่ ยวกับเครื่ องสาอางควบคุมไม่ได้มีการบัญญัติเกี่ ยวกับการไม่รับแจ้ง
เครื่ องสาอางควบคุมในกรณี เครื่ องสาอางนั้นไม่ปลอดภัยในการใช้เครื่ องสาอางนั้นใช้ชื่อไปในทานองโอ้อวด ไม่
สุภาพ หรื ออาจทาให้เข้าใจผิดจากความจริ งเครื่ องสาอางที่ใช้ชื่อไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรื อ
ส่อไปในทางทาลายคุณค่าของภาษาไทย หรื อสถานที่ผลิตเครื่ องมือ และเครื่ องใช้ในการผลิตของผูผ้ ลิตเพื่อขายไม่
ถูกต้องพนัก งานเจ้าหน้าที่ จะสามารถใช้ดุลพิ นิ จไม่ รับขึ้ นทะเบี ยนได้ห รื อ ไม่ อนั เป็ นเหตุให้เกิ ดช่ องว่างของ
กฎหมายในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับแจ้งเครื่ องสาอาง
เมื่ อพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ไม่ได้บัญ ญัติ
เกี่ ยวกับการไม่ รับ แจ้งเครื่ องสาอางควบคุ ม ไว้พ นักงานเจ้าหน้าที่ จะสามารถพิ จารณาไม่รับ แจ้งเครื่ องส าอาง
ควบคุ มตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการผลิ ตเพื่อขายหรื อนาเข้าเพื่อขายเครื่ องสาอาง
ควบคุม พ.ศ. 2553 ซึ่ งออกตามความในมาตรา 28 ได้หรื อไม่ประเด็นนี้ ยงั ไม่มีความชัดเจนจึงทาให้การบังคับใช้
มาตรการทางปกครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานเดี ยวกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
เครื่ องส าอางแห่ ง อาเซี ย น (ASEAN Cosmetic Directive ACD) ซึ่ งการก ากับ ดู แ ลและการควบคุ ม การผลิ ต
เครื่ องสาอางจะต้องได้รับใบอนุญาตสาหรั บการประกอบธุรกิจเครื่ องสาอางก่อนที่จะมีการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
ผูข้ อใบอนุ ญาตจะต้องจัดให้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยห้องปฏิ บตั ิการภายในประเทศและยื่นใบรับรองการ
ทดสอบต่อองค์การวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพ สาหรับ ค่าใช้จ่ายใดๆเกี่ ยวกับการทดสอบให้ผูย้ ื่น ขอใบอนุ ญาตเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ และใบอนุญาตการนาเข้า และใบอนุญาตผูผ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการ
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2) มาตรการควบคุมการออกฉลากผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง สามารถแยกได้เป็ น 2 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) การออกฉลากก่อนการจาหน่ ายเครื่ องสาอาง ในพระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. 2535 ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กาหนดให้ฉลากของเครื่ องสาอางที่มีการควบคุมฉลากจะต้องใช้ขอ้ ความตรง
ต่อความจริ ง และไม่มีขอ้ ความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับเครื่ องสาอางซึ่ งจะเห็นได้วา่
กฎหมายได้ให้อานาจดุลพินิจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่วา่ ข้อความอย่างไรเป็ นข้อความที่ตรงต่อความจริ ง และไม่มี
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับเครื่ องสาอางแม้การให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีดุลพินิจ
ในการพิ จ ารณาให้ เหมาะสมแก่ ส ถานการณ์ ก็ ต ามแต่ ห ากพิ จ ารณาในการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องประชาชนนั้ น
ประชาชนไม่สามารถก่ อนล่วงหน้าว่าข้อความอย่างไรที่ อาจก่ อให้เกิ ดความเข้าใจผิด ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะทราบก็
ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการดาเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
(2) การออกฉลากหลังการจาหน่ายเครื่ องสาอาง พบว่าการผลิตเครื่ องสาอางหรื อนาเข้าเครื่ องสาอาง
มี การดาเนิ น การทุ กจังหวัด และให้ผูผ้ ลิ ตหรื อ น าเข้าสามารถแจ้งข้อเท็ จจริ งเกี่ ยวกับ เครื่ องส าอาง เมื่ อมี ก าร
ตรวจสอบพบว่ามี การแสดงฉลากที่ ไม่ถูกต้องหากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในส่ วนภูมิภาคไม่ว่าจะเป็ นผูว้ ่าราชการ
จังหวัด หรื อนายแพทย์สาธารณสุขต้องการให้มีการเลิกใช้ฉลาก หรื อแก้ไขฉลากให้ถูกต้องจะต้องส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจะเป็ นผูเ้ สนอให้คณะกรรมการเครื่ องสาอางออกคาสั่งเลิกใช้ฉลากหรื อดาเนิ นการ
แก้ไขฉลากให้ถูกต้อง ซึ่ งการดาเนิ นการของคณะกรรมการเครื่ องสาอางจะต้องใช้เวลาดาเนิ นการนาน ดังนั้น
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงเลือกที่ จะไม่มีการส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการเครื่ องสาอางทาให้ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมาย และพระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ไม่ได้กาหนด
บทลงโทษกรณี ที่ผผู ้ ลิตหรื อผูน้ าเข้าฝ่ าฝื นหรื อไม่ดาเนิ นการตามคาสั่งของคณะกรรมการที่ ให้เลิกใช้ฉลาก หรื อ
ดาเนิ นการแก้ไขฉลากให้ถูกต้องจะต้องรับโทษ หรื อจะต้องดาเนิ นการเกี่ยวกับฉลากที่จะต้องเลิกใช้อย่างไร ซึ่ ง
เป็ นเหตุทาให้เกิดช่องว่างของมาตรการบังคับให้เป็ นไปตามคาสั่งของคณะกรรมการเครื่ องสาอางทาให้การบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับฉลากไม่เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการผลิตหรื อนาเข้า
เครื่ องสาอางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่ อ พิ จ ารณาบทบัญ ญัติ เครื่ อ งส าอางอาเซี ยน (ASEAN Cosmetic Directive) พบว่า บทบัญ ญัติ
เครื่ องสาอางอาเซี ยนเป็ นการกากับดูแลเครื่ องสาอางให้เป็ นหนึ่ งเดี ยวกันของอาเซี ยน ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อลด
อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี และส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกากับดูแลให้เครื่ องสาอาง
ที่วางตลาดในอาเซี ยนมีความปลอดภัย และมีคุณภาพรวมถึงมีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างในเครื่ องสาอางนั้น ทั้งนี้
ประเทศสมาชิกต้องปรับปรุ งกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมเครื่ องสาอางให้เป็ นการแจ้งรายละเอียดการผลิต หรื อ
การนาเข้าเครื่ องสาอางต่อหน่ วยงานของรัฐที่ กากับดูแลเครื่ องสาอางก่อนที่ เครื่ องสาอางนั้นจะวางจาหน่ ายใน
ท้องตลาดสาหรับการแสดงฉลากได้กาหนดให้ประเทศสมาชิกต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็ นทั้งหมด เพื่อให้มนั่ ใจ
ได้ว่าผลิ ต ภัณ ฑ์เครื่ อ งส าอางที่ ว างจาหน่ ายในประเทศสมาชิ ก แต่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี ก ารแสดงฉลากเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดการแสดงฉลากเครื่ องสาอางของอาเซี ยน และข้อความที่ ให้แสดงจะต้องใช้ตวั อักษรที่ มองเห็ นได้
ชัดเจน และอ่านได้ง่ายในส่ วนข้อ ควรระวังเป็ นพิ เศษในการใช้ที่ต ้องปฏิ บัติ ตามโดยเฉพาะที่ ระบุ ไว้ในช่ อ ง
“เงื่อนไขการใช้และคาเตือนที่ตอ้ งพิมพ์ไว้บนฉลาก” ต้องปรากฏอยูบ่ นฉลาก
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3) การควบคุมการโฆษณาเครื่ องสาอาง มาตรการการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคสาหรับสิ นค้าเครื่ องสาอางยังไม่
เพียงพอ เนื่ องจากมีการโฆษณาที่เกินความจริ งและไม่เป็ นธรรมกับผูบ้ ริ โภคของผูป้ ระกอบการ สามารถโฆษณา
ข้อความใดๆก็ได้โดยไม่ ตอ้ งขออนุ ญ าตจากหน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบ และถึ งแม้จะมี ค าเตื อนที่ ใช้ประกอบใน
โฆษณาแต่ลกั ษณะของคาเตือนก็เป็ นไปโดยไม่เหมาะสม เนื่ องจากมูลค่าของการโฆษณาที่ มีราคาสู ง ทาให้ตอ้ ง
โฆษณาอย่างรวดเร็ วและคาเตือนก็มีขนาดที่ เล็กมากทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่ได้ให้ความสนใจกับคาเตือนดังกล่าวแต่
อย่างใด จากการศึ กษากฎหมายต่างประเทศ คือบทบัญญัติเครื่ องสาอางอาเซี ยน (ASEAN Cosmetic Directive)
พบว่า ประเทศสมาชิกจะต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็ นทั้งหมดเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ สรรพคุณผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
ที่ กล่ าวอ้างนั้น เป็ นไปตามข้อ ก าหนดในแนวทางการกล่ าวอ้างสรรพคุ ณ เครื่ องสาอางของอาเซี ยน (ASEAN
Cosmetic Claims Guideline) โดยทัว่ ไปเรื่ องของการกล่าวอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์จะอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ
แต่ละประเทศ และเป็ นกฎทัว่ ไปว่าการกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางจะต้องได้รับการพิสูจน์โดย
มีหลักฐานสนับสนุ นการกล่าวอ้างดังกล่าวและโดยสู ตร หรื อตารับของเครื่ องสาอางนั้นๆ บริ ษทั หรื อบุ คคลที่
รับผิดชอบในการวางผลิตเครื่ องสาอางในท้องตลาดจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้บนั ทึกรายละเอียดหรื อรู ปแบบการ
วิจยั ที่จดั ทาขึ้นทางวิชาการหรื อรายงานผลทางคลินิกที่จดั หาให้เป็ นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์โดยมีเหตุผลอันควร
ในการใช้รูปแบบการวิจยั ดังกล่าวนั้น
4) การดาเนิ นการเกี่ ยวกับเครื่ องสาอางปลอมและความรับผิดต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นจากสิ นค้าไม่
ปลอดภัย พบว่าตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มุ่งที่จะ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคสิ นค้าที่ ได้รับความเสี ยหายจากการใช้สินค้าที่ ไม่ปลอดภัย แต่ก็ยงั ได้กาหนดข้อพิสูจน์ของ
ผูป้ ระกอบการที่จะนามาอ้าง เพื่อจะไม่ตอ้ งรับผิด ถึงแม้วา่ จะมีกฎหมายฉบับนี้หรื อไม่ผปู ้ ระกอบการจะต้องใส่ใจ
กับกระบวนการการผลิตสิ นค้า วัตถุดิบที่นามาผลิตเป็ นสิ นค้ามากขึ้นเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เมื่อสิ นค้ามีคุณภาพมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสิ นค้าเหล่านั้นก็จะเป็ นที่ ยอมรับในสังคม
การบริ โภคสิ นค้าเหล่านั้น ส่ งผลถึงยอดจาหน่ายสิ นค้าและผลกาไรที่ดียิ่งขึ้นได้ในทางตรงกันข้ามหากมีการผลิต
สิ นค้าที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคแล้วไม่เพียง แต่การถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย แต่อาจส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยง
ของสิ นค้า และผูป้ ระกอบการได้เหมื อนกันจากการพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นจาก
สิ นค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ก็ยงั พบปั ญหาบางประการเกี่ ยวกับปั ญหาภาระการพิสูจน์ของผูเ้ สี ยหาย เช่น การ
เข้าถึงข้อมูลเพื่อพิสูจน์หลักฐาน การเข้าถึงห้องทดลองมีค่าใช้จ่ายในห้องทดลองที่สูง เป็ นต้น
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าการกาหนดภาระการพิสูจน์ของฝ่ ายผูเ้ สี ยหายที่ไม่สามารถ
พิ สู จน์ ได้ว่าสิ น ค้านั้น ไม่ ป ลอดภัยอย่างไร โดยที่ สิ น ค้าในปั จจุ บัน ไม่ ว่าจะผลิ ตภายในประเทศหรื อน าเข้ามี
กระบวนการผลิตที่ใช้ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเป็ นลาดับการที่ผบู ้ ริ โภคจะตรวจ พบว่า
สิ นค้าไม่ปลอดภัยกระทาได้ยากควรแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวโดยระบุให้ชดั เจนว่าในกรณี ที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าไม่ปลอดภัย และผูเ้ สี ยหายร้องขอมายังคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเมื่อ
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคไต่สวน และพบว่าคดีมีมูลคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคต้องให้ความช่วยเหลือ
และดาเนินคดีแทนผูเ้ สี ยหาย โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยทัว่ กัน
กล่าวโดยสรุ ปจากการวิเคราะห์เรื่ องหลักเกณฑ์การกากับดูแล และการควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
ของประเทศไทยและต่างประเทศ ทาให้ได้กรอบแนวทางของหลักเกณฑ์ดงั กล่าวนาไปปรับใช้กบั กฎหมายไทยใน
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พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นจาก
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 เพื่อให้กฎหมายของประเทศไทยสามารถนาไปปรับใช้เกี่ยวกับการกากับดูแล การ
ควบคุมเครื่ องสาอางมีความชัดเจน ความน่าเชื่อถือ และสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัดเทียมกับ
ต่างประเทศ

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงความหมาย และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการประกอบธุรกิจการ
ผลิตสิ นค้าเครื่ องสาอาง
2. ทาให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการประกอบธุรกิจการ
ผลิตสิ นค้าเครื่ องสาอางในประเทศไทยและต่างประเทศ
3. ทาให้ทราบถึงสภาพปั ญหาของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากความเสี ยหายที่เกิดจากการใช้เครื่ องสาอางที่
ไม่มีคุณภาพ
4. ทาให้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเครื่ องสาอาง

7. ข้ อเสนอแนะ
1. ควรแก้ไขปรับปรุ งมาตรการทางกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่ องสาอางแห่งอาเซียน
(ASEAN Cosmetic Directive ACD) เนื่องจากเป็ นพันธกรณี ที่ประเทศไทยต้องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติเครื่ องสาอาง
แห่ งอาเซี ยนนั้น นอกจากนี้ ยงั สามารถช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นอุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องสาอางในประเทศ
ไทยด้วยการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่ องสาอางโดยนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตมาใช้เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิเพื่อพัฒนาคุณภาพของเครื่ องสาอาง ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และส่งเสริ มสนับสนุนการกากับดูแลเครื่ องสาอาง
ให้กบั ผูป้ ระกอบการหรื อผูล้ งทุนมีความสามารถในการแข่งขันให้ทดั เทียมกับอารยประเทศต่อไป
2. ควรนาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะสถานที่ ผลิต เครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ การผลิต ภาชนะบรรจุ
เครื่ องสาอางและสถานที่นาเข้าเครื่ องสาอาง มากาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผจู ้ ดแจ้งต้องปฏิบตั ิ
ตามจากเดิมที่กาหนดเป็ นเงื่อนไขในการรับจดแจ้งเครื่ องสาอาง เนื่องจากกรณี ดงั กล่าวถือเป็ นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
มาตรฐานการผลิตที่ ดีของเครื่ องสาอาง (Good Manufacturing Practice GMP) ซึ่ งในการตรวจสอบต้องใช้ระยะ
เวลานานจึ งไม่สอดคล้องกับหลักการที่ ได้เปลี่ยนแปลงระบบการขออนุ ญาตมาเป็ นระบบการจดแจ้ง ซึ่ งในทาง
ปฏิบตั ิตอ้ งการดาเนิ นการรับจดแจ้งเครื่ องสาอางภายในระยะเวลา 3 วัน จึงไม่สมควรกาหนดให้หลักเกณฑ์น้ ี เป็ น
เงื่อนไขในการพิจารณารับจดแจ้งเครื่ องสาอาง แต่ควรนาไปกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ที่ผจู ้ ดแจ้งต้องปฏิบตั ิตาม ส่วน
การตรวจสอบว่าผูจ้ ดแจ้งได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวหรื อไม่เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาที่จะต้องดาเนินการกากับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (Post-Marketing Control) ให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่ องสาอางแห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive ACD)
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3. ควรมีการกาหนดให้มีความแน่ชดั ไว้ในกฎหมายว่าข้อความที่มีลกั ษณะอย่างไรที่เรี ยกว่า “ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด” และหลักเกณฑ์ที่กาหนดต้องมีความชัดเจน และต้องมีการเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบโดยการ
กาหนดมาตรการให้ฝ่ายปกครองสามารถออกกฎหมายลาดับรอง เช่น ประกาศหรื อระเบียบเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ
ได้ทราบก่อนการทาฉลาก และลดการกระทาความผิดที่เป็ นการฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย เพื่อเป็ นการให้มีการทาฉลาก
ได้อย่างถูกต้อง และเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคที่สามารถตัดสิ นใจเลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การกาหนด
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวยังเป็ นการควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ ายปกครองให้เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกันอีกด้วย ซึ่ ง
ตามแนวทางการดาเนิ นการของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหากมีขอ้ ความที่ มีลกั ษณะเป็ นการบาบัด
บรรเทา หรื อรักษาโรค โดยแก้ไขในพระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
เพิ่มเติมลักษณะของฉลากเครื่ องสาอางเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดให้เกิ ดความชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิ บัติของหน่ วยงาน โดยกาหนดให้ฉลากต้องใช้ขอ้ ความภาษาไทยและมี ขนาดที่ อ่านได้ชัดเจนและกาหนด
ข้อความที่ตอ้ งระบุในฉลากเครื่ องสาอาง เช่น ชื่อเครื่ องสาอาง ชื่อทางการค้า ชื่อและที่ต้ งั ของผูผ้ ลิต และผูน้ าเข้า
ปริ ม าณ วิธี ใช้ ค าแนะนา ชื่ อ สารที่ ใช้เป็ นส่ ว นผสมเครื่ อ งส าอาง รวมทั้งเพิ่ ม เติ ม อ านาจของคณะกรรมการ
เครื่ องสาอางในการประกาศกาหนดข้อความอื่นในฉลากเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค
4. ควรก าหนดการก ากับ ควบคุ ม เครื่ อ งส าอาง ควรปรั บ ปรุ งระบบการก ากับ ควบคุ ม เครื่ อ งส าอาง
เนื่องจากเดิมที่มีเครื่ องสาอาง 3 ประเภท คือเครื่ องสาอางควบคุมที่ตอ้ งขอขึ้นทะเบียน เครื่ องสาอางควบคุมที่ตอ้ ง
แจ้งรายละเอียดเครื่ องสาอาง และเครื่ องสาอางทัว่ ไป มาเป็ นการกาหนดให้เครื่ องสาอางทุกชนิ ดอยู่ภายใต้การ
กากับดูแล และการควบคุมในรู ปแบบเดียว คือการจดแจ้งรายละเอียดเครื่ องสาอางก่อนการผลิตเพื่อขาย นาเข้าเพื่อ
ขาย หรื อรับจ้างผลิตเครื่ องสาอางนั้นและเปลี่ยนระบบการควบคุมจากการอนุมตั ิและอนุญาตมาเป็ นการติดตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์เครื่ อ งสาอางและติ ด ตามเฝ้ าระวังความปลอดภัยของผูบ้ ริ โ ภค ตามบทบัญ ญัติ
เครื่ องสาอางแห่ งอาเซี ยน (ASEAN Cosmetic Directive ACD) ว่าจะต้องได้รับใบอนุ ญาตสาหรับการประกอบ
ธุรกิจเครื่ องสาอางก่อนที่จะมีการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ และผูข้ อใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์
โดยห้องปฏิบตั ิการภายในประเทศและยื่นใบรับรองการทดสอบต่อองค์การวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องสาอาง
5. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เกี่ ยวกับ
รายละเอี ยดของข้อความโฆษณาเครื่ องสาอางที่ ไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค หรื อข้อความที่ ก่อให้ เกิ ดผลเสี ยต่อ
ส่วนรวม โดยให้รวมถึงกรณี ปริ มาณของเครื่ องสาอางด้วย เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่ผปู ้ ระกอบกิจการอาจนาไปโฆษณา
ให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความเข้าใจผิด และในเรื่ องขอบเขตของการห้ามโฆษณาเครื่ องสาอางด้วยวิธีการที่เป็ นอันตราย
โดยให้รวมถึงกรณี การห้ามโฆษณาเครื่ องสาอาง ซึ่ ง ใช้วิธีการที่ ขดั ต่อศีลธรรมอันดี งามของประชาชนด้วย เช่น
การโฆษณาครี มอาบน้า โดยให้นางแบบอาบน้ าในที่ สาธารณะ เป็ นต้น ซึ่ งในบทบัญญัติเครื่ องสาอางอาเซี ยน
(ASEAN Cosmetic Directive) กาหนดให้การกล่าวอ้างสรรพคุ ณ ของผลิ ตภัณ ฑ์เครื่ องสาอางจะต้องได้รับการ
พิสูจน์โดยมีหลักฐานสนับสนุนการกล่าวอ้างเพื่อเป็ นการป้ องกันการการโฆษณาที่เกินจริ ง
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