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วารสารครุศาสตร์
Journal of Education

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษา	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 องค์ความรู	้ 

	 	 ความคิด	ทฤษฎี	ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่	ๆ	ทางการศึกษา	และประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ 

	 	 ต่อวงการศึกษา	

	 2.	 เพ่ือเป็นส่ือกลางเผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการระหว่างนักวิจัยทางการศึกษานักวิชาการศึกษา 

	 	 บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	

	 3.		 เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เจ้าของ 
	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่	ร.ท.	ดร.ณัฏฐชัย	จันทชุม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูษิต	บุญทองเถิง		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรุณี		จันทร์ศิลา		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุทธพงศ์	ทิพย์ชาติ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

บรรณาธิการ 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูษิต	บุญทองเถิง		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

		 อาจารย์สุชาดา	หวังสิทธิเดช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ชัชวาลย์	ลิ้มรัชตะกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

กองบรรณาธิการ 
	 ศาสตราจารย์	ดร.พฤทธิ์	ศิริบรรณพิทักษ์		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ศาสตราจารย์	ดร.ศิริชัย	กาญจนวาสี		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 	

	 ศาสตราจารย์	ดร.ฉวีลักษณ์	บุญยะกาญจน		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
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	 รองศาสตราจารย์	ดร.เกียรติสุดา	ศรีสุข	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฉลอง	ชาตรูประชีวิน	 มหาวิทยาลัยนเรศวร

	 รองศาสตราจารย์	ดร.กนกอร	สมปราชญ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร	ปรีเอี่ยม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ฤทธิเดช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัครพนท์	เนื้อไม้หอม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภัทราวดี	มากมี	 มหาวิทยาลัยบูรพา

	 อาจารย์	ดร.อุดม	ศรีนนท์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Professor James W Chapman  Massey University

ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ตรวจสอบวิชาการประจ�าฉบับ 
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสาท	เนืองเฉลิม	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.บุญชม	ศรีสะอาด	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ณรงค์ฤทธิ์	โสภา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.นิราศ	จันทรจิตร	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ท้ายเรือค�า		 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธูปทอง	กว้างสวัสดิ์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ธีรชัย	บุญมาธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.กนกอร	สมปราชญ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ว่าที่	พ.ต.	ดร.กิตติกรณ์	บ�ารุงบุญ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร	ปรีเอี่ยม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมทรง	สุวพานิช	 ผู้ประเมินอิสระภายนอก

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ทัศนีย์	นาคุณทรง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์	เอกทัศน์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สนิท	ตีเมืองซ้าย		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่	ร.ท.	ดร.ณัฏฐชัย	จันทชุม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่	ร.ต.	ดร.อรัญ	ซุยกระเดื่อง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.รังสรรค์	โฉมยา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชยากานต์	เรืองสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กฤษณา	สมะวรรธนะ	 ผู้ประเมินอิสระภายนอก

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ลดาวัลย์	วัฒนบุตร	 ผู้ประเมินอิสระภายนอก

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิระพร	ชะโน	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จันทร์เพ็ญ	ภูโสภา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ดไนยา	สังเกตการณ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประภาพร	ศุภตรัยวรพงศ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ศรีกัญภัสสร์	รังสีบวรกุล	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุรสา	พรหมท	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จ�าเนียร	พลหาญ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูษิต	บุญทองเถิง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิยะธิดา	ปัญญา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทัศน์	วงศ์กระบากถาวร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กัลยา	กุลสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรวาท	ทองบุ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนากร	ปักษา	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิทยวัฒ	พันธะศรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.พงศ์ธร	โพธิ์พูลศักดิ์	 ผู้ประเมินอิสระภายนอก

	 อาจารย์	ดร.อาภรณ์	โพธิ์ภา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.	ชัยรัตน์	ชูสกุล	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.ปวริศ	สารมะโน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 Prammawat	Sirivan	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.ธีระวัฒน์	เยี่ยมแสง	 ผู้ประเมินอิสระภายนอก

	 อาจารย์	ดร.ทัชชวัฒน์	เหล่าสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายพิสูจน์อักษร 
	 อาจารย์สุชาดา	หวังสิทธิเดช		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ชัชวาลย์	ลิ้มรัชตะกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์บงกชรัตน์	ภูวันนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์วารินทิพย์	ศรีกุลา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์รัตติกาล	สารกอง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์โชติกา	ธรรมวิเศษ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์สุรศักดิ์	หาญธีระพิทักษ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์เนตรนภา	เรืองไชย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ราตรี	สุภาเฮือง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.ปัญญาพัฒน์	ขันทอง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.อุบลวรรณ	กิจคณะ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.อัจฉริยา	พรมท้าว	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.	ธัญญลักษณ์	เขจรภักดิ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายจัดการและเผยแพร่ 
	 อาจารย์สุชาดา	หวังสิทธิเดช		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ราตรี	สุภาเฮือง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ธนาพล	ตริสกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ฝ่ายศิลปกรรม 
	 นางสาวอรนุช	ชูรัตน์		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ชัชวาลย์	ลิ้มรัชตะกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายการเงิน 
	 นางสาวปราณี	ค�าสะอาด		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นางกมลพร	ขรรค์ทัพไทย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ส�านักงาน 
	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ก�าหนดเผยแพร่ 
	 ปีละ	2	ฉบับ	ฉบับที่	1	มกราคม	–	มิถุนายน,	ฉบับที่	2	กรกฎาคม	–	ธันวาคม	

ข้อก�าหนดเฉพาะของวารสาร 

	 1.		 เป็นบทความวิจัย	บทความวิชาการ	บทความปริทัศน์	Short	Communication	และมีรายการอ้างอิง	

	 2.		 บทความที่ไม่มีรายการอ้างอิง	 จะพิจารณาคัดเลือกเป็นรายบทความ	 โดยพิจารณาจากเนื้อหาของบทความที่ม ี

	 	 อยู่ในความสนใจของสังคมและมีคุณค่าทางวิชาการ	

	 3.		 ไม่เป็นบทความแปล	บทความสัมภาษณ์	

		 4.	 รายการอ้างอิงประเภทหนังสือที่ไม่คัดเลือกเพื่อบันทึกคือรายการอ้างอิงที่ไม่มีชื่อผู้เขียนและผู้เขียนที่เป็น		

		 	 นิติบุคคล	

	 5.	 บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ	(Peer	Review)	

	 6.	 ข้อคิดเห็นใด	 ๆ	 ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์น้ีเป็นของผู้เขียนคณะผู้จัดท�าวารสารไม่จ�าเป็น 

	 	 ต้องเห็นด้วย	
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บรรณาธิการแถลง

	 วารสารครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ฉบบันี	้เป็นวารสารปีที	่15	ฉบบัที	่1(28)	มกราคม	-	มถินุายน	

2561	 เพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักวิจัย	 นักวิชาการ	 คณาจารย์	 นิสิต	 นักศึกษา	 โดยรับบทความ

วชิาการจ�านวน	3	เร่ือง	บทความวจิยัจ�านวน	34	เรือ่ง	และบทวจิารณ์หนงัสือจ�านวน	1	เรือ่ง	ซึง่มเีนือ้หาทีเ่ป็นสารประโยชน์

ทางวชิาการในแวดวงการพัฒนาทางการศกึษา	การบรหิารจดัการ	และคุณภาพชีวติด้านสุขภาพของนกัศึกษาและประชาชน	

อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการวิจัยระหว่างบุคลากรของสถาบันการศึกษา	หน่วยงานภาครัฐ	

เอกชน	 และผู้สนใจ	 ท้ังในและต่างประเทศ	 แต่ถึงอย่างไรทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีสาระหลากหลายใน

วารสารนี	้กองบรรณาธิการยงัคงคดัสรรคณุภาพและเอกลกัษณ์ของวารสารครศุาสตร์ไว้เช่นเดมิ	บทความทกุเรือ่งผ่านการ

ประเมนิจากผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความทัง้ภายในและภายนอก	เพือ่ความเข้มแขง็ทางวชิาการของวารสาร	รายละเอยีด

ของเนือ้หาทีน่่าสนใจในฉบบันี	้ผูอ่้านสามารถอ่านและสบืค้นได้จากวารสารครศุาสตร์ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นฉบบัรูปเล่มสมบรูณ์	

และจากเว็ปไซต์ของวารสารคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 กองบรรณาธิการมุ่งหวังว่าจะยกระดับ

คุณภาพของวารสาร	 หากท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงวารสาร	 ทางกองบรรณาธิการยินดีรับข้อ

เสนอแนะ	และจะน�ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป

	 วารสารครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก้าวเข้าสู่ปีที่	15	ถือว่าประสบความส�าเร็จมาอย่างยาวนาน	

เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ	 การเสียสละแรงกายแรงใจ	 และแรงสติปัญญาจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 รวมถึงความ 

ไว้วางใจจากเจ้าของบทความทุกท่าน	ทางกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้	หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าวารสารคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	จะได้รบัโอกาสเป็นสือ่กลางในการเผยแพร่สาระผ่านบทความ

ความรู้ดี	ๆ	ทางวิชาการ	ให้กับสังคมไทยตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

บรรณาธิการ
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สารบัญ

บทความวิชาการ

ความเป็นผู้น�าในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 13

 ชุติมา พรหมผุย 

นวัตกรรมการศึกษา : ประสบการณ์การปฏิบัติการเรียนรู้แบบเครือข่าย โดยการมีส่วนร่วม  26

ของชุมชน เสริมสร้างผู้เรียนเป็นส�าคัญ

 ประสพสุข ฤทธิเดช

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 34

 ศรุดา ชัยสุวรรณ 

บทความวิจัย 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 51

การศึกษาตามอัธยาศัย

 วิชัยมงคล แปลกสินธุ์

การพัฒนาการเขียนกวีนิพนธ์ไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 63

 กัลยา กุลสุวรรณ

การสร้างแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา  72

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 จักรดาว โพธิแสน

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่น 84

ในตนเองของเด็กปฐมวัย

 จีรนะ ดวงภูเมฆ

กระบวนการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ต่อชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  91

 ทรงวุฒิ ประสานวงศ์

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดสมองเป็นฐานและทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  100

วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ประภาพร แก้วกัลยา
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถ 115

การคิดวิเคราะห์ส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

 ปัณญาพัฒน์ ขันทอง

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม กรณีศึกษาต�าบลโคกคอน 134

อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 พิภพ หัสสา 
 

บทบาทในการพัฒนาวัด สังคม และวัฒนธรรม ของพระสังฆาธิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 147

 พระครูศรีมหาชยาภิมณฑ์ (ประเสริฐพร ชาวหา) 
 

ศึกษารูปแบบประติมากรรมหินทรายในอีสาน :กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองโสน อ�าเภอโชคชัย 158

จังหวัดนครราชสีมา

 วินัย คุ้มพวก 
 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าลายสาเกตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน 173

 สุมาลัย ศิริพานิช 
 

กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  184

ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ: กรณีศึกษา 

เทศบาลต�าบลท่าพระ อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 บุษบา บัวพรม 
 

Environment and Inspiration Factors Affecting Green Business 194 

 Kulisara Limsuwan 

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา 209

ในระดับอุดมศึกษา

 ชนมน สุขวงศ์
 

การจัดการความรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 220

 รังสฤษดิ์ สรรพอาษา 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 233

คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ

 อินทะแสง อินทราชา 
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ระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  245

 ธมนวรรณ รัตนชัย 
 

การพัฒนารูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ 255 

ครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

 ธัญญาพร เกียวรัตน ์
 

ผลการใช้รูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานของสถานศึกษา 273

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กรนันท์ วรรณทวี
 

การพัฒนารูปแบบการประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้  283

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 มะลิวรรณ อังคณิตย ์
 

การสร้างรูปแบบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 296

 พิไลวรรณ กลางประพันธ ์
 

รูปแบบการจัดการศูนย์การค้าภาคอีสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 308

 โชติกา พรทินผล 
 

การวิเคราะห์ข้อความวิสัยทัศน์การด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  324

 สุธิดา อุ่นสนธิ ์
 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบกิจกรรม 336

ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 กัญญารัตน์ อรรคอ�านวย 
 

การพัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์ 349 

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 นวพล นนทภา 

สวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้พิการ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 365

 พัชร์ชวัล สุวัตถิกุล 
 

รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมของกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านเหล่าใหญ่  375

อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 ชัยยนต์ เพาพาน 
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การพัฒนารูปแบบการประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 391

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 ธริจรรยา ศรีสุธัญญาวงศ ์
 

หนทางแห่งกรรมบาป 403

 สุชาติ สุขนา 
 

ผลการสอนแบบเชิงรุกต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาลในวิชาสถิติ คณะพยาบาลศาสตร์  412

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วรรณชนก จันทชุม 
 

การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและการเลี่ยนแปลง 425

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
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การพัฒนาการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการศึกษาปฐมวัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  435

 กมลา ล�าพูน 
 

การขับร้องประสานเสียง : กระบวนการฝึกโสตประสาทส�าหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางดนตรีสากล 451

 ศศิณัฐ พงษ์นิล 
 

การพัฒนากระบวนการให้การศึกษาส�าหรับผู้ปกครองตามแนวคิดการจัดการความรู้และ	 468

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยในชนบทอีสาน 

 รุ่งลาวัลย์ ละอ�าคา 

 

บทวิจารณ์หนังสือ

กล้าที่จะถูกเกลียด 489

 อุรสา พรหมทา

หลักเกณฑ์ในการลงวารสาร  491

ใบสมัครสมาชิก 498
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ความเป็นผู้น�าในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

Leader in Digital Technology Era of Administrators in higher education

ชุติมา	พรหมผุย

Chutima	Prompouri

บทคัดย่อ

	 การศึกษาคือ	 การพัฒนาคน	 การพัฒนาคนน�าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	 สถานศึกษาจะน�าผู้เรียนไปสู ่

เป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการในศตวรรษที่	21	ได้นั้นครู	อาจารย์ต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ดี	ผู้บริหารเป็นบุคคล

ส�าคญัในการทีจ่ะขบัเคลือ่นและผลกัดนัระบบการจดัการเรยีนการสอนให้ไปสูเ่ป้าหมายของสถาบนัและส่งผลต่อคณุภาพ

ของผู้เรยีน	สถาบันอดุมศึกษาเป็นสถาบันการศกึษาทีม่บีทบาทส�าคญัในการพฒันาคนในประเทศ	และขบัเคลือ่นสงัคมไป

สู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ	 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลง	 เป็นผู้น�าในการใช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการบรหิารจัดการศกึษา	ปรบัปรงุ	พฒันาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน	เพือ่ให้ผู้เรยีน

เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ได้อย่างเต็มรูปแบบ	 บุคคลที่เป็นผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาต้องมีความเป็นผู้น�าที ่

ทันสมัยทันสถานการณ์ในยุคปัจจุบันและต้องมีภาวะผู้น�ารูปแบบใหม่	ๆ	ที่เหมาะสมด้วย

 ค�าส�าคัญ :	ผู้น�า,	ยุคดิจิทัลเทคโนโลยี,	ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา,	การเรียนรู้ในศตวรรษที่	21

Abstract

	 Education	is	human	development,	people	development	leads	to	sustainable	development.	 

In	the	21st	century,	educational	institutions	will	bring	learners	to	the	desired	learning	goals.	Teacher	

must	be	able	to	teach	and	manage	the	class	well	.The	educational	institution	administrators	is	a	key	

person	in	driving	instructional	management	systems	towards	the	goals	of	educational	institutionthat	

affects	the	quality	of	the	learners.	Higher	education	institutions	are	educational	institutions	that	play	

an	important	role	in	the	development	of	people	in	the	country	and	drive	society	to	a	digital	economy	

of	quality.	Administrators	in	higher	education	must	be	transformational	leaders,	are	able	to	make	use	

1	อาจารย์	ดร.	อาจารย์ประจ�าคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์	วิทยาลัยนครราชสีมา
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of	technology	and	innovation	in	educational	administration,	curriculum	development	and	management	

for	the	21st	century	learners.	Executive	individuals	in	higher	education	institutions	must	have	a	modern	

leadership	and	appropriate	leadership	styles.

 Keywords : Leader,	Digital	Technology,	Administration	 in	Higher	Education,	The	21stcentury	

Learning

 

บทน�า

 โลกยุคปัจจุบันถูกเชื่อมโยงด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์	 ระบบส่ือสารผ่านดาวเทียมและ 

ใยแก้วน�าแสง	ท�าให้การติดต่อสือ่สาร	 การส่งข้อมลูข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเรว็และกว้างขวาง	 การด�าเนนิชีวติประจ�าวนั	

ระบบธุรกิจ	การเมือง	การแพทย์	การบริการต่าง	ๆ 	มีเครือข่ายที่ใช้ระบบดิจิทัลเทคโนโลยีเราสามารถค้นคว้าหาความรู้ใช้

ชีวิตประจ�าวันในการติดต่อสื่อสาร	การท�าธุรกรรมส่วนตัวหรือส่วนรวม	ผ่านเครือข่ายต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะผ่านทางมือถือหรือ

ทางคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต	 (Internet)	 ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางแม้อยู่คนละซีกโลกก็ตาม	

ระบบการบริหารในปัจจุบันจึงเน้นไปที่การบริหารสิ่งที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้	 แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ 

การพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนื	รปูแบบการบรหิารของผูบ้งัคบับญัชาหรอืหัวหน้างานในทกุ	ๆ 	องค์กรจงึกลายมาเป็นระบบ

การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง	 (Coaching	and	Mentoring)	โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและบริหาร

งาน	สงัคมยคุไทยแลนด์	4.0	นีจ้งึต้องการผูน้�าแบบใหม่ทีจ่ะน�าทกุคนไปสูอ่งค์กรแห่งการเรยีนรู	้(Learning	Organization)	

เข้าสูย่คุทีม่กีารเกดิขึน้ของเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างรวดเรว็และอย่างกว้างขวาง	มคีวามเป็นดจิทิลัสงู	ผูบ้รหิารทกุองค์กร

ในปัจจุบันจึงต้องมีลักษณะส่วนบุคคลที่สามารถบริหารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อน�าองค์กรไปสู่

เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ	 ทันยุคทันเหตุการณ์โดยเฉพาะผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา	 เป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงใน

กระบวนการพฒันาคนและเพือ่ให้ได้บณัฑติทีม่คีณุภาพเป็นทีต้่องการของสังคมผู้บรหิารในสถาบนัอดุมศึกษาทกุระดบัจงึ

ต้องมีความสามารถในการปรับตัว	มีการศึกษาหาความรู้ใหม่	ๆ	อยู่ตลอดเวลาและที่ส�าคัญต้องมีความรู้ความสามารถใน

การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบริหารการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธภิาพซึง่ในการปฏิบตัภิารกจิต่าง	ๆ 	ของสถาบนั

อุดมศึกษานั้นทั้งผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความเป็นผู้น�าในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี	 ต้องปฏิบัติ

ภารกจิเคยีงข้างกนั	และมกีารท�างานเป็นทมีจงึจะน�าพาสถาบนัไปสูเ่ป้าหมายในการจดัการศกึษาของสถาบนัในทกุ	ๆ 	ด้าน

ได้อย่างมีคุณภาพ

	 สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรส�าคัญในการพัฒนาคน	 ผลิตบัณฑิตที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง	 ๆ	 เพื่อตอบ

สนองความต้องการของสังคมแห่งเทคโนโลยีในปัจจุบัน	ต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ให้แก่

ผูเ้รยีนตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิและต้องสร้างเดก็ให้เป็นคนเก่ง	คนดีของสงัคม	ผลการเรียน

รู้ของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดในศตวรรษที่	21	เป็นดังแผนภาพ
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ผลการเรียนรูท่ีตองการในศตวรรษท่ี 21

สาระหลัก (Core Subjects) และ

ประเด็นสําคัญในศตวรรษท่ี 21

    - ภาษา
    - ศิลปะ

    - คณิตศาสตร 

    - การปกครองและหนาท่ีพลเมือง

    - เศรษฐศาสตร

    - วิทยาศาสตร

    - ภูมิศาสตร

    - ประวัติศาสตร

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

(21
st 

century skills)

1. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม

2. ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และ 

   เทคโนโลยี

3. ทักษะชีวิตและการทํางาน

ที่มา	:	วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่	21	(วิจารณ์	พานิช,	2555	)

	 	 การที่ผู้เรียนจะมีคุณภาพตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการในศตวรรษที่	 21	 ได้นั้นผู้สอนต้องมีการจัด 

การเรียนการสอนที่ดี	จึงจะส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนดีตามไปด้วย	ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลส�าคัญในการที่จะขับเคลื่อนระบบ

การจดัการเรียนการสอนให้ไปสูเ่ป้าหมาย	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและคณุภาพของผูเ้รยีนจะเป็นไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

นั้นขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน	การปฏิบัติงานของผู้บริหารเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบัน

อดุมศกึษาต้องอาศยัความร่วมมอืจากคณาจารย์	บคุลากรและผูเ้รยีนร่วมด้วย	ดงันัน้สิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่บ้รหิารต้องมคีอื	

ความเป็นผู้น�า	 (Leader)	 ที่มีภาวะผู้น�า	 (Leadership)	 แบบใหม่	 ๆ	 และมีทักษะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารสถาบัน

อุดมศึกษาในโลกแห่งดิจิทัลเทคโนโลยียุคนี้

ผู้น�า

	 ผู้น�าอาจมาจากบคุลกิลกัษณะทางร่างกาย	มาจากการเลอืกตัง้ตามกฎหมาย	หรอืมาจากพฤตกิรรมการแสดงออก

เนือ่งจากมภีาวะผูน้�า	ผูน้�าอาจไม่ใช่ผู้บรหิารทุกคนสามารถเป็นผูน้�าได้	ถ้ามบีคุลกิลกัษณะทีบ่คุคลอืน่ยอมรบัและปฏบิติัตาม

	 แมคฟาแลนด์	(McFarland,	1979	:	214-215)	อธิบายว่าผู้น�าคือบุคคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพลให้คน

อื่นท�างานในระดับต่าง	ๆ	ที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

	 เดจนอซกา	(Dejnozka,	1983)	อธิบายว่าผู้น�าคือ	บุคคลที่ถูกเลือกหรือได้รับการแต่งตั้งให้น�ากลุ่มและมีอิทธิพล

ต่อกิจกรรมต่าง	ๆ	ของกลุ่มเพื่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มและเพื่อท�าหน้าที่หัวหน้าของกลุ่ม

	 ยุคล์	(Yukl,	1989	:	3-4)	อธิบายว่าผู้น�า	คือ	บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่มและเป็นผู้ต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ของ

ต�าแหน่งผู้น�าที่ได้รับมอบหมาย	โดยบุคคลอื่นที่เหลือคือผู้ตามหรือผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง	ๆ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

16

	 เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์	(2540)	อธิบายว่าผู้น�า	คือ	บุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจจะโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง

และเป็นทีย่อมรบัของสมาชกิให้มอีทิธพิลและบทบาทเหนอืกลุ่ม	สามารถทีจ่ะจงูใจ	ชักน�าหรอืช้ีน�าให้สมาชกิของกลุ่มรวม

พลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง	ๆของกลุ่มให้ส�าเร็จ

	 พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยตุโฺต)	(2545)	อธบิายว่าผูน้�า	คอื	บคุคลทีจ่ะมาประสานช่วยให้คนทัง้หลายรวมกัน	ท�างาน

ร่วมกันเพื่อไปสู่จุดหมายที่ดีงาม

	 ภาวิดา	ธาราศรีสุทธิ	(2547)	อธิบายว่าผู้น�า	คือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่มใน

หน้าที่ของต�าแหน่งผู้น�า	ให้สั่งการและช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

	 โดยสรุปแล้วผู้น�าคือผู้ที่มีภาวะผู้น�าหรือผู้ท่ีมีความเป็นผู้น�า	 เป็นผู้ที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการประสานบุคคล 

ต่าง	ๆ	และพยายามใช้้อิทธิพลของตนจูงใจบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามที่ต้องการอย่างเต็มใจ	และมีบทบาทในการน�าผู้อื่นให้

ท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้	 ซึ่งในอดีตมีหลายรูปแบบ	 เช่น	 ผู้น�าแบบเผด็จการ	 

แบบประชาธิปไตย	แบบตามสบาย	แต่ในยคุนีส้ถานการณ์โลกได้เปลีย่นแปลงไป	เทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทในทกุ	ๆ 	ส่วน	

การติดต่อสื่อสาร	การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว	การด�าเนินธุรกิจต่าง	ๆ 	ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	ความ

เป็นผู้น�าในทุกองค์กรต้องปรับเปลี่ยน	 ผู้น�าต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้ทันยุคทันสมัย	 สามารถบริหารคนบริหารงาน

โดยใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	คดิค้นนวตักรรมใหม่	ๆ 	มาใช้ในการบรหิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่น�าองค์กรไปสูผ่ลส�าเร็จ

ตามเป้าหมายและแข่งขันกับองค์กรต่าง	ๆ	ได้อย่างมีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป

ผู้น�าในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี

	 การปรบัเปลีย่นประเทศเพือ่เข้าสูไ่ทยแลนด์ยคุ	4.0	นัน้เป็นการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยนวัตกรรมทีเ่น้นเทคโนโลย	ี

ความคิดสร้างสรรค์	และภาคบริการ	โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	ได้แก่	

	 1.	 การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี

	 2.	 ผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพสูง	(Smart	Enterprises	and	Startups)	

	 3.	 การบริการที่มีมูลค่าสูง

	 4.	 แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง

	 องค์ประกอบทีส่�าคญัทัง้	4	นีจ้ะขบัเคลือ่นไปด้วยดแีละมปีระสทิธภิาพได้ล้วนอาศยัเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็	อปุกรณ์

เครือ่งจกัรกล	หุน่ยนต์	และนวตักรรมทีห่ลากหลาย	นัน่หมายความว่าทัง้ภาคเกษตร	การศกึษา	เศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	

การแพทย์	และการบริการต่าง	ๆ	ย่อมต้องมีการน�านวัตกรรมใหม่	ๆเข้ามาใช้ในการด�าเนินงานทุก	ๆ	ด้าน	ซึ่งจะส่งผลให้

คนไทยมีอาชีพ	มีรายได้	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	โดยการปฏิบัติทุกอย่างยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

บริหารจัดการด้วยเช่นกัน	 ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน	 ภาคเอกชน	 สถาบันการศึกษา	 สถาบันการเงิน	

สถาบันวิจัย	 ต้องร่วมมือกันผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์	 4.0	 ให้ได้อย่างสมบูรณ์	 ตามโมเดลไทยแลนด์	 4.0	 

(กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพทางการศึกษา,	 2559)	 ได้ก�าหนดทิศทางในการเตรียมคนไทยให้พร้อมเข้าสู ่

ยุคดิจทิัลเทคโนโลยี	ให้เปน็มนุษยท์ี่สมบูรณใ์นศตวรรษที่	21	ซึง่เป็นยุคแห่งนวตักรรม	องคก์รที่ส�าคญัที่สดุทีจ่ะพัฒนาคน

ให้มีคุณภาพเพื่อออกไปท�างาน	พร้อมที่จะน�านวัตกรรมใหม่	 ๆ	 ไปใช้พัฒนางานในภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ได้นั้นก็คือ	 องค์กร

ทางการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมการท�างาน	 ต้องมีผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์	 มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะน�ามาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้ในการบริหารงานให้
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สอดคล้องกับปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ของสถาบัน	 ปรับเปล่ียนนโยบายในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อที่จะผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษายุคนี้จึงต้องให้ความส�าคัญกับวิธีการสื่อสารสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม	่ 

เข้าถงึสือ่สงัคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์	และต้องมเีทคนคิในการสร้างทมีงาน	สร้างแรงบนัดาลใจในการท�างาน	ท�าให้เกดิ

ความไว้วางใจกันในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานได้

	 ความเป็นผูน้�าทางการศกึษายคุใหม่ต้องมภีาวะผูน้�าแบบใหม่ทีเ่หมาะสมในการท่ีจะน�าผูอ้ืน่ไปสูเ่ป้าหมายได้อย่าง

รวดเร็วและมีคุณภาพ	 การท่ีจะน�าพาทุกคนในสถาบันไปสู่สังคมความรู้	 สังคมเครือข่ายที่มีความเป็นดิจิทัลสูง	 ผู้บริหาร

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	สามารถใช้คอมพิวเตอร์	ในการติดต่อสื่อสาร	และสืบค้น

ข้อมูลท่ีหลากหลายได้	 ซ่ึงภาวะผู้น�ามีหลายรูปแบบท่ีจะน�ามาใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 

วิโรจน์	สารรัตนะ	(2557	:	28	)	ได้ศึกษาและรวบรวมทฤษฎีภาวะผู้น�าไว้หลากหลาย	เช่น	ภาวะผู้น�าแบบบูรณาการ	ภาวะ

ผู้น�าแบบประสานพลัง	 ภาวะผู้น�าเชิงระบบ	 ภาวะผู้น�ารูปแบบที่น่าสนใจแบบหน่ึงและเป็นภาวะผู้น�าแบบใหม่ที่เหมาะ

สมในยคุนี	้คอื	ภาวะผูน้�าดจิทิลั	(Digital	Leadership)	ลกัษณะส่วนบคุคลส�าหรบัภาวะผูน้�าดจิทิลันัน้คอื	ผูน้�าต้องมคีวาม

ยืดหยุ่น	 (Flexible)	 มีความสามารถในการปรับตัว	 (Adaptable)	 มีความอยากรู้อยากเห็นด้วยปัญญา	 (Intellectual	

Curiosity)	 มีความหิวกระหายต่อความรู้ใหม่	 (Hunger	 for	 New	 Knowledge)	 และมีนักวิชาการอีกหลายท่านที่ 

กล่าวถึงความเป็นผู้น�าในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีว่ามีคุณลักษณะ	บทบาท	และทักษะต่าง	ๆ	ของผู้น�าในยุคนี้ไว้ดังนี้

	 สมชาย	เทพแสง	(2547)	กล่าวว่า	ผู้น�าการศึกษาในยุคเทคโนโลยี	ควรมีลักษณะ	10	E	ดังนี้

	 1)	 Envision	ก�าหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนกว้างไกล	มีความคิดสร้างสรรค์	เน้นการบรูณาการเทคโนโลยีในการ

บริหารจัดการ	ระบบการจัดเรียนการสอน

	 2)	 Enable	มคีวามสามารถในการบรูณาการเทคโนโลยเีข้าไปในหลักสูตร	ระบบการบรหิารงานต่าง	ๆ 	ในสถานศึกษา

	 3)	 Empowerment	 เข้าใจและหยั่งรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี	 รวมทั้งสามารถ

กระจายอ�านาจให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม

	 4)	 Energize	หมั่นจุดพลังให้ตนเองและบุคลากรอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นขวนขวายในการ

ท�างานตลอดเวลา

	 5)	 Engage	 มีความตั้งใจและจดจ่อต่อการท�างาน	 ตั้งความหวังให้สูง	 เพื่อให้งานประสบผลส�าเร็จน�าองค์กรไป 

สู่เป้าหมายที่วางไว้

	 6)	 Enhance	ยกระดับผลการปฏิบัติงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ	

(Bench	Marking)	ไว้อย่างชดเจน

	 7)	 Encourage	 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข	 สร้างสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เป็นมิตรที่จะสนับสนุนให้งานประสบผลส�าเร็จ

	 8)	 Emotion	 มีคุณภาพทางอารมณ์	 มีความสามารถหยั่งรู้จิตใจของบุคลากรและอ่านใจคนอื่นได้รวมทั้งเน้น 

การท�างานที่เกิดจากความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย	สร้างทัศนคติทางบวก	มีอารมณ์ขันสุขุมรอบคอบ	

	 9)	 Embody	 เน้นการท�างานท่ีเป็นรูปธรรม	 เน้นเป้าหมายหรือผลงานที่สัมผัสได้	 ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน	 

การปฏิบัติงาน	การสื่อสาร	การติดตามและการประเมินผล	ควรใช้วิธีการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

	 10)	Eagle	มองไกลและมองภาพรวมกว่าการมองรายละเอยีดผู้น�าควรมองเป้าหมายและผลงานเป็นหลกั	ส่วนราย

ละเอียดเป็นหน้าที่ของเจ้าของงานที่จะท�าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
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	 ไซเบอร์	เคจกาเนอและซาโมรา	(Sieber,	Kaganer	and	Zamora,	2013)	อธิบายว่าผู้น�าในยุคดิจิทัล	(Digital	

Leaders)	ควรมีลักษณะดังนี้

	 1)	 พัฒนาความคล่องทางดิจิทัล	(Become	Digital	Fluent)	

	 2)	 พัฒนาความสามารถใหม่	ๆ	(Develope	New	Capabilities)

	 3)	 เต็มใจทดลอง	(Willingness	to	Experiment)

	 4)	 เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 (Understand	The	 Impact	

of	Technological	Change)

	 5)	 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมแบบรวมพลัง	(Promote	Collaborative	Environments)

	 6)	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดระบบการท�างานและการตัดสินใจ	(Use	Information	Technology	

to	SystemWorks	and	Decision	Making)

	 พสุ	เตชะรินทร์	(2560,	ออนไลน์)	ได้กล่าวว่าคุณลักษณะของผู้น�าในยุค	4.0	ประกอบด้วย

	 1)	 ความถ่อมตัว	 (Humble)	 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 รู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้ของผู้อื่นเพื่อ

ประโยชน์ขององค์กร	 จะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเร็วเกินกว่าที่ผู้น�าเพียงคนเดียวจะสามารถที่

จะติดตามและเรียนรู้ทุกอย่างได้ทัน

	 2)	 การปรับตัว	(Adaptable)	พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการตัดสินใจจากข้อมูลใหม่	ๆ	ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิด

อย่างรวดเร็ว	

	 3)	 มีวิสัยทัศน์	(Visionary)	ความสามารถในการมองเห็นถึงทิศทางขององค์กรในระยะไกล	

	 4)	 การมส่ีวนร่วม	(Engaged)	พร้อมทีจ่ะสือ่สาร	รบัฟัง	พดูคยุกบัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องต่าง	ๆ 	ทัง้ภายในและภายนอก

องค์กร	ท�าให้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกลายเป็นกลไกหนึ่งที่ผู้น�าจะได้รับข้อมูล	ความรู้ใหม่	ๆ	อยู่ตลอดเวลา	

	 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก�าหนดมาตรฐานชาติด้านเทคโนโลยีส�าหรับผู้บริหาร	 (National	 Educational	

Technology	Standards	forAdministrators:	NETS-A,	2009)	ว่าประกอบด้วย	5	ด้าน	ดังนี้

	 1)	 มีวิสัยทัศน์	(Visionary	Leadership)	ผู้บริหารจะต้องสามารถน�าการพัฒนา	และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	โดย

การแลกเปลีย่นหรอืถ่ายทอดวสิยัทศัน์ความคดิรวบยอดเก่ียวกบัการบรูณาการเทคโนโลยเีพือ่ยกระดบัความเป็นเลศิและ

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

	 2)	 การสร้างวฒันธรรมการเรยีนรูแ้บบโลกยคุดจิทิลั	(Digital	Age	Learning	Culture)	ผูบ้รหิารจะต้องสร้างสรรค์

พลวัตในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบโลกดิจิทัลในองค์กร	 โดยจัดให้และส่งเสริมให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ดังกล่าวอย่างทั่วถึง

	 3)	 การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ	 (Excellence	 in	 Professional	 Practice)	 ผู้บริหารจะต้องจัดสภาพ

แวดล้อมการเรียนรู้และนวัตกรรมอย่างมืออาชีพให้กับผู้เรียน	โดยการเสริมสร้างพลังอ�านาจผู้สอนให้จัดการเรียนรู้ให้กับ

ผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลต่าง	ๆ

	 4)	 การปรับปรุงอย่างเป็นระบบ	(Systematic	Improvement)	ผู้บริหารต้องส่งเสริมความเป็นผู้น�าในยุคดิจิทัล

และการบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องในองค์กรโดยการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

	 5)	 การเป็นพลเมอืงในยคุดจิทิลั	(DigitalCitizenship)	ผู้บรหิารจะต้องเป็นแบบอย่างทีด่แีละส่งเสรมิให้เกดิความ

ตระหนกัในประเดน็ทางสงัคมจรยิธรรม	และกฎหมาย	ตลอดจนความรบัผดิชอบในสิง่ทีเ่กีย่วข้องเพือ่การววิฒันาการของ
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วัฒนธรรมของสังคมดิจิทัล

	 ณัฐวุฒิ	พงศ์สิริ	(2560)	อธิบายว่าบทบาทหน้าที่ของผู้น�ายุคดิจิทัล	(Digital	Leader)	ต้องมีดังนี้

	 1)	 ผสมผสานปัจจัย	“3C”	เข้าด้วยกัน	คือ	สภาพแวดล้อมการท�างาน	(Climate)	วัฒนธรรมองค์กร	(Culture)

และความคิดสร้างสรรค์	(Creativity)

	 2)	 ผลักดันให้หน่วยงานคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	

	 3)	 เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในทุก	ๆ	ด้าน

	 4)	 พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่	ๆ	มาแทนที่สินค้าหรือบริการเดิมที่เริ่มล้าสมัย

	 5)	 มีทักษะการใช้เทคโนโลยี	บูรณาการคิดสร้างสรรค์	คิดนอกกรอบ	กล้าทดลอง	เพื่อน�าไปสู่นวัตกรรมใหม่	ๆ

	 6)	 บริหารองค์กรด้วยดิจิทัล	 น�าระบบอัตโนมัติ	 (Automation)	 หรือหุ่นยนต์	 (Robot)	 เข้ามาท�างานร่วมกับ

บุคลากร

	 ต้องลกัษณ์	บญุธรรม	(2559)	ได้สงัเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะผู้น�าทีเ่ป็นนวตักรรมส�าหรบัผู้น�าทางการศึกษา	

ประกอบด้วยทักษะส�าคัญ	5	ประการคือ	

	 1)	 การเชื่อมโยง	 (Associating)	 การเป็นผู้น�าทางการศึกษาต้องมีทักษะการเชื่อมโยงส�าหรับการคิดสร้างสรรค ์

สิ่งใหม่	 ๆ	 และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย	 เพื่อท�าให้เกิดมุมมองที่หลากหลายมิติ	 ควรบริหารงานเป็นทีมเพื่อให้เกิด 

มุมมองจากประสบการณ์ท่ีต่างกันและสามารถน�ามาแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันได้อีกทั้งสนับสนุนให้มีการจัดอภิปราย 

แลกเปลี่ยน	 (Sharing	 Forum)	 เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและเข้าใจความเชื่อมโยงของงานในสถานศึกษาได้อย่าง

สม�่าเสมอ

	 2)	 การตั้งค�าถาม	 (Questioning)	การเป็นผู้น�าทางการศึกษาต้องพัฒนาทักษะการตั้งค�าถามด้วยการตั้งค�าถาม

ต่อสิง่ต่าง	ๆ 	อยูเ่สมอเป็นตวักระตุน้ให้เกดิกระบวนการคดิแบบต่อยอด	ค�าถามทีด่จีะเป็นตัวกระตุน้ชัน้ดใีห้บคุลากรทางการ

ศกึษาเกดิการคดินอกกรอบ	สนบัสนนุให้มกีารสอบถาม	มทีศันคตทิีดี่เปิดใจรับฟัง	การกล้าโต้แย้งเมือ่มคีวามคดิเหน็แตกต่าง

	 3)	 การสังเกต	 (Observing)	 การเป็นผู้น�าทางการศึกษาควรมีทักษะการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต่าง	 ๆ	 

โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครู	ผู้เรียน	ผู้ปกครองและชุมชน	รวมถึงศิษย์เก่า	เพื่อ

ให้ได้มาซึ่งโอกาสและแนวคิดทางใหม่	ๆ 	การสังเกตเพื่อหาข้อค้นพบใหม่ก็ควรจะท�าควบคู่ไปกับการตั้งค�าถามการสังเกต

พฤติกรรมต่าง	ๆ	จะกลายเป็นข้อค้นพบส�าคัญส�าหรับองค์กรทางการศึกษา

	 4)	 การทดลอง	(Experimenting)	การเป็นผูน้�าทางการศกึษาต้องมพีฤตกิรรมของนกัวทิยาศาสตร์ทีน่�าข้อสงัเกต	

การตั้งสมมุติฐานต่าง	 ๆ	 มาค้นคว้าทดลอง	พร้อมที่จะเรียนรู้และแก้ไขจากส่ิงที่ผิดพลาด	 เพื่อน�าความคิดน้ันมาทดลอง	 

น�าสูก่ารปฏบิตัไิด้จรงิโดยการสร้างต้นแบบท�าให้เกดิการตกผลกึทางความคดิชดัเจนขึน้	องค์กรทางศกึษาทีมุ่ง่เน้นและให้

ความส�าคัญกับเรื่องของนวัตกรรมไม่ควรปิดกั้นบุคลากรที่จะเรียนรู้	 การได้ทดลองหรือลองผิดลองถูกนั้นจะท�าให้เห็นถึง

โอกาสและความเป็นไปได้ของสิ่งใหม่ซึ่งจะท�าให้ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้น

	 5)	 เครือข่ายสัมพันธ์	(Networking)	การมีเครือข่ายสัมพันธ์หรือความรู้ในลักษณะที่หลากหลายในวงการอาชีพ

ต่าง	ๆ	จะช่วยให้ผู้น�าทางการศึกษาได้รับประสบการณ์ได้มุมมองสะท้อนกลับที่แตกต่างกันออกไป	ท�าให้การคิดค้นแนว

ปฏิบัติใหม่	 ๆ	 หรือการคิดค้นนวัตกรรมท่ีขยายผลในวงกว้างขึ้น	 ผู้น�าทางการศึกษาควรสนับสนุนให้มีการประชุมหารือ

ภายในหน่วยงาน	ระหว่างหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก	และมกีารส่งเสรมิให้มกีารสร้างเครอืข่ายสมัพนัธ์กบัสายอาชพี

ต่าง	ๆ	เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
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	 ชัยยนต์	 เพาพาน	 (2559)	 ได้สรุปว่า	 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่	 21	 

ประกอบด้วย		

	 1)	 มีวิสัยทัศน์มองภาพรวมการบริหารอย่างเป็นระบบ

	 2)	 มีความสามารถทางวิชาการ	

	 3)	 มีความสามารถทางการสื่อสารและเทคโนโลยี

	 4)	 เป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์

	 5)	 เป็นนักสร้างพลังและแรงบันดาลใจเชิงบวก	

	 6)	 เป็นต้นแบบที่ดีในการท�างานเป็นทีม

	 7)	 มีการน�านวัตกรรมมาใช้พัฒนากระบวนการท�างาน	

	 8)	 เป็นผู้น�าในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

	 ส่วนทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	21	ประกอบด้วยทักษะต่าง	ๆ	ได้แก่	

	 1)	 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์

	 2)	 ทักษะการคิดสร้างสรรค์

	 3)	 ทักษะการแก้ปัญหา	

	 4)	 ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล

	 5)	 ทักษะการบริหารองค์กร

	 6)	 ทักษะการท�างานเป็นทีม

	 7)	 ทักษะในการตัดสินใจโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

	 8)	 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

	 9)	 ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม

	 โดเดยี	(DoDEA,	2014)	ได้ก�าหนดตวัช้ีวดัด้านสมรรถนะและความเป็นผู้น�าของผู้บรหิารสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิล

ในศตวรรษที่	21	ไว้ดังนี้

	 1)	 มกีารก�ากับดูแลด้านการบรูณาการการเรยีนการสอนต่อการประยกุต์นวตักรรมใหม่	ๆ 	มาใช้	และการประเมนิผล

	 2)	 มีการน�ารูปแบบทางดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอนของครูเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนและใช้อย่าง

ต่อเนื่องรวมทั้งการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่จะน�าทักษะทางดิจิทัลมาใช้

	 3)	 ให้โอกาสแก่ผูส้อนได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดจดุมุง่หมาย	ก�าหนดยทุธศาสตร์การวจิยัด้านหลกัสตูร	ด้านการ

เรยีนการสอน	และด้านการประเมนิผล	และให้น�าผลการวจิยัมาใช้ประโยชน์	รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูส้อนได้เรยีนรูอ้ย่างมอื

อาชีพได้อย่างแท้จริง

	 4)	 จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

การคิด	ทักษะชีวิต	และทักษะทางอาชีพแก่ผู้เรียน

	 จากบทบาท	ทกัษะและคุณลกัษณะของผูน้�าดงักล่าวท�าให้สรปุได้ว่า	การเป็นผูน้�ายุคดจิทัิลเทคโนโลย	ีควรมลีกัษณะ

เด่นที่ส�าคัญอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน	ดังนี้

	 1)	 มีวิสัยทัศน์ในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน

	 2)	 น�านวัตกรรมใหม่	ๆ	มาใช้ในระบบการบริหารงานภายในองค์กร
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	 3)	 คิดวิเคราะห์	ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่	ๆ	

	 4)	 มีการปรับตัว	ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบันและก้าวตามให้ทันกับข้อมูลใหม่	ๆ

	 5)	 ค้นคว้า	วิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างสม�่าเสมอ

	 6)	 เป็นต้นแบบที่ดีในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท�างาน	การติดต่อสื่อสาร

	 7)	 สร้างพลังความร่วมมือในองค์กร	ท�าให้เกิดการท�างานเป็นทีมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 8)	 ประสานพลังความต่าง	 (Synergize)	 มองเห็นคุณค่าความต่างทางความคิด	 จิตใจ	 อารมณ์	 น�ามาผนึกพลัง

ประสานความต่างเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพึ่งพากันในองค์กร	

	 9)	 สร้างพลังอ�านาจบารมีด้วยคุณธรรมจริยธรรม

	 10)	เสริมสร้างทักษะการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร

	 11)	จัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เอื้อต่อสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 12)	สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้บนโลกดิจิทัลให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

	 13)	สร้างเครือข่ายในทุกวงการอาชีพ

ความเป็นผู้น�าในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

 สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่ผลิตก�าลังคนในระดับอุดมศึกษาถือว่าเป็นสถาบัน

ที่ส�าคัญในสังคมไทย	 กล่าวคือ	 เป็นสถานศึกษาที่มุ่งสร้างคนไทยให้มีความรู้ความสามารถและแข่งขันได้ในสังคมโลกที่มี

พลวัตรสูงเช่นปัจจุบัน	มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา	ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	มีภารกิจหลัก	4	ประการคือ	

ผลิตและพัฒนาคนระดับกลางและระดับสูง	ท�าการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้	 ให้บริการวิชาการแก่สังคมและ

ท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	นอกจากนัน้แล้วสถาบนัอุดมศกึษายงัเป็นแหล่งรวมวทิยาการหลายแขนงและเป็นศนูย์รวมของ

นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ	 โดยท่ัวไปแล้วสถาบันอุดมศึกษามีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี	 โทและ

เอก	 เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อน�าพาประเทศไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา	(ภาวิช	ทองโรจน์,	2551	:	ออนไลน์)

	 การบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน	 มีผู้บริหารหลายระดับไม่ว่าจะเป็นอธิการบดีรอง

อธิการบดี	คณบดีผู้อ�านวยการหลักสูตรหรือหัวหน้าสาขาวิชา	รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนที่ช่วยในการปฏิบัติ

ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน	 ดังนั้นผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาก็คือบุคคล

ที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการหน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน	 ๆ	 ให้บรรลุภารกิจหลักทั้ง	 4	 น่ันเอง	 

ผู้บริหารต้องมีความเป็นผู้น�าที่ดีที่จะน�าสถาบันไปสู่ผลส�าเร็จตามเป้าหมายและมีภาวะผู้น�าในการบริหารงานตามภาระ

หน้าที่ของตนเองการบริหารจัดการศึกษาในสถาบันจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน	 มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่จดัระบบการท�างาน	ท�างานเป็นทมีร่วมกนั	เพือ่ให้กระบวนการจดัการเรยีนการสอนมกีารพฒันา	ก้าวหน้า

ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของตลาดแรงงาน	 ผู้บริหารในทุกระดับจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมเทคโนโลยี	 

ต้องเป็นผู้น�าในโลกดจิทิลัให้กับผูต้ามได้	ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชาหรอืนกัศกึษา	ผูบ้รหิารในสถาบนัอุดมศกึษาทกุระดบั

จงึควรปรบัเปลีย่นคณุลกัษณะตวัเองในการเป็นผูน้�า	และมทีกัษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที	่21	เพือ่น�านโยบายลงสู่การปฏิบตั	ิ

ชี้น�าแนวทางให้คณาจารย์	บุคลากรสามารถปรับปรุง	เปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

และพัฒนาระบบการจดัการเรยีนการสอน	รปูแบบการสอน	การจดัสิง่สนบัสนนุการเรยีนรูใ้ห้กบันกัศกึษาได้ใช้ศกึษาค้นคว้า	
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พัฒนาตนเอง	จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถท�างานในองค์กรต่าง	ๆ	และด�ารงชีวิตในสังคมยุคดิจิทัลได้อย่าง

มคีวามสขุดงันัน้จากการสงัเคราะห์คณุลกัษณะ	ทกัษะและบทบาททีส่�าคัญของผู้น�าในยคุดจิิทลัเทคโนโลย	ีผู้บรหิารสถาน

ศึกษาที่มีประสิทธิผลในยุคศตวรรษที่	 21	 ที่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับไม่ว่าจะเป็น	อธิการบดี	 รองอธิการบด	ี

คณบดี	หวัหน้าภาควชิา	หวัหน้าสาขาวชิา	ผูอ้�านวยการหลักสตูร	หรอืผูบ้รหิารข้ันต้นในหน่วยงานสนบัสนุน	ควรปรบัเปลีย่น

ตนเองให้มีคุณลักษณะและทักษะความเป็นผู้น�าในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี	ดังนี้

	 1)	 วสัิยทัศน์	(Vision	on	Digital	Technology)	มวีสิยัทศัน์ในการบริหารสถานศกึษาบนพืน้ฐานของโลกยคุดจิทิลั

เทคโนโลยี

	 2)	 การปรับตัว	(Adaptation)	ปรับตัว	ปรับปรุง	เปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่

เสมอ	เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารการศึกษา

	 3)	 ต้นแบบที่ดี	 (Role	Model)เป็นต้นแบบที่ดีในการน�านวัตกรรมใหม่	 ๆ	 มาใช้ในการบริหารงาน	 และเป็นผู้ที่

คอยกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์น�าเทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียน	น�าไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย

	 4)	 วิจัยและพัฒนา	 (Research	 and	 Development)	 ค้นคว้า	 วิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและสถานศึกษาอย่าง

สม�่าเสมอ

	 5)	 การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์	(Critical	and	Creative	Thinking)	สามารถคิดวิเคราะห์	และมีความริเริ่ม

สร้างสรรค์สิ่งใหม่	ๆ	ในทางการศึกษา

	 6)	 บูรณาการความรู้	 (Knowledge	 Integration)	 บูรณาการความรู้ที่หลากหลายสาขาวิชามาใช้ในการบริหาร

การศึกษา

	 7)	 ผูน้�าทมี	(Team	Leader)	เป็นผูน้�าทมีการบรหิารงาน	สามารถประสานการท�างานของแต่ละบคุคลให้ร่วมมอื

กันท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 8)	 การสร้างเครือข่าย	(Networking)	สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อติดต่อสื่อสาร	แลกเปลี่ยนทรัพยากรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน

	 9)	 ทักษะมนุษย์สัมพันธ์	 (Human	 Skill)	 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษาและผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย	(Stake	Holder)	ใช้หลักธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	ในการบริหารงาน

	 10)	ประสานพลังความต่าง	 (Synergize)	 ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกคน	 สามารถดึงจุดเด่นของแต่ละบุคคล

ออกมาให้เกิดความร่วมมือเพื่อน�ามาผนึกพลังประสานการท�างานเป็นทีมภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน	ก่อให้

เกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน

	 11)	สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	 (Digital	Age	Learning	Culture)	 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้คณาจารย์	

บุคลากร	ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการออกแบบการเรียนรู้	และจัดแหล่งเรียนรู้แบบดิจิทัลให้นักศึกษาใช้

เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย

	 12)	การประเมนิ	(Evaluating)	มกีารประเมนิการท�างานปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ความต้องการของโลกปัจจุบันอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล

	 จากคณุสมบตัแิละลกัษณะต่าง	ๆ 	ดงักล่าว	สามารถสรปุความเป็นผูน้�าในยคุดจิทิลัเทคโนโลยขีองผูบ้รหิารสถาบนั

อุดมศึกษาได้แผนภาพ	ดังนี้
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- ทักษะการบริหารองคกร

- ทักษะดานการใชภาษา

- ทักษะการติดตอสื่อสาร

- ทักษะมนุษยสัมพันธ

- ทักษะการเปนผูนําทีม

- ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการคิดรวบยอด

- ทักษะการคิดวิเคราะห

- ทักษะดานการวิจัย

- ทักษะการตัดสินใจ

- มีวิสัยทัศน

- มองภาพรวมในการบริหารงาน
- ใชธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษา

- บูรณาการการเรียนรู การทํางาน

- เปนตนแบบท่ีดีในการใชนวัตกรรม

- สงเสริมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีใหคณาจารยและ 

  บุคลากร

- เสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูบนโลกดิจิทัล

- จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูบนโลกยุคดิจิทัล

- ประสานพลังความตาง

- สรางเครือขายทางการศึกษา 

- มีการประเมินการทํางาน และกระบวนการเรียนการสอน
  เพื่อปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
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 ทักษะผูบริหาร

สถาบันอุดมศึกษา 

 

ภาพที่	1	ความเป็นผู้น�าในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

บทสรุป

	 สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีบทบาทส�าคัญในพัฒนาคนในประเทศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์	 4.0	 และ

ขบัเคลือ่นสงัคมไปสูเ่ศรษฐกจิยคุดิจทิลัอย่างมคีณุภาพ	ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพชีวติทีด่ขีองประชาชนและน�าไปสูก่ารพฒันา

ประเทศทีย่ัง่ยนื	ภารกจิหลกัของสถาบนัอดุมศกึษาจงึมกีจิกรรมทีห่ลากหลายท่ีจะน�าไปสู่คณุภาพการศกึษาและการพฒันา

คนเพ่ือออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริงผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นหัวใจส�าคัญต้องเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	

เป็นผูน้�าในการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการบรหิารจดัการศกึษา	ปรบัปรงุ	พฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการ

สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในในศตวรรษที่	 21	 และเตรียมคนเพื่อตอบสนองสังคมยุคดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่าง 

เตม็รปูแบบ	นอกจากการบคุลกิการเป็นผูน้�าของผูบ้รหิารแล้ว	ต้องมีภาวะผูน้�ารปูแบบใหม่	ๆ 	ทีเ่หมาะสมด้วย	การบรหิาร

งานวชิาการ	บรหิารงานบคุคล	หรอืบรหิารด้านการเงนิ	ต้องอาศัยนวตักรรมเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	มาใช้ในกระบวนการท�างาน

เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน	 เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับ

สถาบัน	ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นอธิการบดีรองอธิการบดี	คณบดี	ผู้อ�านวยการหลักสูตร	หัวหน้าสาขาวิชา

หรือหัวหน้าหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท่ีมีหน้าท่ีในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนต้องมีความเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลง	 

มีความรู้ความเข้าใจ	มีทักษะพื้นฐานที่ส�าคัญทางด้านเทคโนโลยีกล้าคิดนอกกรอบ	กล้าตัดสินใจ	ร่วมกันก�าหนดปรัชญา	

วิสัยทัศน์	 นโยบาย	 กรอบในการวางแผนการบริหารการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ	 เพื่อน�าพาให้คณาจารย์น�าเทคโนโลยีเข้า 

สูห้่องเรยีน	บรูณาการความรูท้ีห่ลากหลายมาจดัเป็นแหล่งเรยีนรู	้ถ่ายทอดความรูใ้ห้ผูเ้รยีนเกิดผลการเรยีนรูท้ีต้่องการใน

ศตวรรษที่	 21	 การเป็นผู้น�าในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานั้นผู้บริหารจึงควรมีคุณลักษณะเด่น 

ที่ส�าคัญ	 ได้แก่มีวิสัยทัศน์ในการน�าเทคโนโลยีเข้าสู่การบริหารจัดการศึกษา	 มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี	 คอมพิวเตอร	์ 

มีการบูรณาการความรู้	สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	ส่งเสริมการท�างานเป็น

ทีมมีความยืดหยุ่นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 ใช้หลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหาร	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยีออนไลน์ประเภทต่าง	ๆ 	สร้างเครือข่าย
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ทางการศกึษาเพือ่แลกเปลีย่นความรูห้รอืใช้ทรพัยากรและเทคโนโลยทีางการศกึษาร่วมกนัความเป็นผูน้�าในยคุดจิิทลัของ

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องเปลี่ยนจากสั่งการมาเป็นผู้อ�านวย	 (Facilitation)	 เป็นระบบการสอนงานเป็นพี่เลี้ยง	

(Coaching	and	Mentoring)	ให้กับคณาจารย์	และบุคลากรเพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยตัวเองโดยอาศัย

สื่อเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 และคณาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอน	 สามารถท�าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน	 ออกแบบ 

การเรียนรู	้หาสิง่สนบัสนนุการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างสะดวกรวดเรว็ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกภายนอก

	 สุดทา้ยนี้ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิาร	คณาจารย	์หรือบคุลากรทางการศกึษาตอ้งมกีารเปลี่ยนแปลงและพฒันาตัวเองให้

ทันกับสังคมยุคดิจิทัลมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	 มีความเป็นผู้น�าทางเทคโนโลยี	 มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต	 มือถือ	

คอมพิวเตอร์	 โน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการติดต่อสื่อสาร	 การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 กระบวนการจัดการเรียนการสอน	 

การท�าธรุกรรมต่าง	ๆ 	เทคโนโลยแีบบดจิทิลัเข้ามามบีทบาททัง้ส้ิน	และทกุคนควรเป็นต้นแบบทีด่ใีนการด�าเนนิชวีติอยูบ่น

พื้นฐานความพอเพียง	รู้จักประมาณตน	มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจึงจะส่งผลให้บัณฑิตใน

แต่ละสาขาวชิาชพีทีจ่บออกมาสามารถท�างานได้อย่างมคีณุภาพได้มาตรฐานเพือ่รองรบัโลกยคุใหม่	และสามารถด�ารงชวีติ

ในยุคไทยแลนด์	4.0	หรือสังคมดิจิทัลนี้ได้อย่างมีความสุข
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นวัตกรรมการศึกษา : ประสบการณ์การปฏิบัติการเรียนรู้แบบเครือข่าย

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เสริมสร้างผู้เรียนเป็นส�าคัญ

The Education Innovation Experience of network learning with

community participation Strengthen the learner is important

ประสพสุข	ฤทธิเดช1, สมบัติ	ฤทธิเดช2, ดิษยทรรศน์	ศรีบุญเรือง3

Prasopsuk Rittidet1,	Sombat	Rittidet2,	Disayathat	Sribunrueang3

 การน�าเสนอบทความเรือ่งนี	้คณะผูเ้ขยีนได้น�าเสนอองค์ความรูข้องการด�าเนนิโครงการฯ	“การจดัการเรยีนรูแ้บบ

เครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 :	 กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม”	 

ได้รับทุนสนับสนุนการด�าเนินโครงการจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส)	 ปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2558-2559	ลักษณะโครงการเป็นโครงการประเภทปฏิบัติและพัฒนามีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม	3	เครือข่าย	จ�านวน

โรงเรียน	9	แห่ง	และแหล่งเรียนรู้การศึกษานอกระบบ	2	แห่ง	การด�าเนินกิจกรรมของโครงการเกิดขึ้นตามความต้องการ

ของแต่ละโรงเรยีนและชมุชน	สอดคล้องตามสภาพจรงิ	และคณะผูเ้ขยีนบทความเป็นผูป้ระเมนิโครงการได้พบการปฏบิตัิ

งานแต่ละโครงการมีองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยในศตวรรษที่	21	

ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการเป็นกลไกลการ 

ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านสุขภาวะของเด็กและเยาวชนปรากฏรายละเอียดดังนี้

การปฏิรูปการศึกษา

	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2540	ได้ก�าหนดสาระเกีย่วกบัการศกึษาไว้ในมาตรา	43	ว่า	บคุคล

มสีทิธเิสมอกนัในการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่า	12	ปี	ทีร่ฐัต้องจดัให้อย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพ	โดยไม่ต้องเกบ็ค่าใช้จ่าย

และมาตรา	81	ระบุไว้ว่า	 รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม	

จดัให้มกีฎหมายเกีย่วกบัการศกึษาแห่งชาต	ิปรบัปรงุการศกึษาให้สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม	

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังท่ีกล่าวมาน�าไปสู่การจัดท�าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ในมาตรา	 22	 

หลกัการจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่า	ผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้และถอืว่าผูเ้รยีนส�าคญัทีสุ่ด	

กระบวนการจดัการศกึษาหลงัจากการประกาศใช้พระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง

การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ห้ผูเ้รยีนเป็นคนด	ีเก่ง	และเรยีนอย่างมคีวามสขุ	โดยเฉพาะเรือ่งการจดัการเรยีนรูผู้เ้รยีนเป็น

ส�าคัญถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา	 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 โดยการจัดการเรียนรู้ในระบบ	 

1	รองศาสตราจารย์	ดร.	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาฟิกสิกส์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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นอกระบบ	และตามอัธยาศัย	ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ตามวัย	โดยหน่วยงานที่จัดการศึกษา	มีทั้งองค์กร

รัฐ	ศาสนา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ครอบครัวและชุมชนจัดการศึกษาเพื่อทุกคน	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2542	:	2)

การปฏิรูปการศึกษาของไทย	ที่ได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่พุทธศักราช	2542	เป็นต้นมา	มีความพยายามที่จะปฏิรูปการเรียน

รู้ในระดับโรงเรียน	การจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น	พร้อมทั้งให้ชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมจัดการ

ศึกษาจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ีของตนมากข้ึน	 โดยมีความคาดหวังว่าการศึกษาจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว	 มองเห็น 

เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นของตน	เกิดความส�านึกรักและผูกพันในแผ่นดินถิ่นเกิด	ช่วยกระชับความ

สัมพันธ์ของคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น	ในลักษณะที่ชื่นชมกันและกันมากขึ้น	รวมทั้งเด็ก	เยาวชนจะเกิดความเคารพในองค์

ความรู้ของผู้ใหญ่	ผู้ใหญ่ก็จะมีความสุขเมื่อได้ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลานในชุมชนได้ฟัง	 (สีลาภรณ์	บัวสาย.	2552	 :	6)	

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา	พ.ศ.	2542	จ�าเป็นต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการ

ศึกษาได้ร่วมมือกันปฏิรูปการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันด้วยการท�างานแบบมีส่วนร่วมอิงฐานชุมชน

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอิงฐานชุมชน

	 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 หมายถึง	 การเปิดโอกาสให้รัฐ	 องค์กรเอกชน	 ศาสนา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เข้ามาส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาไปอย่างสืบเนื่องและก้าวหน้ามากขึ้นตามล�าดับ	 โดยการศึกษามีแนวโน้มจาก 

เรื่องราวของเมือง	 ไปสู่เนื้อหาต่าง	ๆ	 ในระดับชุมชนหมู่บ้านที่ยึดเอาประชาชนธรรมดาเป็นศูนย์กลางเพื่อเข้าใจในความ

หลากหลายของวิถีชีวิตตาม	“ท้องถิ่น”	ต่าง	ๆ 	ที่ประกอบขึ้นเป็น	“ชาติไทย”	ในปัจจุบัน	ด้วยเหตุนี้	การศึกษาแบบมีส่วน

ร่วมจึงหมายถึงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของคนไทย	 โดยเน้นให้ความส�าคัญไปที่ตัวประชาชนทุกระดับเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้	 และตระหนักถึงความเป็นมาของวิถีชีวิตของ

ประชาชนได้อย่างรอบด้านและลึกซ้ึง	 ความรู้เหล่านี้จะช่วยฟื้นฟูส�านึกรักในชุมชนขึ้นมาใหม่หลังจากที่ถูกกระแส 

การพัฒนาแนวทางเก่าให้กลับคืนมามีความเชื่อมั่นในตนเองและมีศักยภาพที่จะน�าเอาภูมิปัญญาต่าง	 ๆ	 ของบรรพบุรุษ

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันปัจจุบันได้มากขึ้น	และอีกอย่างหนึ่งความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่น	ยังจะเป็นพลังที่เข้มแข็ง	

ช่วยให้คนในท้องถิน่ต่าง	ๆ 	สามารถฟ้ืนฟชูวีติให้แก่สถาบนัและวัฒนธรรมทีจ่ะเพิม่พลงัให้แก่ชาวบ้านในการทีจ่ะสามารถ

เลอืกแนวทางการด�าเนนิชวีติทีเ่ป็นของเขาเองได้หลายทาง	มศีกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์มทีางเลอืกอนัเหมาะสมส�าหรับ

ตัวเองมากขึ้น	(นิธิ	เอี่ยวศรีวงศ์.	2525	:	30)

	 จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวควรมีการจัดการเรียนรู	้ เรื่องใกล้ตัวในชุมชน	 โดยการมีส่วนร่วมทั้งใน

ระดับครอบครัว	 ชุมชน	องค์กรเอกชน	และองค์กรรัฐ	 ได้ร่วมกันจัดการศึกษา	 เช่น	 กรณีตัวอย่างจากประสบการณ์การ

ปฏบิตัใินโครงการ	การจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่าย	โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน	เพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื

ของจังหวัดมหาสารคาม	มีการด�าเนินงานโครงการ3	เครือข่ายคือ	(1)	เครือข่ายโรงเรียนบ้านหนองไฮ	จ�านวน	4	โรงเรียน

ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้คือ	 1)	 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม	 ฟันสวยยิ้มใส	 2)	 โรงเรียนชาดฝางหัวเรือส่งเสริมพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารปลอดภัยและการลดละเลิกดื่มเหล้า	 3)	 โรงเรียนบ้านนาเลาการสร้างอาหารปลอดภัยและการเลิกสูบ

บหุรี	่เพือ่สขุภาวะของนกัเรยีน	4)	โรงเรยีนบ้านหนองไฮการเรยีนรูก้ารสร้างอาหารปลอดภยัและการลดละเลกิการสบูบหุรี่	 

เพือ่สขุภาพของนกัเรยีน	(2)	เครอืข่ายโรงเรยีนเกิง้วิทยานกุลู	จ�านวน	5	โรงเรียน1)	โรงเรียนท่าขอนยางพทิยาคมการแก้ไข

ปัญหานักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้	เพื่อการอ่านและการเขียน	2)	โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	การจัดการเรียนรู้	เพื่อเสริม

สร้างความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ	 3)	 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม	 การจัดการเรียนรู้คุณธรรม	 จริยธรรมโดยใช้ภูมิปัญญา 
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ท้องถิ่น	 4)	 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร	 การจัดการเรียนรู้ความส�าคัญของโภชนาการ	 เพื่อการบริโภคอาหารปลอดภัย 

เสริมสร้างสุขภาวะของนักเรียน	5)	โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรพ์	การลดละเลิกบุหรี่	เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียนชั้น	 

ม.1-ม.6	และ	(3)	เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนา	จ�านวน	2	แห่งได้จัดกิจกรรมเรียนรู้คือ	1)	แหล่งเรียนรู้

ปู่ทวดครูสิงห์	 ฤทธิเดช	 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายกับโรงเรียนชาวนา	 สร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหาร 

ถูกหลักโภชนาการและการลดละเลิกการดื่มเหล้าของเกษตรกร	 2)	 โรงเรียนชาวนาบ้านหินลาดกับแหล่งเรียนรู้ชุมชน

จัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการและการลดละเลิกดื่มเหล้าของเกษตรกร

บ้านหินลาด	ต�าบลแวงน่าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมประสบการณ์ปฏิบัติ

 การเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมจากประสบการณ์ปฏบิตัใินโครงการนีท้ัง้	3	เครอืข่ายดงักล่าวมา	ได้ด�าเนนิงานตามกรอบ

แนวคิดการมีส่วนร่วมแบบ	 8	 ร่วมคือ	 การจัดการเรียนรู้เป็นภารกิจส�าคัญของสถานศึกษาจากรายงานการน�าร่องการ

จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย	 (พิณสุดา	 สิริธรังศรี,	 2557)	 และรายงานการวิจัย

เรื่อง	รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2557)	พบว่า	วิธีการจัดการ

ศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน	ที่มีประสิทธิภาพ	 มีการด�าเนินการตามวิธีการและขั้นตอน	ดังน้ี	 (1)	 ร่วมคิด 

โรงเรียน/แหล่งเรียนรู้จัดท�าประชาคม	ครู	ผู้บริหาร	กรรมการสถานศึกษา	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน	เพื่อรับทราบ

ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน	พ่อแม่ผู้ปกครอง	และชุมชน	และก�าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาร่วมกัน	เพื่อการ

บริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จ	 (2)	ร่วมตัดสินใจ	 เมื่อมีกิจกรรมใดที่ต้องฟังความเห็นและตัดสินใจ

ร่วมกันที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการและส่วนได้ส่วนเสียของผู้เรียนและประชาชน	ครู	 ผู้บริหาร	 กรรมการสถาน

ศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีการตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษาและชุมชน	(3)	ร่วมวางแผน 

มีการวางแผนการด�าเนินงานร่วมกัน	 ตามการจัดท�าประชาคม	 ทั้งแผนกลยุทธ์	 แผนพัฒนา	 แผนปฏิบัติการและมีการ

ก�าหนดโครงการ	กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนร่วมกัน	(4)	ร่วมด�าเนินการ	เมื่อมีการมอบ

หมายการด�าเนินงานใด	 ๆ	 ของโรงเรียน/แหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากการคิดร่วมกัน	 วางแผนร่วมกัน	 ผู้บริหาร	 ครู	 กรรมการ

สถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีการด�าเนินงานในกิจกรรมนั้น	ๆ	ตามภารกิจหน้าที่ที่ก�าหนดร่วมกัน	(5)	ร่วมรับผิดชอบ 

เมือ่มกีจิกรรมท่ีต้องด�าเนนิการและผลของการด�าเนนิงานทัง้ด้านบวกและด้านลบ	ผูบ้รหิาร	คร	ูกรรมการสถานศกึษา	และ

ผูม้ส่ีวนได้เสยี	จะมกีารรบัผดิชอบในผลทีเ่กดิขึน้ร่วมกนัโดยไม่ทอดทิง้ให้เป็นปัญหาของผูใ้ดผูห้นึง่ความรบัผดิชอบดังกล่าว

เป็นไปตามระดับของความรับผิดชอบ	 เช่น	 ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงาน	 ครูมีหน้าที่สอน	 จัดประสบการณ์เรียน	 และ

พัฒนาการเรียนรู้	 ภูมิปัญญาช่วยสอน	 ชุมชนท�าหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมการเรียนรู้ระดมทรัพยากร	 เป็นต้น 

(6)	ร่วมแก้ปัญหา	เมื่อมีปัญหาอันเกิดจากการบริหารจัดการหรือด�าเนินงาน	ผู้บริหาร	ครู	กรรมการสถานศึกษา	และผู้มี

ส่วนได้เสีย	มีการหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันให้ลุล่วงด้วยดี	(7)	ร่วมติดตามประเมินผล	ระหว่างการด�าเนินงานและ

หลังการด�าเนินงาน	ผู้บริหาร	ครู	กรรมการสถานศึกษา	และผู้มีส่วนได้เสียมีการติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุง

และพัฒนางานร่วมกันในกิจกรรมการประเมินผลการเรียน	พ่อแม่ผู้ปกครอง	หรือภูมิปัญญา	สามารถเข้ามามีส่วนในการ

ประเมินผู้เรียนด้วยและ	(8)	ร่วมชื่นชมผลส�าเร็จ	เมื่อเกิดผลผลิต	ผลลัพธ์	หรือความส�าเร็จอันเกิดจากการบริหารจัดการ

ร่วมกัน	ผู้บริหาร	ครู	กรรมการสถานศึกษา	และผู้มีส่วนได้เสีย	มีความพึงพอใจและชื่นชมในผลส�าเร็จนั้น	ๆ	ร่วมกัน	เช่น	

การร่วมแสดงความยินดี	การยกย่องให้เกียรติ	การมอบรางวัล	ฯลฯ	ตลอดจนการถอดบทเรียนร่วมกัน
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การเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมประสบการณ์ปฏบิตักิารด�าเนนิงานของโครงการได้เข้าร่วมการแลกเปลีย่นเรยีนรูห้ลาย	ๆ 	ลกัษณะ

เช่น	 การมีส่วนร่วมก่อนด�าเนินโครงการ	 และขณะด�าเนินโครงการ	พบว่าก่อนการด�าเนินโครงการได้เข้าร่วมประชุมกับ

คณะผู้บริหารโครงการระดับประเทศท่ีมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พิณสุดา	 สิริธรังศรี	 เป็นหัวหน้าชุดโครงการและคณะ 

ผู้ร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ได้จัดการอบรมความรู้ก่อนด�าเนินโครงการที่โรงแรมเจริญศรี	 จังหวัด 

อดุรราชธาน	ีขณะด�าเนนิโครงการคณะผูบ้รหิารโครงการทัง้ส่วนกลาง	จากมหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑติย์	ร่วมกบัผู้ทรงคณุวฒิุ	

ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นผู้นิเทศติดตามในโครงการของจังหวัดมหาสารคาม	ได้จัดกิจกรรมการติดตามนิเทศ

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในจังหวัดมหาสารคาม	2	ครั้ง	คือ	เมื่อวันที่	20	มกราคม	พ.ศ.	2559	ได้ให้สมาชิกเครือข่ายของ

จังหวัดมหาสารคามทั้ง	3เครือข่าย	มีเครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนาและ

เครอืข่ายโรงเรียนบ้านหนองไฮ	ได้ไปแลกเปล่ียนเรยีนรู้ร่วมกนั	โดยมกีารจดันทิรรศการแสดงผลงานของกจิกรรมโครงการ	

และเมือ่วนัที	่11-12	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	คณะผูด้�าเนนิโครงการระดบัประเทศจากส่วนกลาง	มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑิตย์	

ร่วมกับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีจังหวัดมหาสารคาม	 ศรีสะเกษ	 อุดรธานี	 สกลนคร	 และจังหวัดสุรินทร	์ 

ได้ร่วมกนัจดัการความรูร่้วมกนั	โดยวทิยากรมาบรรยายความรูก้ารถอดบทเรยีน	นอกจากนีส้มาชกิในโครงการได้ร่วมกลุ่ม

กนัแลกเปลีย่นเรยีนรู้ตามโครงการเป้าหมายของ	สสส.	เช่น	โครงการของจงัหวดัมหาสารคาม	ได้เข้าร่วมกลุม่สนทนาด้าน

การบริโภคอาหารปลอดภัย	 และการลดภาวะโรคอ้วน	 มีสมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมาจากจังหวัด

มหาสารคาม	 จังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ได้รับความรู้	 เรื่องการปลูกเห็ด	 การเลี้ยงกบ	 การเลี้ยงปลา	 การท�านา	 

การปลกูผกั	ความรูจ้ากสมาชกิเครอืข่ายเน้นเรือ่งการท�าสมัมาอาชพีกล่าวว่า	“ต้องท�าแบบเกษตรธรรมชาตคิอื	ลดการใช้

สารเคมีหรือถ้าใช้สารเคมีต้องใช้ให้น้อยท่ีสุด	 แล้วผลผลิตที่เกิดขึ้นจะได้ราคาแพง	 ดังท่ีตัวแทนจากโรงเรียนบ้านนาเลา	 

เล่าเรื่องการปลูกเห็ดนางฟ้า	 นักเรียนได้ท�าก้อนเชื้อเห็ดด้วยการปฏิบัติจริง	 แล้วท�าขายสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนถึงขั้น

แปรรูปเป็นเห็ดสวรรค์	แล้วตัวแทนได้เชิญชวนเพื่อนร่วมกลุ่มสนทนาให้ไปชมนิทรรศการได้ที่ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ้าน

หนองไฮ”	การเรยีนรูจ้ากผลการปฏบิตังิานแบบมส่ีวนร่วมของกจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้�าให้สมาชกิเครือข่ายทัง้	3	

แห่งของจงัหวดัมหาสารคามได้สร้างการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื	การเรยีนรูแ้บบกลุ่มสนทนา	จากการบรหิารโครงการของคณะ

ผู้ด�าเนินงานจากองค์กรกลางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 และจากผู้ทรงคุณวุฒิส่วนภูมิภาคได้จัดกิจกรรม	 แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในลักษณะการนิเทศติดตามผลการด�าเนินโครงการและในลักษณะการเผยแพร่ผลงานของเครือข่าย	 ด้วยการจัด

นิทรรศการให้ทุกเครือข่ายได้เรียนรู้	เรื่องดี	ๆ	หลาย	ๆ	กิจกรรมร่วมกัน	(คุณครู:	ผู้รับผิดชอบโครงการเครือข่ายจังหวัด

มหาสารคาม	การจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม	วันที่	11-12	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	ณ	โรงแรมตักสิลา	จังหวัดมหาสารคาม)

	 นอกจากนี้เครือข่ายได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาคือ	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	 เป็นฝ่ายวิชาการติดตามประเมินผลโครงการของ3	 เครือข่าย	 ได้น�าเสนอผลงานของโครงการ	 

โดยการต่อยอดเผยแพร่ความรูน้�าเสนอการจดันทิรรศการผลงาน	“มหกรรมการวจิยัส่วนภูมภิาค	2559”	ณ	มหาวทิยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี	 วันที่	 3-5	มีนาคม	พ.ศ.	2559	ด้วยผลงาน	“โครงการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน	เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	ของจังหวัดมหาสารคาม”	มีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ	คือ	1)	เครือข่าย

โรงเรยีนเกิง้วทิยานกุลู2)	เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านหนองไฮ	3)	เครอืข่ายแหล่งเรยีนรูช้มุชนฯ	กบัโรงเรยีนชาวนาบ้านหนิลาด	

ซึง่ปรากฏผลงานของโครงการการเรียนรูแ้บบมส่ีวนร่วมกบัหน่วยงานทางด้านการศกึษาจากประสบการณ์การปฏบิตั	ิดงันี้

		 1)	 มีผู้เข้าร่วมเพื่อชมภาคนิทรรศการอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดงาน
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		 2)	 ได้น�าเสนอผลงานของโครงการต่อรองนายกรัฐมนตรีฯ	 ที่เป็นประธานเปิดงานฯ	 ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ	

และได้มอบผลงานของโครงการในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 และ	 สสส.	

คือนวัตกรรมการศึกษา	ไส้กรอกอีสานของโรงเรียนเมืองวาปีปทุม	และเห็ดสวรรค์ของโรงเรียนบ้านนาเลา

	 3)	 ได้น�าเสนอผลงานในเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน	ีมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็	มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์	และมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร

	 4)	 ได้รับโล่ในการร่วมจัดนิทรรศการ	ที่เป็นเครือข่ายการวิจัยร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.) 

นวัตกรรมการศึกษา : ประสบการณ์การปฏิบัติ

 การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีจังหวัดมหาสารคาม	3	เครือข่าย	พบนวัตกรรม

ทางการศึกษามี	5	ประเภทคือ	 (1)	นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยท�ามาก่อน	(2)	 เป็นสิ่งใหม่ที่เคยท�ามาแล้วใน

อดีตแต่น�ามาใช้ใหม่	(3)	นวัตกรรมนั้นจะต้องช่วยให้การจัดการเรียนรู้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย	 (4)	 นวัตกรรมต้องสามารถน�าไปใช้ได้ผลจริง	 (5)	 นวัตกรรมมีการเผยแพร่ออกสู่

ชุมชน	ซึ่งนวัตกรรมทั้ง	5	ประเภทที่พบในโครงการของเครือข่าย	3	แห่ง	ในโครงการนี้	มีครูผู้รับผิดชอบโครงการ	ครูที่

สนใจ	ผู้ปกครอง	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้น�าไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน	โดยใช้นวัตกรรมการศึกษา

แบบบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ได้แก่	สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	ศิลปศึกษา	การงานและพื้นฐานอาชีพ	และภาษาอังกฤษ	ซึ่งนวัตกรรม

การศึกษาที่พบในโครงการ3	เครือข่ายสรุปได้ดังนี้

	 1.	 เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนา	 ได้นวัตกรรมการศึกษา	 (1)	 แผ่นพับความรู้การตรวจสารปน

เป้ือนในผกั	โดยใช้ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่และความรูว้ทิยาศาสตร์	(2)	ได้แหล่งเรยีนรูจ้ากแปลงสาธติการท�านาโยนกล้า

ในแหล่งเรียนรู้ปู่ทวดครูสิงห์	โรงเรียนชาวนาได้แปลงสาธิตท�านาข้าวอินทรีย์	จ�านวน	8	ไร่	และ	(3)	เอกสารความรู้การ 

ท�านาอินทรีย์	แบบ	GAP	บูรณาการกับความรู้ท้องถิ่น

	 2.	 เครือข่ายโรงเรยีนบ้านหนองไฮได้นวัตกรรมการศกึษา	(1)	โรงเรยีนบ้านนาเลา	ชดุกิจกรรมการเรยีนรูก้ารปลกู

เหด็	โรงเรยีนชาดฝางหวัเรอื	ชดุกจิกรรมการเลีย้งปลา	และโรงเรยีนบ้านหนองไฮชุดกจิกรรมการเล้ียงไก่พนัธุไ์ข่	(2)	โรงเรยีน

บ้านนาเลามีกติกาทางสังคมเรื่องการลดละเลิกบุหรี่	โรงเรียนเมืองวาปีปทุมมีกติกาการแปรงฟัน	โรงเรียนชาดฝางหัวเรือ

มกีตกิาการเลกิดืม่เหล้า	(3)	ได้แหล่งเรยีนรูต้้นแบบด้านอาชพี	การปลกูเหด็โรงเรียนบ้านนาเลา	การเล้ียงไก่พนัธุไ์ข่โรงเรยีน

บ้านหนองไฮ	และการเลีย้งปลาโรงเรยีนชาดฝางหัวเรอื	และ	(4)	ไส้กรอกอสีาน	โรงเรยีนเมอืงวาปีปทมุเสริมสร้างการแปรง

ฟันถูกหลักโภชนาการ

	 3.	 เครือข่ายโรงเรยีนเกิง้วทิยานกุลูได้นวตักรรมการศกึษา	(1)	มต้ีนแบบแผนการเรยีนรูข้องเดก็บกพร่องทางการ

เรยีนรู้ด้านการอ่านและการเขยีนนกัเรยีนกลุม่พเิศษ	เรยีนร่วมกบันกัเรยีนปกติของโรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม	(2)	หนงัสอื

ส่งเสรมิการอ่านจากวรรณกรรมท้องถ่ิน	(นทิานพืน้บ้าน)	(3)	ชมุนมุสขุภาวะทางเพศ	และหนงัสอืเล่มเลก็สขุภาวะทางเพศ

ทีด่ขีองโรงเรียนเก้ิงวทิยานกุลู	(4)	โรงเรยีนโคกก่อพทิยาคม	มหีนงัสืออเิล็กทรอนกิส์ด้านภมูปัิญญาท้องถิน่	ส่งเสรมิคณุธรรม

จริยธรรม	และมีชุมนุมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและ	(5)	โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร	มีเอกสารตัวชี้วัดภาวะโภชนาการ	และ

ชุดกิจกรรมความรู้ท้องถิ่นท�าน�้าสมุนไพร	ปลูกผักบุ้งงอก	และท�าข้าวต้มคลุกอีสาน



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

31

ตัวอย่าง นวัตกรรมการศึกษา : การบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ

 นวตักรรมการศกึษาทีเ่กดิจากการด�าเนนิกิจกรรมการเรยีนรูข้องโครงการ3	เครอืข่ายในครัง้นีผู้้เขยีนน�าเสนอกรณี

ตัวอย่างนวัตกรรมการศึกษาของเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนาบ้านหินลาดในโครงการ	 “แหล่งเรียนรู้

ชุมชนกับโรงเรียนชาวนาจัดการเรียนรู้แบบครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกัน	 การบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ	 และการลด 

ละเลิกดื่มเหล้าของเกษตรกร”	 ซึ่งนวัตกรรมการศึกษาเกิดขึ้นจากการเรียนรู้การปลูกผัก	 3	 แบบคือ	 ปลูกผักในกระถาง	

ปลกูผกัเป็นแปลง	และปลกูผกัไฮโดโปรนกิส์	โดยสมาชกิทีเ่ข้าร่วมโครงการได้สรปุความรูด้้านการบรโิภคถกูหลักโภชนาการ

จากกจิกรรมการเรียนรูก้ารปลกูผกัแบบเกษตรอนิทรย์ีลดการใช้สารเคมไีด้ปรับเปลีย่นใช้ปุ๋ยคอก	น�า้หมกัชวีภาพเพิม่ความ

เจริญเติบโตของผัก	 แต่เมื่อจะน�ามาบริโภคต้องมีวิธีการท�าให้ผักสะอาดปลอดภัยจากสารพิษฝาตกค้าง	 ท�าให้สมาชิก

โครงการได้บนัทกึเป็นองค์ความรูโ้ดยท�าเป็นเอกสารเผยแพร่ไปสูช่มุชนและเผยแพร่ให้กับผูส้นใจทีไ่ด้เยีย่มชมนทิรรศการ

ดังนี้

	 โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนาจัดการเรียนรู้แบบครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกัน	 การบริโภคอาหาร 

ถูกหลักโภชนาการ	และการลดละเลิกดื่มเหล้าของเกษตรกร	:	คู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการบริโภคผักให้ปลอดภัยจาก

สารพิษ“การปลูกผักไว้รับประทานเอง	เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะท�าให้ได้บริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ	แต่ทุกครอบครัวคง

ไม่สามารถปลูกผักทุกชนิดไว้รับประทานเองได้ต้องซ้ือผักจากตลาดจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอยู่	 ทั้งนี้ผักต่าง	 ๆ	 เหล่านี้อาจจะ

ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างก็ได้	 ดังน้ันควรมีการล้างผักให้ถูกวิธีและให้ปลอดภัยจากสารพิษมากที่สุด	 

วิธีการล้างผักให้สะอาดเพ่ือลดปริมาณสารพิษ	 สามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกคือ	 (1)	ลอกหรือปอกเปลือกผักแล้ว

แช่ในน�า้สะอาด	นาน	5-10	นาท	ีหลงัจากนัน้ล้างด้วยน�า้สะอาดอกีครัง้	จะช่วยลดปรมิาณสารพษิตกค้างได้ร้อยละ	27-72	

(2)	แช่น�า้ปนูใสนาน	10	นาที	และล้างด้วยน�า้สะอาดอกีครัง้	ลดปรมิาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ	34-52	(3)	แช่โฮโดรเจน

เพอร์ออกไซน์นาน	10	นาท	ี(โฮโดรเจนเพอร์ออกไซน์	1	ช้อนชา	ผสมน�า้	4	ลติร)	และล้างด้วยน�า้สะอาดอกีครัง้	ลดปรมิาณ

สารพิษตกค้างได้ร้อยละ	35-50	 (4)	แช่น�้าด่างทับทิมนาน	10	นาที	 (ด่างทับทิม	20-30	เกล็ด	 ผสมน�้า	4	ลิตร)	 และล้าง

ออกด้วยน�า้สะอาดอกีครัง้	ลดปรมิาณสารพษิตกค้างได้ร้อยละ	35-43	(5)	ล้างด้วยน�า้ไหลจากก๊อกนาน	2	นาท	ีลดปรมิาณ

สารพิษตกค้างได้ร้อยละ	25-39	(6)	แช่น�้าซาวข้าวนาน	10	นาที	และล้างด้วยสะอาดอีกครั้ง	ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้

ร้อยละ	29-38	 (7)	แช่น�้าเกลือนาน	10	นาที	 (เกลือป่น	1	ช้อนโต๊ะ	 ผสมน�้า	4	ลิตร)	 และล้างด้วยน�้าสะอาดอีกครั้ง	 

ลดปรมิาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ	29-38	(8)	แช่น�า้ส้มสายชนูาน	10	นาท	ี(น�า้ส้มสายช	ู1	ช้อนโต๊ะ	ผสมน�า้	4	ลิตร)	และ

ล้างด้วยน�า้สะอาดอกีครัง้	ลดปรมิาณสารพษิตกค้างได้ร้อยละ	27-36	และ	(9)	แช่น�า้ยาล้างผกันาน	10	นาท	ีและล้างด้วย

น�้าสะอาดอีกครั้ง	ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ	22-36”

นวัตกรรมการศึกษา : แสริมสร้างผู้เรียนเป็นส�าคัญ

 นวัตกรรมการศึกษามีความส�าคัญเช่นเดียวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา	มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน

ของการจัดการศึกษาทั้งในระบบ	 นอกระบบการศึกษา	 และการศึกษาตามอัธยาศัยที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้

หลาย	ๆ	วิธี	เช่น	นักเรียนได้ปฏิบัติจริง	เรียนรู้ผ่านตัวอย่าง	เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก	และเรียนรู้ด้วยความสุข	ท�าให้	

(1)	การเรียนการสอนมีความหมายมากขึ้น	กล่าวคือ	จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนกว้างขวางขึ้น	เรียนได้เร็วขึ้น	ได้เห็นหรือ

สมัผสักบัสิง่ทีเ่รยีน	และเข้าใจได้อย่างสมบรูณ์และยงัท�าให้ครมีูเวลาส�าหรบันกัเรียนมากขึน้(2)	นกัเรยีนมอีสิระในการเสาะ

แสวงหาความรู	้มคีวามรบัผดิชอบทัง้แก่ตนเองและสงัคมมากขึน้	เปรยีบเสมอืนการเปิดทางให้นกัเรยีนได้เรยีนรูต้ามความ
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สามารถของเขา	สนองความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี	 (3)	นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการทาง

วทิยาศาสตร์บรูณาการกบัความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่	ซึง่เป็นวธิกีารหนึง่ทีส่ร้างความเจรญิก้าวหน้าให้มกีารทดลอง	ค้นคว้า	

วิจัย	 พบวิธีการใหม่	 ๆ	 อยู่เสมอ	 สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม	 (4)	 ช่วยให้การจัดการศึกษามีพลัง 

มากขึ้น	 เพราะสื่อที่ได้จากโครงการเป็นผลผลิตอย่างหนึ่งของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน�ามาใช้ในการสอนได้อย่าง

เหมาะสม	 จะท�าให้การจัดการศึกษามีพลังมากขึ้น	 (5)	 การน�าเอานวัตกรรมทางการศึกษาจากประสบการณ์ปฏิบัติจริง

ท�าให้นกัเรยีนได้มองเหน็สภาพความเป็นจรงิในสงัคม	เพราะสามารถน�าสิง่ต่าง	ๆ 	ทีอ่ยูใ่กล้ตวันกัเรยีนและสิง่ทีอ่ยูภ่ายนอก

ไกลตัวผู้เรียนเข้ามาสู่ห้องเรียนได้	สามารถเอาชนะข้อจ�ากัดต่าง	ๆ	ทั้งในด้านเวลา	ขนาด	และสถานที่และ	(6)	ท�าให้เกิด

ความเสมอภาคทางการศึกษา	 เพราะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสที่จะศึกษาได้หลายรูปแบบ	 เช่น	 การศึกษาในระบบโรงเรียน	

นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาพิเศษแก่คนพิการ	เป็นต้น	

สรุป

	 นวัตกรรมการศึกษา	 :	 ประสบการณ์การปฏิบัติการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเสริมสร้าง 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญที่ผู้เขียนได้น�าเสนอเป็นการประมวลความรู้จากกรณีตัวอย่างของจังหวัดมหาสารคามที่ได้เข้าร่วมกับ

โครงการระดับประเทศคือ	 “โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะของเด็ก

และเยาวชนอย่างยัง่ยนื”	ซึง่ในส่วนของจงัหวดัมหาสารคามได้ด�าเนนิโครงการเกดิเครอืข่ายการเรยีนรู	้3	เครอืข่าย	ซึง่จดั

ลกัษณะของเครอืข่ายเป็นเครอืข่ายโรงเรียนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	และเป็นเครอืข่ายโรงเรยีนในสงักดัส�านกังาน

การศกึษาประถมศกึษา	มกีารจดัการศกึษาลกัษณะร่วมกนัคอืใช้นวตักรรมการศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

พ.ศ.	2551	โดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระพื้นฐานมีสาระการเรียนรู้	8	สาระ	คือ	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	

สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม	ศลิปศกึษา	สขุศกึษา	การงานพืน้ฐานอาชพี	และภาษาองักฤษ	ส�าหรบัการจดัการเรยีน

รู้ของเครือข่ายทั้งสองแห่งได้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพบริบทแต่ละโรงเรียนจึงมีกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกัน	

นอกจากการเรียนรู้จากสองเครือข่ายในระบบการศึกษาแล้วยังมีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบคือ	แหล่งเรียนรู้ชุมชน

กับโรงเรียนชาวนา	ท�าให้พบนวัตกรรมการศึกษาจากการปฏิบัติแตกต่างกันไป	อย่างไรก็ตามนวัตกรรมการศึกษาที่พบได้

ใช้เพื่อการเรียนการสอน	โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญคือ	นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	เช่น	(1)	การเรียนรู้ด้วย

การปฏิบัติจริง	 (2)	 การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก	 (3)	 การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 (4)	 การเรียนรู้แบบกระบวนการมี 

ส่วนร่วม	 และ	 (5)	 การเรียนรู้แบบมีความสุขส่งผลให้เกิดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญน�าไปพัฒนาทักษะชีวิตตนเอง	

ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้	 และสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นได้ในอนาคตและเป็นพลเมืองที่ดีของ

ครอบครวั	และชมุชน	ท�าให้สงัคมเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูโ้ดยคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันาจะน�าพาชมุชนเป็นสขุ	และ

ครอบครัวเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
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การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย

Human Capital Development for Academic Excellence of Thai Private 

Higher Education Institutes

ศรุดา	ชัยสุวรรณ1

Saruda	Chaisuwan1

บทคัดย่อ

	 บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอแนวคดิในการพฒันาทนุมนษุย์ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไทย	หวัใจส�าคญั

ของสถานศกึษาคอือาจารย์	สถาบนัอดุมศกึษาเป็นแหล่งรวมบคุคลทีม่คีวามรูแ้ละความฉลาด	การพฒันาทนุมนษุย์จ�าเป็น

ต้องตระหนักว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่ส�าคัญ	ตระหนักถึงคุณค่าของมนุษย์	และความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ของบุคลากรกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา	เพื่อท�าให้การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นการสร้างบุคลากรให้เป็นทรัพยากรที่มี

คณุค่า	เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและสามารถสร้างผลผลติทางวชิาการให้กบัสถาบนัอดุมศกึษา	สถาบนัอดุมศกึษาไทย

ยังมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันน้อย	 ไม่สามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรในสถาบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

ในเชิงสร้างสรรค์แก่สังคมได้	 ท้ังท่ีสถาบันอุดมศึกษาไทยมีคนฉลาดอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ดังนั้นสิ่งส�าคัญในการพัฒนาทุน

มนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบรรลุผลส�าเร็จคือพัฒนาก�าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ	 การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ

อาชพีและผูเ้ชีย่วชาญมอือาชีพเป็นทีย่อมรบัของสงัคม	โดยการสร้างความเป็นเลศิจากการเข้าสูต่�าแหน่งทางวชิาการและ

การผลิตผลงานวิจัย

 ค�าส�าคัญ :	การพัฒนาทุนมนุษย์,	ความเป็นเลิศทางวิชาการ,	สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Abstract

 This	academic	paper	purposes	the	approach	to	develop	teachers	as	human	capital	of	Thai	

private	higher	education	 Institutes,	due	 to	 the	heart	of	 the	matter	of	educational	 institution	was	 

the	higher	education	institutions	that	knowledge	and	intelligence	personnel	resource,	human	capital	

development	has	 to	emphasize	on	personnel	 ,	human	values,	need	 for	continuous	 learning,	and	

mission	of	higher	education	Institutes.	The	valuable	resource,	personnel,	will	be	ready	for	change	and	

have	more	academic	productivity	 for	 the	higher	education	 Institutes.	The	current	 found	that	Thai	

higher	education	institutions	still	have	less	knowledge	sharing	between	each	other,	unable	use	the	

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	วิทยาลัยนครราชสีมา
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potential	of	institutions	personnel	with	the	highest	creative	benefits	in	the	society.	Thai	higher	education	

Institutes	have	more	people	that	are	intelligent.	Thereby	the	significant	will	be	achieved	the	human	

capital	development	in	the	private	higher	education	institutions	that	viewed	as	treasure	houses	of	

intelligence	for	the	nation,	they	are	sources	of	the	knowledge	that	improves	and	advances	a	quality	

workforce	.by	building	excellence	by	academic	positions	promoting	and	producing	research	outputs.

 Keywords : Human	 Capital	 Development,	 Academic	 Excellence,	 Private	 Higher	 Education	

Institutes.

บทน�า

 ทศวรรษที่สองของศตวรรษที่	21	ก�าลังจะผ่านพ้นไป	โลกยังต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่	ๆ	หลายประเทศต้อง

เผชิญกบัวกิฤตการณ์	ทัง้วกิฤตทางการเมอืง	ภาวะเศรษฐกจิตกต�า่	สงัคมสับสนวุน่วายและความเสือ่มถอยทางจติวญิญาณ	

ห้วงเวลาดังกล่าวเรียกว่า	VUCA	World	(วูกาเวิล์ด)	ซึ่ง	VUCA	นี้มาจากค�าว่า	volatility	(ความผันผวน)	uncertainty	

(ความไม่แน่นอน)	complexity	(ความซับซ้อน)	และ	Ambiguity	(ความคลุมเครือ)	การความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อยู่

บนฐานความไม่แน่นอนสงูมาก	โลกมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ส่งผลต่อการตดัสินใจ	และเกิดภาวะชะลอการตดัสินใจ	เมือ่เป็น

เช่นนัน้องค์กรจงึเดนิต่อไปไม่ได้	เกดิการล่มสลายของผลติภณัฑ์และบรกิารต่าง	ๆ 	ซึง่ในทศวรรษท่ีผ่านมาสถาบนัอดุมศกึษา

ต้องเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมและศักยภาพที่สูงขึ้นให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลง	และสิ่งใหม่	ๆ	ที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเรว็ได้	รวมถงึผลติทนุมนษุย์ทีจ่ะน�าพาสงัคมโลกให้ก้าวผ่านวกิฤตเหล่านีไ้ด้	(จติรสุดา	ลิมเกรยีงไกร,	2556;	พภิพ	

อุดร,	2558)	ผลพวงแห่งความเจริญที่รวดเร็วนี้มีผลกระทบกับทุก	ๆ	ภาคส่วน	ทั้งส่วนบุคคล	การศึกษา	การจัดการธุรกิจ	

อุตสาหกรรม	 รวมทั้งภาคการเกษตรที่นับเป็นส่วนหนึ่งของระบบวิถีชีวิตของมนุษย์	 (อารีย์	 นัยพินิจ	 และคณะ,	 2557)

ประเทศไทยมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัแรกจนถงึปัจจบุนั	ซึง่วดัระดบัการพฒันาด้วยรายได้		แต่ขณะ

นี้ประเทศไทยยังคงติดกับดักรายได้ปานกลาง	มีความเหล่ือมล�้าสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ	 การศึกษาและด้านอื่น	 ๆ	 มีปัญหา

คอร์รัปชั่น	และมีความขัดแย้งในสังคมรุนแรง		โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติได้สรุปว่าไทยมีปัญหาทั้งด้านทุนมนุษย์		ทุนสังคม

อ่อนแอ		ทุนธรรมชาติเสื่อมโทรม	และทุนคุณธรรมจริยธรรมเสื่อมทราม	(วิจิตร	ศรีสอ้าน,	2559)	องค์กรในปัจจุบันต่าง

ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์	 สร้างมนุษย์ให้เป็นจุดแข็งและเป็นแรงผลักดันองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ	 มีเชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ	

ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นหัวใจส�าคัญขององค์กร	มีคุณค่าและพัฒนาให้เป็น	“ทุน”	ได้ด้วยวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการส่ง

ไปฝึกอบรม	 หรือศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นการสนับสนุนให้ท�างานที่ตรงกับความสามารถ	 สร้างความโดดเด่นและ

ช�านาญเฉพาะทาง	เพือ่เพิม่คณุค่าเพิม่ให้แก่ทรพัยากรมนษุย์ซึง่จะท�าให้องค์กรพฒันาอย่างย่ังยนื	(สมุลฑา	สงัใจสม,	2555)	

จากรายงานผลการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์	 (human	 capital	 index)	 ปี	 2015	 เวทีเศรษฐกิจโลก	 (World	

Economic	Forum	:	WEF)	พบว่าฟินแลนด์ได้รับเลือกให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นอันดับ	1ของโลก	จาก	

124	ประเทศ	ตามมาด้วยนอร์เวย์	(2)	สวิตเซอร์แลนด์	(3)	แคนาดา	(4)	และญี่ปุ่น	(5)	ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในล�าดับปาน

กลางคอือนัดบัที	่57	ส่วนในปี	2516	แนวทางการพฒันาทนุมนษุย์เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสูย่คุ	4.0	ว่า	ประเทศไทย

ติดล�าดับ	 48	จาก	130	ประเทศ	ผลส�ารวจดัชนีทุนมนุษย์ไทยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น	ๆ	 ใน

เอเชีย	พบว่าทุนมนุษย์ที่ประเทศไทยมี	ยังไม่ได้ถูกใช้ไปในการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ดีเท่าประเทศมาเลเซีย	
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จีน		 และสิงคโปร์		 และเมื่อเทียบกับดัชนีทุนมนุษย์และรายได้ต่อหัว	 ก็จะเห็นว่าประเทศไทยยังติดอยู่ในกลุ่มประเทศ

เศรษฐกิจยุค	2.0-3.0	ดังนั้นแนวทางการพัฒนาก�าลังคนหรือการปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์	4.0	นั้น		ในช่วง	5	ปีต่อ

จากนี้		 จะต้องมีการสร้างแรงงานรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาเพื่อป้อนตลาดแรงงานจ�านวน	 3.32	 ล้านคน		 โดยแบ่งเป็น

ระดับอาชีวศึกษา	1.99	ล้านคน	และระดับมหาวิทยาลัย	1.33	ล้านคน		(Committed	to	Improving	the	State	of	the	

World	,	2016;	เกียรตินันต์	ล้วนแก้ว,	2559)	

	 แต่ในสภาวะปัจจุบันมีสภาพการณ์อุดมศึกษาของประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตจากการรับมือของสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดความผันผวน	ความไม่แน่นอน	ความซับซ้อน	และความคลุมเครือ	 

(VUCA	World)	ปัญหาในด้านคณุภาพอดุมศกึษาไทยต�า่กว่ามาตรฐานสากลมาก	มกีารสร้างปัญญาไม่ลกึพอ	การแสวงหา	

ความรู้หรือใช้การวิจัยเป็นวิถีชีวิตมีน้อย	ความสามารถในการสังเคราะห์	 และคิดสร้างสรรค์ยังมีอยู่น้อย	และวิชาการไม่

เข้มแขง็	ต้องพฒันาคณุภาพและมาตรฐานของการจัดการอดุมศึกษาให้ทนักับการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานและความ

ต้องการของแต่ละบคุคล	แต่ละแห่งจ�าเป็นต้องมจีดุยนื	หรอืค่านยิมหลกัเป็นเครือ่งก�ากบัให้ผลงาน	เป็นไปโดยมเีป้าหมาย

ที่ถูกต้อง	 ต้องมีพันธกิจ	 วิสัยทัศน์	 และเป้าหมายท่ีเป็นของตนเองและแตกต่างจากที่อื่นได้	 (จรัส	 สุวรรณเวลา,	 2551)	 

พันธกิจหลักดังกล่าวที่สถาบันอุดมศึกษามีร่วมกันคือการสร้างคน	 (จากการสอน	 และการผลิตบัณฑิต)	 การสร้างความรู้	

(จากการวจิยั	และการสร้างนวตักรรม)	ทัง้นี	้สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องมคีวามเป็นเลศิทางด้านวชิาการ	สามารถแก้ปัญหา

และตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ท้องถิ่น	 และชุมชนได้	 ซึ่งจะส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศในประชาคมโลกเพิ่มสูงขึ้น	(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	2558)	

	 สถาบนัอดุมศกึษาไทยในปัจจบุนัว่าไม่สามารถใช้ศักยภาพของคนให้เกดิประโยชน์สูงสุดเชิงสร้างสรรค์แก่สงัคมได้	

ทั้งที่สถาบันอุดมศึกษามีคนฉลาดอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ต้นเหตุอยู่ท่ีพฤติกรรมการท�างานของชาวสถาบันอุดมศึกษานั้น	

ท�างานเฉพาะตัว	เฉพาะหน่วยงานของตัว	ขาดการใช้พลังร่วมในการท�างาน	และท�างานภายใต้ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง	

ท�าให้ไม่เกิดการแบ่งปัน	แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน	ตอบสนองต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน	เกื้อกูลกันอย่างสมดุลการพัฒนา

ที่ยั่งยืน	 (sustainable	 development)	 ไม่ท�าลายทรัพยากรซึ่งจะเป็นที่ต้องการในอนาคต	 ควรมีการจูงใจ	 และติดต่อ

สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้บุคลากรมีก�าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์แก่องค์กร	

ลดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากรขององค์กร	 ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่

ความเป็นเลิศแล้ว	 องค์กรก็อาจจะกลายเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืนใน	 ระยะยาว	 (พระพรหมคุณากรณ์	

(ป.อ.ปยุตโต),	2551;	พฤทธิ์	เทศจีบ,	2552;	เนตร์พัณณา	ยาวิรา,	2553;	วิจารณ์	พานิช	2558)	อาจารย์ส่วนใหญ่เมื่อถึง

จดุหนึง่กจ็ะหยดุไม่ท�าผลงานต่อหลงัได้ต�าแหน่งทางวชิาการไปแล้ว	จะมวีธิกีารอย่างไรทีจ่ะท�าให้อาจารย์ทีท่�างานมานาน	

และได้ผลงานหรือต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว	 ยังคงท�าผลงานวิจัยอยู่อย่างต่อเน่ือง	 เพราะที่ผ่านมาสังเกตได้ว่าอาจารย์ 

ส่วนใหญ่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะหยุดไม่ท�าผลงานต่อ	ซึ่งไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง	เช่น	ค่าตอบแทนไม่ดี	ไม่ให้ความส�าคัญกับ

บุคคลเหล่านี้	หรือไปตอบแทนผู้ที่สอนมาก	สอนเก่งเท่านั้น	ทั้งนี้	เพื่อหาทางสนับสนุนให้อาจารย์กลุ่มนี้ท�าวิจัยและสร้าง

ผลงานต่อไป	(ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์,	2560)	

	 ความสามารถในการแข่งขนัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจะตดัสนิกนัด้วยผลติภาพ	(productivity)	ตามพนัธกจิ

ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 ซึ่งได้แก่	 บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณค่าสูง	 จ�านวนอาจารย์ที่ได้รับต�าแหน่ง

ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่	 การให้บริการวิชาการที่สอดรับกับความต้องการของชุมชน	 ตลอดจนการ

สร้างสรรค์วิธีการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ซึ่งการสร้างผลิตภาพให้มีคุณลักษณะดังกล่าว	สิ่งส�าคัญอย่างยิ่งคือ	ความไม่
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เหมือนใคร	 (uniqueness)	 หรือที่เรียกว่าเอกลักษณ์นั่นเอง	 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีความสามารถในการใช้

ทรัพยากรหรือทุนที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด	 มีกระบวนการสร้างความฉลาด	 และดึงเอาพลังความสามารถเหล่าน้ันมาแปร

เป็นความโดดเด่นในการแข่งขัน	จนสามารถเสนอสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริงได้	เพื่อให้องค์กรมี

ลกัษณะดงักล่าว	โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์กรทีเ่ป็นสถาบนัอดุมศกึษา	ซึง่ขณะนีม้สีภาวะแวดล้อมด้านการแข่งขนัไม่ต่างกบั

องค์กรธรุกจิ	จงึต้องมแีนวทางการบรหิารจดัการทีม่ลีกัษณะเป็นพลวตั	(dynamic	governance)	เพราะขณะนีก้ารบรหิาร

จัดการที่ดี	(good	governance)	คงไม่เป็นการเพียงพออีกต่อไป	ความเป็น	dynamic	governance	จะท�าให้องค์กรไม่

อาจอยู่นิ่งได้	 เพราะจะต้องมีนโยบายที่ยืดหยุ่น	 ปรับตัวได้	 (adaptive	 policies)	 ดังน้ัน	 การมีบุคคลที่สามารถ	 (able	

people)	ผนวกกับกรอบกระบวนการการท�างานทีเ่อือ้ต่อการท�างาน	(agile	process)	ทัง้หมดนีจ้ะต้องมวีฒันธรรมองค์กร

ทีเ่หมาะสมเป็นปัจจัยเสรมิองค์กรต้องสร้างสมรรถนะของตนเอง	โดยให้ความส�าคญักบัทรพัย์สนิทีจ่บัต้องไม่ได้	(intangible	

assets)	นั่น	คือทุนมนุษย์	(Human	Capital)	ให้มากขึ้น

	 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงมีความจ�าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเนื่องจากเป็น

องค์กรที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและต่างประเทศ	 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 การขับเคล่ือนดังกล่าวจะเกิดได้ต้องอาศัยอาจารย์ท่ีมีขีดสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงาน	สมรรถนะของอาจารย์คือ	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	(key	success	factor)	และสามารถปรับตัวสู่ความ

เป็นเลิศตามเป้าหมายของสถาบันได้	(ศรุดา	ชัยสุวรรณ,	2559)	ในอนาคตหากสถาบันศึกษาใดไม่ตระหนักในเรื่องความ

เป็นเลิศให้เกิดขึ้น	ก็อาจเกิดความสูญสลายความโดดเด่นไปโดยไม่รู้ตัว	

ความส�าคัญของทุนมนุษย์

	 มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญต่อองค์กร	 เพราะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์กรที่มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์	(creative	thinking)	มีความสามารถและศักยภาพ	มีความสามารถทางด้านสติปัญญา	(Intellectual)	หรือ

ความสามารถตามธรรมชาติ	(natural	ability)	รวมทั้งพรสวรรค์	(gifts)	ด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่น	โดยสะท้อนถึงการ

มีศักยภาพสูง	(high	potential)	หรือที่เรียกว่า	คนเก่ง	(talent	people)	(วิชัย	วงษ์ใหญ่,	2557)	และมีความแตกต่าง

จากทรัพยากรประเภทอื่น	 เนื่องจากมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีชีวิต	 มีจิตใจ	 ไม่สามารถสั่งการได้ถ้ารู้สึกไม่พอใจ	 จึงต้องมี

การโน้มน้าว	จูงใจ	เพื่อให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจก่อน	เมื่อมนุษย์มีความพึงพอใจ	มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้น�าและต่อองค์กร	

จะตั้งใจท�างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 สามารถน�าพาองค์กร	

ก้าวข้ึนเป็นองค์กรชั้นน�าที่ได้รับการยอมรับ	 และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 ได้ด้วยวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการ

สนบัสนนุให้ท�างานทีต่รงกบัความสามารถ	การหมุนเวยีนเปลีย่นแปลงสายงาน	การเพ่ิมความสามารถโดยการมอบอ�านาจ

แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่เพื่อสร้างความช�านาญเฉพาะทาง	 

ซึง่การสร้างคณุค่าเพิม่ให้แก่ทรัพยากรมนษุย์คอืการแปลงทรพัยากรมนษุย์ให้เป็นทนุมนษุย์	(พระพรหมคณุากรณ์	(ป.อ.ป

ยุตโต),	2551)	การส่งเสริมให้มนุษย์ในองค์กรมีมูลค่าเพิ่ม	เพิ่มพูนความสามารถโดยการฝึกอบรมจนเชี่ยวชาญ	เกิดทักษะ

ความช�านาญ	 เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาเกิดการใช้ประโยชน์จากทุนมนุษย์เป็นตัวช่วยสร้างการจัดการความรู้ในองค์กร	

(knowledge	management)	เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายโอน	แชร์ความรู้กันได้	กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	(learning	

organization:	 LO)	 เป็นความส�าเร็จท่ีองค์กรสามารถ	 สร้างทุนมนุษย์ไปแข่งขันกับองค์กรอื่นได้อย่างสมศักดิ์ศร	ี 

(ประไพทิพย์	ลือพงษ์,	2555	) 
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	 ทุนมนุษย์	(human	capital)	หมายถึง	ความสามารถและคุณลักษณะต่าง	ๆ	ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์	สมรรถนะและ

ความมุ่งมั่นของบุคคล	สมรรถนะเป็นทักษะ	ความรู้	และความสามารถ	ส่วนความมุ่งมั่นเป็นความตั้งใจที่จะอุทิศตนและ

ท�างานเพื่อองค์กร	(Santos-Rodrigues	et	al.,	2010;	นิสดารก์	เวชยานนท์,	2551)		ทุนมนุษย์	ถือเป็นสินทรัพย์ประการ

หนึ่งขององค์กร	โดยเป็นสินทรัพย์ที่วัดไม่ได้	(intangible	assets)	และมีอยู่มากมาย	แต่สินทรัพย์ที่วัดไม่ได้เหล่านี้จะก่อ

ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดก็ต่อเมื่อสินทรัพย์เหล่านี้อยู่ภายใต้กรอบกลยุทธ์ขององค์กร	(พสุ	เดชะรินทร์,	

2554)

	 Gary	Stanley	Becker	ศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา	แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก	ได้ท�าการวิจัย

เกี่ยวกับทุนมนุษย์	 และเป็นผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ	 เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์	 และได้เขียนหนังสือ 

ในปี	1994	เรื่อง	human	capital:	a	theoretical	and	empirical	analysis	with	special	reference	to	education	 

กล่าวถึง	 “ทุนมนุษย์”	 คือ	 การลงทุนในการศึกษา	 และการฝึกอบรมของบุคลากรเหมือนกับการลงทุนในการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ทางธุรกิจ (ธเนส	เตชะเสน	และพลวัฒน์	ชุมสุข,	2560)	การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์	หรือที่ถือว่าเป็นทุนมนุษย์	

(human	capital	 investment)	อันจะน�ามาสร้างเป็นคุณค่าให้แก่องค์กรได้เพราะบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจะน�าเอา

ทุนที่อยู่ในตนเองกลับมาพัฒนาองค์กรหรือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นหากองค์กรสามารถหาแนวทางในการ

บริหารทุนมนุษย์ในองค์กรได้อย่างเหมาะสมก็จะท�าให้องค์กรควรจะได้ผลตอบแทนได้สูงที่สุด	

	 นอกจากนี้	ทฤษฎีทุนมนุษย์	(human	capital	theory)	ของ	Becker	มีมุมมองว่าด้วยการเพิ่มทุนมนุษย์	น�าไปสู่	

ผลผลิตและการบริการที่มีคุณภาพ	 และได้ก�าหนด	 องค์ประกอบที่ส�าคัญ	 3	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 1)	 การลงทุน	 ในการ

พฒันาบคุลากรในด้านเพิม่ทกัษะและความรูท้ี	่ได้พสิจูน์แล้วว่าสามารถเพิม่ผลิตผลิตมากกว่าต้นทนุทีเ่สียไป	2)	ควรลงทนุ

พฒันาทกัษะและความรูเ้ฉพาะด้านให้กับบคุลากรขององค์กร	ส�าหรบัทกัษะทัว่ไปนัน้บคุลากรควรพัฒนาด้วยตวัเอง	และ	

3)	องค์กรจ�าเป็นต้องป้องกันทุนมนุษย์	จากการถูกถ่ายโอนไปยังองค์กรอื่นด้วย	(อรวรรณ	ไพโรจนวุฒิพงศ์,	2560) ควรมี

มีระบบการให้รางวัล	เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติของบุคลากร	และน�ามาซึ่งผลการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น	

	 ดังนัน้	หลักการส�าคญัของทฤษฎทีนุมนษุย์	เน้นให้ความส�าคัญกบัการลงทนุในมนษุย์เพือ่ให้เกดิผลการด�าเนนิงาน

ทีเ่พิม่ขึน้	ซึง่ในปัจจบุนัการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในระดบัอดุมศกึษา	การสนบัสนุนการผลติและพฒันาก�าลงัคน	

ให้สอดรับการเปลีย่นแปลงโครงสร้างภาคการผลติและบรกิาร	เร่งผลผลิตก�าลังคนให้มีคุณภาพ	เพือ่สนบัสนนุความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศท่ีตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากร

เพื่อปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

การพัฒนาทุนมนุษย์

	 จากความส�าคญัของทนุมนษุย์	ผูบ้รหิารต้องยอมรบัและตระหนกัถงึความส�าคญัเรือ่งความหลากหลายของบคุลากร

ในองค์กรว่ามีผลกระทบต่อความส�าเร็จขององค์กร	 เพราะจะท�าให้บุคลากรแสดงความสามารถหรือความเก่ง	 (talent)	

ของแต่ละคนออกมาเพือ่สร้างสรรค์ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองค์กร	นอกจากนีค้วามหลากหลายของบคุลากรดงักล่าวก็

อาจจะกลายเป็นจุดแข็งหรือความได้เปรียบในเชิงของการปรับตัว	 (adaptive	 advantage)	 ขององค์กรสร้างผลงานที่มี

คุณภาพให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	

	 การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับทุนมนุษย์จึงเป็นเสริมสร้างความรู้	 พัฒนาความสามารถ	 ทักษะ	

และประสบการณ์	เพิม่คณุค่าในการลงทนุให้สูงขึน้จากการเข้ารบัการศึกษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้	หรอืในสาขาวชิาทีม่คีวาม
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ต้องการหรือมีความขาดแคลน	เพื่อเพิ่มทักษะ	ความรู้และความสามารถในมนุษย์ให้มากขึ้น	จัดการศึกษาให้เป็นไปอย่าง

มคีณุภาพเป็นวตัถปุระสงค์ส�าคญัประการหนึง่ในการลงทนุทางการศึกษาเพือ่น�าไปสู่สังคมสร้างสรรค์	สนองตอบต่อสังคม

แห่งการเรียนรู้สู่สังคมเข้มแข็ง	นอกจากนี้คุณภาพการศึกษายังถือเป็นตัวชี้วัดการบรรลุผลส�าเร็จอีกตัวหนึ่งนอกจากเรื่อง

ต้นทนุและ	ผลตอบแทนจากการลงทนุ	(cost	and	benefit	study	model)	อกีด้วย	การพฒันาช่วยให้เกดิทนุมนษุย์	และ

ส่งผลให้องค์กรพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน	 (เฉลิมพร	 เย็นเยือก,2552	 ;	 ศุภเจตน์	 จันทร์สาส์น,	 2556)	 องค์กรใน

ปัจจุบันต่างขับเคลื่อนด้วยการสร้างมนุษย์ให้มีคุณค่าและพัฒนาให้เป็น	“ทุน”	ได้ด้วยวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่ม

	 สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย	 จึงต้องพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพให้เป็นที่ยอมรับของ

สังคม	 การจะเป็นเลิศได้น้ันสถาบันอุดมศึกษาต้องมีงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง	 กล่าวคือ	 ต้องโดดเด่นทางด้านการวิจัย	 

และงานวิจัยจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากระดับอาจารย์และระดับสถาบัน	 ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์อยากจะน�าเสนอ 

ผลงานวิจัยไม่แค่ภายในสถาบัน	 แต่สู่ภายนอกท่ีมีความเป็นนานาชาติ	 สร้างความเข้มข้นทางวิชาการ	 และสิ่งส�าคัญคือ

การน�าไปสูต่�าแหน่งวชิาการ	เนือ่งจากต�าแหน่งทางวชิาการเป็นตวับ่งชีท้ีแ่สดงให้เห็นถึงความรู	้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน	อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงงานวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	(อาทิตย์	อุไรรัตน์,	2551) 

	 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีบุคลากรระดับปัญญาชนที่มีการศึกษาในระดับสูง	 

มีความรู้	 ความสามารถที่แตกต่างกันตามศาสตร์	 มีวัฒนธรรมการท�างานที่มุ่งประสบความส�าเร็จทั้งในระดับสาขาวิชา	

ระดับคณะวิชา	ตลอดจนระดับสถาบัน	อีกทั้งในฐานะผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีที่มาแตกต่างกันทางวัฒนธรรมอย่าง

มากมาย	การให้ความส�าคัญของการอนุรักษ์ทุนมนุษย์โดยเฉพาะคนเก่งขององค์กร	(talent)	องค์กรก็จะได้เปรียบในเชิง

แข่งขนั	ผูบ้รหิารอดุมศกึษาจงึต้องท�าความเข้าใจเกีย่วกบัวฒันธรรมทีห่ลากหลายเหล่านีเ้พ่ือความอยูร่อดและฟันฝ่าวกิฤติ

ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จการพัฒนาทุนมนุษย์นั้นคือการเลือกทรัพยากร

มนุษย์ที่มีความรู้	 ความสามารถ	และมีคุณค่า	ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้แสดงคุณค่า	ศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ในตัว

ออกมาให้ปรากฏ	และเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่หายาก	คือเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น�า	 มีความคิด	 สร้างสรรค์	 กล้าคิด	 กล้า

แสดงออกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้	สิ่งใหม่	

ทุนมนุษย์กับการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

	 ความเป็นเลิศทางวิชาการ	(academic	excellence)	เป็นอุดมการณ์	และอุดมคติของสถาบัน	อุดมศึกษาทุกแห่ง	

และเป็นสิง่ท้าทายทีส่�าคญัทีส่ถาบนัอดุมศกึษาทกุแห่งจะต้องพยายามให้บรรลผุลส�าเรจ็	ทกุสถาบนัจะต้องมุง่หาแนวทาง

ในการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ	 โดยการผลิตผลงานทางวิชาการ	 ความมีชื่อเสียงและการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับ

การยกย่อง	และถูกยอมรับให้เป็นสถาบันที่มีความก้าวหน้าจากการบุกเบิก	ค้นคว้าวิจัยในวิทยาการและความรู้เป็นเรื่อง

ทีส่�าคัญ	พร้อมทัง้ค�านงึถึงปัจจยัด้านทรพัยากร	คณุลกัษณะและองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในอันทีจ่ะมส่ีวนส่งเสรมิ

ให้เกดิการด�าเนนิงานทางด้านวชิาการทีม่คีณุภาพให้บรรลเุป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์	คณุภาพทางวชิาการจงึเปรยีบเสมอืน

หวัใจส�าคญัของสถาบันอดุมศกึษาเอกชน	แม้ว่าสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนจะมส่ิีงอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	มากมาย	สภาพ

แวดล้อมด	ีมเีงนิทนุ	แหล่งทรพัยากรเรยีนรูเ้พยีงพอ	มกีารบรหิารจดัการทีด่	ีแต่ถ้าขาดซึง่คณุภาพทางวชิาการแล้ว	สถาบัน

ก็ไม่สามารถด�ารงอยู่ได้	

	 สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพและความเป็นเลิศจะต้องเป็นสถาบันที่มีขีดความสามารถสูง	 ซึ่งแต่ละสถาบันอาจ

เลือกเป็นเลิศด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์หรือความต้องการและความพร้อม	เช่น	มีความเป็นเลิศ
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ทางวิชาการ	 เป็นเลิศในการพัฒนาสังคมและท้องถ่ิน	 เป็นเลิศหรือเป็นผู้น�าด้านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม	 เป็นเลิศใน

การผลตินกัศกึษาให้เป็นผูป้ระกอบการหรอืเป็นเลศิในการบริหารจดัการและพฒันาบคุลากรเป็นต้น	การจะประสบความ

ส�าเร็จในความเป็นเลิศด้านใดก็ตาม	 อาจารย์จะต้องเป็นบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูง	 สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันให้บรรลุผลตามเป้าหมาย	 รวมเรียกว่าขีดสมรรถนะของ

อาจารย์	(faculty	competencies)	หรอืสมรรถนะของอาจารย์จงึมผีลต่อคณุภาพของสถาบนัท�าให้สถาบันทีข่ดีสมรรถนะ

สูงมีความเป็นเลิศและมีความสามารถในการแข่งขัน	(สุภาพร	ตันติสันติสม,	2555)

	 การพัฒนาทนุมนษุย์	โดยสนบัสนนุส่งเสรมิให้อาจารย์ท�าผลงานทางวิชาการ	และเพ่ิมคณุวฒุทิางการศกึษา	พร้อม

ทัง้พฒันาความเชีย่วชาญของบคุลากรตามความถนดัของแต่ละบคุคลอย่างต่อเนือ่ง	สร้างเครอืข่ายให้บคุลากรและพฒันา

ความรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็น

ผูน้�าทางวชิาการทีส่�าคญัในการพฒันาองค์ความรูใ้หม่ของสถาบนั	ควรได้รบัการส่งเสรมิให้มตี�าแหน่งทางวิชาการเพือ่ระบุ

ความเช่ียวชาญ/ช�านาญในสาขาวชิาทีข่อก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ	บทบาทของอาจารย์คอืต้องพฒันาฐานะทางวชิาการ

ของตนทั้งด้านงานสอนและผลงานวิชาการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ	 ต้องเป็นแบบอย่างของผู้มีความ 

รบัผดิชอบด้านความเจริญก้าวหน้าทางวชิาการและฐานะทางวชิาการของอาจารย์สามารถแสดงความเป็นเลศิทางวชิาการ

ให้กับสถาบัน	(อ�านวย	ถิฐาพันธ์,	2557;	วิยะดา	วรานนท์วนิช,	2558)

	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(2558)	ให้ความส�าคัญกับคุณภาพอาจารย์	ว่าอาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่

ส�าคัญของการผลิตบัณฑิต	ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์	เพื่อให้ได้อาจารย์

ทีม่คีณุภาพเหมาะสม	มคีณุสมบตัสิอดคล้องกบัสภาพบรบิทปรชัญา	วสัิยทศัน์ของสถาบนั	และของหลักสูตร	ทัง้เชิงปรมิาณ

และเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	 คือ	 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	 ร้อยละอาจารย์ที่มี

ต�าแหน่งทางวิชาการ	 และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและ 

ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม	

	 ดงันัน้	คณุภาพของอาจารย์จงึเป็นสิง่ส�าคญัในการสร้างผลผลติทีม่คีณุภาพตรงตามพนัธกจิและเป้าหมาย	คณุภาพ

ของอาจารย์	 ได้แก่	 คุณวุฒิ	 ประสบการณ์	 จรรยาบรรณ	 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่	 การอุทิศตนต่อภารกิจที่ได้ก�าหนด	 

การปลูกฝังจริยธรรม	 แบบแผนพฤติกรรมอันงดงามเพื่อสร้างความเป็นคนที่สมบูรณ์	 และมีบทบาทส�าคัญในการวิจัย

สร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสู่สังคม	 แวดวงวิชาการ	 และแก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ผู้บริหารมีบทบาทในการสร้าง

ความเชื่อ	แก่นวิธีคิด	หรือหลักการที่ส�าคัญที่ก�าหนดขึ้นมาให้องค์กรยึดเป็นหลักส�าคัญ	หรือที่เรียกว่า	คุณค่าขององค์กร	

(core	value)	การท�างานให้ประสบผลส�าเร็จได้นั้นจะต้องเกิดจากความเชื่อ	ความปรารถนาในการท�างานของบุคลากร	

จึงมีคุณค่าที่สามารถเป็นพลังส่งเสริมให้องค์กรประสบความส�าเร็จได้มาก	 และสิ่งแวดล้อมที่เป็นแรงกระตุ้นให้อาจารย์

ปฏิบัติงานอันมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทั้งตัวอาจารย์	 สถาบันและสังคมอย่างแท้จริง	 เพ่ือผลักดันให้อาจารย์ได้พัฒนา

ตนเองให้ประสบความส�าเร็จทางวิชาการ	หรือความเป็นเลิศ	(excellence)	ได้

การสร้างความเป็นเลิศจากการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

	 ความเป็นคนชัน้น�าในวงวชิาการของผูท้ีม่อีาชีพเป็นอาจารย์หรอืเป็นนกัวชิาการในสถาบนัการศกึษานัน้สิง่ทีส่�าคญั

มากกค็อื	ผลงานทางวชิาการทีแ่สดงให้เหน็ถงึความเป็นผูรู้	้เป็นเกียรตแิละศกัดิศ์รแีห่งความเป็นอาจารย์ในระดบัอดุมศกึษา	

คณาจารย์ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นก�าลังส�าคัญที่มีภารกิจหลักในการสอน	 วิจัย	 ฝึกอบรม	 และบริการวิชาการ	 
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ความรูค้วามเชีย่วชาญของคณาจารย์จงึเป็นปัจจยัทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุให้การพฒันาสถาบนับรรลเุป้าหมายเป็นสถาบนั 

ชั้นน�าแห่งชาติที่สร้างผู้น�าและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลได้	 โดยตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญที่แสดงถึงความ

เช่ียวชาญของคณาจารย์	 คือ	 การท่ีคณาจารย์ของสถาบันมีต�าแหน่งทางวิชาการในระดับสูง	 เช่น	 ศาสตราจารย์	 หรือ 

รองศาสตราจารย์	 เน่ืองจากการได้รับต�าแหน่งทางวิชาการถือเป็นการได้รับการรับรองคุณภาพ	และเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการหรือวิชาชีพอย่างกว้างขวาง	(ปภาณภณ	ปภังกรภูรินท์,	2557)	

	 การเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ	จึงเป็นเสมือนหนึ่งรางวัลแห่งความก้าวหน้า	และความส�าเร็จในวิชาชีพ	ผู้ที่ได้รับ

การก�าหนดต�าแหน่ง	และระดับต�าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นย่อมได้รับความคาดหวังว่าจะต้องทาการศึกษา	และผลิตผล

งานทางวชิาการทีม่คีณุภาพ	และยงัเป็นสิง่บ่งชีว้สิยัทศัน์ขององค์กร	(จนัทนนัท์	จารโุณปถมัภ์	และสญัญา	เคณาภมู,ิ	2558)	

ดังนั้นการที่อาจารย์จะประสบความส�าเร็จในการขอต�าแหน่งทางวิชาการได้นั้นจะต้องมีปัจจัยที่เอื้อให้แก่อาจารย์ใน 

หลาย	ๆ	ประการ	ไม่ว่าปัจจัยนั้นจะส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม	ดังผลงานวิจัยของ	ศรุดา	ชัยสุวรรณ	(2550)	ที่วิจัย

พบว่าปัจจยัระดบัสถาบนัทีเ่อือ้ต่อการเข้าสูต่�าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยเอกชน	ประกอบด้วย	นโยบาย

และสภาพของสถาบัน	 ตลอดจนการแสดงออกของสมาชิกภายในองค์กรและการประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะของ 

การส่งเสริมช่วยเหลือของผู้บริหารที่แสดงออกมาแล้วท�าให้อาจารย์เกิดขวัญก�าลังใจและพึงพอใจที่จะผลิตผลงานทาง

วิชาการเพื่อการขอต�าแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น	ได้แก่	

	 1)	 วัฒนธรรมองค์กร	 เป็นการสร้างบรรยากาศเชิงวิชาการ	หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้อาจารย์เห็นคุณค่าของ

การปฏิบัติภาระงานน้ันมากกว่าภาระงานอื่นพยายามสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศทางวิชาการในคณะวิชาด้วยการ

ประชมุเสวนาภายในคณะโดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญระดบัศาสตราจารย์จากมหาวทิยาลยัอืน่		ๆ 	มาเสวนาทางวชิาการกัน	อาจารย์

ท่านใดในคณะสนใจก็เข้ามามาร่วมเสวนาด้วยกัน	 ก็จะเกิดการกระตือรือร้นเริ่มอยากท�าผลงานทางวิชาการ	 นอกจากน้ี	

จะต้องอาศยัพลงัอ�านาจเชิงบวกในการสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องให้กบัอาจารย์	รวมถงึการบรหิารจดัการของเจ้าของหรอื

ผู้บริหารมีผลต่อการสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์	

	 2)	 ค่านยิมทางวชิาการของผูบ้รหิาร	หมายถึง	แนวคดิ	ความเชือ่ของผูบ้รหิารเกีย่วกบัการให้ความส�าคญัและการ

มองเหน็คณุค่า	ของการเข้าสูต่�าแหน่งทางวชิาการและยดึถอืและปฏิบตัติามเพือ่ให้เกดิผลงานแล้วน�ามาพิจารณาต�าแหน่ง

ทางวชิาการ	ตลอดจนการเป็นต้นแบบหรอืตวัอย่าง	(model)	ในการเข้าสูต่�าแหน่งทางวชิาการให้แก่อาจารย์	ค่านยิมทาง

วิชาการของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย	ระดับคณะวิชา	ระดับหัวหน้าสาขาวิชา	เป็นบุคคลที่มองเห็นความส�าคัญและให้

คุณค่าของการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ	 และผู้บริหารที่มีต�าแหน่งทางวิชาการจะมีค่านิยมของผู้บริหารแตกต่างจาก 

ผู้บริหารที่ไม่มีต�าแหน่งทางวิชาการ

	 3)	 การส่งเสรมิสนบัสนนุจากสถาบนั	ในการพฒันาอาจารย์ในการเพิม่พนูความรูแ้ละพฒันาวชิาการของอาจารย์	

การจัดกิจกรรมทางเชิงวิชาการ	การจัดประชุม	อบรม	สัมมนา	มีระบบพี่เลี้ยง	มีการแนะน�า	การบริหารจัดการทรัพยากร

ที่เอื้อต่อการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์	

	 ต�าแหน่งทางวชิาการจงึมคีวามส�าคญัต่อวิชาชพีของอาจารย์ในระดบัอดุม	ศกึษาเป็นอย่างยิง่	เนือ่งจากเป็นวชิาชพี

ที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลในระดับปัญญาชน	ดังนั้นจึงต้องพัฒนาตนเองให้เกิดองค์ความรู้ใหม่	ๆ 	ด้วยการวิจัย	

เขยีนเอกสารทางวชิาการ	ผลติต�ารา	หรอืผลงานวชิาการในลกัษณะอืน่	เพือ่ประกอบการขอต�าแหน่งทางวชิาการ	อนัเป็น

ต�าแหน่งท่ีบ่งบอกถึงคณุภาพของอาจารย์ส่งผลให้อาจารย์ได้รบัเกยีรตแิละศกัดิศ์รีต่อวชิาชีพของการสอนเนือ่งจากสถาบนั

อุดมศึกษาที่มีคุณภาพย่อมบ่งบอกถึงอาจารย์ที่มีคุณภาพเช่นเดียวกัน
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การสร้างความเป็นเลิศจากการผลิตผลงานวิจัย

	 การวิจัย	 ถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญของอาจารย์ในการสร้างความรู้ใหม่เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดความ

รู้สู่ผู้เรียน	ความรู้ใหม่ที่ได้ก็ควรได้รับการเผยแพร่ให้กับอาจารย์	นักวิชาการ	หรือบุคคลทั่วไปได้เข้าใจองค์ความรู้ใหม่นั้น	

เพราะในกระบวนการท�าวิจัยจะต้องใช้ความพยายามและความสามารถในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจในเรื่องนั้น	ๆ	

อย่างถ่องแท้	และประโยชน์สดุท้ายทีจ่ะตามมาก็คอืผูว้จิยัสามารถน�าผลงานวจิยัไปขอเล่ือนต�าแหน่งทางวชิาการ	ซึง่ถอืว่า

เป็นรางวัล	(Reward)	อย่างหนึ่งให้กับผู้วิจัย	การพัฒนาอาจารย์เพื่อท�าหน้าที่สอนวิจัย	อบรมฟูมฟักลูกศิษย์และภาระอื่น

ของมหาวทิยาลยัอย่างมปีระสทิธภิาพ	ถ้าต้องการเป็นมหาวทิยาลัยวจิยั	(research	universityอาจารย์จะต้องเป็นนกัวิจยั	

(Researcher)	

	 สถาบนัอดุมศกึษามกีารด�าเนนิพนัธกจิด้านการวิจยัอย่างมคีณุภาพประสทิธภิาพ	และภายใต้จดุเน้นเฉพาะ	โดยมี

การด�าเนนิการตามนโยบาย	แผน	งบประมาณ	มกีารบรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุคณาจารย์	นกัวจิยั	บคุลากร

ให้มีสมรรถนะในการท�าวิจัยส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท�าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย	 

ผลงานประดษิฐ์และงานรเิริม่สร้างสรรค์ทีม่คีณุภาพ	มปีระโยชน์	สนองยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ	สามารถตอบสนอง

ความต้องการของสงัคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกดิประโยชน์แก่สาธารณชน	(ราชกจิจานเุบกษา,	2554)	บทบาทด้านการ

วิจัยของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	

ที่ระบุไว้ในมาตรา	 24	 (5)	 ความว่า	 “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม	 สื่อการสอนและ

อ�านวยความสะดวกเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกิดการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู	้รวมทัง้สามารถใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

เรียนรู้	ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน	จากสื่อการเรียนการสอน	และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง	ๆ”	และ

มาตรา	30	“ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา”	

	 จากผลการประเมินคุณภาพรอบที่	3	(2554-2558)	พบว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการประเมิน	จ�านวน	

69	แห่ง	มผีลการประเมนิในมาตรฐานที	่5	งานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่	อยูใ่นระดบัทีต้่องปรับปรงุ

เร่งด่วนร้อยละ	34.78	ในระดับต้องปรับปรุง	ร้อยละ	20.29	ในขณะที่มาตรฐานที่6	งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น�าไป 

ใช้ประโยชน์	 มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน	 คิดเป็นร้อยละ	 11.59	 และต้องปรับปรุงร้อยละ	 15.94	

(ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,	 2558) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย	 มีจ�านวน

งานวิจัยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	ซึ่งสาเหตุส�าคัญมาจากการขาดนโยบายที่ชัดเจน	ขาดแคลน

นักวิจัยที่มีคุณภาพ	ขาดงบประมาณ	และขาดทรัพยากรในการวิจัย	(สินธะวา	คามดิษฐ์,	2554)	

	 การบรหิารงานวจิยั	เป็นกระบวนการในการสร้างและพฒันาศกัยภาพของนกัวจิยัตลอดจนเป็นองค์ประกอบทีจ่ะ

ท�าให้งานวจิยัในมหาวิทยาลยัประสบความส�าเรจ็ตามนโยบายและภารกจิ	การบรหิารงานวิจัยทีด่ไีม่มรีปูแบบหรอืแม่แบบ

ที่ชัดเจน	เพราะวิธีการและกระบวนการนั้นยังเป็นนามธรรมอยู่มาก	(ศรุดา	ชัยสุวรรณ,	2552)	สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ประสบปัญหาในการบรหิารงานวจิยัตัง้แต่ปัญหาการคดิรเิริม่ในการท�าวิจัย	ทีเ่กดิจากนกัวจิยัขาดความรูแ้ละประสบการณ์	

ปัญหาการทาวิจัยไม่เสร็จตามระยะเวลาท่ีก�าหนด	 ท่ีเกิดจากการท่ีได้มีการอนุมัติให้มีการท�าวิจัยไปแล้ว	 แต่เนื่องจาก 

นักวิจัยไม่สามารถที่จะด�าเนินการวิจัยได้ทันกับก�าหนดเวลา	ปัญหาการเขียนรายงานการวิจัย	พบว่า	เป็นปัญหาที่ส�าคัญ

ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย	เพราะเป็นการแสดงคุณภาพของงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา	ปัญหาขาดการวิพากษ์เพื่อ

ประเมินคุณภาพผลงาน	วิจัย	ที่เกิดจากการที่ผลงานวิจัยที่ได้ด�าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นตามกระบวนการแล้ว	 ไม่ได้รับการ
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วพิากษ์จากผูท้รงคุณวฒุ	ิจงึเป็นเหตใุห้ผลการวจิยัทีจ่ดัท�าขึน้ขาดการประเมนิคณุภาพงานวจิยั	ผลงานวจิยัจงึไม่ได้รบัการ

ยอมรับ	กลายเป็นปัญหาในการเผยแพร่งานวิจัย	ซึ่งมักเกิดจากเมื่อด�าเนินการวิจัยเสร็จแล้ว	นักวิจัยมิได้เผยแพร่งานวิจัย

ด้วยการนาไป	เสนอในที่ประชุมวิชาการ	หรือมิได้เขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่	(สานิต	ศิริวิศิษฐ์กุล,	สมยศ	อวเกียรติ,	

2559) และจากผลงานวิจัยของสุพัตรา	 ศรีวณิชชากร	 (2552)	 ยังพบว่า	 ประสิทธิผลในการบริหารงานวิจัยในสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยอยู่ในระดับต�่า	 เม่ือจ�าแนกองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบที่มีค่าเฉล่ียมากสุด	 ได้แก่	 

ทุนสนับสนุนการท�าวิจัย	ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด	ได้แก่	คุณภาพนักวิจัย	ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์และนักวิจัย

ส่วนใหญ่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 เป็นนักวิจัยหน้าใหม่	ซึ่งจะประสบปัญหาในเรื่องของประเด็นการวิจัย	ระเบียบวิธี	

การเผยแพร่ผลงานวจิยั	และการเข้าถงึแหล่งทนุสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก	รวมไปถึงการผลติผลงานวจิยัที่

สามารถนาไปสู่การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา	

	 ดงันัน้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน	ควรมกีารพจิารณาทบทวนเพือ่ก�าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาอาจารย์ในฐานะ

ทุนมนุษย์	ด้านการส่งเสริมการวิจัยให้แก่อาจารย์/นักวิจัย	โดยการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์/นักวิจัยมีขวัญและก�าลังใจที่

จะคิดสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไปอย่างต่อเนื่อง	 เน่ืองจากการจัดสรรทุนสนับสนุนการท�าวิจัยภายในสถาบัน

อดุมศกึษาเอกชนเองยงัมข้ีอจากดั	หรอืในกรณทีีอ่าจารย์มศีกัยภาพมากพอทีจ่ะรบัจ้างท�าวจิยัให้กบัองค์กรระดบัชาตหิรอื

นานาชาต	ิส่วนใหญ่สถาบนักจ็ะหกัค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมประมาณร้อยละ	10	ซึง่ส่งผลทางลบต่อประสทิธผิลในการ

บรหิารงานวจิยัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน	(สานติ	ศริวิิศษิฐ์กลุ,	สมยศ	อวเกยีรต,ิ	2559) ผูบ้รหิารจ�าเป็นต้องมนีโยบาย

ทีช่ดัเจน	และจรงิใจทีจ่ะให้การส่งเสรมิสนบัสนนุการพัฒนาอาจารย์และการวจิยัอย่างต่อเนือ่ง	(เพชราวลยั	ถริะวณฐัพงศ์

และปัญจ์ปพชัรภร	บญุพร้อม,	2558)	สิง่ส�าคญัประการหนึง่คอืผูบ้รหิารจ�าเป็นต้องเอาจริงเอาจงั	ในการก�าหนดมาตรการ	

กลไกในการขับเคลื่อน	มีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนคณาจารย์	นักศึกษา	ในการท�าวิจัย	และสร้างความร่วมมือกับ

ภาคส่วนต่าง		ๆ 	ในสงัคม	(เกรยีงศกัดิ	์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์	2551)	นอกจากนีจ้�าเป็นต้องสร้างวฒันธรรมวจิยัให้เกดิขึน้ในสถาบนั

อุดมศึกษาเอกชน	ประกอบด้วย	

 1. สร้างจติวจิยั (research	mind	set)	โดยการสร้างความตระหนกัให้แก่อาจารย์ว่าการวจิยัเป็นภารกจิทีส่�าคัญ

ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ต้องปลูกฝังให้อาจารย์ไทยเห็นว่าการท�าวิจัยไม่ใช่เรื่องยากและให้ตระหนักอยู่เสมอ

ว่า	 การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของการท�างาน	 การส่งเสริมค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการท�าวิจัยของอาจารย์	 การสร้างระบบ

กัลยาณมิตรให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการมองอนาคต	 (foresight)	 และสร้างภาพ

อนาคต	(scenario	Planning)	ของการวจัิย	สร้างกรอบความคิด/ความเช่ือ	(mind	Set)	ทีส่่งผลถงึพฤตกิรรม	และทศันคต	ิ

ประสบการณ์ต่าง	ๆ	ดังนั้น	Mindset	จึงเป็นส่วนส�าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพของคนเราทุกคน 

 2. สร้างบรรยากาศการวิจัย (research environment)	 สาเหตุท่ีส�าคัญจนเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ

วิจัยท้ังในสถาบันของรัฐและเอกชนมีหลายประการ	 คือ	 อาจารย์มีภาระการสอนมากจนไม่มีเวลาท�าวิจัย	 ประกอบกับ

ระบบการบริหารและการส่งเสริมการท�าวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพ	ดังที่อานันท์	กาญจนพันธุ์	 (2552)	กล่าวว่า	การปรับ

ระเบยีบ	กฎเกณฑ์ทีเ่อือ้ต่อการท�าวจิยัการสร้างเครอืข่ายการวจัิย	(network/cluster)	ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

และกับต่างประเทศ	มีการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเกี่ยวกับการวิจัย	แหล่งทุนวิจัย	ส่งเสริมการยกย่อง

เชดิชอูาจารย์ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการผลติผลงานวจิยั	ตลอดจนการเสรมิแรงและสร้างแรงจงูใจให้แก่อาจารย์ทีผ่ลติผล

งานวจิยั	ดงัการวเิคราะห์ของอดุมลกัษณ์	บ�ารุงญาต	ิ(2554)	ทีเ่หน็ว่าควรมกีารก�าหนดมาตรการเพือ่สร้างบรรยากาศความ

ตืน่ตวัด้านการวจิยัขึน้ภายในคณะเช่น	การจัดตัง้ชมรม	การท�าวารสาร	การจัดสนทนาแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์
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ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 การสัมมนาวิจัย	 การประชุมวิจารณ์ข้อเสนอโครงการ	 การประชุมอภิปราย

กระบวนการวิธีวิจัย	หรือการเชิญชวนนักวิจัยต่างสถาบันมาพบปะสังสรรค์หรือวิจารณ์ผลงานวิจัย	ฯลฯ	ตลอดจนควรมี

การก�าหนดมาตรการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการชื่นชมผลงาน

 3. สร้างความรูสู้ก่ารจดัการความรู ้(knowledge management)	โดยการสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวจิยั

และงานสร้างสรรค์ทั้งในวงการวิชาการ	และการน�าไปใช้ประโยชน์	 โดยในระดับคณะวิชาให้มีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่าย

วิจัย	บริการวิชาการและประกันคุณภาพ	เป็นผู้รับผิดชอบระบบรวบรวม	คัดสรร	วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงาน

วิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์	 การสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 ระบบสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กร

ภายนอกสถาบนัเพือ่การน�าผลงานไปใช้ประโยชน์	ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดสทิธบิตัรการซือ้ขายทรพัย์สนิทางปัญญา	

ตลอดจน	การคุม้ครองสทิธขิองงานวจิยั	หรือสิง่ประดษิฐ์	หรือนวตักรรมให้แก่นกัวจิยัเจ้าของผลงาน	การสร้างระบบนเิวศน์

วิจัย	ควรมีสารประชาสัมพันธ์งานวิจัย	ที่มาและความส�าคัญ	เน้นปัญหาที่มาจากชุมชน/เน้นความต้องการของผู้ประกอบ

การ	ควรเผยแพร่งานวจิยัไปยงัชมุชน	นกัเรยีนในท้องถิน่เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อไป	ดงัที	่Hsu	(2008)	ทีพ่บว่า	การจดัการ

ความรู้จะสามารถเพิ่มผลการด�าเนินงานขององค์กรได้โดยผ่านการพัฒนาทุนมนุษย์	 เพื่อท�าให้เกิดการกระจายความรู้

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	อันน�าไปสู่การเพิ่มผลการด�าเนินงานขององค์กรได้

บทสรุป

	 มนษุย์เป็นทรพัยากรส�าคญัในการแข่งขนั	ไม่ได้เป็นเพยีงทรพัยากรทีใ่ช้แล้วหมดไป	โดยอาศัยเพยีงการจดัการเพือ่

ประโยชน์สงูและประหยดัสดุเท่านัน้	แต่เป็นสนิทรพัย์ทีส่ามารถสร้างมลูค่าเพิม่ได้	ตลอดจนมนษุย์สามารถสร้างความเป็น

เลิศขององค์กรได้คอื	การขบัเคลือ่นความรูข้องคนในองค์กร	มกีารน�าการจดัการความรูม้าศกึษา	เรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	และ

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้เพื่อน�าไปสู่การยกระดับคุณภาพ	ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงวิธีการสร้าง	 

ความรูเ้พือ่ท�าให้เกดิคณุค่าทีส่่งผลโดยตรงต่อ	การพฒันาทนุมนษุย์อาจถือได้ว่าการสร้างศกัยภาพจะเป็นปัจจยัทีท่�าหน้าที	่

ถ่ายทอดอทิธพิลไปยงัผลการด�าเนนิงานได้	และมนษุย์จะมคีณุค่าได้ต้องมกีารลงทนุ	ในรัว้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอาจารย์

จึงเป็นบุคคลส�าคัญที่สุดที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ใน 

วงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในศตวรรษที่	21	ซึ่งถือว่าประชากรเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่มีมูลค่าสูงสุด

ในการแข่งขันในโลกสมัยใหม่ท่ีสับสน	 วุ่นวาย	 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ได้	 ก็ต้องมีความแข็งแรง	 มีเงินลงทุนสูง 

รวมถึงมีหลักสูตรท่ีตอบโจทย์ตลาดแรงงาน	 ซึ่งหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างเป็นยุทธศาสตร์ของการดึงดูดนักศึกษา	

เพราะฉะนั้น	 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทยจะพัฒนาคุณภาพทางวิชาการเพื่อให้บัณฑิตที่จบมามีคุณภาพและเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานเป็นที่ยอมรับของสังคมพร้อม	 โดยการให้บริการอย่างมีคุณภาพ	ก็จะช่วยท�าให้ความต้องการ

ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมเีพิม่ขึน้	ดงันัน้สิง่แรกทีค่วรรบีเร่งคือจะต้องพฒันาคนรุน่ใหม่ให้มศัีกยภาพอนัเป็นสากล

และเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคมเพื่อยกระดับประเทศเราให้อยู่ในระดับสากลได้	 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงต้อง

เร่งสร้างความเป็นเลิศจากการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์และการสร้างความเป็นเลิศจากการผลิตผลงาน

วจิยัทีม่คีณุภาพในศาสตร์และสาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญ	ตลอดจนสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่	ๆ 	ให้เกดิความโดดเด่นทางวชิาการ	

สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นก็จะอยู่รอดในช่วงเวลาวิกฤตยุคนี้ได้
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรียน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Evaluation of the Moral Desirable Characteristics of Learners 

in Non-Formal and Informal Education Centers

วิชัยมงคล	แปลกสินธุ์1, ไพศาล	วรค�า2,	อรัญ	ซุยกระเดื่อง3

Wichaimongkonl	Plaksin1,	Paisarn	Worakham2,	Arun	Suikraduang3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรียน	

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา	ด�าเนินการวิจัย	 4	 ระยะ	 คือ	

ระยะที	่1	ศกึษาแนวทางการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์	ระยะที	่2	ร่างและประเมนิรปูแบบการประเมนิคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ระยะที่	 3	 ทดลองใช้รูปแบบการประเมินคุณลักษณะ	 จ�านวน	 166	 คน	 และระยะที่	 4	 ประเมินรูปแบบ 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการวิจัยพบว่า

	 ระยะที่	1	แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	มีตัวชี้วัด3	กลุ่ม	9	คุณธรรม	40	พฤติกรรมชี้วัดระยะ

ที่	 2	 รูปแบบการประเมิน	 มี	 6	 คือ	 หลักการและเหตุผล	 วัตถุประสงค์ของการประเมิน	 ตัวบ่งช้ี	 จ�านวน	 9	 ตัวบ่งช้ี 

36	พฤติกรรมชี้วัด	วิธีการประเมิน	ผู้ท�าการประเมิน	และเกณฑ์การประเมิน	โดยมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่

ในระดับมากที่สุด	และเกณฑ์การประเมินมีความเชื่อมั่น	โดยมีดัชนีความเห็นพ้องระหว่างผู้ประเมินเท่ากับ	0.87	ระยะที่	

3	ผู้เรียน	จ�านวน	166	คน	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม	กลุ่มที่	1	คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน	โดยรวมอยู่ใน

ระดับดี	(คะแนนเฉลี่ย	0.868)	กลุ่มที่	2	คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการท�างาน	โดยรวมอยู่ในระดับดี	(คะแนนเฉลี่ย	0.880)	

กลุ่มที่	3	คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม	โดยรวมอยู่ในระดับดี	(คะแนนเฉลี่ย	0.865)	ระยะที่	4	ผลการ

ประเมินมีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด	 (x̄	 =	 4.52,	 S.D.	 =	 0.43)	 และเป็นประโยชน์	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 

(x̄ =	4.63,	S.D.	=	0.29)

 ค�าส�าคัญ : รูปแบบการประเมิน,	คุณลักษณะอันพึงประสงค์,	คุณธรรม,	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย,	การวิจัยและพัฒนา

1	นักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่	ร.ต.	อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract

	 The	objective	of	this	 research	was	to	develop	an	evaluation	model	of	 the	moral	desirable	

characteristics	 of	 learners	 in	 non-formal	 and	 informal	 education	 centers	 through	 research	 and	

development	process.	The	research	comprised	4	phrases:	1)	studying	guidelines	for	evaluation	of	the	

moral	desirable	characteristics	of	learners,	2)	drawing	and	assessing	the	draft	of	evaluation	model	of	

the	moral	desirable	characteristics	of	learners,	3)	testing	the	evaluation	model	of	the	moral	desirable	

characteristics	 in	 166	 students	 and,	 4)	 assessing	 the	 evaluation	model	 of	 the	moral	 desirable	

characteristics.

 The findings revealed that	in	phrase	1	which	concerned	evaluation	guidelines	of	the	moral	

desirable	characteristics	comprised	3	groups	of	morality	divided	into	9	issues	of	moral	standing	and	 

40	behavioral	indicators.	In	phrase	2,	the	evaluation	model	consisted	of	6	elements	including	principles	

and	rationales,	purposes	for	the	evaluation	of	9	indicators	as	well	as	36	behavioral	indicators,	evaluation	

methods,	evaluators	and	evaluation	criteria.	All	of	which	received	the	highest	level	in	appropriateness	

and	 possibility.	 In	 addition,the	 evaluative	 criteria	 received	 0.87	 for	 inter-rater	 reliability	 from	 the	

evaluators.	In	phrase	3,showed	among	166	students	were	moral	desirable	characteristics.	In	the	overall	

assessment,	group	1-	morality	for	self-development	was	reported	in	good	level	with	mean	score	of	

0.868.	Group	2	concerning	morality	for	work-related	development	was	also	in	good	level	receiving	

mean	score	of	0.880.	Also	found	in	good	level,	group	3	which	covered	morality	for	development	of	

social	integration	gained	mean	score	of	0.865	and	group	4,	the	accuracy	of	the	evaluative	outcomes	

(x̄ =	4.52,	S.D.	=	0.43)	and	the	optimum	usefulness	of	the	evaluation	(x̄ =	4.63,	S.D.	=	0.29)	were	

similarlyreported	at	the	highest	level.

 Keywords :	Evaluation	model,	Desirable	characteristics,	Moral,	Non-formal	and	informal	education	

centers,	Research	and	development

บทน�า

		 สังคมไทยก�าลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรม 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างรุนแรงและนับวันจะทวีความ

รุนแรงข้ึนอาทิความก้าวร้าวทั้งในกลุ่มเด็กเยาวชนและ

ผู้ใหญ่การติดยาเสพติดซึ่งระบาดเข้าไปในกลุ่มเด็กและ

เยาวชนเพ่ิมมากขึน้ปัญหายวุอาชญากรรมทีม่ากขึน้	ทัง้ทาง

ปริมาณระดับความรุนแรง	 และอายุของผู้กระท�าผิดที่มี 

อายุน้อยลงเป็นล�าดับปัญหาเด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม	 

ติดเพื่อน	 (ม่ัวสุม)	 ใช้อินเตอร์เน็ตไม่เหมาะสม	 เสพสื่อไม่

สร้างสรรค์ไม่สนใจเรยีนไม่มจีติสาธารณะสะท้อนให้เหน็ถงึ

ความบกพร่องของระบบการศึกษาทีไ่ด้สูญเสียส่ิงทีเ่รยีกว่า

กระบวนการขัดเกลา	“ความเป็นมนุษย์”	ไปแล้วหรือมีอยู่

อย่างน้อยเต็มที

 คุณลกัษณะทีด่ขีองคนไทยทีพ่งึประสงค์	ซึง่ก�าหนด

ในมาตรฐานการศึกษาชาติ	คือ	คุณธรรม	และจิตส�านึกใน

ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก	 โดยคนไทยต้องมีการ
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ด�าเนนิชวีติโดยกายสจุรติ	วจสีจุรติ	และมโนสจุรติ	จากการ

วเิคราะห์ของ	ไกรยทุธ	ธรีตยาคนีนัท์	(2531)	ซึง่ใช้เป็นกรอบ

ในงานวิจัยของ	 สุวิมล	 ว่องวาณิช	 และนงลักษณ์	 วิรัชชัย	

(2543)	พบว่า	คณุธรรมระดบับคุคลเพือ่ความส�าเรจ็ในการ

ด�าเนนิชวีติและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	ได้แก่คณุธรรมที่

เป็นปัจจยัแรงผลกัดนั	คอื	สภาพความดงีามทีช่่วยเร่งรดัให้

กระท�าการใด	ๆ 	ให้บรรลจุุดมุง่หมายท่ีตัง้ไว้	เช่น	ความขยัน

หมัน่เพยีร	ความอดทน	ความสามารถพึง่ตนเอง	และความ

มวีนิยั	คณุธรรมทีเ่ป็นปัจจยัหล่อเลีย้ง	คอื	สภาพความดงีาม

ที่ช่วยเร่งรัดให้กระท�าการใด	ๆ 	ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

อย่างต่อเนื่อง	เช่น	ฉันทะ	ความรับผิดชอบ	ความส�านึกใน

หน้าที่	 และความกตัญญูคุณธรรมที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวร้ัง	 

คือ	 สภาพความดีงามที่ช่วยยึดประวิงหรือตักเตือนให้

กระท�าการใด	ๆ	 ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้	 เช่น	ความมี

สตแิละรอบคอบและความตัง้จติให้ด	ีคณุธรรมทีเ่ป็นปัจจยั

สนับสนุน	 สภาพความดีงามที่ช่วยส่งเสริมให้กระท�าการ 

ใด	ๆ	ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้	เช่น	ความเมตตา	ความ

ปรารถนาดีต่อกัน	ความเอื้อเฟื้อต่อกัน	ความไม่เห็นแก่ตัว	

ความไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น	 ความอะลุ้มอล่วยถ้อยที 

ถ้อยอาศัย	

	 กรอบของคุณธรรมเบ้ืองต้นท่ีส�านักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก�าหนดเพื่อใช้เป็น

หลักในการประเมินมีจ�านวน	9	คุณธรรมตามหลักสูตรการ

ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	

2551	แบ่งออกเป็น	3	กลุ่มคือกลุ่มที่	1	คุณธรรมเพื่อการ

พัฒนาตนประกอบด้วยสะอาดสุภาพกตัญญูกลุ ่มที่	 2	

คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการท�างานประกอบด้วยขยัน

ประหยัดซื่อสัตย์กลุ่มที่	 3	 คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่

ร่วมกันในสังคมประกอบด้วยสามัคคีมีน�้าใจมีวินัย	 ระยะ

เวลาการประเมินคือด�าเนินการประเมินคุณธรรมผู้เรียน

ระหว่างภาคเรียนและสรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นสุด 

ภาคเรียนเพื่อน�าผลการประเมินมาใช ้ในการพัฒนา

คุณธรรมผู ้เรียนในภาคเรียนถัดไปด�าเนินการประเมิน

คณุธรรมต่อเนือ่งทกุภาคเรยีนจนจบการศกึษาแต่ละระดบั

ซึ่งสถานศึกษาจะเห็นพัฒนาการคุณธรรมของผู้เรียนอย่าง

ต่อเน่ืองตัง้แต่เริม่เข้าเรยีนจนจบการศกึษาและสถานศกึษา

พึงแจ้งผลการประเมินในระหว่างภาคเรียนให้ผู้เรียนทราบ

ถงึระดบัผลการประเมนิทีต่นเองได้รบัและสถานศึกษาต้อง

เสนอแนะหรือจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้พัฒนาตนเองให้

บรรลุตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 (ส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,	2555	:	46-52)

	 จากการส�ารวจแนวทางการประเมนิครูผู้รบัผิดชอบ

กลุ่มผู้เรียนตนเองแต่ละกลุ่ม	 ต้องด�าเนินการประเมินโดย

วิธีการตรวจเอกสารหลักฐานและการสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียนแต่ละคน	ระหว่างพบกลุ่ม	แบ่งออกเป็นภาคเรียนที่	

1	ช่วงเดอืนกนัยายนและส้ินภาคเรยีนที	่2	ช่วงเดอืนมนีาคม	

ภาคเรียนละ	20	ครั้ง	 แล้วน�าผลประเมินทั้ง	 2	ภาคเรียน	

มาสรุปผลการวัดและประเมินผู้เรียนประจ�าปีการศึกษา 

นัน้	ๆ 	เพือ่น�าผลการประเมนิมาใช้ในการพฒันาในภาคเรยีน

ถดัไปจนจบการศกึษาซึง่เบือ้งต้นพบว่าการวดัและประเมนิ

ผล	ตามกรอบของคุณธรรมยังไม่มีการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้

มาตรฐานเกี่ยวกับตัวบ่งชี้	 พฤติกรรมชี้วัดและเกณฑ์การ

ประเมินและปัจจุบันการวัดและประเมินผลยังขาดเครื่อง

มืออย่างชัดเจน	 ขาดระบบและขั้นตอนในการก�าหนดตัว 

บ่งชี	้รวมไปถงึครมูภีาระงานมากมายและบางส่วนทีย่งัขาด

ความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นการวัด

ที่ต้องพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมตั้งแต่ต้น

ภาคเรยีนจนถงึปลายภาคเรยีนจงึสรปุคะแนน	ตลอดจนการ

สร้างเครื่องมือ	 พบว่า	 การสร้างเครื่องมือส่วนใหญ่มุ่งเน้น

พัฒนาแบบทดสอบความรู้มากกว่าการสร้างแบบประเมิน

คณุลกัษณะ	กล่าวคอื	เครือ่งมอืทีใ่ช้จะมคีณุภาพหรอืไม่ครู

ผู้สอนเป็นผู้ก�าหนดการเลือกใช้เครื่องมือและสร้างเครื่อง

มือโดยตรงดังนั้นปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอนมีสาเหตุมาจาก

ขาดความรู้และเทคนิควิธี	ได้แก่	การขาดความรู้การเลือก

ใช้เครื่องมือ	เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมิน

ผลมีมากมายหลายชนิด	หลายรูปแบบ	ถ้าหากครูผู้สอนไม่

ได้ศึกษาถึงชนิดและรูปแบบเครื่องมือในแต่ละด้านแล้ว	 

การก�าหนดหรือการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการวัดและ
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ประเมินผลย่อมไม่ถูกต้องเหมาะสม	หรือไม่รู้ว่าจะเลือกใช้

เครือ่งมอืชนดิใดดหีรอืการสร้างเครือ่งมือในการสร้างเครือ่ง

มือครูผู้สอนจ�าเป็นต้องมีเทคนิคและความช�านาญในการ

สร้างเครื่องมือแต่ละชนิดแต่ละรูปแบบ	 ทั้งนี้เนื่องจาก

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวดัและประเมนิผลไม่คงสภาพ	หรือคง

รูปเหมือนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์	การใช้เครื่องมือมีทั้ง

ผลดีและผลเสีย	 การใช้เครื่องมือจ�าเป็นต้องกระท�าแบบ

ลักษณะเฉพาะ	 ดังน้ัน	 ในการสร้างเครื่องมือจึงนับว่าเป็น

ปัญหาส�าคัญยิง่ประการหนึง่ทีค่รผููส้อนจ�าเป็นต้องศกึษาถงึ

เทคนคิและวธิกีารตลอดจนการฝึกฝนในการสร้างเครือ่งมอื	

หรือธรรมชาติของรายวิชา	 ถ้าผู้ใช้และผู้สร้างเคร่ืองมือไม่

ทราบถึงธรรมชาติของลักษณะวิชาหรือคุณลักษณะที ่

พึงเน้น	 การวัดและประเมินผลของครูผู้สอนย่อมไม่ตรง

ประเด็น	 การสอนและการสอบก็คงจะด�าเนินการเฉพาะ

เนือ้หาตามต�ารา	ไม่ได้ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนเกดิคณุลกัษณะตาม

ที่ต้องการ	 จึงเป็นสาเหตุให้การวัดและประเมินผลเน้นแต่

เนื้อหาหรือเรื่องราวตามต�ารา

 การวดัผลทีใ่ช้เครือ่งมอืวดัผลทีด่มีคีณุภาพ	จะท�าให้

ได้ข้อมูลหรือคะแนนที่ถูกต้อง	เชื่อถือได้ถ้าการประเมินผล

ที่ใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเชื่อถือได้แล้ว	 ผลการประเมินก ็

จะน่าเชื่อถือท�าให้การลงสรุปหรือการตัดสินใจถูกต้อง	 

มีประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตามการวัดและประเมินผลที่มี

ปัญหาเก่ียวกับเครื่องมือวัดผลมีอยู ่หลายประการ	 คือ	

เครื่องมือวัดไม่ตรงจุดประสงค์	 กล่าวคือ	 เน้นถามแต่บาง

เนื้อหาบางพฤติกรรม	 ท�าให้ไม่ครอบคลุมคุณลักษณะที่

ต้องการวัด	 จึงท�าให้ผลการวัดน้ัน	 มิได้เกิดจากการวัด

คุณลักษณะที่ต้องการ	 ถ้าการประเมินผลใช้ข้อมูลไม่ตรง

ตามลักษณะท่ีต้องการแล้วการลงสรุปหรือการตัดสินใจ

ย่อมผดิพลาดคลาดเคลือ่นไป	สาเหตทุีท่�าให้เครือ่งมอืวดัผล

ไม่ตรงจุดประสงค์	 คือไม่เข้าใจคุณลักษณะท่ีต้องการวัด 

ไม่ทราบว่าสิ่งที่ต้องการวัดน้ันคืออะไร	 ผู้เรียนจะแสดง

พฤติกรรมอะไรออกมาจึงจะบ่งบอกและชี้ให้เห็นว่าเป็น

คุณลักษณะที่ต้องการการใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง	เนื่องจาก

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีหลายชนิด	 ได้แก่	

การสังเกต	 การสัมภาษณ์	 และการตรวจสอบ	 เป็นต้น	 

ซึง่เครือ่งมอืแต่ละชนิดมทีัง้ข้อดแีละข้อจ�ากดั	ดงันัน้ถ้าเลอืก

เครื่องมือไม่เหมาะสมไปวัดย่อมท�าให้ได้ผลที่ไม่แท้จริง	 

วัดได้ไม่ครบถ้วน	

	 ในการวดันอกจากจะวดัได้ตรงประเดน็แล้วยงัต้อง

วัดได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกลักษณะความสามารถจึงจะ

เพียงพอต่อการสรุปผลอนึ่งพฤติกรรมชี้วัดของคุณธรรม 

ทั้ง	 40	 พฤติกรรมชี้วัด	 เป็นการประเมินช้ีเฉพาะของ

คุณธรรม	 ท�าให้เกิดการซ�้าซ้อนในการวัดและประเมิน	 

ทั้ง	 ๆ	 ที่บางพฤติกรรมชี้วัดสามารถน�ามาประเมินใน

คุณธรรมอื่นได้ตามแนวคิดทฤษฎีกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์	

(Gestalt	 Psychology)	 ที่ว่า	 พฤติกรรมของมนุษย์เป็น

พฤติกรรมบูรณาการ	(integrated	behavior)	การศึกษา

พฤติกรรมต้องศึกษาลักษณะของบุคคลเป็นส่วนรวม	

พฤติกรรมของมนุษย์น้ันเป็นผลมาจากคุณลักษณะของ

บคุคล	การแสดงพฤตกิรรมหนึง่	ๆ 	ออกมา	สามารถประเมนิ

คุณลักษณะของบุคคลน้ันได้หลายลักษณะ	 ดังน้ันการ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	จึงสามารถ

ประเมินได้จากพฤติกรรมนักเรียน	 โดยแต่ละพฤติกรรมที่

นักเรียนแสดงออกนั้น	 จะสามารถวัดคุณธรรมได้หนึ่ง

คุณธรรมหรือมากกว่าได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินคุณลักษณะ 

อนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรยีน	ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

	 2.	 เพื่อสร้างรูปแบบการประเมินคุณลักษณะ 

อนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรยีน	ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

	 3.	 เพือ่ทดลองใช้รปูแบบการประเมนิคณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรยีน	ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

	 4.	 เพื่อประเมินรูปแบบการประเมินคุณลักษณะ

อนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรมของผูเ้รยีนศนูย์การศกึษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ขอบเขตของการวิจัย

	 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ด้านคณุธรรมของผูเ้รยีนศนูย์การศกึษานอกระบบ

ตามอธัยาศยัคร้ังนีผู้ว้จิยัด�าเนนิการวจิยั	โดยใช้การวจิยัและ

พัฒนา	ดังปรากฏในแผนภาพที่	1

1. แนวทางการประเมิน

2. องคประกอบ ตัวชี้วัด  

   เกณฑการประเมิน

3. การประชุมอิงผูเชี่ยวชาญ

รูปแบบการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงคดานคุณธรรมของ

ผูเรียน ศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

ความเหมาะสมความเปนไปได

ความถูกตอง ความมีประโยชน
ของรูปแบบการประเมิน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ในการวจัิยครัง้นีผู้ว้จิยัได้แบ่งวิธดี�าเนนิการวจิยัออก

เป็น	4	ระยะ	ดังนี้

 ระยะที่ 1 ศึกษาแนวทางการประเมิน

	 1.	 น�าแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ด้านคณุธรรมของผูเ้รยีนศนูย์การศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเบื้องต้นไปสัมภาษณ์ผู ้ทรง

คุณวุฒิ	จ�านวน	9	คน

	 2.	 ด�าเนินการวิเคราะห์เน้ือหา	 เป็นแนวคิด	 

หลักการของแนวทางและสภาพปัญหาการประเมิน

 ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการประเมิน

	 1.	 น�าแนวทางการประเมินจากการวิจัยระยะที่	1	

มาร่างรูปแบบการประเมนิองค์ประกอบทีส่�าคญัของร่างรปู

แบบการประเมินในเบ้ืองต้น	 ประกอบด้วย	 หลักการและ

เหตุผลวัตถุประสงค์ของการประเมินตัวบ่งช้ี	 พฤติกรรม 

ชี้วัดคุณธรรมวิธีการประเมินผู้ท�าการประเมินและเกณฑ์

การประเมิน

	 2.	 น�าร่างรปูแบบการประเมนิทีผ่่านการตรวจสอบ

ความถูกต้องของประเด็นเนื้อหาด�าเนินการประเมินความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการประเมิน	

โดยการประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ	(Connoisseurship)

	 3.	 สร้างคูม่อืการใช้รปูแบบการประเมินทีผ่่านการ

สังเคราะห์แล้ว	 ไปทดลองใช้เกณฑ์การประเมินกับผู้เรียน	

เพื่อตรวจสอบความตรงความเชื่อมั่น	 โดยหาค่าความเชื่อ

มั่นระหว่างผู้ประเมิน	

 ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการประเมิน

	 1.	 คัดเลือกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

	 2.	 ด�าเนินการทดลองใช้รูปแบบการประเมิน	

	 3.	 วิ เคราะห์ผลการประเมินร ่วมกับคณะคร ู

ผู้ประเมิน	

	 4.	 สรุปผลการทดลองใช้รูปแบบการประเมิน

 ระยะที่ 4 ประเมินรูปแบบการประเมิน

	 1.	 ด�าเนินการประเมินรูปแบบการประเมิน	 โดย 

ผู้ทดลองใช้รูปแบบการประเมิน

	 2.	 วิเคราะห์ผลการประเมินรูปแบบการประเมิน

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้เช่ียวชาญผู้ทรง

คุณวุฒิด้านการพัฒนารูปแบบการประเมินคุณลักษณะ 

อนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของผูเ้รยีนจากศนูย์การศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัคณาจารย์ในสถาบนั

อุดมศึกษาภาครัฐและครูผู ้สอนการศึกษานอกระบบ 

แบ่งออกเป็น	4	กลุ่มดังนี้

	 กลุ่มที่	1	ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนจากส�านักงาน

ส่งเสริมและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย	 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงให้ข้อมูล

สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรยีนศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจ�านวน	9	คน

	 กลุ่มที่	2	ผู้เช่ียวชาญซ่ึงเป็นตัวแทนจากศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยและคณาจารย์
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ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจงให้ข้อมูลการประเมินความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ของร่างรูปแบบการประเมิน	 ในการประชุมอิง 

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	9	คน

	 กลุ่มที่	3	ครูผู้สอนจากศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย	 ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจงให้ข้อมลูการทดลองใช้เกณฑ์การประเมนิกบัผูเ้รยีน	

เพื่อตรวจสอบความตรงความเชื่อมั่น	 ระหว่างผู้ประเมิน

จ�านวน	2	คน

	 กลุ่มที่	4	ครูผู้ทดลองใช้รูปแบบการประเมินจาก

ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัซึง่ได้

มาโดยการเลอืกแบบเจาะจงให้ข้อมลูการประเมนิภายหลัง

การทดลองใช้รูปแบบการประเมิน	เพื่อพิจารณาว่าผลการ

ประเมินมีความถูกต้อง	และความมีประโยชน์ต่อการน�าไป

ใช้ประเมินจ�านวน	3	คน

 

เครื่องมือวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยออกเป็น	3	ส่วนดังนี้

	 1.		แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	เป็นเครื่องมือ

ใช้ส�าหรับสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ	มุง่ให้ได้สารสนเทศเก่ียวกบั

องค์ประกอบ	 ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรียน

	 2.		แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป

ได้ของร่างรูปแบบการประเมนิมลัีกษณะเป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด	แบบมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	เพือ่ให้ผูเ้ชีย่วชาญ

ท�าการประเมินก่อนการประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ

	 3.	 	แบบประเมนิความเชือ่มัน่	เพือ่หาค่าดชันคีวาม

เห็นพ้องกันของผู้ประเมินก่อนน�าไปทดลองใช้รูปแบบการ

ประเมินจริง

	 4.		แบบประเมนิความเหมาะสมรปูแบบเป็นเครือ่ง

มือที่ใช้เก็บรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบที่สังเคราะห์

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยมีดังนี้

 ตอนที่ 1	ผลการศึกษาแนวทางการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด ้านคุณธรรมของผู ้ เรียน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 

มีตัวชี้วัดครอบคลุมคุณธรรมทั้ง	 3	 กลุ่ม	 9	 คุณธรรม	 40	

พฤติกรรมชี้วัด	 ซึ่งเป็นพฤติกรรมบูรณาการมีตามแนวคิด

กลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์	

 ตอนที่ 2	ผลการสร ้ า งรู ปแบบการประ เมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด ้านคุณธรรมของผู ้ เรียน	 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 มี	 

6	องค์ประกอบ	คือ

	 1.	 หลักการและเหตุผล

  การประเมนิคณุธรรมเป็นเงือ่นไขหนึง่ทีผู่เ้รยีน

ทุกคนต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก�าหนดจึงจะได้รับการพิจารณาให้จบหลักสูตรในแต่ละ

ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

	 2.		วัตถุประสงค์ของการประเมิน	

  เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน

คุณธรรมของผู ้เรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย	3	กลุ่ม	คุณธรรม	9	ประการ	

	 3.		ตัวบ่งชี้	จ�านวน	9	ตัวบ่งชี้	36	พฤติกรรมชี้วัด

	 4.		วิธีการประเมิน

  ขั้นที	่1	ครผููส้อนศกึษาระเบยีบการวดัผล	คูม่อื

การใช้รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน

คุณธรรมของผู้เรียนศึกษาข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลประชุม

ชี้แจงขั้นตอนการวัดและประเมินผล	 และร่วมกันวางแผน

การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน

คุณธรรม

	 	 ขั้นที่	2	ครู ผู ้ ส อนสั ง เ กตพฤติ ก รรมชี้ วั ด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรียนราย

บุคคล	จ�านวน	3	กลุ่ม	9	ประการ	40	พฤติกรรมชี้วัดตาม

เกณฑ์การประเมิน	 ระหว่างผู ้เรียนเข้าพบกลุ ่มแต่ละ 

ภาคเรียน	ซึ่งก�าหนดการพบกลุ่มภาคเรียนละ	18-20	ครั้ง	
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ครั้งแรกเป็นการปฐมนิเทศและครั้งสุดท้ายเป็นการปัจฉิม

นิเทศ	 แล้วน�าผลการประเมินเหล่านั้นมาสรุปผลเป็นราย

ภาคเรียน	 น�าผลสรุปรายภาคเรียน	 ไปสรุปผลรายปีการ

ศึกษา	ในแต่ละปีการศึกษา

	 ขั้นที่	3	 ครผููส้อนวเิคราะห์	สงัเคราะห์	สรปุผลการ

ประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของผูเ้รยีน

ตามผลการประเมิน

	 ข้ันที่	4	 ครูผู้สอนรายงานผลตามแบบสรุประดับ

คณุภาพคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของผูเ้รยีน

ต่อหัวหน้างาน

	 5.	 ผู้ท�าการประเมิน

  ครูผูส้อนประจ�ากลุม่ผูเ้รยีนศนูย์การศกึษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

	 6.		เกณฑ์การประเมิน	

	 	 ในแต่ละตัวบ่งชี้	 ประกอบด้วย	 4	 พฤติกรรม 

ชี้วัด	ก�าหนดเกณฑ์การประเมิน	ดังนี้

	 	 1	คะแนนท�า	1	พฤติกรรมชี้วัด

	 	 2	คะแนนท�า	2	พฤติกรรมชี้วัด

	 	 3	คะแนนท�า	3	พฤติกรรมชี้วัด

	 	 4	คะแนนท�า	4	พฤติกรรมชี้วัด

	 การแปลผลระดับคุณภาพจากการประเมินแบบ

มาตราส่วน	4	ระดับ	ดังนี้

ค่าเฉลี่ย ระดับ ความหมาย
0.88	-	1.00 4 ดีเยี่ยม
0.63	-	0.87 3 ดี
0.38	-	0.62 2 พอใช้
0.25	-	0.37 1 ปรับปรุง

	 ผลการทดลองใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อหาความ

เชือ่มัน่ระหว่างผูใ้ห้คะแนน	โดยใช้ค่าดชันคีวามเหน็พ้องกนั

ของผู้ประเมิน	 (Rater	 Agreement	 Index	 :	 RAI)	 กรณี

หลายพฤติกรรมหลายตวัอย่าง	สองผูป้ระเมนิ	เท่ากบั	0.87	

ซึ่งถือว่ามีความเชื่อมั่นสูง

 ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการประเมิน 

ผู ้เรียนในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 มหาสารคาม	 และกาฬสินธุ์	

จ�านวน	166	คน	ดังตาราง	1

ตาราง 1	สรปุระดบัคณุภาพคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้าน

คุณธรรมของผู้เรียน	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	มหาสารคาม	และ

กาฬสินธุ์

คุณภาพ
ศูนย์การศึกษา

อ�าเภอเมือง

จ�านวน

ผู้เรียน

ค่า

เฉลี่ย
ระดับ

คุณธรรม

กลุ่ม	1

ร้อยเอ็ด 40 0.862 ดี

มหาสารคาม 60 0.861 ดี

กาฬสินธุ์ 66 0.879 ดี

รวม 166 0.868 ดี

คุณธรรม

กลุ่ม	2

ร้อยเอ็ด 40 0.883 ดี

มหาสารคาม 60 0.890 ดีเยี่ยม

กาฬสินธุ์ 66 0.874 ดี

รวม 166 0.880 ดี

คุณธรรม

กลุ่ม	3

ร้อยเอ็ด 40 0.854 ดี

มหาสารคาม 60 0.854 ดี

กาฬสินธุ์ 66 0.873 ดี

รวม 166 0.865 ดี

 ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการประเมินดัง

ตาราง	2

ตาราง 2 ผลการประเมินรูปแบบการประเมิน

รายการประเมิน
ผลการประเมิน ระดับ

ความคิดเห็นx̄ S.D.

ความถูกต้อง

1.	ระบุรูปแบบ	 

	วัตถุประสงค์ชัดเจน
5.00 0.00 มากที่สุด

2.	วิเคราะห์บริบทของการ 

	ประเมินอย่างเพียงพอ
4.67 0.58 มากที่สุด
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ตาราง 2	ผลการประเมินรูปแบบการประเมิน	(ต่อ)

รายการประเมิน
ผลการประเมิน ระดับ

ความคิดเห็นx̄ S.D.

3.	บรรยายจุดประสงค์

	และกระบวนการ	 

	ประเมินอย่างชัดเจน

4.67 0.58 มากที่สุด

4.	บรรยายแหล่งข้อมูล

	และการได้มาอย่าง

	ชัดเจน

4.33 0.58 มาก

5.	พัฒนาเครื่องมือและ

	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	ที่มีความตรง

4.33 0.58 มาก

6.	พัฒนาเครื่องมือและ

	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	ที่มีความเที่ยง

4.67 0.58 มากที่สุด

7.	จัดระบบควบคุมส�าหรับ	 

	การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	วิเคราะห์	และรายงาน

4.33 0.58 มาก

8.	วิเคราะห์ข้อมูลเชิง 

	ปริมาณ
5.00 0.00 มากที่สุด

9.	วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

	คุณภาพ
4.00 0.00 มาก

10.	ลงข้อสรุปที่มีเหตุผล 

	สนับสนุน
4.33 0.58 มาก

11.	เขียนรายงานมีความ 

	เป็นปรนัย
4.33 0.58 มาก

รวม 4.52 0.42 มากที่สุด

ด้านความเป็นประโยชน์

1.	ระบุผู้เกี่ยวข้องที่	 

	ต้องการใช้สารสนเทศ
4.00 0.00 มาก

2.	เป็นที่เชื่อถือของ 

	ผู้ประเมิน
5.00 0.00 มากที่สุด

3.	รวบรวมข้อมูล	 

	ครอบคลุมและตอบ 

	สนองความต้องการ

	ใช้สารสนเทศของ

	ผู้เกี่ยวข้อง

4.67 0.58 มากที่สุด

ตาราง 2	ผลการประเมินรูปแบบการประเมิน	(ต่อ)

รายการประเมิน
ผลการประเมิน ระดับ

ความคิดเห็นx̄ S.D.

4.	แปลความหมายและ	 

	ตัดสินคุณค่ามีความ 

	ชัดเจน

5.00 0.00 มากที่สุด

5.	รายงานการประเมิน 

	มีความชัดเจนทุก 

	ขั้นตอน

4.33 0.58 มาก

6.	เผยแพร่ผลการประเมิน 

	ไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่าง

	ทั่วถึง

4.67 0.58 มากที่สุด

7.	รายงานการประเมิน 

	เสร็จทันเวลาส�าหรับ

	น�าไปใช้ประโยชน์

5.00 0.00 มากที่สุด

8.	ส่งผลกระทบในการ 

	กระตุ้นให้มีการด�าเนิน 

	การประเมินต่อไปอย่าง 

	ต่อเนื่อง

4.33 0.58 มาก

รวม 4.63 0.29 มากที่สุด

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

	 จากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ

ประเมิน	ดังตารางที่	1-2	สรุปผลและอภิปรายผลได้ดังนี้

 1.  แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรยีน	ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย	 มีตัวชี้วัดครอบคลุมคุณธรรม

ทัง้	3	กลุม่	9	คณุธรรม	40	พฤตกิรรมชีว้ดั	ซึง่เป็นพฤตกิรรม

บูรณาการ	 มีตามแนวคิดกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์	 เนื่องจาก

รูปแบบการประเมินเป็นแนวทางรูปธรรมตามสภาพจริงที่

ถ่ายโยงระบบความสัมพันธ์จากแนวคิดเชิงทฤษฎีการ

ประเมินสู ่แผนปฏิบัติการประเมินรูปแบบการประเมิน

แต่ละรูปแบบจึงมีพ้ืนฐานทางปรัชญาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่

แตกต่างกันผู้ประเมินเป็นต้องเข้าใจถึงรากฐานของแต่ละ

รปูแบบเพือ่จะได้เลือกใช้รปูแบบได้ดงัผลการวเิคราะห์ของ
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ไกรยทุธ	ธรีตยาคนีนัท์	(2531,	อ้างถงึในคณะศกึษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,	2551	:	25)	และสุวิมล	ว่องวาณิช	

และนงลักษณ์	วิรัชชัย	(2543,	อ้างถึงในคณะศึกษาศาสตร์	

หาวิทยาลัยขอนแก่น,	2551	:	25)	พบว่า	คุณธรรมระดับ

บคุคลเพือ่ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิชวีติและเป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม	 ได้แก่คุณธรรมท่ีเป็นปัจจัยแรงผลักดัน	 คือ	

สภาพความดีงามที่ช่วยเร่งรัดให้กระท�าการใด	ๆ	ให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้	เช่น	ความขยันหมั่นเพียร	ความอดทน	

ความสามารถพึ่งตนเอง	 และความมีวินัยคุณธรรมที่เป็น

ปัจจยัหล่อเลีย้ง	คอื	สภาพความดงีามทีช่่วยเร่งรดัให้กระท�า

การใด	 ๆ	 ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	

ฉันทะ	 ความรับผิดชอบ	 ความส�านึกในหน้าท่ี	 และความ

กตญัญคูณุธรรมทีเ่ป็นปัจจยัเหนีย่วรัง้	คอื	สภาพความดงีาม

ที่ช่วยยึดประวิงหรือตักเตือน	ให้กระท�าการใด	ๆ	ให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้	เช่น	ความมีสติและรอบคอบและความ

ตัง้จติให้ดคีณุธรรมทีเ่ป็นปัจจยัสนบัสนนุ	สภาพความดงีาม

ที่ช่วยส่งเสริมให้กระท�าการใด	ๆ	ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้ง

ไว้	เช่น	ความเมตตา	ความปรารถนาดต่ีอกนั	ความเอือ้เฟ้ือ

ต่อกัน	 ความไม่เห็นแก่ตัว	 ความไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน	

ความอะลุ้มอล่วยถ้อยทีถ้อยอาศัย

	 2.	 รปูแบบการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ด้านคุณธรรมของผู้เรียน	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย	 มี	 6	 คือ	 หลักการและเหตุผล	

วัตถุประสงค์ของการประเมิน	 ตัวบ่งชี้	 จ�านวน	 9	 ตัวบ่งชี้	

36	พฤติกรรมชี้วัด	วิธีการประเมิน	ผู้ท�าการประเมิน	และ

เกณฑ์การประเมิน	 โดยมีความเหมาะสมและความเป็นไป

ได้อยู่ในระดับมากที่สุด	และเกณฑ์การประเมินมีความเชื่อ

มัน่	โดยมดีชันคีวามเหน็พ้องระหว่างผูป้ระเมนิเท่ากบั	0.87	

ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้ก�าหนดตวับ่งชี	้พฤตกิรรมชีว้ดัคณุธรรม

และเกณฑ์การประเมินเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของ 

ผูเ้รยีนศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั

จ�านวน	9	ตวับ่งชี	้เพือ่ให้ศนูย์การศกึษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยได้ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านคณุธรรมของผูเ้รยีนให้บรรลุ

ตามพฤติกรรมชี้วัดทั้ง	36	พฤติกรรมชี้วัด	และคุณธรรม	9	

คุณธรรมเดิมที่ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยัก�าหนดไว้	ผลวจิยัพบว่า	ผูเ้ชีย่วชาญ

มคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่ามคีวามเหมาะสมและความเป็น

ไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณธรรม	3	กลุ่ม	9	ประการ	

36	พฤติกรรมชี้วัดดังที่	 ศิริชัย	 กาญจนวาสี	 (2545	 :	 82)	 

ได้กล่าวว่าตัวบ่งชี้	ว่าหมายถึงตัวประกอบตัวแปรหรือค่าที่

สังเกตได้ซึ่งใช้บ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะ 

การด�าเนินงานหรือผลการด�าเนินงานและสอดคล้องกับ

บุญส่ง	นิลแก้ว	(2542	:	55)	ได้อธิบายตัวบ่งชี้ว่าตัวบ่งชี้ก็

คอืตวัแปรต่าง	ๆ 	ซึง่เป็นทีช่ีถ้งึคณุภาพของสิง่นัน้	ๆ 	และได้

ยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่าตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพ

โครงการการศกึษากค็อืตวัแปรต่าง	ๆ ซึง่เป็นตวัชีถ้งึคณุภาพ

ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้โครงการทางการศึกษามี

คุณภาพน่ันเองส�าหรับเกณฑ์การประเมินผู้วิจัยใช้เกณฑ์

สัมบูรณ์หรือเกณฑ์แห่งความเป็นเลิศโดยใช้หลักการและ

เหตุผลมาก�าหนดโดยพิจารณาความสมเหตุผลและสมจริง

ในสิง่ทีใ่ช้ส�าหรบัตดัสนิคณุภาพของผลการกระท�าหรอืการ

ปฏิบตัโิดยมคีวามสัมพนัธ์กบัตวับ่งช้ีและคุณธรรมทีก่�าหนด

ในระยะต่าง	ๆ 	ระหว่างเรียนดังที่	ส.วาสนา	ประวาลพฤกษ์

(2544	 :	 91)	 ได้แบ่งรูปแบบของเกณฑ์การประเมินไว้	 

3	ลักษณะ	คอื	เกณฑ์สมับรูณห์รอืเกณฑ์แหง่ความเป็นเลศิ

เกณฑ์สัมพัทธ์	และเกณฑ์ความก้าวหน้าของผลการด�าเนิน

งาน	ซึ่งการตัดสินคุณค่าภายนอกด้านใดด้านหนึ่งของสิ่งที่

มุ่งประเมินไม่ว่าจะเกี่ยวกับการประเมินบริบทปัจจัยเบื้อง

ต้นกระบวนการหรือผลที่ได้นักประเมินสามารถกระท�าได้

โดยการสรุปอ้างอิงจากส่ิงทีสั่งเกตได้ตามตัวบ่งชีเ้พือ่เปรียบ

เทียบกับเกณฑ์ที่เหมาะสมนอกจากนี้การเลือกใช้เกณฑ์

อย่างเหมาะสมส�าหรับใช้ตัดสินให้ครอบคลุมคุณค่าด้านที่

ต้องการประเมนิจะช่วยให้การประเมนิเกดิประโยชน์สูงสุด

ต่อการพัฒนาคุณค่าของสิ่งนั้น	และสอดคล้องกับแนวทาง

การก�าหนดเกณฑ์ของ	 อรวรรณ	 อินทวิชญ์	 (2542	 :	 58)	

กล่าวไว้ว่า	 การก�าหนดเกณฑ์จะต้องพิจารณาตัวแปร 
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ทั้งหลายทั้งในส่วนของปัจจัยเบ้ืองต้นการปฏิบัติและ

ผลผลิตด้วยกระบวนการท่ีสัมพันธ์กันท้ังระบบในการ

ก�าหนดเกณฑ์การประเมินจึงจ�าเป็นจะต้องมีการประชุม

เพื่อสร้างความเห็นพ้องร่วมกันให้เกิดการยอมรับเกณฑ์ที่

จะน�าไปใช้ต่อไป

	 3.	 ผู้เรียนในศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	มหาสารคาม	และ

กาฬสนิธุ	์จ�านวน	166	คน	มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้าน

คุณธรรม	กลุ่มที่	1คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน	โดยรวมอยู่

ในระดับดี	 (คะแนนเฉลี่ย	 0.868)	กลุ่มที่	 2	คุณธรรมเพื่อ

การพฒันาการท�างาน	โดยรวมอยูใ่นระดบัด	ี(คะแนนเฉลีย่	

0.880)	กลุ่มที่	3	คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันใน

สังคม	โดยรวมอยู่ในระดับดี	(คะแนนเฉลี่ย	0.865)	ส�าหรับ

ในการวิจัยครั้งนีเ้กณฑ์	 (Criteria)	 หมายถึงสิ่งท่ีใช้ส�าหรับ

ตัดสินคุณภาพของคุณธรรมผลการกระท�าหรือการปฏิบัติ

โดยมีความสัมพันธ์กับตัวบ่งช้ีและมาตรฐานท่ีก�าหนด

ว่าคุณภาพของการแสดงออกอยู่ในระดับใด	สอดคล้องกับ

แนวคิดของ	 Thorndike	 และ	 Barnhart	 (1965	 :	 150)	

กล่าวว่าเกณฑ์โดยความหมายท่ัวไปหมายถึงกฎหรือ

มาตรฐานที่ใช้ส�าหรับตัดสินใจสมหวัง	พิธิยานุวัฒน์	(2541	

:	80)	กล่าวว่าเกณฑ์หมายถึงสิ่งที่เราใช้ตัดสินคุณภาพของ

ผลลัพธ์ที่ได้หรือส่วนประกอบการซึ่งอาจแสดงออกในรูป

ของระดับพฤตกิรรมทีเ่รายอมรบั	ศริชิยั	กาญจนวาส	ี(2554	

:	95)	กล่าวว่า	เกณฑ์หมายถึงระดับหรือมาตรฐานที่ถือว่า

เป็นความส�าเร็จของการด�าเนินงานหรือผลการด�าเนินงาน

เกณฑ์จึงเป็นตัวตัดสินคุณภาพของการปฏิบัติหรือผลที่ได้

รับเกณฑ์อาจได้มาจากมาตรฐานทางวิชาชีพมาตรฐาน

การกระท�าหรือระดับความคาดหวังท่ีพึงประสงค์ของกลุ่ม

ผู้เก่ียวข้องต่าง	 ๆเช่นมาตรฐานที่ก�าหนดโดยผู้เช่ียวชาญ

ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการค่านิยมของสังคม

เป็นต้น	และรัตนะ	บัวสนธ์	 (2550	:	21)	กล่าวว่า	เกณฑ์

หมายถึง	 หลักท่ีใช้ตัดสินใจส�าหรับการบ่งบอกถึงระดับ

คณุภาพความส�าเรจ็หรอืความเหมาะสมของสิง่ใด	ๆ 	ในการ

วิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเปรียบเทียบผลการประเมินกับเกณฑ์

สมับรูณ์	(Absolute	Criteria)	โดยการเปรยีบเทยีบคะแนน

ที่ได้จากการประเมินกับเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยให้ผู้เช่ียวชาญ

เป็นผู้พิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

	 4.	 ครูผู้ใช้รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรยีน	ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยั	เหน็ว่า	ผลการประเมนิมคีวาม

ถกูต้องอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	(x̄ =	4.52,	S.D.	=	0.43)	และ

เป็นประโยชน์	อยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.63	,	S.D.	=	

0.29)	ผู้วจัิยได้ศกึษาวเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดในการ

พัฒนารูปแบบการประเมินซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

นิเวศน์	 อุดมรัตน์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 รูปแบบการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	เขต	2	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ระดับประถมศึกษา	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา	เขต	2	และด�าเนินการวิจัยมี	4	ขั้นตอนดังนี้	 

1)	การศึกษาสภาพปัจจบุนัและปัญหาการส่งเสรมิคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน	 2)	 การสังเคราะห์องค์ประกอบและ

พัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	 

3)	 การจัดท�าคู่มือรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน	 4)	 การสรุปผลการใช้คู่มือรูปแบบการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและ	 5)	 การประเมินผลคู่มือ 

รปูแบบการส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีนผลการวจิยั

ปรากฏดังนี้	 1)	 สภาพการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม

จรยิธรรมนกัเรยีนโดยรวมและรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบั

น้อยส่วนปัญหาการส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีนโดย

รวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก	2)	ผลการสงัเคราะห์องค์

ประกอบและพฒันารปูแบบการส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม

นักเรียนที่สร้างได้องค์ประกอบหลัก	6	องค์ประกอบ	ได้แก่

ด้านการบริหารจัดการด้านการจัดสภาพแวดล้อมด้านการ

พฒันาหลักสูตรการจดัการเรยีนการสอนและการนิเทศด้าน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการมีส่วน

ร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและด้านการก�ากับติดตาม

และประเมนิผลและผลการตรวจสอบองค์ประกอบรปูแบบ
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โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ามีความเหมาะสมและความเป็นไป

ได้ในการน�าไปใช้	3)	ผลการจัดท�าคู่มือรูปแบบการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนส่วนประกอบของคู่มือรูปแบบ

ในแต่ละด้านประกอบด้วยส่วนต่าง	ๆ 	ได้แก่บทน�าหลักการ

แนวคิดทฤษฎีแนวทางการด�าเนินงานการติดตามและ

ประเมินผลและผลการตรวจสอบคู่มือรูปแบบโดยผู้ทรง

คุณวุฒิพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	4)	สรุปผล

การใช้คู่มือรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	

ความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนพบว่าโรงเรียนมีการด�าเนินการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนท่ีใช้คู ่มือรูปแบบการ 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนพบว่านักเรียนมี

พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม	 9	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านความมี

วนิยัความรับผดิชอบด้านความสภุาพอ่อนโยนความซ่ือสัตย์

ความสะอาดความขยันความสามัคคีความมีน�้าใจความ

ประหยดัและมจีติสาธารณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	5)	ผลการ

ประเมินคู ่ มือรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนหลังจากการทดลองใช้คู่มือรูปแบบยืนยันรูปแบบ

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	 6	 องค์ประกอบที่

พัฒนาขึ้นว่ามีความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้อง

ครอบคลุมและความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะในส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.	 ควรมีการก� าหนดนโยบายการประเ มิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด ้านคุณธรรมของผู ้ เรียน	 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอย่าง

ชัดเจน	 แล้วใช้รูปแบบการประเมินพร้อมกับคู ่มือการ

ประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของผูเ้รยีน	

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็น

แนวทาง	 ซ่ึงอาจปรับเปล่ียนตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ให้มีความ

เหมาะสมสอดคล้องกบับรบิทของแต่ละศนูย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

	 2.	 ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ด้านคณุธรรมของผูเ้รยีน	ศนูย์การศึกษานอกระบบและการ

ศกึษาตามอธัยาศยัตามรปูแบบการประเมนิคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรียน	 ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนี้

	 3.	 ควรน�าผลการประเมนิทีไ่ด้จากข้อมลูย้อนกลับ	

มาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุงและ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรียน	

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอย่าง

ต่อเนื่อง

	 4.	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ควรน�ารูปแบบการ

ประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของผูเ้รยีน	

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่

พัฒนาขึ้นไปใช้เป็นแนวทางการประเมินผู้เรียนของตนเอง
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การพัฒนาการเขียนกวีนิพนธ์ไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Development of Thai Poetry Writing for Bachelor Degree Students

Rajabhat Mahasarakham University

กัลยา	กุลสุวรรณ1,	วรางคณา	เทศนา2

	Kanlaya	Kunsuwan1,	Warangkana	Esana2

บทคัดย่อ

		 การวจิยัเร่ือง	“การพฒันาการเขยีนกวนีพินธ์ไทย	ของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”	

เป็นการวจิยักึง่ทดลอง	มวีตัถุประสงค์เพือ่	1)	หาประสทิธภิาพของบทเรยีนเขยีนกวนีพินธ์ไทย	ของนกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ตามเกณฑ์	80/80	2)	เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนกวีนิพนธ์ไทย	โดยใช้

การเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบบทเรียนเขียนกวีนิพนธ์ไทย	 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน	 ของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรหีาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม	3)	ศกึษาความพงึพอใจต่อการเรยีนรู้แบบร่วมมอืประกอบบทเรียนเขยีนกวนีพินธ์ไทย	

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	2	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จ�านวน	30	คน	เครื่องมือการวิจัย	คือ	1)	บทเรียนเขียนกวีนิพนธ์ไทย	2)	แผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชากวีนิพนธ์ไทย	3)	แบบ	ทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน	และ	4)	แบบสอบถามความพึงพอใจ	สถิติที่ใช้

ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมตุฐิานโดยใช้	t-test	ผลการวจิยั

พบว่า	1)	บทเรียนเขียนกวีนิพนธ์ไทยมีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.29/81.53	เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 2) ความสามารถ

ในการเขยีนกวนีพินธ์ไทยของนกัศกึษาโดยใช้การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืประกอบบทเรยีนเขยีนกวนีพินธ์ไทย	หลังเรยีนสูงกว่า

ก่อนเรยีน	อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	และ	3) ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีมี่ต่อการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืประกอบ

บทเรียนเขียนกวีนิพนธ์ไทยอยู่ในระดับมาก	(x̄ =	4.44)

 ค�าส�าคัญ : การพัฒนา,	การเขียนกวีนิพนธ์ไทย,	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract

   The	research	on	“Development	of	Thai	Poetry	Writing	for	Bachelor	Degree	Students	at	Rajabhat	

Mahasarakham	University”	was	a	quasi-experimental	research.	The	purposes	of	the	study	were:	to	find	

the	efficiency	of	Thai	poetry	writing	lessons	for	Bachelor	Degree	students	at	Rajabhat	Mahasarakham	

University	with	the	efficiency	of	80/80;	to	compare	students’	Thai	poetry	writing	abilities	based	on	

cooperative	learning	in	Thai	poetry	writing	lessons	between	before	lessons	and	after	lessons;	and	to	

study	 students’	 satisfaction	 on	 studying	 by	 cooperative	 learning	 in	 Thai	 poetry	writing	 lessons.	 

The	samples	comprised	30	the	2nd	year	students	from	the	faculty	of	Humanities	and	Social	Sciences.	

The	research	tools	consisted	Thai	poetry	writing	lessons,	lesson	plans	of	the	Thai	poetry	writing	subject,	

a	Thai	poetry	writing	pre-test/posttest,	and	a	satisfaction	questionnaire.	The	statistics	of	a	percentage,	

a	mean,	and	a	standard	of	deviation	were	employed	to	analyze	data,	including	t-test	for	hypothesis	

testing.	It	found	that:	1)	Thai	poetry	writing	lessons	gained	the	efficiency	of	82.29/81.53	as	the	given	

criteria,.	2)	Students’	Thai	poetry	writing	abilities	based	on	cooperative	learning	in	Thai	poetry	writing	

lessons	after	lessons	were	higher	than	those	before	lessons	with	a	statistical	significance	at	the	.05	

level.	3)	Students’	satisfaction	on	cooperative	learning	in	Thai	poetry	writing	lessons	was	at	the	high	

level	(x̄ =	4.44).	

 Keywords : Development,	writing,	Thai	poetry,	Rajabhat	Mahasarakham	University

บทน�า

		 ความสามารถด้านการคิดของคนเป็นปัจจัยส�าคัญ

ต่อการพฒันาสงัคมทกุระดบั	ส่งผลต่อการพฒันาคนในชาติ

ให้รูเ้ท่าทนัสือ่	มวีจิารณญาณในการสือ่สารทัง้การรบัแลส่ง

สารอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยเฉพาะความสามารถด้านการ

คดิสร้างสรรค์ของบคุคลซ่ึงเป็นทางสูค่วามเข้มแข็งด้านต่าง	

ๆ	ของคน	องค์กรทางการศึกษาไทยทุกระดับต่างตระหนัก

ในความส�าคญัและพยายามพฒันามาหลายทศวรรษ	แต่ยงั

ไม่บรรลุเป้าหมาย	ความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนจึง

เป็นโจทย์ส�าคญัของการจดัการศกึษาไทยมาถึงปัจจบุนั	ศวิ

กานท์	ปทุมสูติ	(2548	:	16)	แสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้

ว่า	

		 “. . .บุคคลท่ีไม ่มีสิ่ งแสดงให ้ เห็นถึงความคิด

สร้างสรรค์อันเป็นของตนเอง	 ย่อมเป็นบุคคลท่ีว่างเปล่า

แก่นสารทางปัญญา	มีชีวิตเหมือนต้นไม้แห้ง	ไร้ใบ	ไร้ดอก	

และปราศจากผลทีจ่ะตกหล่นเป็นมรดกแก่เผ่าพนัธุพ์ฤกษา	

จึงเป็นที่น่าเสียดายและน่าอับอาย	 ถ้าการมีอยู่ของคนเรา

จะมิได้แสดงผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของตนให้ปรากฏ

ไว้บ้าง...”	

		 การทีค่นในชาตใิดไม่มกีารคิดสร้างสรรค์ย่อมแสดง

ถึงความไร้ปัญญาของคนในชาตินั้น	เสมือนพืชพันธุ์ที่ไร้ผล	

การพัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์จึงเป็น

ภารกิจที่ต้องเร่งรัดพัฒนาให้ทั่วถึงทุกสาขาอาชีพ	 โดย

เฉพาะนักคิดนักเขียนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	

เรื่องสั้น	นวนิยาย	สารคดี	กวีนิพนธ์	 เป็นต้น	ที่ได้สืบสาน

และพฒันากลวธิด้ีานรปูแบบ	ภาษา	และเนือ้หามาอย่างต่อ

เน่ือง	 จนถึงปัจจุบันความอ่อนด้อยด้านการคิดเป็นปัจจัย

แทรกซ้อนทีส่่งผลต่อคณุภาพการเขยีนของผูเ้รยีนทกุระดบั
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การศึกษา	

		 คณะผู้วิจัยซ่ึงสอนรายวิชาภาษาและวรรณกรรม

ไทยระดับอุดมศึกษาประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน	 โดย

เฉพาะการเขียนกวีนิพนธ์ไทยของนักศึกษาชั้นปีที่	 2	

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาไทย	 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามซึ่งเป็นสาระหน่ึงในรายวิชากวีนิพนธ์ไทยที ่

ผูว้จิยัท�าการสอนมาอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะในปีการศึกษา

ที่ผ่านมาผู้เรียนมีผลการเรียนหลังเรียนเพียงร้อยละ	 65	 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่บรรลุที่ตั้งไว้ร้อยละ	80	

จึงจ�าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการเขียน

กวีนิพนธ์ไทยที่สัมพันธ์กับความสามารถด้านการคิดควบคู่

ไปพร้อมกับความรู้ความเข้าใจ	ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ

ปรมาภรณ์	ลิมป์เสถียร	(2551	:	263)	ปัญหาการสอนวิชา

ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนคือ	 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่กล้าคิด

และไม่กล้าเขยีน	จงึจดัล�าดบัความคดิไม่ได้	เขยีนหนงัสอืไม่

เป็น	 ไม่มีสุนทรียภาพ	 ซึ่งอาจเนื่องจาก	 การสอนที่มุ่งเน้น	

“สอนให้จ�า”	มากกว่า	“สอนให้คิด”	จึงส่งผลต่อความคิด

สร้างสรรค์	 นับเป็นประเด็นปัญหาเดียวกับผู้วิจัย	 กันการ

สอนเขียนกวีนิพนธ์ไทยประเภทกาพย์ยานี	11	และกลอน

แปด	 ในรายวิชากวีนิพนธ์ไทยของนักศึกษาชั้นปีที่	 2	

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ผู้เรียน

ต้องกลัน่กรองจากอารมณ์ความรู้สกึ	ความรู	้ประสบการณ์	

ทัศนะคติ	 และปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	 ในชีวิตและสังคมของ 

ผู้เขียน	นับเป็นทักษะการเขียนขั้นสูงอีกประเภทหนึ่ง	

		 การเขียนกวีนิพนธ์เป็นวิถีของนักปราชญ์หรือผู้รู	้ 

ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอนทั้ง	4	ประเภท

คือ	1)	จินตกวี	แต่งโดยความนึกคิด	2)	สุตกวี	แต่งโดยได้

ฟังมา	3)	อรรถกวี	 แต่งตามความเป็นจริง	4.	ปฏิภาณกวี	

แต่งโดยฉับพลันทันที”	(ราชบัณฑิตยสถาน,	2556	:	86)	

		 การจัดการเรียนการสอนเขียนกวีนิพนธ์ไทยจึง

จ�าเป็นต้องฝึกทักษะการคิดควบคู่กับการเขียน	และบูรณา

การกับทักษะอื่น	 ๆ	 เช่น	 การอ่าน	 การวิเคราะห์	 การฟัง	

เป็นต้น	 ตามสภาพปัญหาและบริบทของผู้เรียน	 การฝึก

ปฏบิติัเขยีนกวนีพินธ์ไทยผู้เรยีนกลุ่มนีม้ข้ีอจ�ากดัด้านความ

สามารถในการคิด	 ระยะเวลาเรียนที่จ�ากัด	 และพ้ืนฐาน

ความรูค้วามสามารถแตกต่างกนั	ผูส้อนจงึต้องปรบัเปลีย่น

กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยแนวคิดในการ

จดัการเรยีนรู	้และแนวทางการสร้างสรรค์กวนีพินธ์จากนกั

วิชาการและนักเขียนผู้มีประสบการณ์ตรง

		 เนาวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์	(2534	:	40)	เสนอทัศนะว่า	

“…ในยคุวิทยาการสมยัใหม่	ต้องการบคุคลท่ีมคีวามคดิและ

เขียนหนังสือได้ดี	 เพราะคิดกับเขียนเป็นเรื่องเดียวกัน…”	

ท�าให้ยิ่งตระหนักถึงความส�าคัญของการคิด	 ส่วนแนวคิด

ส�าคัญส�าหรับการจัดการเรียนรู้ในบริบทผู้เรียนที่มีความรู้

ความสามารถแตกต่างกันคือ	 เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วม

กันคิด	 (Numbered	Heads	Together	 :	NHT)	ซึ่งเป็น

ลกัษณะหนึง่ของการเรยีนรู้แบบร่วมมอื	และการออกแบบ

การเรยีนรูแ้บบ	Backward	Design	(วิมลรตัน์	สนุทรโรจน์,	

2558	:	1-7)	โดยเฉพาะการเรียนแบบร่วมมือนั้น	สามารถ

ใช้พัฒนาการเขียนสร้างสรรค์ได้ผลเป็นที่ประจักษ์	 เช่น	 

ทพิวรรณ	พนัธ์เลิศ	(2553	:	68)	ได้ศึกษาผลการจดักจิกรรม

การเรียนรู ้ภาษาไทย	 เรื่อง	 การเขียนเชิงสร้างสรรค	์ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีที	่3	โดยการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนคิ	

LT	(Learning	Together)	ผลการศึกษาพบว่า	แผนการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ	87.93/87.26	มค่ีาดชันี

ประสิทธผิล	0.6691	นกัเรยีนมคีวามสามารถด้านการเขยีน

สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับ	.01	

		 ศิวกานท์	 ปทุมสูตร	 ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการ

เขียนกวีนิพนธ์ที่ต้องอาศัยครูเป็นแบบแผนว่า	

		 	 	 “กินครูเป็นอาหารวันละบท

		 	 เล่นล้ออรรถรสวันละหน

		 	 อ่านเขียนวันละครั้งอย่างแยบยล

		 	 ผิดอกออกผลจากต้นรัก”	

		 	 ศิวกานท์	ปทุมสูตร	(2548	:	9)

กวีนิพนธ์บทนี้เป็นแง่คิดที่ดีส�าหรับการฝึกปฏิบัติการเขียน

ที่ควรอิงการอ่าน	 รักการเขียนมีต้นแบบมาผนวกกับ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

66

สารตัถะต่าง	ๆ 	จากอารมณ์	ประสบการณ์	และจนิตนาการ	

ส่วน	สุพิน	วิริยะพงศ์พานิช	 (2545	 :	218-225)	 ได้เสนอ 

ขั้นตอนการเขียน	4	ล�าดับคือ	การเตรียมตัวเอง	การสั่งสม

ประสบการณ์	การเก็บข้อมูล	และการลงมือเขียน

		 เพือ่พฒันาความสามารถในการเขียนกวนีพินธ์ไทย

ของนักศึกษาตามบริบทสภาพปัญหาและแนวคิดดังกล่าว	

คณะผู้วิจัยจึงออกแบบการจัดการเรียนรู้	เพื่อพัฒนาความ

สามารถในการเขียนกวีนิพนธ์	ประเภทกาพย์ยานี	11	และ

กลอนแปดโดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบ

บทเรียนเขียนกวีนิพนธ์ท่ีสร้างขึ้นซ่ึงใช้พัฒนาผู้เรียนกลุ่มนี้

และอาจเป็นแนวทางการเขียนกวีนิพนธ์รูปแบบอื่นต่อไป	

ความมุ่งหมายของการวิจัย

		 1.		เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนเขียนกวี

นพินธ์ไทยส�าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	ตามเกณฑ์	80/80

		 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนกวี

นิพนธ์ไทย	โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบบทเรียน

เขียนกวีนิพนธ์ไทย	 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน	 ของ

นักศกึษาระดบัปริญญาตร	ีมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

		 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วม

มอืประกอบบทเรยีนเขยีนกวนีพินธ์ไทย	ของนกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

		 จากการศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง	

ผู้วิจัยน�ามาใช้ในการก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบบทเรียน

เขียนกวีนิพนธ์ไทย

		 1.	ความสามารถในการเขียนกวีนิพนธ์ไทย	ประเภท	 

	 	 กาพย์ยานี	11	และกลอนแปดของนักศึกษา	

		 2.	ความพึงพอใจของนักศึกษา

ตัวแปรตาม

 

 วิธีด�าเนินการวิจัย

  ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง

		 ประชากร	ได้แก่	นกัศกึษา	ชัน้ปีท่ี	2	หลกัสตูร	ศศ.บ.	

สาขาวิชาภาษาไทย	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ทีก่�าลงัศึกษาในภาคเรียน

ที่	2/	2559	จ�านวน	4	ห้องเรียน	รวม	127	คน

		 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักศึกษา	ชั้นปีที่	2	หลักสูตร	

ศศ.บ.	 สาขาวิชาภาษาไทย	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ที่ก�าลัง

ศึกษาในภาคเรียนที่	 2/	 2559	จ�านวน	1	ห้องเรียน	 รวม	 

30	คน	ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	

Sampling)	

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.		บทเรียนเขียนกวีนิพนธ์ไทย	จ�านวน	4	บท	

	 2.		แผนการจัดการเรียนรู ้วิชากวีนิพนธ ์ไทย

ประกอบบทเรียนเขียนกวีนิพนธ์ไทย

	 3.	 แบบทดสอบก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนรายวชิากวี

นิพนธ์ไทย	ประกอบด้วย	ข้อทดสอบแบบปรนัย	ชนิดเลือก

ตอบ	4	ตวัเลอืก	จ�านวน	40	ข้อ	และแบบทดสอบการเขยีน

กาพย์ยานี	11	กลอน	8	จ�านวน	2	เรื่อง

		 4.	 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้

แบบร ่วมมือประกอบบทเรียนเขียนกวีนิพนธ ์	 ชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	จ�านวน	

20	ข้อ

ขั้นตอนการวิจัย

	 ผู้วิจัยด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้	

	 1.		ทดสอบก่อนเรียนกับนกัศกึษากลุม่ทดลอง	ด้วย

แบบทดสอบก่อนเรียน	(Pre-test)	การเขียนกวีนิพนธ์วิชา

กวีนิพนธ์ไทยประกอบบทเรียนเขียนกวีนิพนธ์ไทย	 ซึ่ง

เป็นการประเมนิความรูค้วามสามารถในการเขยีนกวนีพินธ์

ไทยที่ผ่านการหาคุณภาพก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดเพื่อน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป
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		 2.	 ด�าเนินการทดลอง	 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแผนการเรยีนรูร้ายวชิากวนีพินธ์ไทยประกอบบทเรยีน

เขยีนกวนีพินธ์ไทย	ทีส่ร้างข้ึนตามวนั	เวลาท่ีก�าหนดส�าหรบั

นกัศกึษา	ตามระยะเวลาทีก่�าหนด	ระหว่างการจดักจิกรรม

การเรียนรู้และฝึกทักษะการเขียนกวีนิพนธ์	 ผู้วิจัยสังเกต

พฤตกิรรมการเรียนรู้เพือ่ปรับเปลีย่นกระบวนการฝึกทกัษะ

ให้มีคุณภาพมากขึ้น	จนเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรู้

		 3.	 ทดสอบหลงัเรยีนกบันกัศึกษากลุม่ทดลองด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน	 (Post-test)	ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับ

ที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน

		 4.	 ส�ารวจความพงึพอใจในการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื

ประกอบบทเรียนเขียนกวีนิพนธ์ไทยของนักศึกษากลุ่ม

ทดลอง	 โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นและ

ผ่านการพัฒนาคุณภาพ	เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์	

น�าไปประกอบการประเมนิผลด้านอืน่	และสรปุผลการวจิยั

ตามความมุ่งหมายการวิจัย

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับต่อไปนี้	

		 1.	 วิเคราะห์หาประสทิธภิาพของบทเรยีนเขยีนกวี

นิพนธ์ที่สร้างขึ้นใช้พัฒนาความสามารถในการเขียนกวี

นิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	 2	สาขาวิชา

ภาษาไทย	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

		 2.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบความ	 สามารถในการ

เขียนกวีนิพนธ์ไทยด้วยการเรียนแบบร่วมมือประกอบบท

เรยีนเขยีนกวนีพินธ์ไทยระหว่างก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ชั้นปีที่	 2	 สาขาวิชาภาษาไทย	

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

		 3.	 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษา

ไทย	ชั้นปีที่	2	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ผลการวิจัย

  การวิจัยนี้	มีผลการวิจัยดังนี้

  1.	 บทเรียนเขียนกวีนิพนธ์ไทยส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.29/	81.53 เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ตั้งไว้

		 2.	 ความสามารถในการเขยีนกวนีพินธ์ไทย	โดยใช้

การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืประกอบบทเรยีนเขยีนกวนีพินธ์ไทย	

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05	

		 3.		ความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้แบบร่วมมือ

ประกอบบทเรียนเขียนกวีนิพนธ์ไทยของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	โดยรวมอยู่

ในระดับมาก	(x̄ =	4.44)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด	คือ	ด้านบทเรยีนเขียน

กวีนิพนธ์	(x̄ =	4.57)	รองลงมา	คือ	ด้านการเรียนรู้	(x̄ =	
4.44)	และด้านผู้สอน	(x̄ =	4.38)	ตามล�าดับ

อภิปรายผล 

  จากผลการวิจัยดังสรุปข้างต้นมีประเด็นอภิปราย	

ดังนี้

		 1.	 ประสิทธภิาพของบทเรยีนเขยีนกวนีพินธ์ไทยที่

สร้างขึ้นใช้ประการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการเขียนกวีนิพนธ์ไทยมีประสิทธิภาพ

เท่ากับ	82.29/	81.53 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้นั้น	

	 	 อาจเพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณการ

ทักษะต่าง	ๆ	สนองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง	5	ด้าน	เช่น	

ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	ด้านการเรียนรูร่้วมกัน	ด้านการคดิ	

(การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์)	 เป็นต้น	 นับ

เป็นการสร้างนวตักรรมการเรยีนการสอนทีส่นองต่อปัญหา

ส�าคัญคือ	 ความสามารถด้านการคิดและคุณลักษณะตาม

มาตรฐานของหลักสูตร
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		 	 ปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ท�าให้บทเรียนมี

ประสทิธิภาพตามเป้าหมาย	อาจเป็นเพราะได้สร้างบทเรยีน

เขียนกวีนิพนธ์ไทยโดยประยุกต์จากหลักการสร้างแบบฝึก

ทักษะที่ดีของ	ค�ารณ	ล้อมในเมืองและรุ่งฟ้า	ล้อมในเมือง	

(ม.ป.ป.	:	11)	คือ	มีจ�านวนกิจกรรมหลากหลายและเพียง

พอ	 รูปแบบน่าสนใจสอดคล้องกับเน้ือหาและกิจกรรม	 มี

ล�าดบัจากง่ายไปหายาก	ค�านงึถงึจติวทิยาการเรยีนรู	้สนอง

ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล	เป็นต้น	

		 	 ปัจจัยอื่นท่ีส่งผลต่อต่อพัฒนาการด้านความรู้

ความสามารถของผู้เรียน	คือ	การจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน

ให้ผู้เรียน	 และการสร้างความตระหนักในความส�าคัญของ

กวีนิพนธ์ก่อนการเรียนรู ้โดยตอนเริ่มเรียนได้สร้างแรง

บนัดาลใจ	โดยให้ผูเ้รยีนได้อ่านและวเิคราะห์กวนีพินธ์ทีแ่ต่ง

ด	ีมวีรรณศลิป์	เพือ่ให้ได้สมัผสักบัอรรถรสทางอารมณ์และ

ปัญญา	 เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบบทเรียนเขียน

กวีนิพนธ ์ไทยเป ็นป ัจจัยเสริม	 ท�าให ้ผู ้ เรียนมีความ

กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม	พยายามสร้างสรรค์ผล

งานของตนเองและผลงานกลุ่มออกมาเป็นที่น่าพอใจ	 มี

พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข	 สอดคล้องกับการ

พัฒนาการเรียนการสอนที่ใช้ชุดฝึก/แบบฝึก/บทเรียน	

หลายเรื่องเช่น	ผลการวิจัยของ	จรินทร์	 งามแม้น	 (2553)	

เรื่อง	การพัฒนาแบบฝึกการเขียนค�าประพันธ์กลอนสุภาพ

และกาพย์ยาน	ี11	ส�าหรบันกัเรยีนประกาศนยีบัตรวชิาชพี	

ชัน้ปีที	่1	ซึง่เป็นการวจิยัและพฒันา	มวีตัถปุระสงค์หลกัใน

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนค�า

ประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี	11	ที่พัฒนาขึ้น	4	ชุด	

ซึง่เริม่ปพูืน้ด้านองค์ความรูด้้านการใช้ค�าและด้านการเขยีน	

แล้วฝึกปฏิบัติ	 ผลการพัฒนาพบว่า	 ค่าประสิทธิภาพภาค

สนามคอืร้อยละ	87.64/78.82	สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้คอื	ร้อย

ละ	75/75	ประสทิธภิาพของการใช้แบบฝึกจากผลการวจิยั

นี้ยืนยันถึงคุณภาพการสอนของกระบวนการและผลลัพธ์

		 	 จะเห็นได้ว่าการวิจัยนี้กับงานวิจัยดังกล่าว

เหมือนกันในประเด็นผลการประเมินกระบวน	การสูงกว่า

ผลการเรียนรู้	เพราะกระบวนการเรียนรู้และการฝึกทักษะ

แต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมน่าสนใจ	 มีการเรียนรู ้อย่างมี

ประสทิธภิาพ	โดยเฉพาะการจดัการการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนได้

ศึกษาองค์ความรู้และการฝึกทักษะการวิเคราะห์และการ

เขยีนกวนีพินธ์เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล	กระตุน้ให้ผู้เรียน

บรรลุเป้าหมายเร็วขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะเกี่ยวกับการ

ออกแบบการเรียนรู้แบบ	 Backward	 Design	 (วิมลรัตน	์

สุนทรโรจน์,	2558	:	1-7)	ในประเดน็แรกคือ	การแสดงออก

ของผู้เรียนเป็นหลักฐานที่แสดงว่า	 ผู้เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจตามความรู้	(K)	ทักษะกระบวนการ	(P)	และ	ค่านิยม	

คุณธรรม	 จริยธรรม	 (A)	 ที่ครูผู้สอนต้องการให้เกิดขึ้นกับ 

ผูเ้รยีนให้ครบทกุประเดน็	โดยการออกแบบการประเมนิผล

การเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมส�าหรบัความรู	้และทกัษะเฉพาะวชิา

แต่ละรายการ	 และข้อท่ีสองคือ	 การจัดกลุ่มหลักฐานการ

แสดงออกของผู้เรียนให้เป็นล�าดับที่เหมาะสมตามที่จะน�า

ไปจดัการเรยีนรูใ้ห้กบัผูเ้รยีนจรงิ	กจิกรรมทีส่ามารถจดัรวม

กนัได้ควรจดัไว้ในกลุม่เดยีวกนั	เช่น	การจดันทิรรศการ	เพือ่

ไม่ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมซ�้าซ้อน

		 	 ปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ	 การสร้างบท

เรียนเขียนกวีนิพนธ์ไทยเพ่ือใช้ในการวิจัยนี้	 ได้ผ่านการ

วิเคราะห์บริบทปัญหาของผู้เรียนที่มีความแตกต่างด้าน

ความรูแ้ละความสามารถ	ประกอบกบัการได้ศกึษาแนวทาง

การสร้างบทเรียน	 มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งได้ด�าเนินการหาประสิทธิภาพตาม

กระบวนการทางวิชาการทุกประการ	 ผ่านการตรวจสอบ

ทางวิชาการจากนักวิชาการผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน	 มีการ

ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญด้านภาษาไทย	นอกนัน้ได้ทดลอง

ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพก่อนน�าไปใช้ฝึกทักษะอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 กิจกรรมเหมาะเหมาะสมกับความสามารถ

ของผู้เรียน	 มีการชี้แจงกิจกรรมที่ชัดเจน	 ท้าทายความ

สามารถ	โดยเฉพาะจดักจิกรรมเป็นรายกลุม่นัน้	เป็นโอกาส

ในการร่วมเรียนรู้	 ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มและร่วม

สร้างสรรค์	 ส่งผลให้ผู้เรียนมีพลังใจพัฒนาตนเองอย่างมี

ความสขุ	โดยเฉพาะผู้เรียนทีไ่ม่เคยเขยีนกวนีพินธ์จะมคีวาม

ตื่นเต้นและภาคภูมิใจกับการน�าผลงานมาปรับแก้และร่วม
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งานกบักลุม่	จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองอย่าง

มั่นใจ

		 2.	 ความสามารถด้านการเขียนกวีนิพนธ์ไทยหลัง

เรยีนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถน�าไปปรับใช้พัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ครั้งต่อไปและกลุ่มผู้เรียนอื่น	ๆ 	ตามบริบทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะกับผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตก

ต่างกัน	 และมีทักษะพื้นฐานค่อนข้างต�่าจ�านวนมากให้ได้

เริ่มต้นเขียนด้วยการเรียนร่วมและการเสริมแรง	 นอกนั้น

ท�าให้ทราบวธิฝึีกทกัษะทีป่ระสงค์ให้ผูเ้รยีนทีค่วามสามารถ

ระดับปานกลางหรือระดับดีให้ดียิ่งขึ้นด้วยการฝึกการ

วเิคราะห์ควบคู่ไปกบัการฝึกเขยีน	นอกนัน้การฝึกเขยีนร่วม

กันเป็นกลุ่มย่อยของผู้มีระสบการณ์ต่างกันเป็นการช่วย

เหลอืกนั	ท�าให้การฝึกทกัษะได้พฒันาขึน้	โดยเฉพาะเมือ่น�า

งานเขยีนราย	บคุคลและรายกลุม่มารวมเล่ม	ทกุคนในกลุ่ม

ต่างมีความสุขและภาคภูมิใจในผลงานรวมเล่มกวีนิพนธ์	

สอดคล้องกับทัศนะของ	 สนอง	 อินละคร	 (2540	 :	 116)	

“การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนการสอนโดย

แบ่งนกัเรยีนเป็นกลุม่เลก็เพือ่ให้ผูเ้รยีนทกุคนได้เรยีนรูแ้ละ

ท�ากิจกรรมร่วมกันโดยมีการปรึกษาหารือกันและกัน	 ผล

ส�าเร็จของกลุ่มถือเป็นความส�าเร็จของทุกคน”	เป็นการฝึก

ให้ผู ้เรียนแสดงน�้าใจและพัฒนาทักษะการอยู ่ร ่วมกัน	 

ผู้มีความสามารถสูงได้ช่วยเหลือเพื่อนกลุ่มปานกลางและ

กลุ่มต�่าโดยเฉพาะกิจกรรมฝึกวิเคราะห์กวีนิพนธ์	

		 	 การเสริมแรงท่ีดีอีกประการหน่ึง	 คือ	 การจัด

ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ฟังข้อแนะน�าและฝึกปฏิบัติการ

เขียนจาก	 ไพวรินทร์	 ขาวงาม	 กวีรางวัลวรรณกรรม

สร้างสรรค์แห่งอาเซียน	ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์

ผลงานด้วยความใฝ่ฝันอยากเป็นกว ี

		 3.		ความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้แบบร่วมมือ

ประกอบบทเรียนเขียนกวีนิพนธ์ไทยของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	โดยรวมอยู่

ในระดับมากนั้น	 ปัจจัยหลักอาจเน่ืองมาจากบทเรียนท่ีใช้

ประกอบการเรียนรู้สนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ท่ีเหมาะ

สมกับวัยของผู้เรียนที่พึงพอใจกับการเรียนรู้กับกลุ่ม	ได้คิด

อย่างเป็นอสิระ	มกีารการหาคุณภาพของบทเรยีนอย่างเป็น

ระบบและการจัดกิจกรรมการสอนโดยวิทยากรที่มี

ประสบการณ์ตรงคือกวีมืออาชีพมาร่วมสอนและสร้างแรง

บันดาลใจ

		 	 จากการสังเกตปรากฏว่า	การให้โอกาสพัฒนา

ผลงานโดยกลุ่มร่วมเรียน	 ท�าให้ผู้เรียนมีความสุขในการ

เรียนรู	้โดยเฉพาะได้ก�าหนดเป้าหมายให้เขยีนกวนีพินธ์	เป็น

แรงกระตุ ้นให้ผู ้เรียนมุ่งม่ันสร้างสรรค์งานเขียน	 ตาม

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ	 Backward	 Design	 ที่

ก�าหนดผลงานเป็นเป้าหมายการเรยีนรู	้เป็นการเรยีนทีเ่หน็

ผลการเรียนเป็นรูปธรรม	 ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนที่

ต่างจากการเรียนปกติดัง	 วิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์	 (2558	 :	

1-7)	 กล่าวว่า	 จะต้องเลือกนวัตกรรมหรือเทคนิควิธีการที่

เหมาะสมกับเนือ้หาและกจิกรรม	ซึง่จะท�าให้ผู้เรยีนเกดิการ

เรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 ได้เร็วขึ้น	 สอดคล้องกับ

ผลส�าเรจ็ในงานวิจยัของ	นจุรย์ี	ผวิงาม	(2553	:	1-8,	58-65)	

เรื่อง	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ในการคิดเชิงมโนทัศน์	 วิชาภาษาไทย	 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	ที่สอนโดยออกแบบการเรียนรู้แบบย้อน

กลับ	 (Backward	Design)	และการสอนตามคู่มือครู	ที่มี

จดุมุง่หมายในการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทีส่อนโดย

การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ	 พบว่าผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนแตกต่างกันอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่	.05

		 	 นอกนัน้อาจเป็นเพราะการสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น	 ผ่อนคลาย	 เช่น	 การให้กลุ่มร่วม

ส�ารวจบริบทด้านอารมณ์และประสบการณ์ที่สนใจเพื่อ

เขยีนส่ิงทีป่ระทบัใจอย่างอสิระท�าให้ผู้เรยีนได้ฝึกทกัษะและ

เรียนรู้อย่างสนุกสนาน	 โดยเริ่มจากการน�าข้าสู่บทเรียนให้

ผู้เรียนประทับใจในคุณค่าของกวีนิพนธ์	 ทุกคนมีโอกาส

แสดงออก	 ได้น�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทกุระยะการเรยีนรู้	

โดยใช้ข้อมูลใกล้ตัว	ทั้งด้านสถานที่	และเรื่องราวในบริบท

สังคม	 นอกนั้นผู้สอนจัดกิจกรรมด้วยความพร้อมด้าน
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อารมณ์	 ท�าไห้ผู้เรียนตื่นทึ่งในผลงานสร้างสรรค์	 เป็นผล

สะท้อนการเรียนรู้ที่ป็นรูปธรรม	

ข้อเสนอแนะ

		 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้	ดังนี้

		 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้	

	 	 การน�าบทเรียนเขียนกวีนิพนธ์ไทยไปใช้หรือ

ปรับใช้ในการจัดการเรยีนรูแ้ละฝึกทกัษะการเขยีนกวนีพินธ์	

ควรเตรียมการก่อนใช้บทเรียน	 พิจารณาแนวทางปฏิบัติ

ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู	้

จากข้อจ�ากัดงานวิจัยนี้	ควรพิจารณาประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้

		 	 1.1	 ก่อนใช้บทเรียน	 ควรศึกษาโครงสร้าง

แผนการจดัการเรียนรู	้และจดุประสงค์การเรียนรูใ้ห้ชดัเจน	

เพื่อปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของ 

ผู้เรียนดังนี้	

		 	 	 1)		ควรศึกษาบริบทพื้นฐานของกลุ่ม 

ผู้เรียน	 และควรเริ่มบทเรียนด้วยการสร้างความประทับใจ

ในคุณค่าของกวีนิพนธ์ไทย	

		 	 	 2)		ควรวิเคราะห์รายละเอียดของบท

เรียนและแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับใช้อย่างเหมาะสม	

โดยเฉพาะวุฒิภาวะ	วัย	ความแตกต่างของผู้เรียน	ฯลฯ

		 	 	 3)		ผูส้อนควรสร้างความเป็นกัลยาณมติร	

ยอมรับความแตกต่าง	 เปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนกล้าคิด	 

กล้าแสดงความคิดเห็น

		 	 	 4)		ก่อนด�าเนนิการจดักจิกรรมการเรยีน

รูค้วรเตรยีมสือ่/นวตักรรมการเรยีนรูท้กุประเภททีผ่่านการ

ปรับปรุงคุณภาพให้เพียงพอกับผู้เรียน	

		 	 1.2	 แนวทางปฏิบัติระหว ่างจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้	

	 		 	 1)		เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านเวลาเรียนที่มี

จ�ากัด	 ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติการเขียนนอกเวลาเรียน 

เพิ่มเติม	 เช่น	 จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเขียนกวีนิพนธ์	 

จัดประกวดและสัมมนากวีนิพนธ์	 สร ้างบรรยากาศ 

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข	เป็นต้น	

	 	 	 2)		ส่วนข้อจ�ากัดด้านความแตกต่างด้าน

ความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนนั้น	ควรน�าผลการ

ประเมินผล	 ระหว่างเรียนมาพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลและ

รายกลุม่อย่างเหมาะสม	และควรเสรมิแรงโดยการให้ก�าลงั

ใจให้การพัฒนาความสามารถเป็นไปอย่างมีคามสุข

		 	 	 3)		ควรให้ผู ้เรียนฝึกเขียนเรื่องใกล้ตัว	

เรื่องที่มีความรู ้	 มีความสนใจ	 ตามอารมณ์ความรู ้สึก	 

ด้วยภาษาร้อยแก้วก่อนปรับเป็นรูปแบบของกวีนิพนธ์	

		 2.		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

		 	 2.1	 ควรน�าการวิจัยนี้	 ไปปรับใช้กับกลุ่มเป้า

หมายกลุ่มอื่น	 เช่น	 ผู้สนใจที่ไม่ใช่สาขา	 วิชาภาษาไทย	

นกัศกึษาแลกเปลีย่น	เป็นต้น	ในลกัษณะหลกัสตูรระยะสัน้	

รวมทั้งกลุ ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	

		 	 2.2	ควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์

เชิงสร้างสรรค์	 ในบทเรียน	 เพ่ือเป็นการเพิ่มทักษะการฝึก

ปฏิบัติการวิเคราะห์และการเขียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การสร้างแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ ส�าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

A Construction of Sepak Takraw Test for Physical Education and Sports 

Management Students in Rajabhat Mahasarakham University

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จักรดาว	โพธิแสน1

Jukdao	Potisaen1

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน	(Classroom	action	research)	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบ

ทดสอบทกัษะเซปักตะกร้อ	ส�าหรบันกัศกึษา	สาขาวชิาพลศึกษาและการจัดการกฬีา	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	กลุม่ท่ีศกึษาในการวจัิย	43	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	แบบทดสอบทกัษะเซปักตะกร้อ	มี 6	รายการ	

ประกอบด้วย	 ทักษะการเดาะลูกตะกร้อ	 ทักษะการเสิร์ฟ	 ทักษะการตั้งลูก	 (การชง)	 ทักษะการรุก	 ทักษะการสกัดกั้น	 

(การบล็อก)	และทักษะการตั้งรับ	โดยหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5 ท่าน	หาค่าความเชื่อมั่น

โดยวิธีการทดสอบซ�้า	 หาค่าความเป็นปรนัย	 โดยการประเมินจากผู้ประเมิน	 2 ท่าน	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตพื้นฐาน	 

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยวิธีของเพียร์สัน และสร้างเกณฑ์ปกติโดยใช้คะแนนที	

 ผลการวิจัยพบว่า	แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ	มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	ความเชื่อถือได้	และความเป็น

ปรนัยของแบบทดสอบทักษะการเดาะลูกตะกร้อ	มีค่าเท่ากับ	0.88,	0.95	และ	0.99	ทักษะการเสิร์ฟ	มีค่าเท่ากับ	0.88,	

0.93	และ	0.99	ทักษะการตั้งลูก	(การชง)	มีค่าเท่ากับ	0.86,	0.88 และ0.96	ทักษะการรุก	มีค่าเท่ากับ	0.88,	0.92	และ 

0.99	ทักษะการสกัดกั้น	(การบล็อก)	มีค่าเท่ากับ	0.86,	0.83	และ	0.96	และทักษะการตั้งรับ มีค่าเท่ากับ	0.86,	0.85	

และ	 0.96	 ตามล�าดับ	 เม่ือน�ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 สรุปได้ว่า	 

แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	อยู่ในเกณฑ์ดีทุกรายการ

	 ดังนัน้	แบบทดสอบทกัษะเซปักตะกร้อทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้มคีวามเหมาะสม	และสามารถน�าไปใช้ทดสอบกบันกัศกึษา

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา	1014002	เซปักตะกร้อ	ได ้

 ค�าส�าคัญ : แบบทดสอบทักษะ, เซปักตะกร้อ

1	อาจารย์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract

 

	 The	objectives	of	this	Classroom	action	research	were	to	construct	Sepak	Takraw	skill	test	and	

norms	for	physical	education	and	sports	management	students	in	Rajabhat	Mahasarakham	University.	

The	samples	were	43	undergraduate	students	who	participated	in	6	sepak	takraw	skill	sub-tests:	Ball	

control,	Serve,	Set	(maker),	Offensive,	Blocking,	and	Defender.	The	content	validity	was	approved	by	

5	experts,	the	test-retest	method	was	used	to	determine	the	reliability	and	objectivity	was	identified	

by	scoring	judge	of	2	testers.	The	data	was	analyzed	using	mean,	standard	deviation,	Pearson’s	product	

moment	correlation	coefficient,	and	T-score	for	norms.	

	 The	 results	 showed	 that	 the	content	validity	of	Ball	 control,	 Serve,	 Set	 (maker),	Offensive,	

Blocking,	and	Defender	were	0.88,	0.88,	0.86,	0.88,	0.86	and	0.86	respectively.	The	reliability	was	0.95,	

0.93,	0.88,	0.92,	0.83,	and	0.85	respectively.	

	 The	objectivity	was	0.99,	0.99,	0.96,	0.99,	0.96,	and	0.96	respectively.	Compare	with	benchmark	

of	correlation	coefficient	in	conclusion,	the	Sepak	Takraw	skill	test	developed	by	the	researcher	was	

good.

	 The	 statistical	 norms	 production	 can	 be	 utilized	 as	 a	 comparative	 data	 for	 undergraduate	

students	who	studied	the	course	of	1014002:	Sepak	Takraw	in	Rajabhat	Mahasarakham	University.

 Keywords	:	Skills	Test,	Sepak	Takraw

บทน�า

 ปัจจุบันการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญในชีวิต

ประจ�าวันในอันที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของ

ร่างกาย	 ส่งเสริมความเจริญงอกงามด้านสติปัญญา	 จิตใจ	

สงัคม	และอารมณ์	รูแ้พ้	รูช้นะ	รูอ้ภยั	เกดิความสนกุ	สนาน

เพลิดเพลิน	ภายใต้การเล่นที่ยึดหลักกฎกติกา	ร่วมกันช่วย

ส่งเสริมให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์	 ปัจจุบันการเล่นกีฬานั้นมี

ให้เลือกเล่นมากมายหลายประเภท	 ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ 

กับความชอบ	ความต้องการงบประมาณ	และความเหมาะ

ของร่างกาย	สังคม	ประเพณีความเชื่อต่าง	ๆ	ดังที่	บุญสม	

มาร์ตนิ	(2513)	กล่าวว่า	วชิาพลศกึษาเป็นวชิาหนึง่ทีม่คีวาม

ส�าคัญเป็นอย่างมาก	เมื่อมีร่างกายแข็งแรงก็จะท�าให้มีการ

พฒันาด้านจติใจ	ดงันัน้	การออกก�าลงักายเปรยีบเสมอืนยา

อายวุฒันะของมนษุย์ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิให้ร่างกายของมนษุย์	

มสีขุภาพแข็งแรงอยูเ่สมอ	การออกก�าลังกายช่วยให้ร่างกาย

มีสภาพสมบูรณ์มั่นคง	 ในปัจจุบันมนุษย์ใช้เคร่ืองทุ่นแรง

ชนิดต่าง	ๆ 	แทนการใช้ก�าลังในการท�างาน	ดังนั้น	การออก

ก�าลังกายและการเล่นกีฬา	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	

นอกจากจะเป็นการช่วยส่งเสรมิสขุภาพให้สมบรูณ์อยูเ่สมอ	

แล้วยงัสามารถป้องกนัโรคทีเ่กดิจากการขาดการออกก�าลงั

กายและโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย	 

อีกหลายชนิด	จึงถือได้ว่า	วิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่ส�าคัญยิ่ง

	 กีฬาเซปักตะกร้อ	 ก็เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ช่วย 

ส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกาย	และความเจริญงอกงาม

ดังกล่าว	เพราะกีฬาเซปักตะกร้อ	เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยการ

ท�างานของระบบต่าง	 ๆ	 ในร่างกายค่อนข้างมาก	 ใช้พละ

ก�าลังสูง	ฝึกการท�างานเป็นทีมและความสามัคคีได้ดี

	 กีฬาเซปักตะกร้อเป็นส่วนหนึ่งของพลศึกษา	และ
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เป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้

มีการบรรจุกีฬาเซปักตะกร้อในการแข่งขันทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	 เช่น	 การแข่งขันระหว่างประเทศ	 ได้แก่	

กีฬาซีเกมส์	 กีฬาเอเชี่ยนเกมส์	 และการแข่งขันภายใน

ประเทศ	ได้แก่	การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศ	กีฬาแห่งชาติ	

และจัดในนามสโมสรต่าง	 ๆ	 รวมทั้งยังมีการแข่งขันจนถึง

ระดบัโรงเรียนด้วย	ในปัจจบุนักฬีาเซปักตะกร้อได้รบัความ

นิยมแพร ่หลายในการเล ่นไปยังทวีปยุโรปและทวีป

อเมริกาใต้อีกด้วย

	 ส�าหรับด้านการศึกษา	กีฬาเซปักตะกร้อ	เป็นกีฬา

ทีน่ยิมกนัแพร่หลาย	กระทรวงศึกษาธกิาร	ได้มองเหน็ความ

ส�าคัญของกีฬาเซปักตะกร้อ	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมทางด้าน

พลศึกษากีฬาหนึ่ง	 จึงได้บรรจุกีฬาเซปักตะกร้อไว้ใน

หลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา	

	 หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาพลศกึษาและ

การจดัการกฬีา	มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม	ได้บรรจุ

วชิาเซปักตะกร้อ	อยูใ่นกลุม่วชิาเอก(หลกัสตูร	5ปี)	หลักสตูร

ปรับปรุง	 พ.ศ.	 2556	 เป็นรายวิชาที่ส�าคัญ	 นักศึกษา 

วิชาเอกพลศึกษาและการจัดการกีฬา	 คณะครุศาสตร	์

มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม	จะต้องเรยีนเป็นวชิาเอก

(เลือก)	 เพราะรายวิชาเซปักตะกร้อ	 เป็นรายวิชาที่มีการ

เรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และเป็นกีฬาที่

นิยมเล่นเป็นจ�านวนมาก	โดยกฬีาเซปักตะกร้อ	เป็นรายวชิา

ที่สามารถน�าไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ต่าง	ๆ 	ทัง้ภาครัฐและเอกชน	ทีม่กีารฝึกและสอนกฬีาเซปัก

ตะกร้อ	กีฬาเซปักตะกร้อเป็นกีฬาประเภททีม	ที่มีรายการ

การแข่งขันทุกระดับ	 ช่วยส่งเสริมความเจริญงอกงามด้าน

ร่างกาย	อารมณ์	สังคม	จิตใจ	และสติปัญญา	ส่งเสริมความ

รบัผิดชอบ	การท�างานเป็นทมี	รูจ้กัหน้าท่ีของตนเอง	มนี�า้ใจ

เป็นนักกีฬา	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	(จักรดาว	โพธิแสน,	2560)

	 โดยในการเรยีนการสอน	หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ	

สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฎมหาสารคาม	 (หลักสูตร	 5	 ปี)	 หลักสูตรปรับปรุง	 

พ.ศ.	2556	ผู้สอนจะต้องสอนให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐาน

ทีด่	ีได้รบัการฝึกทกัษะพืน้ฐานต่าง	ๆ 	ตามขัน้ตอนทีถ่กูต้อง	

เพ่ือจะได้น�าทักษะและความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดให้กับ 

ผู ้เรียนได้อย่างถูกต้อง	 ในกระบวนการเรียนการสอน 

ขัน้ตอนซ่ึงขาดไม่ได้คอื	การวดัผลและประเมนิผลทีม่คีวาม

เป็นมาตรฐาน	 เพราะจะท�าให้ผู้เรียนได้ทราบเกี่ยวกับ

พฒันาการของตนเอง	เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รยีนได้ฝึกทกัษะ

ต่าง	 ๆ	 อย่างถูกต้อง	 ส่วนด้านผู้สอนก็จะทราบถึงผลการ

สอนของตนว่ามข้ีอบก	พร่อง	หรอืต้องปรับปรงุการสอนให้

ดียิ่งขึ้น	 และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการ

กีฬา	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	 

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเซปักตะกร้อ	 จะต้องออกไป

ประกอบวชิาชพีครเูป็นหลกั	จะต้องสามารถถ่ายทอดให้กับ

ผู ้อื่นได้	 การมีแบบทดสอบที่มีความเชื่อถือได้จึงเป็น 

ส่ิงส�าคัญที่ช่วยในการวัดทักษะกีฬาเซปักตะกร้อได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ	ซึง่การวดัทักษะกฬีาเป็นส่วนหน่ึงของการวดั

และประเมินผลทักษะของผู้เรียน	 (จักรดาว	 โพธิแสน,	

2560)	 สอดคล้องกับ	 พิชิต	 ภูติจันทร์	 (2547)	 ที่กล่าวว่า	 

การเรยีนทกัษะกฬีาถอืเป็นรากฐานส�าคญัของการเรยีนวชิา

พลศึกษา	การวัดทักษะกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน

ผลด้านความสามารถของผู้เรียนในกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่ง

โดยเฉพาะ	 ผลจากการใช้แบบทดสอบทักษะกีฬาจะเป็น

เครื่องมือชี้บอกให้ผู้สอนทราบว่า	 ผู้เรียนแต่ละคนมีความ

สามารถมากน้อยเพียงใด	 หรือมีข้อบกพร่องอะไรบ้างใน

ทกัษะการเล่นกฬีาชนดินัน้	ๆ 	หรอืจะน�าผลการวดัไปใช้เพือ่

จุดประสงค์อย่างอื่น	ๆ	ก็ได้	เช่น	ใช้ในการแบ่งกลุ่มผู้เรียน	

เป็นพื้นฐานในการพิจารณาคะแนนหรือผลการเรียน	 และ

เป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อน�าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์

ในด้านการปรับปรุงหลักสูตร	 การเรียนการสอน	 และการ

วัดประเมินผลต่อไป	

	 การสร้างแบบทดสอบทักษะจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที ่

ผู ้สอนต้องค�านึงถึง	 เพื่อที่จะสามารถน�าไปใช้วัดความ

สามารถของผู้เรยีนได้อย่างถกูต้อง	ซึง่	วริยิา	บญุชยั	(2527)	

ได้กล่าวว่า	“การสร้างแบบทดสอบทกัษะกฬีานัน้ต้องค�านงึ

และศึกษาส่วนส�าคัญ	 หรือทักษะเฉพาะของกีฬาแต่ละ
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ประเภท	 และการเลือกแบบทดสอบนั้นต้องเป็นแบบ

ทดสอบที่มีความเชื่อถือได้	 มีความเท่ียงตรง	 มีความเป็น

ปรนัย”กับบุญส่ง	 โกสะ	 (2547)	 ได้กล่าวว่า	 “การพัฒนา

แบบทดสอบเป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลา	 ต้องท�าด้วยความ

ระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ...	 กีฬาแต่ละชนิดก็มี

ทกัษะทีต้่องเรยีนรูแ้ละทดสอบหลายทกัษะ	แต่การใช้แบบ

ทดสอบจ�านวนมากกไ็ม่สามารถท�าได้จงึต้องมกีารตดัสนิใจ

ว่าจะทดสอบอะไรบ้าง	โดยพิจารณาทักษะที่มีความส�าคัญ

มากที่สุดและควรได้รับการเน้นมากท่ีสุด”	 และ	Mayer	

และ	 Blesh	 (1962)	 ก็ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสร้าง

แบบทดสอบทกัษะกีฬาไว้ว่าเป็นเครือ่งมอืพจิารณาถึงความ

บกพร่องทางทักษะกีฬานั้น	ๆ	 เปรียบเทียบความสามารถ

ในการเรียน	ช่วยปรับปรุงการเรียนการสอน	และการสอน

ทกัษะเป็นแนวทางในการให้คะแนนและวธิกีารประเมนิผล

ของครูเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจมาก

ยิ่งขึ้น

	 ส่วนของกีฬาเซปักตะกร้อ	ได้มีแบบทดสอบทักษะ

กฬีาเซปักตะกร้อทีไ่ด้มาตรฐานอยูห่ลายแบบด้วยกนั	ได้แก่	

มนตรี	 กมลอดิศัย	 (2540)	 ศึกษาองค์ประกอบของแบบ

ทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ	 พบว่ามี	 5	 องค์ประกอบ	

คอื	ความแม่นย�า	ความสงู	การรบัส่งลกู	การตัง้ลกู	และการ

เสิร์ฟ	สงัคม	ใจงาม	(2541)	ได้สร้างแบบทดสอบทกัษะกฬีา

เซปักตะกร้อส�าหรับนกัศกึษาชายระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	

ประกอบด้วย	4	รายการ	คือ	การเสิร์ฟ	การตั้งรับ	การท�า

คะแนนและการควบคมุลกู	พรีะพงษ์	ทดัศร	ี(2541)	ได้สร้าง

แบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อเฉพาะต�าแหน่งใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบ	 

2	แบบ	ดงันี	้แบบทดสอบผูเ้ล่นต�าแหน่งหน้า	6	รายการคอื	

การโยน	การตัง้ลกูด้วยข้างเท้าด้านใน	การตัง้ลกูด้วยศรีษะ	

การรุกด้วยหลังเท้า	 การรุกด้วยศีรษะ	 และการสกัดกั้น	 

แบบทดสอบผู้เล่นต�าแหน่งหลัง	 3	 รายการคือ	 การเสิร์ฟ	

การตั้งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน	 และการตั้งลูกด้วยศีรษะ	 

ธ�ารง	เดชเจรญิ	(2542)	สร้างแบบ	ทดสอบทกัษะกฬีาเซปัก

ตะกร้อส�าหรับนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	3	รายการ	

คือ	 การควบคุมลูกตะกร้อ	 การรับ	 และการส่งลูกตะกร้อ	

และการเสร์ิฟลูกตะกร้อ	ซึง่ตามความเป็นจรงิ	การเล่นกฬีา

เซปักตะกร้อต้องใช้อวัยวะในการเล่นหลายส่วน	 เช่น	 การ

เล่นด้วยข้างเท้าด้านใน	 ข้างเท้าด้านนอก	 หลังเท้า	 เข่า	

ศีรษะ	 เป็นต้น	 และสามารถแยกเป็นทักษะพื้นฐานในการ

เล่นได้ดงันี	้คือ	การเสิร์ฟ	การตัง้รบั	การตัง้ลูก	(การชง)	และ

การรุก	ซึ่งประกอบด้วย	การตบ	การปาด	การเหยียบ	การ

โหม่ง	และการสกัดกัน้	(การบลอ็ก)	จากความส�าคญั	ทีก่ล่าว

มาในการวัดและประเมินทักษะของกีฬาเซปักตะกร้อ 

จึงควรมีการวัดและประเมินผลในด้านทักษะกีฬาให้มี

คณุภาพ	เช่นเดยีวกบัการวดัผลทกัษะกฬีาด้านอืน่	นอกจาก

นั้น	 จากการค้นคว้าเอกสารไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่ามีการ

สร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อข้ึนใช้ในการวัด

และประเมินความสามารถของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา	

ซ่ึงความสามารถในทักษะกีฬาของผู้เรียนแต่ละระดับจะ

แตกต่างกัน	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	

สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา	 คณะครุศาสตร	์ 

ยงัไม่มแีบบทดสอบทกัษะเซปักตะกร้อ	ทีเ่หมาะสมกบัการ

วัดทักษะของนักศึกษาอีกด้วย	

	 จากความส�าคญัและสภาพปัญหาของแบบทดสอบ

ดังกล่าว	 ผู้วิจัยในฐานะนักกีฬาและอาจารย์สอนรายวิชา

เซปักตะกร้อ	 สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา	 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	 จึงมี

ความต้องการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ	

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียน	อีกทั้งเพื่อ

สร้างเกณฑ์มาตรฐานของทักษะเซปักตะกร้อ	 ส�าหรับ

นักศึกษา	 สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา	 

คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	และเป็น

แนวทางแก่ผู้ที่มีความสนใจจะน�าเอาแบบ	ทดสอบน้ีไปใช้

ในการวดัผลและประเมนิผลกบันกัศกึษาทีม่สีภาพใกล้เคยีง

กันได้อย่างถูกต้อง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อสร้างแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ	 ท่ีมี

ความเที่ยงตรง	 (content	 validity)	 ความเชื่อถือได	้

(reliability)	 และความเป็นปรนัย	 (Objectivity)	 ส�าหรับ

นักศึกษา	 สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา	 คณะ

ครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 2.		เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติ	 (norms)	 ทักษะเซปัก

ตะกร้อ	ส�าหรับนกัศกึษา	สาขาวิชาพลศึกษาและการจดัการ

กีฬา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิธีการศึกษา

	 กลุม่ทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษา	สาขาวชิา

พลศกึษาและการจดัการกีฬา	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	 ท่ีผ่านการเรียนรายวิชา	 1014002	

เซปักตะกร้อ	มาแล้ว	และก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่	3	

จ�านวน	43	คน	แบ่งเป็นชาย	31	คน	และหญิง	12	คน

	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบทักษะ

กีฬาเซปักตะกร้อ	 ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยแบบ

ทดสอบ	6	รายการมี	ดังนี้

	 1.		แบบทดสอบทักษะการเดาะลูกตะกร้อ	

	 2.	 แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟ	

	 3.	 แบบทดสอบทักษะการตั้งลูก	(การชง)	

	 4.	 แบบทดสอบทักษะการรุก	

	 5.	 แบบทดสอบทักษะการสกัดกั้น	(การบล็อก)

	 6.	 แบบทดสอบทักษะการตั้งรับ

การสร้างเครื่องมือ

 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร	 งานวิจัย	 และสอบถาม 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งประกอบไปด้วยแบบทดสอบทักษะเซปัก

ตะกร้อ	 6	 รายการ	 คือ	 1.	 ทักษะการเดาะลูกตะกร้อ	 

2.	ทักษะการเสิร์ฟ	3.	ทักษะการตั้งลูก	(การชง)	4.	ทักษะ

การรุก	5.	ทักษะการสกัดกั้น	(การบล็อก)	และ	6.	ทักษะ

การตั้งรับ

	 2.		สร้างแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ

 3. น�าแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อที่สร้างขึ้น

ตามขั้นตอนที่	2	เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	ท่าน	เพื่อ

หาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC) แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า

ความสอดคล้องตั้งแต่	0.50	- 1.00	โดยใช้สูตรหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องของพวงรัตน์	ทวีรัตน ์(2538)

 4. น�าแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อเฉพาะ

ต�าแหน่ง	 ไปทดลองใช้	 (Try-out) เพื่อหาค่าความเช่ือม่ัน	

(Reliability) จากกลุ่มที่ทดลองใช้	จ�านวน	30	คน	โดยการ

ทดสอบซ�้า	(Test-retest) เว้นช่วง	เวลาทดสอบ	1	สัปดาห์	

น�าผลที่ได้จากการทดสอบครั้งที่	 1	 และครั้งท่ี	 2	 มาหา 

ค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 ด้วยวิธี

ของเพยีร์สนั	(Pearson	product-moment	correlation	

coefficient) แล้วน�าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์

มาตรฐานการประเมินผลสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเคิร์ก

เคนเดล	 Kirkendall	 et	 al. (1987)	 ตามการแปลความ

หมายของค่าความเชื่อมั่นได้ดังนี้	0.00	-	0.59	อยู่ในเกณฑ์

ต�่า	0.60	-	0.79	อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ	0.80	-	0.89	อยู่ใน

เกณฑ์ดี	และ	0.90	-	1.00	อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

 5. หาค่าความเป็นปรนัย	(Objectivity) จากการ 

น�าคะแนนที่ได้จากอาจารย์ทางพลศึกษา	 จ�านวน	 2	 ท่าน

ทดลองใช้แบบทดสอบทกัษะเซปักตะกร้อ	ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้

มาค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 โดยใช้วิธีของ 

เพียร์สัน	 (Pearson	 Product-Moment	 Correlation	

Coefficient) 

 6.  น�าแบบทดสอบทกัษะเซปักตะกร้อทีผู้่วจิยัสร้าง

ขึ้น	 ท�าการทดสอบกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง	 ที่ผ่านการ

เรียนรายวิชา	 1014002	 เซปักตะกร้อ	 มาแล้ว	 และก�าลัง

ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่	3	จ�านวน	43	คน	เป็นชาย	31	คน	

และหญิง	12	คน	

	 7.	 หาค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	

คะแนนสงูสดุ	(Max)	คะแนนต�า่สดุ	(Min)	ฐานนยิม	(Mode)	

และมัธยฐาน	 (Median)	 ของคะแนนที่ได้จากการท�าแบบ

ทดสอบทักษะเซปักตะกร้อในขั้นตอนที่	6

	 8.	 น�าผลที่ได้ไปสร้างเกณฑ์ปกติ	(norms)	ทักษะ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

77

กฬีาเซปักตะกร้อ	โดยใช้คะแนนดบิและคะแนนท	ี(T-score)

 

การเก็บข้อมูล

 1.  ศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์	 และเครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 2. เตรียมสถานท่ี	 อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความ

สะดวกในการเกบ็รวบรวมข้อมลู สถานที	่ได้แก่	สนามเซปัก

ตะกร้อ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	อุปกรณ์	 ได้แก่	

2.1	 เสาเซปักตะกร้อ	 2.2	 ตาข่ายเซปักตะกร้อ	 2.3 ลูก

ตะกร้อใยสงัเคราะห์	จ�านวน	10	ลกู	2.4 ตะกร้าใส่ลกูเซปัก

ตะกร้อ	2.5	กระดาษกาว	2.6  เสาสูง	 3.00	 เมตร	 จ�านวน	 

2	ต้น 2.7	เชือกยาว	8	เมตร	จ�านวน	4	เส้น	2.8	ตลับเทป	

2.9	 ใบบันทึกคะแนนการทดสอบ 2.10	 ใบให้คะแน 

นผู้เชี่ยวชาญ

 3. เตรียมผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดย

อธบิายและสาธติวธิกีารต่าง	ๆ 	ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูให้

เข้าใจถูกต้องในแนวเดียวกัน

 4.  นัดประชุมกลุ่มตัวอย่าง	 เพื่ออธิบายชี้แจงให้

กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย	และ

ขัน้ตอนวธิกีารฝึกในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	โดยด�าเนนิการ

ดงันี ้4.1	ชีแ้จงกลุม่ตวัอย่างเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

4.2	 อธิบายรายละเอียดและสาธิตวิธีการปฏิบัติของแบบ

ทดสอบให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ

 5.  น�าแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อท่ีผูว้จัิย

สร้างขึ้น	 ท�าการทดสอบกับกลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ทักษะ	จ�านวนทั้งหมด	30	คน

 6.  น�าแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อทดสอบ

ซ�้า	 ท�าการทดสอบกลับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์

ทักษะ	จ�านวนทั้งหมด 30	คนโดยเว้นระยะหนึ่งสัปดาห์

 7.  น�าแบบทดสอบทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อท่ีผูว้จัิย

สร้างขึ้นไปทดสอบกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง	 ที่ผ่านการ

เรียนรายวิชา	 1014002 เซปักตะกร้อ	 มาแล้ว	 และก�าลัง

ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่	 3 จ�านวน	43 คน	แบ่งเป็นชาย	 

31	คน	และหญิง	12	คน	เพื่อหาเกณฑ์

 8.  บันทึกผลลงในใบบันทึก	 แล้วรวบรวมมาเพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล

	 น�าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ	

มาวิเคราะห์ดังนี้

	 1.	 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา	 (content	

validity)	 โดยค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 จาก 

ผู้เชี่ยวชาญ	5	คน	ตามแบบของพวงรัตน์	ทวีรัตน์	(2538)	

โดยการค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบ	 IOC	

(Index	of	Consistency)

	 2.	 หาค่าความเชื่อถือได้	 (reliability)	 ของแบบ

ทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ	 ที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึน	 โดยการ

ทดสอบซ�า้	(test–retest)	จากคะแนนทีผู่ว้จิยั	ทดสอบด้วย

ตนเองในการทดสอบครั้งที่	1	และครั้งที่	2	มา	ค�านวณหา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์แบบเพียร ์สัน	 (Pearson	

Product-Moment	Correlation	Coefficient)

	 3.		หาค่าความเป็นปรนัย	 (objectivity)	 จาก

การน�าคะแนนท่ีได้จากอาจารย์พลศึกษาและการจัดการ

กีฬา	2	ท่าน	ทดลองใช้แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ	ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดย

ใช้วิธีของเพียร ์สัน	 (Pearson	 Product-Moment	

Correlation	Coefficient)		 	

	 4.		หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	ของคะแนนทีไ่ด้จากแบบทดสอบทกัษะเซปักตะกร้อ	

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

	 5.		สร้างเกณฑ์ปกติ	 (norms)	 โดยใช้คะแนนดิบ

และคะแนนที	(T-score)

ผลการศึกษา

	 1.		ค่าความเที่ยงตรง	 (Content	 validity)	 ของ

แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 มีความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 0.87	 อยู่ในเกณฑ์ดี

มาก	
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	 2.		ค่าความเช่ือถือ	 (reliability)	 ได้ของแบบ

ทดสอบทักษะเซปักตะกร้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง	 6	 รายกาย	

มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	(	R	)	เท่ากบั	0.95,	0.93,	0.88,	

0.92,	0.83,	0.85	ตามล�าดับ	 (ตารางที่	1)	ค�านวณหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 พบว่า	 แบบทดสอบทักษะเซปัก

ตะกร้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเชื่อถือได้อยู่ในเกณฑ์ดี

	 3.		ค่าความเป็นปรนัย	 (objectivity)	 ของแบบ

ทดสอบทกัษะเซปักตะกร้อทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้	โดยน�าคะแนน

จากการทดสอบครั้งท่ี	 1	 ค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์	พบว่า	0.99,	0.99,	0.96,	0.99,	0.96,	0.96	

ตามล�าดับ	 (ตารางที่ 	 1)	 ค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์	พบว่า	แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อที่ผู้วิจัย

สร้างขึน้มคีวามเป็นปรนยั	(objectivity)	อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก

	 4.	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	ของคะแนนทีไ่ด้จากแบบทดสอบทกัษะเซปักตะกร้อ	

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 นักศึกษาชาย	 ผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 11.32	ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ	3.061	นกัศกึษาหญงิ	ผลรวมค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	7.734	ค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ	3.308	(ตารางที่	2)

	 5.	 เกณฑ์	 (Norm)	 ของแบบทดสอบทักษะเซปัก

ตะกร้อ	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 โดยเปลี่ยนคะแนนดิบของการ

ทดสอบทุกรายการเป็นคะแนนที	(T	-	Score)	(ตารางที่	3)	

พบว่า	ระดับความสามารถทางทักษะเซปักตะกร้อ	ส�าหรับ

นกัศกึษาชาย	สาขาวชิาพลศกึษาและการจดัการกฬีา	คณะ

ครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 แบ่งออกได้

ดังนี้	 ระดับทักษะดีมาก	 ตั้งแต่	 15	 ข้ึนไป	 ระดับทักษะดี	

ระหว่าง	12	-	14	ระดับทักษะปานกลาง	ระหว่าง	9	-	11	

ระดบัทักษะต�า่	ระหว่าง	6	-	8	ระดบัทกัษะต�า่มาก	ระหว่าง	

5	ลงไป

	 ระดับความสามารถทางทกัษะเซปักตะกร้อ	ส�าหรบั

นักศกึษาหญงิ	สาขาวชิาพลศกึษาและการจดัการกฬีา	คณะ

ครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 แบ่งออกได้

ดังนี้	 ระดับทักษะดีมาก	 ตั้งแต่	 11	 ข้ึนไป	 ระดับทักษะดี	

ระหว่าง	8	-	10 ระดบัทกัษะปานกลาง	ระหว่าง	5	-	7 ระดบั

ทักษะต�่า	ระหว่าง	2	-	4 ระดับทักษะต�่ามาก	ระหว่าง	1	ลง

ไป

วิจารณ์และสรุปผล

 1.  ความเที่ยงตรง	(Validity) แบบทดสอบทักษะ

เซปักตะกร้อ	 ส�าหรับนักศึกษา	 สาขาวิชาพลศึกษาและ 

การจัดการกีฬา	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้	มคีวามเทีย่งตรงตามดุลพินจิ

ของผู้เชี่ยวชาญ	ทั้ง 5	ท่าน	ซึ่งมีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการสอนการฝึกกฬีา	และมคีวามเชีย่วชาญ

ในเรื่องการวัดและประเมินผลทางการศึกษา	 ได้พิจารณา

เห็นตรงกันว่า	 แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถน�าไป

ใช้ในการทดสอบทกัษะเซปักตะกร้อของนกัศกึษาสาขาวชิา

พลศึกษาและการจัดการกีฬาได้

 ในภาพรวมทั้งหมดค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา	

(Content	 validity)	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 0.87	 ซึ่งหาก

พิจารณาแต่ละรายการแล้วพบว่า	มีค่าเท่ากับ	0.88,	0.88,	

0.86,	0.88,	0.86	และ	0.86	ซึ่งหากพิจารณาตามเกณฑ์

พจิารณาของพวงรตัน์	ทวรีตัน์	(2538)	พบว่า	ค่าดชันคีวาม

สอดคล้องทั้งหมดมีค่าสูงกว่า	 0.5	 ซึ่งพวงรัตน์	 ทวีรัตน์	

(2538)	 ได้กล่าวว่า	 ถ้าค่าดัชนี	 (IC)	 ที่ค�านวณได้มากกว่า

หรอืเท่ากบั	0.5	ข้อค�าถามนัน้กเ็ป็นตวัแทนลกัษณะเฉพาะ

ของกลุม่พฤตกิรรมนัน้	ถ้าข้อค�าถามใดมค่ีาดชันีต�า่กว่า	0.5	

ข้อค�าถามนั้นก็ถูกตัดออกไป	หรือต้องน�าไปปรับปรุงแก้ไข

ใหม่ให้ดขีึน้	จากแบบทดสอบทีส่ร้างขึน้มค่ีาความเทีย่งตรง

เชิงเนื้อหาที่สามารถน�าไปใช้ในการทดสอบเพื่อวัดส่ิงที่

ต้องการได้อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว	้

สอดคล้องกับพิชิต	ภูติจันทร์	(2547)	กล่าวว่า	ความเที่ยง

ตรง	นบัเป็นมาตรฐานทางเทคนคิของแบบทดสอบทีส่�าคัญ

ที่สุด	 เพราะความเที่ยงตรงเป็นส่ิงที่บอกถึงความซื่อสัตย์

ของแบบทดสอบ	 การทดสอบแต่ละครั้งผู้ทดสอบต้องใช้

เครื่องมือวัดท่ีสามารถบอกถึงส่ิงที่ต้องการทราบได้	 หรือ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 จากค่าความเที่ยงตรงดังกล่าว
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มีความสอดคล้องกันระหว่างข้อทดสอบกับจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม	 เนื่องจากผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร	 และ

สงัเกตจากทักษะการเล่นของนกัศกึษาในทกัษะพืน้ฐานของ

การเล่นเซปักตะกร้อ	 และสร้างแบบทดสอบจากข้อมูลดัง

กล่าว	ท�าให้แบบทดสอบมคีวามสอดคล้องกนัระหว่างแบบ

ทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม	 จึงมีความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหา

 2.  ความเชือ่ถือได้	(Reliability)	ของแบบ	ทดสอบ

ทักษะเซปักตะกร้อ	 ส�าหรับนักศึกษา	 สาขาวิชาพลศึกษา

และการจัดการกีฬา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ทั้ง	6	รายการ	คือ	1. แบบ

ทดสอบทักษะการเดาะลูกตะกร้อ	 2. แบบทดสอบทักษะ

การเสร์ิฟ	3.	แบบทดสอบทกัษะการตัง้ลูก	(การชง)	4. แบบ

ทดสอบทักษะการรุก	 5. แบบทดสอบทักษะการสกัดกั้น	

(การบลอ็ก)	6. แบบทดสอบทกัษะการตัง้รบั	ในการทดสอบ

ครัง้ที	่1 และครัง้ที	่2	ได้คะแนนมา	2 ชุด	มค่ีาเท่ากบั	0.95,	

0.93,	 0.88,	 0.92,	 0.83,	 0.85	 ตามล�าดับ	 น�าไปหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 ถ้าได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูง	

(หรือใกล้เคียงกนั)	กแ็สดงว่าเครือ่งมอืน้ันมค่ีาความเชือ่มัน่

สงู	และน�าค่าทีไ่ด้ไปพจิารณากบัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

ความเชื่อมั่นของ	Kirkendall	et	al.	 (1987	 :	71-79) ที่

ก�าหนดไว้ดังนี้	0.00	-	0.59	อยู่ในเกณฑ์ต�่า	0.60	-	0.79	

อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ	0.80	-	0.89	อยู่ในเกณฑ์ดี	และ	0.90	

-	1.00	อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

	 จึงสรุปได้ว่า	แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ	มีค่า

ความเชือ่มัน่ในภาพรวม	อยูใ่นเกณฑ์ด	ีสามารถน�าไปวดัได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ	หมายความว่า	ไม่ว่าจะท�าการวดักีค่รัง้

กับคนเดิมผลคะแนนก็จะได้เท่าเดิม	 ดังท่ีบุญส่ง	 โกสะ	

(2542)	ที่ได้กล่าวว่า	เมื่อท�าการวัดแล้ว	ผลที่ได้จากการวัด

มีความเหมือนกันใกล้เคียงกันไม่มีความแตกต่างทุกครั้ง 

ก็แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือถือได้	 และยังสอดคล้องกับ

วาสนา	 คุณาอภิสิทธิ์	 (2541)	 ที่กล่าวว่า	 คุณลักษณะ 

ของแบบทดสอบที่ดี	 คือ	 ความน่าเชื่อถือ	 (Reliability)	

ความแม่นตรง	(Validity)	ความเป็นปรนัย	 (Objectivity)	

ความง่าย	(Simplicity)	ความเป็นมาตรฐาน	(Uniformity)	

และการใช้เวลา	(Time)	และผาณติ	บลิมาศ	(2530)	ทีก่ล่าว

ไว้ว่า	 แบบทดสอบที่น�าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเดิม	 

2	ครั้งได้ผลการทดสอบ	เท่าเดิมหรือใกล้เคียงกัน	แสดงว่า

แบบทดสอบนัน้มคีวามเชือ่ถอืได้การทดสอบแบบนีเ้ป็นการ

ทดสอบดูความคงที่	(Stability)	ของเครื่องมือ

ตารางที่ 1	แสดงค่าความเชื่อถือได้	 (reliability) และค่าความเป็นปรนัย	 (objectivity) ของแบบทดสอบทักษะเซปัก 

ตะกร้อ	ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบทดสอบ
ค่าความเชื่อถือได้ของแบบ

ทดสอบ (R)

ค่าความเป็นปรนัยของแบบ

ทดสอบ (O)

1.	แบบทดสอบทักษะการเดาะลูกตะกร้อ 0.95 0.99

2.	แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟ	 0.93 0.99

3.	แบบทดสอบทักษะการตั้งลูก	(การชง)	 0.88 0.96

4.	แบบทดสอบทักษะการรุก 0.92 0.99

5.	แบบทดสอบทักษะการสกัดกั้น	(การบล็อก) 0.83 0.96

6.	แบบทดสอบทักษะการตั้งรับ 0.85 0.96

ผลรวม 0.89 0.975
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ตารางที่ 2	แสดงค่าเฉลี่ย	(x̄)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ

แบบทดสอบ ชาย (N= 31) หญิง (N= 12)

x̄ S.D. x̄ S.D.

1.	แบบทดสอบทักษะการเดาะลูกตะกร้อ	(30)	 21.58 4.617 10.41 6.999

2.	แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟ	(20)	 8.838 2.841 7.666 3.055

3.	แบบทดสอบทักษะการตั้งลูก	(การชง)	(15)	 8.032 2.228 6.666 2.424

4.	แบบทดสอบทักษะการรุก	(20) 11.32 3.350 9.416 4.055

5.	แบบทดสอบทักษะการสกัดกั้น	(การบล็อก)	(15) 8.709 2.019 5.833 1.642

6.	แบบทดสอบทักษะการตั้งรับ	(20) 9.451 3.315 6.416 1.676

ผลรวม (20) 11.32 3.061 7.734 3.308

  

ตารางที่ 3  เกณฑ์ปกติ	(Norms)	ของแบบทดสอบทักษะรวมทุกรายการ	คือ	ทักษะการเดาะลูกตะกร้อ	ทักษะการเสิร์ฟ	

ทักษะการตั้งลูก	(การชง)	ทักษะการรุก	ทักษะการสกัดกั้น	(การบล็อก)	ทักษะการตั้งรับ

ระดับทักษะ

คะแนน T-score 

แบบทดสอบทักษะรวมทุกรายการ

นักศึกษาชาย (N= 31) นักศึกษาหญิง (N= 12)

ดีมาก 15	ขึ้นไป 11	ขึ้นไป

ดี 12	–	14	 8	-	10

ปานกลาง 9	-	11 5	-	7

ต�่า 6	-	8 2	-	4

ต�่ามาก 5	ลงไป 1	ลงไป

การค�านวณจะเป็นการหาความสมัพนัธ์ด้วยวธิขีองเพยีร์สนั

(Pearson	product-moment	correlation	coefficient) 

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	(r) ทีค่�านวณได้โดยวธินีี	้เรยีกว่า

ค่าสมัประสทิธิข์องความคงที	่ซ่ึงสอดคล้องกบั	ล้วน	สายยศ	

และอังคณา	สายยศ	(2538) ได้กล่าวถึง	ค่าความเชื่อถือได้

ว่า	เป็นเครื่องมือแสดงอย่างหนึ่ง	น�าไปวัดแล้ววัดอีกได้เท่า

เดิมแสดงว่า	แบบทดสอบนั้นมีความเชื่อมั่นสูง	สอดคล้อง

กับ	 ยุทธ	 ไกยวรรณ์	 (2552) จากการหาค่าความเชื่อมั่น 

ดังกล่าว	สาเหตุอาจเป็นเพราะเมื่อน�าแบบทดสอบที่หาค่า

ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาแล้ว	มาทดลองใช้เพือ่หาค่าความ

เชือ่มัน่	แบบทดสอบดงักล่าวจงึไม่ยากไม่ง่ายเกนิไป	เนือ้หา

ตรงตามทักษะการทดสอบที่จ�าเป็นส�าหรับนักศึกษา	แบบ

ทดสอบมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดี

	 3.	 การหาค่าความเป็นปรนัย	(Objectivity) ของ

แบบทดสอบทกัษะเซปักตะกร้อ	ส�าหรบันกัศกึษา	สาขาวชิา

พลศกึษาและการจดัการกีฬา	คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	 โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนของผู้ประเมิน	 2	 ท่าน	 (Tester)	 ท�าการประเมิน
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ความสามารถของกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาจากแบบทดสอบ	

ถ้าคะแนนของผูป้ระเมนิทัง้	2	ท่าน	ใกล้เคยีงกันหรอืเหมอืน

กัน	แสดงว่าแบบทดสอบมีความเป็นปรนัย	จากการศึกษา

พบว่า	แบบทดสอบทักษะการเดาะลกูตะกร้อ	แบบทดสอบ

ทกัษะการเสร์ิฟ	แบบทดสอบทกัษะการตัง้ลกู	(การชง)	แบบ

ทดสอบทกัษะการรกุ	แบบทดสอบทกัษะการสกดักัน้	(การ

บล็อก)	แบบทดสอบทักษะการตั้งรับ	มีค่าความเป็นปรนัย	

0.99,	0.99,	0.96,	0.99,	0.96,	และ	0.96	ตามล�าดับ	และ

เมือ่น�าค่าทีไ่ด้เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานการประเมนิ

ผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ	Kirkendall	et	al.	(1987	:	

71-79)	ทีก่�าหนดไว้ข้างต้น	จงึสรปุได้ว่าแบบทดสอบทกัษะ

เซปักตะกร้อ	มีค่าความเป็นปรนัยในภาพรวม	อยู่ในเกณฑ์

ดีมาก	

	 แบบทดสอบที่มีความเป็นปรนัยสูงคือ	 เป็นแบบ

ทดสอบทีม่คีวามชดัเจนในการให้คะแนนผูท้ดสอบเข้าใจค�า

สัง่ในวธิกีารปฏบิตัไิม่ว่าใครเป็นผูใ้ห้การทดสอบกใ็ห้คะแนน

หรือผลของการทดสอบเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง	 ดังที่	

บุญส่ง	โกสะ	(2547)	กล่าวว่า	ความเป็นปรนัยสามารถหา

ได้โดยใช้การหาสหสมัพนัธ์เช่นเดยีวกบัการหาค่าความเชือ่

ถือได้	 ค่าความเป็นปรนัยควรอยู่ในระดับ	 0.80	 ข้ึนไป	

เนื่องจากค่าที่ต�่าแสดงว่าผู้ให้คะแนนมีการให้น�้าหนักแก่

องค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของทักษะแตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้อง

กับ	Baumgartner	&	Jackson	(1991) ได้กล่าวถึงความ

เป็นปรนยัของแบบทดสอบ	โดยสรปุว่าความเป็นปรนยัของ

แบบทดสอบทางพลศกึษาสามารถศกึษาได้จากการค�านวณ

หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนผู้ใช้แบบทดสอบ	

2	 คน	 นอกจากน้ี	 พวงรัตน์	 ทวีรัตน์	 (2538) ได้กล่าวว่า	

คุณภาพด้านความเป็นปรนัยของเครื่องมือเป็นสิ่งจ�าเป็น

ส�าหรับเคร่ืองมอืวจัิยทกุชนิด	เพราะถ้าเครือ่งมอืมีความเป็น

ปรนยัแล้ว	จะท�าให้เครือ่งมอืเกิดความเทีย่งตรงและเช่ือมัน่

สูงขึ้นด้วย	จากค่าความเป็นปรนัยดังกล่าว	สาเหตุอาจเป็น

เพราะการหาคณุภาพของแบบทดสอบทีผ่่านมานัน้มคีวาม

เหมาะสม	 น่าเชื่อถือ	 ดังนั้นผลการวิจัยที่ได้จากความเห็น

ของผู้ประเมินจึงมีความใกล้เคียงกัน

	 4.	 เกณฑ์ปกติ	 (Norms)	ของแบบทดสอบทักษะ

เซปักตะกร้อ	 ส�าหรับนักศึกษา	 สาขาวิชาพลศึกษาและ 

การจัดการกีฬา	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 โดยการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนน

มาตรฐานที	(T-score)	และค�านวณแบ่งระดบัความสามารถ

ทกัษะของนกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญงิทกุรายการออก

เป็น	 5	 ระดับ	 คือ	 ดีมาก	 ดี	 ปานกลาง	 ต�่า	 และต�่ามาก	

สอดคล้องกับสมประสงค์	 มณฑลผลิน	 (2546)	 ได้ท�าการ	

ศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 การสร้างแบบทดสอบทักษะและเกณฑ์

ปกตขิองกฬีาตะกร้อ	ส�าหรบันกัเรยีนชายระดบัมธัยมศกึษา

ปีที	่3	โรงเรยีนอมัพวันวทิยาลัย	การวจิยัได้ใช้เกณฑ์ปกตใิน

การแบ่งระดับความสามารถด้านทักษะของกีฬาตะกร้อ	

ส�าหรับนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	 แบ่งเป็น	 

5	ระดับ	คือ	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	ต�่า	และต�่ามาก	 โดยใช้

คะแนน	 (T-score)	 เป็นเกณฑ์	 วีระพงษ์	 แดนดี	 (2547)	 

ได้ศึกษาการสร้างแบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อส�าหรับ

นักศึกษาหญิงวิทยาลัยพลศึกษา	 ได้เกณฑ์ปกติในการแบ่ง

ระดับความสามารถด้านทักษะเซปักตะกร้อ	 แบ่งเป็น	 

5	ระดับ	คือ	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	ต�่า	และต�่ามาก	 โดยใช้

คะแนน	(T-score)	ชูชาติ	คงมีชนม์	(2545)	การสร้างแบบ

ทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อส�าหรับนักเรียนชายระดับ

มธัยมศกึษาตอนต้น	ในจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีได้เกณฑ์ปกตใิน

การแบ่งระดับความสามารถด้านทักษะเซปักตะกร้อ	 

แบ่งเป็น	5	ระดับ	คือ	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	ต�่า	และต�่ามาก	

โดยใช้คะแนน	 (T-score)	 เมื่อน�าเกณฑ์ปกติทักษะเซปัก

ตะกร้อ	ส�าหรบันกัศกึษา	สาขาวิชาพลศึกษาและการจดัการ

กีฬา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	มา

เทียบกับเกณฑ์ปกติในรายการที่มีรายการการทดสอบ

เหมือนกันนั้น	 มีความใกล้เคียงกับเกณฑ์ปกติทักษะเซปัก

ตะกร้อของผู้วิจัยท่านอื่น	 ๆ	 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียว	 ซ่ึง

เชื่อได้ว่าผลที่ได้จากการวิจัยมีความน่าเช่ือถือสามารถน�า

ไปใช้ในการทดสอบทักษะเซปักตะกร้อส�าหรับนักศึกษาได้	

	 สรุป	 แบบทดสอบทักษะเซปักตะกร้อ	 ส�าหรับ

นักศึกษา	 สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา	 คณะ
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ครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นจึงมี	 6	 รายการ	 คือ	 แบบทดสอบทักษะการเดาะลูก

ตะกร้อ	 แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟ	 แบบทดสอบทักษะ

การตัง้ลกู	(การชง)	แบบทดสอบทกัษะการรกุ	แบบทดสอบ

ทกัษะการสกดัก้ัน	(การบลอ็ก)	และแบบทดสอบทกัษะการ

ตั้งรับ	ทั้ง	6	รายการมีค่าความเที่ยงตรง	ค่าความเชื่อถือได้	

ค่าความเป็นปรนัย	และเกณฑ์ปกติ	(Norms)	อยู่ในเกณฑ์

ดี	พิชิต	ภูติจันทร์	(2547)	ได้กล่าวว่า	ความเป็นปรนัยของ

แบบทดสอบ	คอืค�าถามมคีวามแจ้งชดั	การตรวจได้คะแนน

ชัดเจน	และแปลความหมายคะแนนตรงกัน	ส่วนความเชื่อ

มัน่ของแบบทดสอบ	คอืเครือ่งมอืวดัทีส่ามารถให้ผลการวดั

ได้คงที่ไม่ว่าจะเครื่องมือนั้นไปสอบวัดกี่ครั้งก็ตาม

กิตติกรรมประกาศ

	 การวิจัยเรื่อง	 การสร้างแบบทดสอบทักษะเซปัก

ตะกร้อ	ส�าหรบันกัศกึษา	สาขาวิชาพลศึกษาและการจดัการ

กีฬา	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างดียิ่ง

จากผู้เชีย่วชาญทกุท่านทีไ่ด้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจ

สอบเครื่องมือในการท�าวิจัย	ผู้ประเมิน	ผู้ช่วยวิจัยทุกท่าน	

และสาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬาทุกคน	 ที่ได้ให้

ความร ่วมมือในการเก็บรวบรวมข ้อมูลเป ็นอย ่างด	ี 

ขอขอบคุณเจ้าของต�าราทุกเล่มที่ผู้วิจัยได้ใช้ศึกษาค้นคว้า

ในการท�าวิจัย 

	 ขอขอบพระคุณ 	 สถาบั นวิ จั ย และพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ที่มอบทุนอุดหนุน

รายงานการวิจัย	 ปีงบประมาณ	 2558	 ในครั้งน้ี	 ขอขอบ	

พระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้
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การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ 

เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย

Developing of story-telling activity with role-playing in order 

to enhance the early childhood’s self-confidence

		 	 	 	จีรนะ	ดวงภูเมฆ1,	ทัศนีย์	นาคุณทรง2,	ภูษิต	บุญทองเถิง3

		 	 	Jeerana	Duangphoomek1,	Thatsanee	Nakunsong2,	Phoosit	Buntongturng3

  

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	พฒันาการจดักจิกรรมการเล่านทิานประกอบการแสดงบทบาทสมมตเิพือ่ส่ง

เสริมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	2)	หาดัชนีประสิทธิผลของความเชื่อมั่น

ในตนเองด้วยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ	และ	3)	เปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเอง

ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ	กลุ่มเป้าหมาย	เป็นนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่	1	 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน	จ�านวน	9	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	แผนการจัด

กจิกรรมการเล่านทิานประกอบการแสดงบทบาทสมมต	ิจ�านวน	16	แผน	และแบบสงัเกตพฤตกิรรมความเชือ่มัน่ในตนเอง	

สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐาน	t-test	(Dependent	Samples)

 ผลการวิจัยพบว่า

 1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ	 มีค่าเท่ากับ	 84.72/85.18	

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 2.  ดชันปีระสิทธผิลของความเช่ือมัน่ในตนเองด้วยการจดักจิกรรมการเล่านทิานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ	

มีค่าเท่ากับ	0.6335

	 3.		นกัเรียนปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจัดกจิกรรมการเล่านทิานประกอบการแสดงบทบาทสมมตมิคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง

หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

 ค�าส�าคัญ : กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ,	ความเชื่อมั่นในตนเอง

1	นักศึกษาปริญญาโท	(หลักสูตรและการเรียนการสอน)	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	ค.อ.ด.	(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)	รองศาสตราจารย์	ประจ�าสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร	คณะครุศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ศษ.ด.	(หลักสูตรและการเรียนการสอน)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจ�าสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน	คณะครุศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to:	1)	develop	the	story-telling	activity	with	role-playing	in	

order	to	enhance	the	early	childhood’s	self-confidence	based	on	80/80	efficiency	2)	find	out	the	

effectiveness	index	of	the	plan	of	managing	experience	by	story-telling	activity	with	role-playing	and	

3)	compare	the	early	childhood’s	self-confidences	between	before	and	after	managing	the	experience.	

Nine	early	childhood	students	of	Baan	Dongkeng	Donhan	school	were	set	as	target	group.	The	data	

collecting	tools	were	sixteen	plans	of	managing	experience	by	story-telling	activity	with	role-playing	

and	the	observation	form	on	self-confidences.	The	statistics	used	in	this	study	were:	mean,	standard	

deviation,	and	t-test	(dependent	samples)

	 The	research	found	that:

	 1.		The	efficiency	of	the	plan	of	managing	experience	by	story-telling	activity	with	role-playing	

was	84.72/85.18	that	was	higher	than	the	criteria	of	80/80.

	 2.		The	effectiveness	index	of	the	plan	of	managing	experience	by	story-telling	activity	with	

role-playing	was	0.6335.

	 3.		Self-confidences	of	the	target	group	after	managing	the	experience	was	statistically	higher	

than	before	at	.01	level	of	significance.

 Keywords : story-telling	activity	with	role-playing	in	order,	self-confidence

บทน�า

	 เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นแห่งชีวิตและการเรียนรู	้

ซึง่จะเป็นก�าลงัส�าคญัต่อการพฒันาประเทศในอนาคต	เด็ก

ในวัยนี้จะรับรู ้และจดจ�าได้ดี	 มักสนใจสภาพแวดล้อม 

รอบ	ๆ	ตัว	ชอบซักถามและต้องการค�าตอบจากผู้ใหญ่	แต่

ความเข้าใจยงัมจี�ากดัเนือ่งจากว่ายงัไม่มปีระสบการณ์มาก

พอ	และเด็กในวัยนี้ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม	ยังคิดได้

เพียงแง่มุมเดียวไม่สามารถคิดย้อนกลับไปกลับมาเหมือน

ผู้ใหญ่ได้	 การพัฒนาของเด็กปฐมวัย	 ในยุคสังคมปัจจุบัน

นอกเหนอืจากภาษาแล้ว	ยงัมคีณุลกัษณะทีแ่สดงถงึการอยู่

ในสังคมอย่างมีความสุข	 คือ	 ความเช่ือมั่นในตนเอง	

เนือ่งจากการด�าเนนิชวีติของบคุคลทัว่ไปต้องอาศยัการกล้า

คิดกล้าแสดงออก	 กล้าตัดสินใจ	 กล้าเผชิญต่ออุปสรรค	

ความยากล�าบาก	 ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับสภาพ

แวดล้อม	ซึ่งบุคลิกภาพเหล่านี้	มีคุณค่าและเป็นประโยชน์

ส�าหรับเด็กปฐมวัยอย่างยิ่งที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน

สังคมต่อไป	

	 กิจกรรมการเล่านิทาน	 เป็นกิจกรรมที่ให้ความ

สนกุสนาน	เป็นทีช่ืน่ชอบของเดก็และผูใ้หญ่	นทิานบางเรือ่ง

เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบเนื่องต่อกันมาเป็นทอด	ๆ	จนกระทั่ง

ถึงปัจจุบัน	และเนื้อเรื่องของนิทานที่น�ามาเหล่านั้นเหมาะ

สมกบัวยัและความสนใจของเด็ก	เมือ่เดก็ได้ฟังนทิานท�าให้

เกดิการเรยีนรู	้คุณค่าของนทิานคือสนองความต้องการตาม

ธรรมชาติ	 ผ่อนคลายความคับข้องใจของเด็ก	 ท�าให้เด็กมี

สมาธใินการฟัง	ส่งเสรมิพฒันาการด้านภาษาและความคดิ

สร้างสรรค์	จนิตนาการ	ส่งเสรมิการกล้าพดู	กล้าแสดงออก	

เกดิความเช่ือมัน่ในตนเอง	ช่วยให้ผูใ้หญ่และเดก็มคีวามใกล้

ชิดกันเข้าใจซึ่งกันและกัน	 (ส�านักงานคณะกรรมการการ
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ประถมศึกษาแห่งชาติ	กระทรวงศึกษาธิการ,	2541	:	137)	

จากการศึกษาพบว่านิทานท�าให้เด็กฉลาดได้	กิจกรรมการ

เล่านทิานเป็นกจิกรรมทีม่คีวามเหมาะสมเอือ้อ�านวยต่อการ

พฒันาการเดก็และช่วยสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ทีด่ใีห้กบั

เดก็และเป็นกิจกรรมทีช่่วยเสรมิสร้างจนิตนาการให้แก่เด็ก	

ซึ่งสอดคล้องกับ	กุลยา	ตันติผลาชีวะ	(2547	:	32)	ได้กล่าว

ไว้ว่า	 นิทานเป็นต�าราของเด็กปฐมวัย	 เป็นสื่อท่ีใช้ในการ

สนองความต้องการตามธรรมชาตขิองเดก็	สร้างการเรยีนรู้

ให้กับเด็กทั้งทางด้านสังคม	 อารมณ์	 คุณธรรม	 จริยธรรม	

ช่วยให้เดก็สามารถรบัรู้	เข้าใจ	ท�าให้เดก็ซมึซบัและรบัความ

รูไ้ว้	ช่วยให้เกดิความรู้ด้านภาษา	และการใช้สายตาสือ่ความ

หมาย	นทิานยงัช่วยให้เดก็ได้เรียนรูเ้กีย่วกบัขนบธรรมเนยีม

ประเพณีของการด�าเนินชีวิตของบุคคลที่มีอยู่ในสังคม	 ใน

ด้านของการมีคุณธรรมความดีงาม	 ซึ่งเป็นเรื่องละเอียด

อ่อนทีจ่ะซมึซบัลงไปในจติใจของเดก็	จนเป็นลกัษณะบคุลกิ

ประจ�าตัวของบุคคลนั้น	

	 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่

จะน�าเอากจิกรรมการเล่านทิานประกอบการแสดงบทบาท

สมมติมาพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย	 

ซึง่ผลทีไ่ด้จากการวจิยัคร้ังนีจ้ะเป็นแนวทางส�าหรบัคร	ูและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้รูปแบบการเล่านิทาน	 เพื่อส่งเสริม

ความเชื่อมั่นในตนเองให้เกิดข้ึนในเด็กปฐมวัยได้อย่าง

เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็ก

ปฐมวัย	 จากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการ

แสดงบทบาทสมมติ	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

	 2.	 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของความเช่ือม่ันใน

ตนเองด้วยการจัดกจิกรรมการเล่านทิานประกอบการแสดง

บทบาทสมมติ

	 3.	 เพ่ือเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็

ปฐมวัย	 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

ประกอบการแสดงบทบาทสมมติ

กลุ่มเป้าหมาย

	 กลุ ่มเป้าหมาย	 เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	 1	

โรงเรยีนบ้านดงเคง็ดอนหนั	จ�านวน	1	ห้อง	จ�านวนนกัเรยีน	

9	คน	

เครื่องมือการวิจัย 

	 1.		แผนการจัดกจิกรรมการเล่านทิานประกอบการ

แสดงบทบาทสมมติ	

	 2.		แบบสังเกตความเชื่อมั่นในตนเอง	

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

	 1.		การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

ประกอบการแสดงบทบาทสมมติ	 ด�าเนินการสร้างตามขั้น

ตอนดังนี้	

	 	 1.1	 ศึ กษาห ลักสู ต รการ ศึกษาปฐมวั ย	

พุทธศักราช	 2546	 วิเคราะห์หลักการ	 และแนวคิดจาก

เอกสาร	 บทความที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเล่า

นิทานส�าหรับเด็ก	

	 	 1.2	 ศึกษานิทานประกอบภาพที่ส ่งเสริม

คณุธรรมจรยิธรรมสาหรบัเดก็ปฐมวัย	ทีม่เีนือ้หาเหมาะสม

กับเด็กปฐมวัย	เป็นเรื่องที่มีตัวละครไม่มาก	

	 	 1.3	 คัดเลือกนิทานที่ มี เ น้ือหาสอดแทรก

คุณธรรม	

	 	 1.4	 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน	

จ�านวน	16	แผน	โดยก�าหนดขั้นตอน

การจัดกิจกรรม	3	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นเตรียม	ขั้นปฏิบัติการ	

ขั้นสรุป

	 	 1.5	 หาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ

เล่านทิานประกอบการแสดงบทบาทสมมต	ิโดยน�าแผนการ

จัดกิจกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 3	 ท่าน	 ประเมินความ

เหมาะสมของแผน	ได้ค่าความเหมาะสมเท่ากับ	4.50

	 	 1.6		ปรบัปรงุแก้ไขแผนการจดักิจกรรมการเล่า

นทิานประกอบการแสดงบทบาทสมมต	ิตามค�าแนะน�าของ

ผู้เชี่ยวชาญ
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	 	 1.7	 น�าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

ประกอบการแสดงบทบาทสมมติไปทดลองใช้กับนักเรียน

ปฐมวัยชั้นปีที่	1	โรงเรียนบ้านท่าสองคอน	ที่มีลักษณะใกล้

เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	20	คน	พบข้อบกพร่องใน

ด้านเวลาที่ใช้ไม่เหมาะสม	จึงได้น�ามาปรับปรุงแก้ไข	

	 2.		แบบสงัเกตความเชือ่มัน่ในตนเอง	ผูว้จิยัด�าเนนิ

การดังนี้	

	 	 2.1	 ศกึษาเอกสาร	หวัใจของการศกึษาส�าหรบั

เด็ก	1-5	ขวบ	ของธรรมนูญ	นวลใจ	(2541	:	75-96)	ศึกษา

เอกสารการวัดและประเมินผลแนวใหม่	:	เด็กปฐมวัย	

	 	 2.2		 ก�าหนดองค ์ประกอบและวิ เคราะห์

รายการความเชื่อมั่นในตนเอง	 ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีใช้กรอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง	ของชนกนาถ	จริตซื่อ	(2549	:	64-

65)	 ซึ่งมีรายละเอียดท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีความเชื่อม่ัน

ในตนเอง	3	ลักษณะคือ	 (1)	ด้านการแสดงออก	(2)	ด้าน

ความภาคภูมิใจในตนเอง	และ	(3)	ด้านการปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อม	โดยมีข้อค�าถามด้านละ	4	ข้อ

		 	 2.3		 สร้างแบบสังเกตความเชื่อม่ันในตนเอง	

เป็นแบบตรวจสอบรายการ	3	ระดับ	

	 	 2.4		 น�าแบบสังเกตความเช่ือมั่นในตนเองที่

สร้างขึ้น	เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	พิจารณาเพื่อ

ให้ข้อเสนอแนะ	

	 	 2.5	 น�าแบบสังเกตความเช่ือมั่นในตนเองที่

ปรับปรุงแล้ว	ให้ผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	ตรวจสอบคุณลักษณะ

ของแบบสังเกต	 ในด้านความสอดคล้องของเนื้อหาความ

สอดคล้องของพฤติกรรมที่ต้องการวัด	 ซึ่งใช้วิธีการตรวจ

สอบดัชนีความสอดคล ้อง	 IOC	 (Index	 of	 Item	

Congruence)	ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ	1.00

	 	 2.6		 น�าแบบสังเกตความเช่ือมั่นในตนเองที่

สร้างขึ้น	และปรับปรุงแก้ไขแล้วด�าเนินการจัดท�าเป็นฉบับ

สมบูรณ์	เพื่อน�าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 เก็บข้อมูลพื้นฐานความเชื่อมั่นในตนเองของ

เดก็ปฐมวยัทกุด้าน	โดยใช้แบบสังเกตความเชือ่มัน่ในตนเอง

ของเด็กปฐมวัยเป็นเวลา	1	สัปดาห์	ก่อนการทดลอง

	 2.		ด�าเนนิการทดลองและบนัทกึคะแนนลงในแบบ

สงัเกตความเชือ่มัน่ในตนเองเดก็ปฐมวยัจากการจดักิจกรรม

การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ	 เป็นเวลา	 

4	สัปดาห์ได้ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นคิดเป็นร้อยละ	84.72

	 3.		เมือ่สิน้สดุการทดลองน�าข้อมลูมาวเิคราะห์ทาง

สถติ	ิเพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงความเชือ่

มั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์ด้วย

การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาท

สมมติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 หาคณุภาพของการจดักจิกรรม	โดยน�าคะแนน

จากแบบประเมินการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ

การแสดงบทบาทสมมต	ิทีผู่เ้ชีย่วชาญประเมนิแล้วมาหาค่า

แล้วน�ามาเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้	

	 2.	 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม

ตามเกณฑ์	80/80	โดยใช้สถติกิารหาประสิทธภิาพของการ

จดักิจกรรมการเล่านทิานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ	

(E
1
/E

2
)

	 3.		วิ เคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการจัด

กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมต ิ

(Effectiveness	Index	:	E.I.)	

	 4.		วิเคราะห์หาความแตกต่างของคะแนนความ

เช่ือม่ันในตนเอง	ทีไ่ด้จากแบบสงัเกตความเชือ่มัน่ในตนเอง	

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม	

สรุปผลการวิจัย

 1. ประสทิธิภาพของการจดักจิกรรมการเล่านทิาน

ประกอบการแสดงบทบาทสมมต	ิมค่ีาเท่ากบั	84.72/85.18	

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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 2.  ดชันปีระสทิธผิลของความเชือ่มัน่ในตนเองด้วย

การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาท

สมมติ	มีค่าเท่ากับ	0.6335

		 3.	 นกัเรยีนปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจัดกจิกรรมการเล่า

นิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติมีความเช่ือมั่นใน

ตนเองหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

อภิปรายผล

 1.	 การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการ

แสดงบทบาทสมมติมีประสิทธิภาพเท่ากับ	 84.72/85.18	

หมายความว่า	 นักเรียนมีค่าความเชื่อมั่นระหว่างการจัด

กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	84.72	และมีค่าความเชื่อมั่นหลัง

การจัดกิจกรรม	 คิดเป็นร้อยละ	 85.18	 แสดงว่า	 การจัด

กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ	ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น	มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์	80/80	ที่ตั้งไว้	

และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั	ทัง้น้ีเนือ่งมาจาก	

การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาท

สมมติ	 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก	 เพราะ

กิจกรรมการเล่านิทานเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน	

เนื้อเรื่องของนิทานที่น�ามาเหล่าน้ันเหมาะสมกับวัยและ

ความสนใจของเด็ก	 เมื่อเด็กได้ฟังนิทานและได้แสดง

บทบาทสมมตทิ�าให้เกิดการเรยีนรู	้สนองความต้องการตาม

ธรรมชาติของเด็ก	 ท�าให้เด็กมีสมาธิในการฟัง	 ส่งเสริม

พัฒนาการด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์	 จินตนาการ	

ส่งเสริมการกล้าพูด	 กล้าแสดงออก	 เกิดความเชื่อมั่นใน

ตนเอง	ซึ่งสอดคล้องกับกุลยา	ตันติผลาชีวะ	(2547	:	32)	

ได้กล่าวไว้ว่า	 นิทานเป็นต�าราของเด็กปฐมวัย	 เป็นสื่อท่ีใช้

ในการสนองความต้องการตามธรรมชาตขิองเดก็	สร้างการ

เรียนรู ้ให้กับเด็กทั้งทางด้านสังคม	 อารมณ์	 คุณธรรม	

จริยธรรม	ช่วยให้เด็กสามารถรับรู้	 เข้าใจ	ท�าให้เด็กซึมซับ

และรบัความรูไ้ว้	ส่วนการแสดงบทบาทสมมตเิป็นกจิกรรม

ทีเ่ดก็ได้แสดงออกทางอารมณ์	ท่าทาง	ตามสถานการณ์หรอื

บทบาทที่ก�าหนดให้	 นอกจากน้ีผู้วิจัยยังใช้ค�าถามกระตุ้น

นักเรียนในการท�ากิจกรรม	เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้

แสดงออก	มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง	มคีวามรบัผดิชอบ	และ

ผู้วิจัยคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาในระหว่างการท�า

กิจกรรมเป็นรายบุคคล	 จึงส่งผลให้นักเรียนมีความเช่ือมั่น

สูงขึ้น	

	 2.		ดชันปีระสทิธผิลของความเชือ่มัน่ในตนเองด้วย

การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาท

สมมต	ิมค่ีาเท่ากบั	0.6335	แสดงว่านกัเรยีนมคีวามเชือ่มั่น

เพิ่มขึ้น	0.6335	หรือคิดเป็นร้อยละ	63.35	นั่นคือ	การจัด

กิจกรรมด้วยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการ

แสดงบทบาทสมมติ	 ช่วยให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น	

มีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น	ซึ่งถือว่าประสบผลส�าเร็จในการ

เรยีนรู	้สอดคล้องกบัผลการวจิยัของรสสคุนธ์	อยูเ่ยน็	(2555	

:	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

ประกอบการแสดงบทบาทสมมติที่มีต่อความเช่ือม่ันใน

ตนเองของเด็กอนบุาลชัน้ปีที	่2	พบว่า	ความเช่ือมัน่โดยรวม

ของเด็กอนุบาล	 2	 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

ประกอบการแสดงบทบาทสมมติตลอด	 8	 สัปดาห์	 มีการ

เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในระดับมาก	ทั้งนี้เนื่องมา

จากการจัดกิจกรรมด้วยการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

ประกอบการแสดงบทบาทสมมติที่สร้างขึ้น	 นักเรียนได้

สร้างองค์ความรู้	ความเข้าใจด้วยตนเอง	ซึ่งครูจะเป็นเพียง

คนจัดกิจกรรมให้	 และขณะท�าการสอนผู้วิจัยใช้ค�าถาม

กระตุ้นให้นักเรียนพยายามตอบค�าถาม	อีกทั้งขั้นตอนการ

จดักจิกรรมด้วยการจดักจิกรรมการเล่านทิานประกอบการ

แสดงบทบาทสมมติที่สร้างขึ้นเป็นวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	 โดยนักเรียนเป็นผู ้แสดงบทบาทสมมติ	 การมี

ปฏสิมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างกนั	ส่งผลให้นกัเรยีนมคีวามก้าวหน้า

ในการเรียน	

	 3.	 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

ประกอบการแสดงบทบาทสมมติมีความเชื่อมั่นในตนเอง

หลงัการจดักจิกรรมสงูกว่าก่อนจดักจิกรรมอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั	.01	เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	แสดงว่า

กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติที่
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ผู้วิจัยคัดสรรค์มานั้น	 เป็นกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาความ

เชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยได้	 จากการจัดกิจกรรมให้

เด็กนั้นในช่วงสัปดาห์แรกเด็กยังไม่กล้าแสดงออก	 แต่จาก

การจัดกิจกรรมไปได้ระยะหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่	 2	 ถึง

สปัดาห์สดุท้ายเดก็เริม่มคีวามเชือ่มัน่เพิม่มากขึน้	ทัง้นีเ้นือ่ง

มาจากกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาท

สมมติเป็นการเล่านิทานให้เด็กแสดงบทบาทเลียนแบบตัว

ละครที่ครูเล่า	ท�าให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน	

เดก็ได้รับความสนกุสนาน	มส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมและ

แสดงบทบาทของตวัละครในนทิาน	การเลยีนแบบตวัละคร

ท�าให้เด็กกล้าพูด	กล้าแสดงออก	 ไม่ประหม่าหรือเขินอาย	

สามารถปรบัตวัเข้ากบัผูอ้ืน่ได้	เพราะครูเปิดโอกาสให้เดก็มี

อสิระในการเลอืกตวัละครตามความสนใจ	สอดคล้องกบัผล

การวิจัยของรสสุคนธ์	อยู่เย็น	(2555	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษา

ผลการจดักจิกรรมการเล่านทิานประกอบการแสดงบทบาท

สมมตทิีม่ต่ีอความเชือ่มัน่ในตนเองของเดก็อนบุาลชัน้ปีที	่2	

พบว่า	ความเชือ่มัน่ในตนเองของเดก็ชัน้อนบุาล	2	หลงัการ

จดักิจกรรมการเล่านทิานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ

สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.01	

ข้อเสนอแนะ

 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

  1.1	 ก่อนจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ

การแสดงบทบาทสมมติ	 ควรบอกข้อตกลงในการจัด

กจิกรรมให้เดก็ทราบอย่างชัดเจน	เดก็จะเข้าใจขัน้ตอนของ

กิจกรรมและท�ากิจกรรมได้ดี

	 	 1.2	 การจัดบรรยากาศในการท�ากิจกรรม	ครู

ควรให้ก�าลงัใจโดยการสร้างบรรยากาศทีอ่บอุน่	ยอมรบัการ

แสดงออกของเด็ก	ทางสีหน้า	น�้าเสียง	ค�าพูด	 เพื่อให้เด็ก

เกิดความไว้วางใจและเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง	ท�าให้เด็ก

มีความสนใจ	กระตือรือร้นในการเรียนรู้	

	 	 1.3	 ลักษณะนิทานที่น�ามาเล ่าและแสดง

บทบาทสมมติ	ควรมีเนื้อหาตรงวัตถุประสงค์

	 2.		ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเล่า

นิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ	 ที่มีต่อความ

สามารถด้านอื่น	ๆ 	เช่น	ความรับผิดชอบและการแก้ปัญหา

	 	 2.2		 ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมแบบ 

อื่น	ๆ	ที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก
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กระบวนการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ต่อชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Social Development Process of the Monks for Community 

in the Northeastern Region 

ทรงวุฒิ	ประสานวงศ์,	เชิดเกียรติ	กุลบุตร,	เกรียงศักดิ์	สร้อยสุวรรณ,	พรสวรรค์	ศิริกัญจนาภรณ์
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บทคัดย่อ

	 พระสงฆ์มีการพัฒนาสุขภาวะชุมชน	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านร่างกาย	 ด้านจิตใจ	 ด้านสังคม	 และด้านปัญญา	 โดยมี

กระบวนการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ต่อชุมชน	ประกอบด้วย	ขั้นตอนที่	1	การวิเคราะห์ปัญหามีการสอบถาม	วิเคราะห์

ปัญหาของแต่ละบุคคลให้มีความชัดเจน	 ถ้าไม่ชัดเจนต้องให้พระสงฆ์เริ่มกระบวนการวิเคราะห์ปัญหานั้นใหม่อีกครั้ง	 ถ้า

เกิดความชัดเจนในขั้นตอนนี้จึงน�าไปสู่การวางแผนในการด�าเนินการต่อไปขั้นตอนที่	2	การวางแผนมีการประชุมปรึกษา

หารอืกนั	ก�าหนดกจิกรรมหรอืการจดักระบวนการว่าต้องใช้กจิกรรมอะไร	และต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่	มกีารตดิตาม

และประเมินอย่างไร	ขั้นตอนที่	3	การปฏิบัติการมีการด�าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้	ขั้นตอนที่	4	การติดตามมีการเฝ้า

สังเกตพฤติกรรม	 ควบคู่กับการสอบถามการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 และขั้นตอนที่	 5	 การประเมินผล	 มีการสังเกตและ

สอบถามการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคม	และปัญญา	รู้จักคิดวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์

	 ผลการประเมินกระบวนการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ต่อชุมชน	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 ค�าส�าคัญ : กระบวนการพัฒนาสังคม,	พระสงฆ์,	ชุมชน

Abstract

	 The	monks	had	developed	process	the	four	community’s	health	were;	the	body;	psychological,	

society	 and	 intelligence.	 The	 social	 development	process	of	 the	monks	 consisted	of	 Step	 1	was	

problem	analysis,	query	and	analysis	of	 individual	issues	to	clear.	 If	this	 is	not	clear	to	the	monks	

began	the	process	of	analyzing	a	problem	again.	If	there	is	clarity	in	this	process,	thus	leading	to	a	

plan	of	action	following.	Step	2	was	planning,	meetings,	discussing,	determine	the	activity	or	process	

1	นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิชาพัฒนาสังคม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2	รองศาสตราจารย์,	ดร.,	สาขาวิชาพัฒนาสังคม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3	อาจารย์,	ดร.,	สาขาวิชาพัฒนาสังคม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4	ผู้ช่วยศาสตราจารย์,	ดร.,	สาขาวิชาพัฒนาสังคม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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that	requires	the	activity.	It	takes	about	much.	There	are,	however,	monitoring	and	evaluation.	Step	

3	was	missions,	the	 implementation	of	the	planned.	Step	4	was	following	the	observed	behavior,	 

the	conversation	coupled	with	inquiry	daily	life.	And	step	5	was	evaluation,	observation	and	discussion	

with	the	physical,	psychological,	social	and	intellectual	change	and	creatively	analytical	thinking.

		 Results	 of	 study	was	 :	 The	monks	were	 opinions	 on	 the	 social	 development	 process	 of	 

the	monks	overall,	the	high	level.

 

 Keywords :	Social	development	process,	Monks,	Community

บทน�า

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์มา

ยาวนานซึง่มสีถาบนัทีอ่ยู่คูบ้่านคู่เมอืงของคนไทยประกอบ

ด้วย	3	สถาบันหลัก	คือ	สถาบันชาติ	สถาบันศาสนา	และ

สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	(Phrakhuwinaithorn	Chakkree	

Sricharumedhiyan	and	others,	2016)	พทุธศาสนาเป็น

สถาบนัทีม่บีทบาทส�าคญัในสงัคมไทยมาแต่อดตีทัง้บทบาท

การให้การศึกษาการพัฒนาสังคมการรักษาวัฒนธรรม

ประเพณีการเป็นศูนย์รวมของศิลปะและการก่อสร้างการ

พัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองตลอดจนการ

รกัษาและผดงุไว้ซึง่การเผยแผ่พระพทุธศาสนา	หลักค�าสอน

อยู ่อย่างต่อเนื่อง	 (PhrakruyanapetcharatTewin	

Piyatussi,	2014)	ซึง่พระพทุธศาสนามบีทบาทส�าคญัยิง่ใน

การด�ารงชวีติของคนไทยมาทกุยคุทกุสมยั	(P.A.	Payutto,	

2009)	 พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาท่ีคู่กับสังคมไทยเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชนพัฒนาจิตใจและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในสังคม	(ประพันธ์	ธรรมไชย,	2539	:	

8)	 และพระสงฆ์จึงควรท่ีจะเข้าไปท�าหน้าท่ีในการช่วยรัฐ

พัฒนา	 “คนดี”	 ในมิติของศาสนาให้กลายเป็น	 “พลเมือง 

ที่ดี”	 ของประเทศชาติและของโลก	 และเปิดพื้นที่ให ้

พระสงฆ์เข้าไปท�าหน้าที่ดังกล่าว	 (Phramaha	 Hansa	

Dhammahaso,	2014)	นอกจากนั้น	การเผยแผ่ธรรมะใน

พระพุทธศาสนาที่เคยเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ก็เปลี่ยน

เป็นการเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง	 ทาง

โทรทัศน์	ทางสื่อสิ่งตีพิมพ์	เช่น	วารสาร	หนังสือ	บทบาท

ของวัดจึงน้อยลงไปทั้งในการให้การศึกษาและการเผยแผ่

ธรรมะ	(พระไพศาล	วิสาโล,	2546:	335)

 ปัญหาทางสังคมในเชิงโครงสร้าง	 อันได้แก่	 การ 

กระจายรายได้	 ความยากจน	 ความด้อยโอกาสทางการ

ศึกษา	 รวมถึงสถานะสุขภาพ	 ความเจ็บป่วย	 และระบบ

สุขภาพของประชาชน	เป็นผลท�าให้	“เศรษฐกิจไม่ดี	สังคม

มปัีญหา	การพฒันาไม่ยัง่ยนื”	ดงัเช่นทีป่รากฏว่าภาวะหรอื

โรคที่ป้องกันได้	 อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต	

พฤติกรรมของคน	 และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกับสุขภาพ

ของคนได้เพิม่มากขึน้	(คณะกรรมการอ�านวยการจดัท�าแผน

พัฒนาสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับที่	11,	2554)	การมีสุขภาพดี

หรอืสุขภาวะถอืเป็นส่ิงส�าคัญของการพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมของประเทศ	 เป็นรากฐานส�าคัญของการสร้างสังคม

ที่พัฒนา	 สภาพปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเรว็ทัง้ด้านสงัคมเศรษฐกจิ	วฒันธรรม	การเมอืงและสิง่

แวดล้อมซึง่ต่างก็มผีลต่อสขุภาวะของประชาชนทัง้ทางตรง

และทางอ้อม	แม้ว่าสุขภาพหรือสุขภาวะของคนไทยในภาพ

รวมจะดีขึ้น	 ระบบบริการด้านสุขภาพมีความครอบคลุม

และก้าวหน้ามากขึ้น	 แต่แบบแผนโรคของคนไทยแปร

เปลีย่นไปและสลบัซบัซ้อนเพิม่ขึน้	โดยพจิารณาจากสาเหตุ

การตายในภาพรวมของคนไทย	 (สุวิทย์	 วิบุลผลประเสริฐ,

2550	:	45)

	 ค�าว่า	 “สุขภาวะ”	 ได้เปิดมิติมุมมองจากเดิมที่เรา

ให้ความส�าคัญเรือ่งสุขภาพในความหมายทีเ่ป็นเพยีง	“การ

ดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ”	ให้กว้างขวางขึ้น	“สุขภาพ”	หรือ	
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“สุขภาวะ”	นั้น	ไม่ใช่เป็นเรื่องของสุขภาพทางกายเท่านั้น	

แต่ยงัครอบคลมุถงึมติิอืน่	ๆ 	ของชวีติอกีด้วย	ได้แก่	สขุภาวะ

ทางกาย	สุขภาวะทางสังคม	สุขภาวะทางจิตและสุขภาวะ

ทางปัญญาหรือทางจติวญิญาณทัง้หมดนีจ้ะเห็นความเช่ือม

โยงระหว่างสิ่งที่เรียกว่า	 ธรรม	 สุขภาวะ	 และนโยบาย

สาธารณะ	ที่จะเข้ามาเสริมช่วยให้เกิดความเก้ือกูลให้เกิด 

สุขภาวะทั้ง	 4	 ประการอย่างครบถ้วน	 ทั้งในระดับบุคคล	

และสังคม	(พระไพศาล	วิสาโล,	2533(ก)	 :	56)	ดังนั้นใน

อดตีพระสงฆ์และวดัมส่ีวนส�าคญัในการดูแลและเสริมสร้าง

สุขภาพของผู้คนในชุมชนอยู่มาก	 ไม่จ�ากัดเฉพาะทางด้าน

ร่างกายและจิตใจเท่าน้ัน	 มีท้ังท่ีเข้าไปสงเคราะห์ชาวบ้าน

ในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจโดยตรง	เช่น	เข้ามา

ท�าหน้าที่เป็นหมอยาช่วยแนะน�าและรักษาโรคให้กับชาว

บ้านตามโอกาสหรือช่วยบ�าบัดทางด้านจติใจให้กับชาวบ้าน	

ด้วยการแนะน�าให้ค�าปรึกษาหรือสาธยายมนต์ให้คนป่วย

ฟัง	ให้วัตถุมงคลต่าง	ๆ	ไปจนถึงประกอบพิธีกรรม	ดูฤกษ์ 

ดูยาม	 ขับผีร้าย	 เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีจิตใจเข้มแข็ง

ต่อสู้กับทุกข์ภัยไข้เจ็บได้จนท�าให้สังคมไทยตระหนักว่า	

พระสงฆ์ไม่ได้มบีทบาทเฉพาะพธิกีรรมหรืออยูแ่ต่ในก�าแพง

วดัอย่างกบัทีเ่หน็กนัทัว่ไปเท่านัน้	หากแต่ท่านยงัมศีกัยภาพ

และบทบาทอกีหลายด้านในการสงเคราะห์ชาวบ้าน	แม้ว่า

การท�างานของท่านค่อนครึ่งเสมือนหน่ึงว่าไม่เก่ียวกับ

สขุภาพโดยตรง	แต่เราคงปฏเิสธไม่ได้ว่าความอยูด่กิีนด	ีไม่มี

ปัญหาสิง่แวดล้อม	ไม่มีปัญหาส่ิงเสพตดิ	และเศรษฐกจิปาก

ท้องในชุมชนไม่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดีแต่อย่างใด	 

(สมเกียรติ	 มีธรรม,	 2546)	 พระสงฆ์เป็นผู้มีความส�าคัญ 

ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา	 พัฒนาการเรียนรู ้ด้าน

คณุธรรม	จริยธรรม	และการพฒันาสงัคมท้องถ่ิน	ชุมชนอนั

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพ

ตนเอง	 สิ่งแวดล้อมภายในวัดและขยายผลสู่การพัฒนาสุข

ภาวะของชมุชนมสีขุภาวะทีส่มบูรณ์ทัง้กาย	จติ	ปัญญา	และ

สังคม	ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ	โดยจะ

ก่อให้เกดิความเชือ่มโยงระหว่างวดักบัชมุชน	ท�าให้พระสงฆ์

แขง็แรง	วดัมัน่คง	ชมุชนเข้มแขง็	(ส�านกังานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ,	2556)

	 จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงเกิดค�าถามว่าภายใน

ชุมชนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนสุขภาวะมีวิธีการ

จดัการกระบวนการพฒันาสังคมเพือ่สุขภาวะชุมชนอย่างไร	

ซึง่เป็นหนึง่ในการพฒันาชมุชนให้เข้มแขง็ยิง่ขึน้ส่งผลให้เกดิ

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปจึงน�าไปสู่ค�าถามการ

วิจัยว่า	 การด�าเนินงานการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ต่อ

ชมุชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นอย่างไรกระบวนการ

พัฒนาสังคมของพระสงฆ์ต่อชุมชนในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือควรเป็นอย่างไรและกระบวนการพัฒนาสังคมของ

พระสงฆ์ต่อชุมชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืควรประเมนิ

จากอะไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาสังคมของ 

พระสงฆ์

	 2.		เพือ่สร้างกระบวนการพัฒนาสงัคมของพระสงฆ์

	 3.		เพื่อประเมินกระบวนการพัฒนาสังคมของ 

พระสงฆ์

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยกระบวนการพัฒนาสังคมของพระสงฆ ์

ต่อชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการใช้ระเบียบ 

วิธีการวิจัยทั้งการศึกษาเชิงปริมาณ	 (Quantitative	

approach)	 และการศึกษาเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	

approach)	ผู้วจิยัได้ก�าหนดวธิดี�าเนินการวจิยัเป็น	3	ระยะ	

ได้แก่	ระยะที่	1	ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาสังคม

ของพระสงฆ์	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	เจ้าอาวาส	พระสังฆาธกิาร	

ผู้น�าหมู่บ้านและประชาชน	จ�านวน	20	รูป/คน	เครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	แบบสัมภาษณ์	แบบ

สังเกต	 ประเด็นการสนทนากลุ่ม	 และท�าการวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา	 ระยะที่	 2	 สร้างกระบวนการพัฒนาสังคมของ 

พระสงฆ์กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 ผู้เชี่ยวชาญ	 นักวิชาการ	 

และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์	 จ�านวน	 
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9	รปู/คน	โดยผูว้จัิยได้ใช้เกณฑ์ในการคดัเลอืกแบบเจาะจง	 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 ประเด็น

กระบวนการพัฒนาสงัคมของพระสงฆ์	ท�าการวเิคราะห์เชงิ

เน้ือหาและหาข้อสรุป	 และระยะที่	 3	 การทดลองและ

ประเมินผลกระบวนการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์	 กลุ่ม

ทดลอง	 ได้แก่	 พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์

อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	20	รูป	โดย

ใช้แบบสอบถามเกีย่วกบักระบวนการพฒันาสงัคมของพระ

สงฆ์	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 และ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

 1.  การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาสังคมของ

พระสงฆ์ พบว่า	พระสงฆ์มกีารพฒันาสขุภาวะชมุชน	4	ด้าน	

มีดังนี้

	 	 1.1	 การพฒันาสขุภาวะด้านร่างกาย	พระสงฆ์

มีการด�าเนินการล้างพิษผู้ป่วยใหม่ตามก�าลังธาตุแต่ละคน

ด้วยยาสมุนไพร	 การฝึกสมาธิและออกก�าลังกาย	 เช่น	 

ซี่ไดนามิก	 ซี่กง	 การฝึกการหายใจ	 การหัวเราะบ�าบัด	 

การร้องเพลงชาติ	เพลงสรรเสริญพระบารมี	การสวดมนต์

ไหว้พระ	การพกัผ่อนตามอธัยาศยั	โดยการฟังเสยีงตามสาย	

เสยีงบรรยายธรรมะและเพลงบรรเลง	การตรวจเยีย่มคนไข้	

ตลอดจนมีกิจกรรมกลุ่มบ�าบัด	 ดนตรีบ�าบัด	 การรับยา

สมุนไพรประจ�าวันตามอาการของผู้ป่วย	 หลังจากนั้นม ี

การติดตาม	 เฝ้าสังเกตและสอบถามการเปลี่ยนแปลง	

ประเมินผลถึงการมีสุขภาพทางกาย	มีปัจจัยสี่พอเพียงแก่

การด�าเนินชีวิต	ไม่เป็นโรคขาดอาหาร	ไม่เจ็บป่วยด้วยโรค

ภัยใด	ๆ 	มีสวัสดิภาพในชีวิต	ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี	

โดยอาศัยหลักพุทธธรรม	 หลักกายบริหาร	 อาหารและยา

สมุนไพรและจิตอาสาในการพัฒนาสุขภาวะด้านร่างกาย

	 	 1.2		 การพัฒนาสุขภาวะด้านจิตใจพระสงฆ์มี

การด�าเนินการล้างพิษผู้ป่วยใหม่ตามก�าลังธาตุแต่ละคน

ด้วยยาสมุนไพร	 การฝึกสมาธิและออกก�าลังกาย	 เช่น	 

ซี่ไดนามิก	 ซี่กง	 การฝึกการหายใจ	 การหัวเราะบ�าบัด	

เป็นต้น	 การร้องเพลงชาติ	 เพลงสรรเสริญพระบารมี	 

การสวดมนต์ไหว้พระ	การพกัผ่อนตามอธัยาศยั	โดยการฟัง

เสียงตามสาย	 เสียงบรรยายธรรมะและเพลงบรรเลง	 

การตรวจเยีย่มคนไข้	กจิกรรมบ�าบดัต่าง	ๆ 	เช่น	ดนตรีบ�าบดั	

การฝึกการเตรยีมตวัตาย	9	นาท	ีการรบัยาสมนุไพรประจ�า

วันตามอาการ	 หลังจากนั้นมีการติดตาม	 เฝ้าสังเกตและ

สอบถามการเปล่ียนแปลง	 ประเมินผลถึงการมีสวัสดิภาพ

ทีร่าบรืน่	กลมกลืนทัง้ในระดบัครอบครวั	ในระดบัชมุชนไป

จนถึงสังคม	 ได้รับการเคารพ	 ได้รับการเอื้อเฟื้อเกื้อกูล	 

มีการช่วยเหลือเจือจุนกัน	 เรียกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

อบอุ่น	 ครอบครัวเข้มแข็ง	 ซึ่งเช่ือมโยงกับสุขภาวะทางจิต

โดยอาศยัสภาพแวดล้อม	ผูใ้ห้การดแูลหรอืจติอาสา	อาหาร

และยาสมุนไพร	หลักพุทธธรรม	และกิจกรรมบ�าบัดอื่น	ๆ

	 	 1.3	 การพัฒนาสุขภาวะด้านสังคม	 พระสงฆ ์

มกีารด�าเนนิการไหว้พระสวดมนต์	การสมาทานศีล	การฝึก

เจริญสติตามแนวทางสติปัฏฐาน	 4	 การเจริญเมตตา	 การ

พิจารณาความสามัคคีของหมู่คณะ	 การสร้างสัมพันธภาพ

ในชุมชน	 การปรึกษาหารือในประเด็นการอยู่ร่วมกันใน

ชมุชน	การบรรยายธรรมะโดยเน้นคุณธรรม	จรยิธรรม	การ

ติดตามสอบถามปัญหาในชุมชน	 การพิจารณาสติในการ 

มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง	 ๆ	 ในชุมชน	 ปุจฉาวิสัชนา	 

การแนะน�าปัญหาด้านการปฏบิตัธิรรม	การส่งเสรมินสิยัจติ

อาสาช่วยเหลือผู้อื่น	 การส่งเสริมการรักษากฎเกณฑ์ทาง

สังคม	 หลังจากนั้นมีการติดตาม	 เฝ้าสังเกตและสอบถาม

การเปล่ียนแปลง	 ประเมินผลถึงการที่มีจิตปลอดพ้นจาก

ความทกุข์	ไม่เครยีด	มอีารมณ์ในเชงิบวก	เช่น	ความเมตตา	

ความผาสุก	ปลอดพ้นจากโรคจิต	หรือว่าโรคประสาท	หรือ

ความบีบค้ันทางจิตใจโดยต้องการอาศัยหลักพุทธธรรม	

หลักการบริหาร	อิริยาบถที่เหมาะสมกับวัย

	 	 1.4		 การพัฒนาสุขภาวะด้านปัญญา	พระสงฆ์

มีการด�าเนินการปฏิบัติกรรมฐาน	 การเทศนาธรรมะ	 

การสนทนาธรรมะ	 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการ

ปฏบิตัธิรรม	การจดักจิกรรมอ่านพระไตรปิฎก	การจัดอบรม

คุณธรรมจรยิธรรม	การพจิารณาและเสพปัจจยั	4	อย่างพอ
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ประมาณในการด�ารงชีพการแนะแนวทางด�าเนินชีวิต	 

การฝึกให้คดิแยกแยะแบบสมัมาทฐิใิคร่ครวญอย่างมเีหตผุล	

การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการคิดแบบสัมมาทิฐิ	 

การใช้วิธีคิดที่ถูกต้อง	 การให้วิธีคิดท่ีเป็นระบบ	 การคิด

แยกแยะส่วนประกอบของสิ่งต่าง	ๆ 	การคิดเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 การคิดเพื่อแก้ปัญหา	 การคิด

เพือ่หาความจริง	เช่น	การตัง้ค�าถาม	การท�าความเข้าใจชีวติ	

เป็นต้น	 การอบรมบ่มนิสัยให้เกิดสุขภาวะท่ีดี	 การใช้หลัก

ธรรมมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่ง

ความเมตตา	การปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่า	หลังจากนั้นมีการ

ติดตามเฝ้าสังเกต	 สอบถามการเปลี่ยนแปลง	 ประเมินผล

ถึงการที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับชีวิต	 สามารถวางจิต	

วางใจได้อย่างถูกต้อง	คิดดี	คิดเป็นและเห็นตรง	จนกระทั่ง

สามารถแก้ไขปัญหาชีวิต	หรือแก้ปัญหาการท�างานได้ด้วย

ตวัเอง	โดยอาศยัหลกัพทุธธรรมเป็นกรอบในการด�าเนนิการ

 2. การสร้างกระบวนการพัฒนาสังคมของ 

พระสงฆ์ พบว่า	 กระบวนการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์	 

ซึ่งมีสาระส�าคัญประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ได้แก่	

	 	 ขั้นตอนที	่1	 การวิเคราะห์ปัญหาพระสงฆ์มี

การสอบถามประวัติการบริโภคอาหารการด�าเนินชีวิต	 

การพิจารณาให้เห็นถึงการใช้สอยปัจจัย	 4	 อย่างพอ

ประมาณในการด�ารงชวีติ	การควบคมุาอายตนะทัง้	6	ได้แก่	

ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ	การส�ารวมอินทรีย์	การรักษา

มารยาท	มกีารพิจารณาถงึสภาพความเครยีด	มคีวามกดดนั

ทัง้ในตนเอง	ครอบครวั	และชมุชน	พจิารณาถงึอารมณ์	สติ	

ความเบิกบานแจ่มใส	 การปฏิสัมพันธ์กับชุมชน	 มีความ

สันโดษ	 มีการพิจารณาความสามัคคีของหมู ่คณะ	 

การพิจารณาสติในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง	 ๆ	 ใน

ชุมชน	 เพื่อให้ทราบปัญหาของแต่ละบุคคลว่าอยู่ในระดับ

ใด	มีความหนักเบาขนาดไหน	และจ�าเป็นต้องเยียวยาด้วย 

หลักธรรม	พุทธโอสถขนานไหน	ซึ่งจะน�าไปสู่การวางแผน

ในขั้นตอนต่อไป	 ฉะน้ันขั้นตอนน้ีพระสงฆ์ต้องวิเคราะห์

ปัญหาของแต่ละบุคคลให้มีความชัดเจน	 ถ้าไม่ชัดเจนต้อง

ให้พระสงฆ์เริม่กระบวนการวเิคราะห์ปัญหานัน้ใหม่อกีครัง้	

ถ้าเกิดความชัดเจนในขั้นตอนนี้จึงน�าไปสู่การวางแผนใน

การด�าเนินการต่อไป

	 	 ขั้นตอนที่	2	 การวางแผนเมื่อพระสงฆ์มีการ

วิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ในระดับใด	หนักเบาขนาดไหน	จึงมี

การประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างหมู ่คณะสงฆ์และ

ประชาชนในการด�าเนนิการ	ในการสร้างสัมพนัธภาพตัง้แต่

ระดบัตนเอง	ครอบครวั	และชุมชน	โดยการใช้หลักธรรมใน

การอยู่ร่วมกันในสังคม	 เช่น	 พรหมวิหาร	 4	 สังคหวัตถุ	 4	

เป็นต้น	 หลักศีล	 เช่น	 สัมมาวาจา	 สัมมากัมมันตะ	 สัมมา

อาชวีะ	ตลอดจนคณุธรรม	จรยิธรรม	และมกีารศกึษาสร้าง

ความเข้าใจทีถ่กูต้องต่อชีวติและโลก	การศึกษาการปรบัตวั

ให้ด�ารงอยู่อย่างมีคุณค่าและความสุขเพื่อที่จะได้ก�าหนด

กิจกรรมหรือการจัดกระบวนการว่าต้องใช้กิจกรรมอะไร	

และต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่	มกีารตดิตามและประเมนิ

อย่างไร

	 	 ขั้นตอนที่	3	 การปฏิบัติการพระสงฆ์มีการ

ด�าเนนิการตามแผนทีว่างไว้	โดยมกีารลงทะเบยีนปฐมนเิทศ	

การสวดมนต์ไหว้พระ	 การสมาทานศีล	 การฝึกสมาธ	ิ 

การออกก�าลังกาย	การฝึกการหายใจ	กิจกรรมกลุ่มบ�าบัด	

เช่น	 ดนตรีบ�าบัด	 ธรรมชาติบ�าบัด	 สมาธิบ�าบัด	 เป็นต้น	 

มีการแสดงธรรม	 การสนทนาธรรม	 การปุจฉา	 วิสัชนา

แนวทางในการปฏิบัติธรรมที่เก้ือกูลต่อสุขภาวะทางร่าย

กาย	จติใจ	สงัคม	และปัญญา	การเทศนาให้ความรูช้ีแ้จงให้

เห็นสาเหตุภายในภายนอก	การฝึกลดกิเลส	การท�าบุญให้

ทาน	 การปฏิสัมพันธ์กับสังคม	 การสื่อสาร	 การจัดอบรม

คุณธรรมจริยธรรม	การบรรยายธรรม	การศึกษาธรรมชาติ

ของจติ	มกีารเข้าไปตรวจเยีย่มสอบถามถงึการเปล่ียนแปลง

ของร่างกาย	จติใจ	การส่งเสรมินสัิยจติอาสาช่วยเหลอืผูอ้ืน่	

การส่งเสรมิการรกัษากฎเกณฑ์ทางสงัคมการอบรมให้ความ

รู้และการปฏิบัติตามประเพณี	วัฒนธรรม	การแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติธรรม	 การจัดกิจกรรมอ่านพระ

ไตรปิฎก	 การฝึกให้คิดแยกแยะแบบสัมมาทิฐิใคร่ครวญ

อย่างมีเหตผุล	เป็นระบบ	การจดัสภาพแวดล้อมเพือ่เอือ้ต่อ

การคดิแบบสมัมาทฐิ	ิการคดิแยกแยะส่วนประกอบของส่ิง
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ต่าง	 ๆ	 การคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 

การคิดเพื่อแก้ปัญหา	การคิดเพื่อหาความจริง	เช่น	การตั้ง

ค�าถาม	การท�าความเข้าใจชีวิต	เป็นต้น	การอบรมบ่มนิสัย

ให้เกิดสุขภาวะที่ดี	การใช้หลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

และการส่งเสรมิวฒันธรรมแห่งความเมตตาเพือ่สร้างคณุค่า

ให้กับตนเอง

	 	 ขั้นตอนที	่4	 การติดตามพระสงฆ์มีการเฝ้า

สังเกตพฤติกรรม	 เช่น	การเดิน	การนั่ง	 การนอน	การกิน	

การดื่ม	การพูด	คิด	เป็นต้น	ตลอดจนสนทนาควบคู่ไปด้วย

ร่วมกับจิตอาสา	 สังเกต	 การสอบถามพูดคุยถึงอารมณ์	

ความเครียด	การมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว	ชุมชน	มีการ

เฝ้าสงัเกตการรู้จักระเบียบวนัิยและกฎเกณฑ์ทางสงัคม	การ

ให้ความร่วมมอืกบัสงัคม	การอยูร่่วมกันในครอบครวั	ชมุชน	

การแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยเหตุผล	มีสติปัญญา	การก�าหนดรู้

ตามความเป็นจริงของชีวิต	 การมีทัศนคติเชิงบวก	 การน�า

หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 ขั้นตอนท่ี	5	 การประเมินผล	 พระสงฆ์มีการ

สังเกตและสอบถามว่า	 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	 ไม่ป่วย

เป็นโรคหรือถ้าหากป่วยเป็นโรคมีอาการดีขึ้นตามล�าดับ	 

มีสติมากขึ้น	 มีการส�ารวมอินทรีย์	 มีมารยาททางสังคม	 

มคีวามเสยีสละและเคารพกฎเกณฑ์ทางสงัคมมากขึน้	มกีาร

รับประทานอาหารได้ดี	 พูดคุยกะผู ้อื่นอย่างเป็นมิตร	 

มีทัศนคติเชิงบวก	 จิตสาธารณะ	 ชอบช่วยเหลือสังคม	 

มีความรับผิดชอบ	 มีจิตส�านึกเชิงมนุษยธรรม	 การอยู่ร่วม

กันในครอบครัว	 ชุมชน	 หน่วยงาน	 องค์กร	 มีการยอมรับ

ความจริง	ความแตกต่าง	ให้เกียรติผู้อื่น	มีเหตุผลในการอยู่

ร่วมกัน	ไม่ก่อปัญหาสังคม	มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ

วฒันธรรมอนัดงีามของชมุชน	มกีารรูจ้กัวางตวัให้เหมาะสม

กับสถานภาพและบทบาททางสังคม	 มีนิสัยจิตอาสา	 

ช่วยเหลือผู้อื่น	 แบ่งปันและเก้ือกูลกันในครอบครัวและ

ชุมชน	 มีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยใช้หลักโยนิโส

มนสิการ	มจีติใจเป็นกลาง	ๆ 	ไม่ตดัสนิไม่หาถูกหาผดิ	วางใจ

ให้พ้นจากทุกข์ต่าง	 ๆ	 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา

ชีวิตตนเองได้	 พึ่งตนเองได้	 ช่วยเหลือตนเองได้	 รู้จักคิด

วิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์	 มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางร่างกาย	สังคมหรือการด�าเนินชีวิต

 3. การประเมินกระบวนการพัฒนาสังคมของ

พระสงฆ์ พบว่า	พระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มทดลองมีความคิดเห็น

ต่อกระบวนการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ต่อชุมชนใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 

(x̄ =	4.26,	S.D.	=	.59)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด	 คือ	 ด้านการวิเคราะห์ปัญหา	 

(x̄ =	4.38,	S.D.	=	 .56)	รองลงมา	คือ	ด้านการติดตาม	 

(x̄ =	4.37,	S.D.	=	.64)	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด	คือ	

ด้านการวางแผน	(x̄ =	4.14,	S.D.	=	.68)

อภิปรายผล

 1.		จากผลการวิจัย	 พบว่า	 การพัฒนาสุขภาวะ

ชุมชน	 แบ่งออกเป็น	 4	 ด้านได้แก่	 สุขภาวะชุมชนด้าน

ร่างกาย	สขุภาวะชมุชนด้านจติใจ	สขุภาวะชมุชนด้านสงัคม	

และสุขภาวะชุมชนด้านปัญญา	ซึ่งแต่ละด้านจะมีกิจกรรม

ด�าเนินการเพื่อให้เกิดสุขภาวะชุมชนแต่ละด้าน	 เนื่องจาก

การพฒันาสขุภาวะชมุชนย่อมท�าให้การพฒันาโดยภาพรวม

ของประชาชน	 มีการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอีกด้วย	 

มีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน	 การสวดมนต์ไหว้พระ	 

การพักผ่อนตามอัธยาศัย	กิจกรรมบ�าบัด	เช่น	ดนตรีบ�าบัด	

การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ประเด็นต่าง	 ๆ	 การฝึกให้คิด

แยกแยะใคร่ครวญอย่างมเีหตผุล	หลังจากนัน้มกีารตดิตาม	

เฝ้าสังเกตและสอบถามการเปลีย่นแปลง	ประเมนิผลถงึการ

มีสุขภาพทางกาย	 จิตใจ	 สังคมและปัญญา	 เพื่อให้เกิด

ผลลัพธ์ในแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยอาศัยหลัก

พทุธธรรม	หลกักายบริหาร	อาหารและยาสมนุไพร	จติอาสา	

มาช่วยในลักษณะเป็นกรอบในการด�าเนินชีวิต	เช่น	พรหม

วิหาร	4	สังคหวัตถุ	 4	ท�าให้คนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข	มีการด�าเนินชีวิตอย่างมีสติ	ตลอดจนมีการพึ่งพา

อาศัยสมุนไพรธรรมชาติ	 และอาหารที่มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย	 มีบุคคลท�าหน้าที่ดูแล	 ท�าสาธารณประโยชน์โดย

ไม่ไม่คิดเรื่องค่าจ้าง	 รายได้	 แต่ยอมช่วยเหลือสังคมด้วย



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

97

จิตใจอันบริสุทธิ์	เต็มใจ	ดั่งที่	พระไพศาล	วิสาโล	(2533	(ข)	

:	2)	กล่าวว่า	เมือ่พดูถงึสขุภาวะหรอืความปกตสิขุ	คนทัว่ไป

มักนึกว่าเป็นเรื่องทางกายเท่าน้ัน	 แต่ในความเป็นจริง	 

สุขภาวะทางกายเป็นเพียงส่วนหน่ึงของสุขภาวะท้ังหมด

ของมนษุย์	มนษุย์มทีัง้กายและใจ	นอกจากนัน้เราแต่ละคน

ยงัมชีวีติอยูท่่ามกลางผูค้น	ทัง้หมดนีล้้วนเป็นองค์ประกอบ

ที่ส่งผลถึงสุขภาวะของเราทุกคนเนื่องจากทุกวันนี้มีความ

เข้าใจอย่างแพร่หลายว่าความสุขน้ันจะได้มาก็ด้วยกาเสพ

หรือการครอบครองวัตถุ	 หาไม่ก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อม

ทีส่ะดวกสบาย	เป็นไปตามความปรารถนา	ความเข้าใจเช่น

นี้ท�าให้เราตกเป็นทาสของวัตถุหรือสภาพแวดล้อมได้ง่าย

มาก	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ความสุขที่แท้นั้นอยู่ที่การวางใจของเราเอง	

โดยเฉพาะการรูจ้กัมอง	หรอืการมปัีญญารู้เท่ากนัความจรงิ

ของชวีติ	หากมปัีญญาหรอืมองให้เป็น	กย่็อมเห็นและสมัผสั

กบัความสขุได้ตลอดเวลา	ดงันัน้	สขุภาวะปัญญาจงึเป็นทีม่า

ของสุขภาวะอีก	 3	 ด้าน	 กล่าวได้ว่า	 สุขภาวะทางกาย	 

สขุภาวะทางจติใจ	สขุภาวะทางสงัคมจะมัน่คงและยัง่ยนืได้	

ก็ต้องอาศัยสุขภาวะทางปัญญาเป็นพื้นฐาน	ดังนั้น	มิติของ

ความสุขจึงมีความเกี่ยวพันกันถึง	4	มิติหรือ	4	ด้าน	ได้แก่	

1)	ด้านสุขภาวะทางร่างกาย	ได้แก่	การมีสุขภาพดี	ปลอด

พ้นจากโรคภยัไข้เจบ็	ไม่อดอยากหิวโหย	มปัีจจยัสีเ่พยีงพอ

กับอัตภาพ	 อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเก้ือกูลต่อสุขภาพ	

ปราศจากมลภาวะหรือภัยธรรมชาติ	 มีการเอาใจใส่ดูแล

ร่างกาย	 รวมทั้งบริโภคและใช้สอยอย่างถูกต้องเหมาะสม	

ด�าเนินชวีติไปในทางทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของตนเอง	

2)	ด้านสขุภาวะทางสังคม	ได้แก่	การอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่าง

ราบร่ืนกลมกลนื	ประกอบด้วยไมตรจีติมติรภาพ	ปราศจาก

สมัพนัธภาพทีร้่าวฉาน	มสีวสัดภิาพในชีวิต	สทิธเิสรภีาพได้

รับการคุ้มครอง	 ปลอดพ้นจากการคุกคามหรือเบียดเบียน	

ขณะเดียวกัน	 ก็ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนต่อ 

ผูอ้ืน่	3)	ด้านสขุภาวะทางจติใจ	ได้แก่	การมจิีตทีส่ดชืน่	เบกิ

บาน	ผ่องใส	และสุขสงบ	ไม่กลัดกลุ้มกังวล	มีก�าลังใจและ

ความมั่นคงภายใน	ปราศจากความท้อแท้	หดหู่	 เศร้าโศก

หรือโกรธขึ้ง	 มีเมตตากรุณาและจิตใจท่ีอ่อนโยน	 สามารถ

เข้าถึงความสุขที่ประณีตได้	 4)	 ด้านสุขภาวะทางปัญญา	

ได้แก่	 การมีความรู้และความคิดท่ีถูกต้องดีงาม	 ช่วยให้

ด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข	 รู้จักคิดหรือพิจารณาด้วย

เหตุผล	 จนสามารถแก้ปัญหาหรือหลุดพ้นจากความทุกข	์

ตลอดจนรู้จักด�าเนินการต่าง	ๆ 	ให้ส�าเร็จได้ด้วยวิธีการแห่ง

ปัญญา	สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้	

	 สอดคล้องกบั	พระครภูาวนาโพธคุิณ	(2557	:	278-

286)	 ที่กล่าวว่า	 สุขภาวะเป็นสภาวะที่บุคคลและสังคมมี

ความสุข	การมีความทุกข์จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้ตระหนักถึง

คุณค่าของความสุข	 และเป็นแรงผลักดันให้แสวงหา

กระบวนการเสริมสร้างความสุข	 โดยสุขภาวะจ�าแนกออก

เป็น	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 สุขภาวะด้านร่างกาย	 คือ	 การมี

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	 ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	 มีปัจจัย

การด�ารงชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างไม่ขัดสน	 ปราศจากภัย

คกุคามทางกายภาพ	การมวีถิชีีวติผ่อนคลายและมดีลุยภาพ

กับกิจกรรมและอิริยาบถ	 2)	 สุขภาวะด้านสังคมและ 

สิง่แวดล้อม	คอื	การอยู่ในสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการด�ารงชพี	

ปราศจากมลภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	 3)	 สุขภาวะ

ทางด้านจติใจและอารมณ์	จ�าแนกเป็นส่วนทีเ่ป็นสมรรถภาพ	

ทางด้านจิตใจและอารมณ์ขั้นต้น	 คือ	 ความรู้สึกสุขสบาย	

ขั้นกลาง	คือ	จิตใจสงบมั่นคง	ขั้นสูง	คือ	สันติสุข	และส่วน

ทีเ่ป็นคุณภาพ	คอื	การมสีขุภาพจติด	ีการพฒันาบคุลกิภาพ

ทีพ่งึประสงค์	ด�าเนนิชีวติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	มศีีลธรรม

และสมัมาทฐิ	ิการมจีติสาธารณะเพือ่บ�าเพญ็คณุประโยชน์

แก่สงัคม	และการเสรมิสร้างคณุธรรม	และ	4)	สขุภาวะทาง

ด้านปัญญา	จ�าแนกออกเป็น	2	ระดับ	ได้แก่	โลกิยปัญญา	

ซึง่เป็นปัญญาในระดบัการด�าเนนิชีวติในสงัคมอย่างมคีวาม

สขุ	ท�าให้รูจ้กัคิดแยกแยะดหีรอืชัว่	มแีบบแผนในการด�าเนิน

ชีวิต	 รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประดิษฐ์คิดค้น

นวัตกรรมเสริมศักยภาพในทางสร้างสรรค์	 และโลกุตตร

ปัญญา	 ซึ่งเป็นปัญญาระดับสูง	 ท�าให้เข้าใจความเป็นจริง

ของชีวิตจนถึงความพ้นทุกข์	 เป็นปัญญาอิสระจากความ 

ยดึมัน่ทัง้ปวง	และสอดคล้องกับ	รุง่รัตน์	เจรญิวศิาล	(2552	

:	29)	กล่าวว่า	สุขภาวะ	คือ	สภาวะที่เป็นสุข	เป็นสภาพที่
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มนษุย์มสีขุภาวะทีส่มบรูณ์ทัง้ทางกาย	จติใจ	สงัคม	และจติ

วิญญาณ	เป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์ทุกด้านเชื่อมโยงกัน	

	 2.		จากผลการวิจัยพบว่า	 พระสงฆ์ท่ีเป็นกลุ่ม

ทดลองมีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาสังคมของ

พระสงฆ์	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้เนื่องจากพระ

สงฆ์มีความตั้งใจ	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ท�าให้เกิดความชัดเจน

ในด้านกระบวนการแต่ละขั้นตอนได้เป็นอย่างดี	 ตลอดจน

สามารถวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของกระบวนการได้	 

จากข้อค้นพบนี้สามารถอภิปรายได้ว่า	พระสงฆ์ส่วนมากมี

ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิท่ีมากพอสมควร	 มีความรู้รอบด้าน	 

มีการด�าเนินกิจกรรมทั้งการปริยัติและปฏิบัติให ้กับ

ประชาชน	ชมุชนอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ถอืได้ว่าบทบาทของพระ

สงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาท่ีมหาเถรสมาคมได้ก�าหนด

บทบาทมีด้วยกัน	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านการปกครอง	ด้านการ

ศาสนศกึษา	ด้านการศกึษาสงเคราะห์	ด้านการเผยแผ่	ด้าน

การสาธารณูปการ	 และด้านการสาธารณูปโภค	 จึงท�าให้

ครอบคลุมการพัฒนาสังคม	 และท�าให้พระสงฆ์วิเคราะห์

เห็นรูปแบบในการด�าเนินการพัฒนาสังคมท่ีพระสงฆ์ได้ใช้

เป็นขั้นตอนในการพัฒนาอยู่เป็นประจ�า	ท�าให้ระดับความ

พึงพอใจในภาพรวมของกระบวนการพัฒนาสังคมอยู่ใน

ระดับมาก	 ทั้งนี้อาจมีการทบทวนและวิเคราะห์	 ท�าความ

เข้าใจในกระบวนพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี	 ว่ามีรูปแบบ

การด�าเนนิการอย่างไร	ท�าความเข้าใจถึงเนือ้หาของแต่และ

ขั้นตอน	ตลอดจนวิเคราะห์และท�าความใจในกระบวนการ

และความรู้/การน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์	

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

  1.1		 การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาสังคม

ของพระสงฆ์	ผลการวิจัยพบว่า	กระบวนการพัฒนาสังคม

ในเรื่องสุขภาวะชุมชน	มี	4	ด้าน	ได้แก่	สุขภาวะชุมชนด้าน

ร่างกาย	สขุภาวะชมุชนด้านจติใจ	สขุภาวะชุมชนด้านสงัคม

และสุขภาวะชุมชนด้านปัญญา	 ซึ่งเป็นสี่มิติในการพัฒนา

สุขภาวะชุมชนเบื้องต้น	 ดังนั้น	 พระสงฆ์ควรศึกษาและ

พัฒนาสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวม	 ไม่มีการแยกส่วนใน 

การพัฒนา	เพราะถ้าหากมีการแยกส่วนพัฒนาจะท�าให้ไม่

เห็นความเชื่อมโยงกัน	

	 	 1.2	 การน�ากระบวนการพัฒนาสังคมไป

ทดลองใช้กับกลุ ่มพระสังฆาธิการ	 ผลการวิจัยพบว่า	 

พระสังฆาธิการมีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	

ทางคณะสงฆ์ควรจัดให้มกีารแลกเปล่ียนเรยีนรูป้ระสบการณ์	

ในการพฒันาสงัคมในแต่ละอ�าเภอโดยแยกเป็นรายด้านว่า

ให้เห็นกระบวนการที่มีความชัดเจน	แล้วน�าเสนอบทเรียน

ในการประชุมเชิงปฏิบัตกิารทีท่างคณะสงฆ์จงัหวัดได้จดัขึน้	

 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  2.1		 จากการศึกษากระบวนการพัฒนาสังคม

ของพระสงฆ์	 มหาเถรสมาคมควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่

เกีย่วข้องกบัการพฒันาสังคมได้มส่ีวนร่วม	ส่งเสรมิให้มกีาร

วิจัยอย่างกว้างขวาง	 เพื่อให้ได้กระบวนการพัฒนาสังคมที่

มคีวามเหมาะสมกบับรบิท	ปัญหาของชมุชนในแต่ละพืน้ที่	

และผู้ที่มีความสนใจจะได้พัฒนากระบวนการพัฒนาสังคม

ให้กับชุมชนต่อไป

	 	 2.2	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญ

กับพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมให้กับชุมชน	 ให้การช่วย

เหลือในเรื่องนวัตกรรมการพัฒนาในประเด็นต่าง	ๆ	ตลอด

จนมีการอบรมนักพัฒนาสังคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมเป็นหลัก

 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 3.1	 การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษากระบวนการ

พัฒนาสังคมของพระสงฆ์ต่อชุมชนในภาคตะวันออกเฉียง

เหนอื	ซึง่ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาเกีย่วกบัการพัฒนา

ชุมชนที่ยั่งยืน	 ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่ผสมผสานวิธีเพื่อ

ค้นหาข้อเท็จจริงต่อไป

	 	 3.2	 ควรมกีารวจิยัทีเ่จาะลึกประเดน็เดยีว	แต่

มีหลายกรณีและอยู่ในบริบทที่มีความแตกต่างกัน	 เพื่อให้

เหน็ข้อมลู	กระบวนการ	รปูแบบของการน�าไปใช้ทัง้หมดใน

เชิงลึกต่อไป
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน และทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ

เข้าใจ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Developing Learning Management Based on Brain-Based Learning

Combined with Constructivist Theory to Promote Reading 

Comprehension Ability and Achievement Motivation in English 

of Mathayomsuksa 2 Students

ประภาพร	แก้วกัลยา1, นิราศ	จันทรจิตร2 

Prapaporn	Keawkanlaya1,	Nirat	Jantharajit 2 

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	มีความมุ่งหมายเพื่อ	(1)	พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	และทฤษฎี

คอนสตรคัตวิสิต์	วชิาภาษาองักฤษ	เพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้านการอ่านเพือ่ความเข้าใจ	และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการ

เรยีน	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ทีม่คีณุภาพ	(2)	พฒันาการจดัการเรยีนรูโ้ดยการผสานแนวคดิสมองเป็นฐาน	และ

ทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต์	วชิาภาษาองักฤษ	ช้ันมธัยมศกึษาปีที	่2	ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์	75/75	(3)	เปรยีบเทยีบความ

สามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิด

สมองเป็นฐาน	และทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	วชิาภาษาองักฤษ	ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน	(4)	เปรยีบเทยีบแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	และทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์	วิชาภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน	โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	

Development)	แบ่งเป็น	3	ระยะ ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	ประกอบด้วย	ระยะที่	1	การศึกษาสภาพปัญหา

และข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ	 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองมหาสารคาม	 จ�านวน	 3	 โรง	 ระยะที่	 2	 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่	 2	

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร	จ�านวน	30	คน	ระยะที่	3	การศึกษาประสิทธิภาพของแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้	กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	จ�านวน	29	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

ได้แก่	(1)	แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนในชัน้เรยีนของนกัเรียนและการจดัการเรยีนของครกูลุม่เป้าหมาย	จ�านวน	1	ฉบบั	

(2)	 แบบสัมภาษณ์นักเรียนและครูผู้สอนเก่ียวกับปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้	 (3)	 แบบสอบถามข้อมูล

พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	จ�านวน	20	ข้อ	(4)	แผนการจัดการเรียนรู้โดยการผสาน

1	นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แนวคิดสมองเป็นฐาน	และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิชาภาษาอังกฤษ	จ�านวน	8	แผน	ๆ	ละ	2	ชั่วโมง	(5)	แบบทดสอบวัด

ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ	เป็นแบบเลือกตอบชนิด	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	(6)	แบบวัดแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	20	ข้อ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติที	(Dependent	Samples	t-test)

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้	

	 1.		ผลการศกึษาสภาพปัญหาและข้อมลูพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาการจดัการเรียนรูโ้ดยการผสานแนวคิด

สมองเป็นฐาน	และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ	พบ

ว่า	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	 และครูผู้เกี่ยวข้องมีความต้องการในการ

พฒันาความสามารถด้านการอ่านเพือ่ความเข้าใจในวชิาภาษาองักฤษ	และเสรมิสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรียน	โดย

ใช้การจดัการเรียนรู	้ประกอบด้วย	5	ขัน้	ได้แก่	1)	ข้ันน�าเข้าสูบ่ทเรยีน	2)	ขัน้น�าเสนอความรู	้3)	ขัน้ฝึกปฏบิตัแิละสะท้อนผล	

5)	 ขั้นการปรับใช้ภาษา	 และ	 6)	 ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ขณะที่ผลการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของ

แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยการผสานแนวคดิสมองเป็นฐาน	และทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	วชิาภาษาองักฤษ	ของผูเ้ชีย่วชาญ

พบว่า	แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและความเหมาะสมรายแผนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด	และผลการประเมินโดย

รวม	อยู่ในระดับมาก

	 2.	 การจัดการเรียนรู ้โดยการผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิชาภาษาอังกฤษ	 

เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

81.51/79.88	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	75/75	

	 3.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอน

สตรคัตวิสิต์	มคีวามสามารถด้านการอ่านเพือ่ความเข้าใจ	หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05

	 4.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	และทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์	มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		

 ค�าส�าคัญ	: การจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดสมองเป็นฐานและทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์,	ความสามารถด้าน

การอ่านเพื่อความเข้าใจ,	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

	 The	purpose	of	this	research	were	:	(1)	to	develop	learning	management	based	on	Brain-Based	

Learning	 combined	 with	 Constructivist	 Theory	 to	 promote	 reading	 comprehension	 ability	 and	

achievement	motivation	in	English	of	Mathayomsuksa	2	students	effectively,	(2)	to	study	the	efficiency	

of	learning	management	based	on	Brain-Based	Learning	combined	with	Constructivist	Theory	in	English	

learning	for	Mathayomsuksa	2	level	at	the	established	requirement	efficiency	of	75/75,	(3)	to	compare	

reading	comprehension	ability	of	students,	between	before	and	after	learning	based	on	that	approach,	
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and	(4)	to	compare	achievement	motivation	in	English	learning	of	students,	between	before	and	after	

learning	 based	 on	 that	 approach.	 This	 research	 was	 provided	 on	 Research	 and	 Development	

methodology	for	3	phases,	in	the	second	semester	of	the	academic	year	of	2014,	those	were	:	The	

first	phase	was	to	study	the	problem	and	needs	in	developing	of	learning	management	model,	which	

using	the	sample	and	target	participants	from	3	schools	under	the	Office	of	Mahasarakham	Municipality.	

The	second	phase	was	to	try	out	learning	management	with	30	Mathayomsuksa	2	students	in	Thetsaban	

Burapha	Phitthayakharn	School.	Lastly,	the	third	phase	was	implementing	for	learning	management	

with	 29	Mathayomsuksa	 2	 students	 in	 Thetsaban	 Burapha	 Phitthayakharn	 School.	 The	 research	

instruments	 were	 comprised	 of	 :	 (1)	 observing	 form	 for	 the	 classroom	 learning	management,	 

(2)	 interviewing	 forms	 for	 current	 state	 of	 problems	 and	 needs	 of	 learning	 management,	 

(3)	 a	 questionnaire	 on	 the	 basic	 data	 for	 the	 students	 replying	 about	 current	 state	 of	 leaning	

management,	 (4)	 plans	 for	 learning	management	 based	 on	 Brain-Based	 Learning	 combined	with	

Constructivist	Theory	in	English	for	Mathayomsuksa	2	level,	with	8	plans,	each	for	2	hours	per	plan,	

(5)	a	30	-	item	test	for	students’	reading	comprehension	(6)	a	20	item	–	scales	for	learning	achievement	

motivation	of	the	students.	The	statistics	used	for	analyzing	data	were	percentage,	mean,	standard	

deviation,	and	Dependent	sample	t-test	was	employed	for	testing	hypotheses.

The results of study were as follows :

	 1.		The	results	of	developing	for	learning	management	based	on	Brain-Based	Learning	combined	

with	Constructivist	Theory	in	English	to	promote	ability	in	reading	comprehension	and	achievement	

motivation	of	Mathayomsuksa	2	students	effectively,	found	that	the	students	in	Mueang	Mahasarakham	

Municipality	 schools	pertained	 in	problems	and	needs	 to	 improve	higher	 academic	achievement,	

reading	comprehension	and	achievement	motivation	in	English	learning.	Additionally,	the	results	of	

developing	learning	management	based	on	Brain-Based	Learning	combined	with	Constructivist	Theory	

composed	of	5	steps,	which	were	:	1)	learning	engagement	2)	presentation	3)	practice	and	reflecting	

4)	 altering	 for	 language	using,	 and	5)	 conclusion	 and	 learning	 reciprocity	 .	Whereas,	 the	 result	of	

assessment	for	the	quality	and	appropriateness	of	learning	management	by	the	experts	were	at	a	high	

to	highest	level	for	each	plan,	and	for	overall	of	most	plans	were	at	a	high	level.

	 2.		The	 learning	management	 based	 on	 Brain-Based	 Learning	 combined	with	 Constructivist	

Theory,	in	English	learning	of	Mathayomsuksa	2	level,	had	the	efficiency	of	81.51/79.88	which	was	

higher	than	the	established	criterion	of	75/75.

	 3.		The	 students	who	 learned	based	on	Brain-Based	Learning	 combined	with	Constructivist	

Theory	 showed	higher	 of	 reading	 comprehension	 ability	 than	before	 learning,	 at	 the	 .05	 level	 of	

significance.
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	 4.		The	 students	who	 learned	based	on	Brain-Based	Learning	 combined	with	Constructivist	

Theory,	showed	higher	of	achievement	motivation	in	English	learning	than	before	learning,	at	the	.05	

level	of	significance.

.

 Keywords	:	Learning	Management	Based	on	Brain-Based	Learning	Combined	with	Constructivist	

Theory,	Reading	Comprehension	Abilities	English,	Achievement	Motivation	

บทน�า

	 ภาษาอังกฤษมีความส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน	

เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมอืในการตดิต่อสือ่สาร	การศกึษา	การ

แสวงหาความรู	้ประกอบ	ซึง่กระทรวงการศกึษาได้ให้ความ

ส�าคัญโดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน	 ที่มุ่งหวังให ้

ผูเ้รยีนสามารถใช้เป็นภาษาในการสือ่สารในชวีติจรงิมากข้ึน	

(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551	 :	220-221)	ท�าให้ผู้รู้ภาษา

อังกฤษเข้าใจความคิด	 ทัศนคติ	 ตลอดความก้าวหน้าทาง

วิทยาการใหม่	 ๆ	 และความเคลื่อนไหวของโลกและสังคม

ได้อย่างดี	(สุมิตรา	อังวัฒนกุล.	2540	:	137)

	 ในการจดัการเรียนการสอน	การอ่านมคีวามส�าคญั

ในชีวติประจ�าวนั	เพราะการอ่านเป็นกจิกรรมทีต้่องใช้ความ

คิดและความสามารถเพื่อท�าความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร

ในรูปการเขียน	 การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง

ประเทศในสถานศึกษา	 จึงควรมุ่งเน้นในเรื่องของการอ่าน	

เพราะเป็นทกัษะทีใ่ช้และจ�าเป็นมาก	(วสิาข์	จตัวิตัร์.	2543	

:	 29)	 แต่เนื่องจากทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ซับซ้อน	

จ�าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน	 เพราะการอ่านไม่ใช่แต่เพียง

อ่านตัวอักษรออกเท่านั้น	 แต่ต้องอาศัยความเข้าใจ	 (เรวด	ี

หริญั.	2533	:	159)	ในเรือ่งราวหรอืสาระส�าคญัของเนือ้หา

ทีอ่่านและการทีผู่เ้รยีนเกดิความเข้าใจในการอ่าน	ขึน้อยูก่บั

ความสามารถของผู้เรียนเอง	ทั้งด้านเนื้อหาและโครงสร้าง

ของบทอ่าน	ดังนั้นการที่ผู้เรียนจะอ่านได้ดี	นอกจากจะขึ้น

อยู่กับสภาพแวดล้อมท่ีครูจัดเตรียมให้แล้ว	 ยังต้องผสม

ผสานวิธีการ	 เพื่อให้มีความน่าสนใจ	 และเป็นแรงจูงใจให้

กระตือรือร้นในการอ่าน	(สุนันทา	มั่นเศรษฐวิทย์.	2545	:	

2)	 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและกระบวนการภายใน

สมองของผูอ่้าน	ทีต้่องใช้ความคดิเพือ่สร้างความหมาย	โดย

น�าเอาพืน้ฐานความรูป้ระสบการณ์เดมิทีม่อียูเ่กีย่วกบัเรือ่ง

ที่อ่านออกมาช่วยท�าความเข้าใจเนื้อเรื่อง	และความเข้าใจ

ทีถ่กูต้อง	จะเกดิขึน้	เมือ่ผูอ่้านสามารถเชือ่มโยงข้อมลูความ

รู้เดิมให้สอดคล้องกับข้อมูลที่อ่านได้	 (Ediger,	 2001	 :	 

154)	 จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ในปีการศึกษา	2555	ถึง	2556	ของ

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร	 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษ	 ร้อยละ	 59.64,	 29.03	 ตาม

ล�าดบั	(โรงเรยีนเทศบาลบูรพาพทิยาคาร.	2555	:	28;	2556	

:	29)	แสดงให้เหน็ว่านกัเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนค่อน

ข้างต�า่	ยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีโ่รงเรียนทีก่�าหนดไว้ร้อยละ	

75	สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เรียน	พบว่า	ผู้เรียน

ยังไม่เห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นของการเรียนภาษา

อังกฤษ	คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยาก	เป็นเรื่องไกลตัว	

ผู้เรียนขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ	

ส่งผลให้การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 อยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่า

มาตรฐานที่โรงเรียนก�าหนดไว้

	 การจัดการเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบผลส�าเร็จ

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	

(Oxford.	1992	:	121)	ทีท่�าให้การเรยีนรูภ้าษาองักฤษของ

ผู้เรยีนนัน้ดีขึน้และได้รบัการพฒันา	ซึง่ผู้เรยีนได้รบัแรงจงูใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์จะสามารถเรียนได้อย่างรวดเร็ว	 เห็นประโยชน์

และคณุค่า	ซึง่เป็นผลดใีนการเรยีนรู้ภาษาองักฤษ	จะท�าให้

เกิดความพร้อมที่จะเรียน	(บัญชา	อึ๋งสกุล.	2545	:	54-55)	

ซ่ึงผู้เรียนแต่ละคนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน	 ครูจ�าเป็น

ต ้อง เสริมสร ้ างแรงจู ง ใจใฝ ่ สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 
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เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้เรียนรู้สึกชอบ	 เห็นคุณค่าและประโยชน์

ของการเรียนภาษาองักฤษ	และพยายามมุง่มัน่ในการเรียน	

เพือ่ให้บรรลจุดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้	(พรรณ	ีชูทยั	เจนจติ.	2545	

:	 291)	 โดยครูผู้สอนควรกระตุ้นเพื่อสร้างความสนใจใน

กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความท้าทาย	 เหมาะกับวัยของ 

ผู้เรียนแต่ละระดับ

	 การจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษควรเน้นบรรยากาศ

แบบผ่อนคลาย	สามารถซมึซบัความรู	้และมกีารจดักระท�า

โดยตรงกับประสบการณ์	 พัฒนาในทุก	 ๆด้านและกระตุ้น

ความสนใจของนักเรยีน	ซึง่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แนวคดิ

สมองเป็นฐาน	(Brain-Based	Learning)	เป็นการสนบัสนนุ

ให้ผู้เรียนใช้ประสาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลาย	 ๆ	 ด้าน

ด้วยความตื่นตัว	 ตอบสนองด้วยความกระตือรือร้นตลอด	

เวลา	เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งทีเ่รยีน	

โดยการน�าความรู้กระบวนการ	กลไกทางกาย	ความรู้ด้าน

อารมณ์มาใช้พัฒนาเป็นความรู้ใหม่ให้ประสบผลส�าเร็จ

ปฏิบัติได้	เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนและสังคม	ความรู้เหล่านี้

มคีวามส�าคญั	มคีวามหมาย	และสามารถน�าไปจดัเกบ็ไว้ใน

หน่วยความจ�าระยะยาว	 สามารถจดจ�าได้นาน	 เรียกใช้ได้

ทนัท	ีเป็นการเรยีนรู้ทีส่อดคล้องกบัวธิกีารท�างานของสมอง

ตามธรรมชาติ	 ซึ่งสมองสองซีกจะท�างานแตกต่างกัน	 

แต่ประสานกนัได้	และจะท�างานได้ดเีม่ืออยูใ่นภาวะอารมณ์

ที่ดี	 ซึ่งการจัดการเรียนตามแนวคิดสมองเป็นฐานต้องให้

ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพสมอง	 ตามช่วงวัยของ

ผู้เรียน	ที่แต่ละคนมีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน	(พรพิไล	

เลิศวิชา	และอัครภูมิ	จารุภากร.	2550	:	165)	ซึ่งถือได้ว่า

สมองเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัทีส่ดุทีใ่ช้ในการแปลความหมาย

ของข้อมูลเหตุการณ์	 เป็นแนวทางการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 จาก

ความรูท้ีแ่ต่ละคนมอียูเ่ชือ่มโยงความรูเ้ดมิสู่การเรยีนรูใ้หม่

ต่อไป

	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	

(Constructivist	 Theory)	 เป็นหลักการเรียนรู้ที่บุคคล 

เรียนรู ้	 โดยการสร้างความรู้ด้วยวิธีการต่างกัน	 อาศัย

ประสบการณ์เดิม	โครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่	ความสนใจ	

และแรงจงูใจภายในเป็นพืน้ฐาน	คอืรากฐานส�าคญัของการ

สร้างความรูด้้วยตนเอง	หรอืการใช้ความรูเ้ดมิทีผู้่เรยีนมอียู่

ในการอ่านภาษาอังกฤษ	 เพราะต้องอาศัยความรู้ในการ

เรียนรู้ค�าศัพท์	 ความหมาย	 แปลความในการอ่านภาษา

องักฤษ	ผสมผสานประสบการณ์เดมิและประสบการณ์ใหม่

เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญา	หรือสกี

มา	(Schemas)	(ทศินา	แขมมณี.	2555	:	91)	ซึ่งสอดคล้อง

กับพ้ืนฐานการเรียนรู้ของเพียเจท์	 (Piaget.	 1972	 :	 1-2)	 

ที่ได้แสดงให้เห็นถึงผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ให้แก่ตนเอง 

ให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ	 ครูมีบทบาทในการ 

จัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน	 อีกทั้งผู้เรียนจะถูกกระตุ้น

ด้วยปัญหา	ทีก่่อให้เกดิความขัดแย้งทางปัญญา	(Cognitive	

conflict)	 หรือเรียกว่าเกิดการเสียสมดุลทางปัญญา	

(Disequilibrium)	ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทาง

ปัญญา	 (Cognitive	 structuring)	 ให้เข้าสู่ภาวะสมดุล	

(Equilibrium)	 โดยวิธีการซึมผ่าน	 (Assimilation)	 ได้แก่	

การรบัข้อมลูใหม่จากสิง่แวดล้อม	เข้าไปไว้ในโครงสร้างทาง

ปัญญา	ซึง่การปรบัโครงสร้างทางปัญญา	(Accommodation)	

จะเป็นการเช่ือมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิม	หรือความรู้

เดมิทีม่มีาก่อนกบัข้อมลูข่าวสารใหม่	กระทัง่ผู้เรยีนสามารถ

ปรับโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่สภาพสมดุล	 สามารถสร้าง

ความรู้ใหม่ขึ้นมา	 หรือเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ดังเช่น	 

วีก็อทสกี้	(Vygotsky.	1978	:	84-91)	เน้นความส�าคัญของ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล	 และการให้ความช่วยเหลือ 

ผู ้เรียน	 “Scaffolding”	 จากระดับพัฒนาการน�าไปสู ่

ศักยภาพที่เหมาะสมส�าหรับเชาว์ปัญญาของผู้เรียน	 หรือ	

“Zone	 of	 proximal	 development”	 โดยเฉพาะการ

จัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษผู้เรียนจะต้องน�า

ประสบการณ์ความรูเ้ดมิมาใช้เพ่ือเชือ่มโยงสู่การเรยีนรูเ้รือ่ง

ใหม่	ผ่านการใช้สถานการณ์ปัญหา	ทีก่ระตุน้ให้ผูเ้รยีนได้คดิ

และเชือ่มโยงความเข้าใจ	เน้นความส�าคญัของเนือ้หาบรบิท

ทีส่ามารถเชือ่มโยงไปสูค่วามรูท้ีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั	รวมทัง้

สนับสนุนให้กลุ่มเพื่อนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และแลก
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เปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้

	 จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู ้โดยผสาน

แนวคิดสมองเป ็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต	์ 

วิชาภาษาอังกฤษ	 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน

เพื่อความเข้าใจ	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน	 

ด้วยการจดัการเรยีนรูท้ีม่คีวามน่าสนใจ	ท้าทายในการเรยีน

วชิาภาษาองักฤษ	โดยด�าเนนิการผ่านกระบวนการวจิยัและ

พัฒนา	(Research	and	Development)	

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

	 1.		เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้โดยการผสาน

แนวคิดสมองเป ็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต	์ 

วิชาภาษาอังกฤษ	 ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเพ่ือ

ความเข้าใจ	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีคุณภาพ

	 2.		เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยผสานแนวคิด

สมองเป็นฐาน	และทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	วชิาภาษาองักฤษ	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75

	 3.		เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน

เพื่อความเข้าใจ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่ได้รับ

การจดัการเรยีนรูโ้ดยการผสานแนวคดิสมองเป็นฐาน	และ

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ระหว่างก่อน

เรียนและหลังเรียน

	 4.		เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่ได้รับการจัดการ

เรยีนรูโ้ดยการผสานแนวคดิสมองเป็นฐาน	และทฤษฎคีอน

สตรคัตวิสิต์	ภาษาองักฤษ	ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน

สมมติฐานของการวิจัย

	 1.		นักเรียนชั้นที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการ

ผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต	์

วิชาภาษาอังกฤษ	 มีความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ

เข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

	 2.		นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยการผสาน

แนวคิดสมองเป ็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต	์ 

วิชาภาษาอังกฤษมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย

	 ผู ้วิจัยด�าเนินการตามกรอบการวิจัยและพัฒนา	

(Research	and	Development)	ซึ่งมีกระบวนการวิจัย	

3	ระยะ	ทีด่�าเนนิการกบัประชากร	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	2	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	ในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองมหาสารคาม	 จ�านวน	 3	 โรง	 รวม	 159	 คน	

ได้แก่

	 1)		โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร	3	ห้องเรียน	

	 2)		โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย	3	ห้องเรียน	

	 3)	 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา	 1	 ห้องเรียน	

ดังนี้

	 ระยะที่	1		 การศึกษาสภาพปัญหาและข ้อมูล 

พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชา

ภาษาอังกฤษ	 จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน	 จ�านวน	 1	 ห้อง	 

30	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	

Sampling)	กลุ่มเป้าหมาย	คือนกัเรยีน	7	คน	และครผูู้สอน	

3	คน	สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน

ชั้นเรียน	ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	และกลุ่มตัวอย่าง

นักเรียน	 ส�าหรับตอบแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้	 จ�านวน	 80	คน	

ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่	(Cluster	Random	Sampling)

	 ระยะที่	2		 การพฒันาการจัดการเรยีนรูแ้ละทดลอง

ใช้การจัดการเรียนรู ้ ท่ีพัฒนาขึ้น	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก	่

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2/1	 โรงเรียนเทศบาลบูรพา

พิทยาคาร	จ�านวน	30	คน	จาก	1	ห้องเรียน	

	 ระยะที่	3		 การศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	2/2	โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร	จ�านวน	29	คน	

 2.	 เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย	ได้แก่	เนือ้หา	วชิาภาษา
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อังกฤษ	 ชั้นมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี	 2	 จ�านวน	 8	 แผน	 ๆ	 ละ	 

2	ชั่วโมง	รวมเวลา	16	ชั่วโมง

	 3.		ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	

		 	 ด�าเนนิการจัดเกบ็ข้อมลู	ในภาคเรยีนที	่2	ปีการ

ศึกษา	2557

	 4.		ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 		 4.1		 ตัวแปรต้น	 ได้แก่	 การจัดการเรียนรู้โดย

การผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต์	วิชาภาษาอังกฤษ

	 		 4.2	 ตวัแปรตาม	ได้แก่	ความสามารถด้านการ

อ่านเพื่อความเข้าใจ	และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาสภาพปัญหาและ

ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษ	ประกอบด้วย

	 	 1.1		 แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนในชัน้เรยีน

ของนักเรียน	

	 	 1.2		 แบบสัมภาษณ์	 นักเรียนในการจัดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ	

	 	 1.3		 แบบสัมภาษณ์	 ครูในการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษ	

	 	 1.4		 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้วิชาภาษา

อังกฤษ	

	 2.		เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	ประกอบด้วย

	 	 2.1		 แผนการจัดการเรียนรู้	วิชาภาษาอังกฤษ

โดยผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	จ�านวน	8	แผน	ๆ	

ละ	2	ชั่วโมง	รวม	16	ชั่วโมง

	 	 2.2		 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ

อ่านเพ่ือความเข้าใจ	ของนกัเรยีน	ชนดิเลอืกตอบ	4	ตวัเลอืก	

จ�านวน	30	ข้อ

	 	 2.3		 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน	

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 5	 ระดับ	

จ�านวน	20	ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ดังนี้

	 1.		ทดสอบก่อนเรยีน	(Pre-test)	ด้วยแบบทดสอบ

วัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ	แบบวัดแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 2.	 ผู้วิจัยด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ทลีะแผน	พร้อมเกบ็คะแนนระหวา่ง

เรยีนไว้ทกุแผน	ในภาคเรยีนที	่2	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	

16	ชั่วโมง

	 3.	 ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน

พฤติกรรมการเรียนระหว่างเรียน	ประเมินจากใบงาน	และ

ทดสอบย่อยท้ายแผนการจัดการเรียนรู้	

	 4.	 ท�าการทดสอบหลังเรียน	 (Post-test)	 กับ

นักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน

เพื่อความเข้าใจ	 และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน	มาวิเคราะห์และทดสอบสมมตฐิานตามความมุง่หมาย

การวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

	 1.		การวิเคราะห์ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

โดยผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต์	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2 ที่มีคุณภาพ

	 2.	 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดการ

เรียนรู้โดยผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์	วิชาภาษาอังกฤษ	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	

75/75	

	 3.		วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการ

อ่านเพื่อความเข้าใจ	ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยการผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	และทฤษฎีคอนสตรัค
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ติวิสต์	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน	

โดยใช้สถิติ	t-test	(Dependent	Samples)

	 4.		วิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรียน	ทีไ่ด้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยการ

ผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต	์

วิชาภาษาอังกฤษ	 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน	 โดยใช้

สถิติที	(Dependent	Samples	t-test)

สรุปผลการวิจัย

 1.	 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลพ้ืนฐานที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้	 โดยการผสาน

แนวคิดสมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 พบว่า	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมอืงมหาสารคาม	และครผููเ้กีย่วข้องมคีวามต้องการในการ

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชา

ภาษาอังกฤษ	 และเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน	โดยใช้การจดัการเรียนรู	้ประกอบด้วย	5	ขัน้	ได้แก่	

1)	 ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน	 2)	 ข้ันน�าเสนอความรู้	 3)	 ข้ันฝึก

ปฏิบัติและสะท้อนผล	 4)	 ข้ันการปรับใช้ภาษา	 และ	 

5)	 ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ขณะที่ผลการประเมิน

คุณภาพ	 และความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ้

ดังกล่าว	 ของผู้เชี่ยวชาญ	พบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้มี

คุณภาพและความเหมาะสมรายแผนอยู่ในระดับมากถึง

มากที่สุด	และผลการประเมินโดยรวม	อยู่ในระดับมาก

	 2.		การจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดสมอง

เป็นฐาน	และทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	วชิาภาษาองักฤษ	เพือ่

ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

81.51/79.88	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	75/75

	 3.	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	และทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์	 มีความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ

เข้าใจ	หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	.05

	 4.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	และทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์	 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน	 หลัง

เรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน	อย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั	.05

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดย

การผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต์	วิชาภาษาอังกฤษ	เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ

อ่านเพื่อความเข้าใจ	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มีประเด็นส�าคัญที่น�ามา

อภิปรายผล	ดังนี้

	 1.	 การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้โดยการผสาน

แนวคิดสมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 วิชา

ภาษาอังกฤษ	 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจ	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ซึ่งในการจัดการเรียนรู ้	

ประกอบด้วย	 5	 ขั้น	 ได้แก่	 1)	 ขั้นน�าเข้าสู ่บทเรียน	 

2)	 ขั้นน�าเสนอความรู้	 3)	 ขั้นฝึกปฏิบัติและสะท้อนผล	 

4)	 ขั้นการปรับใช้ภาษา	 และ	 5)	 ขั้นสรุปและแลกเปล่ียน

เรยีนรู	้เมือ่น�ากระบวนการจดัการเรยีนรูเ้สนอให้ผูเ้ชีย่วชาญ

ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมแล้ว	พบว่า	กระบวน 

การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีคุณภาพและความเหมาะสม

ส�าหรบัน�าไปใช้เพือ่การจดัการเรยีนรู	้วชิาภาษาองักฤษ	กบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ซึ่งมีผลการประเมินรายแผน

ในระดับมากถงึมากทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่ตัง้แต่	4.43	-	4.62	และ

ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.49	และการที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้	อาจเนื่องมาจาก

การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎี

สมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 ซึ่งแนวคิด

ทฤษฎีสมองเป็นฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการใช้

ประสาทการรบัรู้ทกุด้านแบบองค์รวมทีม่คีวามหลากหลาย	

ในลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการให้เกิดความหมายของ

องค์ความรู้ส�าหรับผู้เรียนอย่างเข้าใจ	 ผู้เรียนได้รับการ 
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กระตุ้นจูงใจให้ตื่นตัวในการเรียนทุกขณะ	 ผู้เรียนมีโอกาส

ใช้การคิดวิเคราะห์	 คิดเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ท�าความเข้าใจในความรู้เดิม	 ส�าหรับน�าไปใช้สร้างสรรค์

ความรู้ใหม่	และน�าความรู้ใหม่ไปปรบัใช้อธบิายสถานการณ์

ปัญหาอื่นได้อย่างเข้าใจในลักษณะของการขยายหรือปรับ

ใช้ความรู้	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Shapiro	 (2006;	

อ้างอิงมาจากนิราศ	 จันทรจิตร.	 2553	 :	 297)	 ที่เสนอว่า	

กระบวนการเรียนรู้ผ่านการท�างานของสมองหรือแบบยึด

สมองเป็นหลัก	 ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรับรู้ข้อมูลผ่าน

ประสาทสมัผสัจากสิง่แวดล้อมภายนอกรอบตวัผูเ้รียน	แล้ว

น�ามาบรูณาการผ่านกระบวนการคดิเพือ่ออกแบบวางแผน	

น�าไปสูก่ารปฏบิตัด้ิวยวธิกีารใดวธิกีารหนึง่	ส�าหรบัเช่ือมโยง

ให้ผู้เรียนเกิดความรู้และเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเพ่ิมข้ึน	

กิจกรรมการเรียนด้านภาษาผ่านการใช้สมองเป็นฐาน	 

อาจใช้สือ่และเหตกุารณ์ทีท้่าทายความสามารถของผูเ้รยีน	

ด้วยทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง

ที่ผู้เรียนถนัดและชอบใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	และแนวคิด

ของ	Caine	et	al	(2009	:	22-23)	ที่อธิบายไว้ว่า	มีผลการ

วจิยัสนบัสนนุด้านคณุภาพของการจดัการเรยีนตามแนวคิด

สมองเป็นฐานจะปรากฏเม่ือบรรยากาศของการเรียน	 

จะอยู่ในลักษณะที่มีการตื่นตัวแบบผ่อนคลาย	 (Relaxed	

Alertness)	และผสมผสานด้วยกจิกรรมการเรยีนด้วยกลุม่

ร่วมมือ	 เพราะเงื่อนไขดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนรับรู้เข้าใจ

ความหมายประสบการณ์เดิม	 และประสบการณ์ใหม่ค่อน

ขา้งชัดเจน	และพร้อมที่จะเรียนรู้สิง่ใหมด่้วยความมั่นใจให้

บรรลุวัตถุประสงค์	ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ความสามารถ

อย่างเต็มที่ในการเรียน	 ผนวกกับความมีอิสระจะสามารถ

ค้นพบค�าตอบและขจัดข้อสงสัยของตนท่ีมีอยู่ให้หมดไป	

สามารถเอาชนะอปุสรรคในการเรยีน	เพือ่น�าไปสูก่ารเสรมิ

สร้างศกัยภาพตนเองในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ตามล�าดบั	ดงันัน้

หากผู้สอนสามารถสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนปราศจาก

ความวิตกกังวล	 ก็จะเป็นเงื่อนไขให้การเรียนรู้คร้ังน้ันมี

ประสิทธิภาพ	 ขณะท่ีแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

การเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานกับสถานการณ์การเรียนรู้ใหม	่

เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคล	

ควบคู่กับการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย	พร้อมใช้เงื่อนไขการจัด

กิจกรรมให้สอดคล้องความต้องการความสามารถของ

นักเรียน	 และส่งผลให้มีความสามารถการแก้ปัญหา	 และ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	รวม

ทั้งเห็นว่าผู้เรียนมีความม่ันใจและกล้าแสดงความคิดเห็น

ด้วยเหตุผล	 ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น	 สามารถร่วม

ท�างานกลุม่ตามบทบาททีร่บัผดิชอบ	จนเกดิความเข้าใจใน

บทเรยีนตามกรอบเป้าหมายการเรยีนรูแ้ต่ละครัง้	ประกอบ

กับการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต	์

(Constructivist)	 จะให้ความส�าคัญกับการค้นหาความรู้

และค�าตอบของปัญหาด้วยตัวผู ้เรียนเอง	 ทฤษฎีการ

สร้างสรรค์ความรู้จะยึดมุมมองความเห็น	 ในการน�าข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องในบทเรียน	ที่หลากหลายและแตกต่าง	มาเชื่อม

โยงเพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ใหม่	 ที่แตกต่างจากเดิมผ่านการ

ใช้ประสบการณ์พื้นฐานของผู้เรียน	 โดยที่องค์ความรู้นั้น 

จะได้รับการสร้างสรรค์ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูล

เหตกุารณ์จรงิ	การใส่ใจในบริบททางสังคม	และสถานการณ์

ในชีวิตจริง	 รวมทั้งการให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตาม

สภาพจริง	(Authentic	Tasks)	กิจกรรมส�าคัญในชั้นเรียน

สามารถด�าเนนิการผ่านการแก้ปัญหาการค้นหาความรูร้าย

บุคคลตามประเด็นเงื่อนไขความสนใจของผู้เรียนและการ

เสริมสร้างประโยชน์ด้านทักษะการคิดขั้นสูง	 (Larson	 &	

Keiper.	2011	:	237)	จากเงื่อนไขและปัจจัยดังกล่าวจึงส่ง

ผลให้การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิด

สมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 วิชาภาษา

อังกฤษ	ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้ง	5	ขั้น

	 2.		การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยผสานแนวคิด

สมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 วิชาภาษา

อังกฤษ	 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ

เข้าใจ	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	81.51/79.88	

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 75/75	 ที่ปรากฏผลการวิจัยเช่นน้ี	 
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อาจเนื่องมาจากแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

สมองเป็นฐานในวิชาภาษาอังกฤษครั้งนี้	 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

ใช้สติปัญญาช่วยในการคิดวเิคราะห์	เชือ่มโยง	การลงความ

เห็นเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติจริงที่หลากหลาย	สอดคล้องกับ	

เคน	และคณะ	(Caine	et	al.	2009	:	4-5)	ทั้งธรรมชาติ	

ความสามารถ	 ความสนใจรวมถึงความอยากเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน	 โดยใช้ค�าถามจูงใจให้ผู้เรียนได้คิดเชื่อมโยงค้นหา 

ค�าตอบอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติในบริบทจริง

ตามหลกัการของสมองกบัการเรยีนรู้	ช่วยให้เกดิปัญญาการ

คดิวเิคราะห์	และอารมณ์จะเป็นส่วนส�าคญัในการเรยีนรูท้กุ

ขั้นตอน	 นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง

เป็นฐาน	 ยังให้ความส�าคัญกับการจัดประสบการณ์ใน

สถานการณ์ต่าง	ๆ 	ที่หลากหลายมากกว่าที่จะเน้นความจ�า

ของผู้เรียน	 ผู้สอนได้ใส่ใจกับการเสริมสร้างให้เรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมการสรุปความรู้	 มีการน�าเสนอข้อมูลความรู้ใน

บริบทของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ชีวิตจริง	 

มีการใช้เทคนิควิธีเพื่อช่วยความจ�าข้อมูลความรู้	 โดยการ

ออกแบบกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู ้เรียนสามารถใช้ความรู ้

พื้นฐาน	สนับสนุนการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ที่น่าสนใจ	 (นิราศ	

จันทรจิตร.	2553	:	294)	ในขณะที่แนวคิดของการจัดการ

เรยีนรูด้้วยกระบวนการสร้างองค์ความรู	้(Constructivism)	

เป็นมมุมองการเรียนรูเ้พ่ือสร้างสรรค์ความรูส้�าคญั	ทีผู่เ้รยีน

สามารถก�ากับควบคุมในการได้มาขององค์ความรู้	 ตาม

ความเชือ่ของเพยีเจท์	(Piaget)	ทีย่นืยนัสนบัสนนุด้วยหลกั

ธรรมชาติว่า	 ผู้เรียนมีความพร้อมในการสร้างภาพของ

เหตุการณ์รอบตัวให้ปรากฏ	 และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทาง

กายภาพของตวัเองให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม	โดยธรรมชาตกิาร

เรียนรู้ของบุคคลจะน�าหลักการการสร้างความสมดุลด้าน

การรู้คิด	(process	of	equilibration)	ที่เกี่ยวข้องกับการ

ตอบสนองรบัรูข้้อมูลความรูเ้ข้าไว้ในหน่วยโครงสร้างข้อมลู

ทางสมอง	(schema)	พร้อมกับการปรบัเปลีย่นหน่วยข้อมลู

ดงักล่าวให้สอดรับกบัข้อมลูความรูใ้หม่	(Long	et	al.	2011	

:	 33)	 นอกจากนี้	 Dymoke	 (2011	 :	 50)	 ยังเห็นว่า	 

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 ได้สนับสนุน 

ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากเพื่อนผ่านการสนทนา	 และการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม	เพื่อน�าไปสู่ความเข้าใจใน

ความคิดรวบยอดของเนือ้หาบทเรยีนผ่านการมปีฏิสัมพนัธ์

ทางสังคม	การสนทนาและการท�างานร่วมกับผู้อื่น	รวมทั้ง

ความสัมพันธ์กับผู้สอนในด้านบวก	 ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวจะ

น�าไปสูก่ารเรยีนรูท้ีม่คีวามหมายส�าหรบัผูเ้รยีน	และการค้น

พบความรู้ใหม่ทีส่ร้างสรรค์	สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ	

จุไรวรรณ	เสาสูงยาง	(2553	:	102-142)	ที่พบว่า	แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	 โดยการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใช้สมองเป็นฐานมีประสิทธภิาพ

เท่ากับ	84.94/83.04	ผลการศึกษาของ	ส�าเรียง	จานเขื่อง	

(2554	:	157	:	164)	ทีไ่ด้พฒันาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สาร	

ตามแนวคดิสมองเป็นฐานทีย่ดึหลกัการของ	เคน	และคณะ	

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	พบว่า	ประสิทธภิาพ

ของกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร	 ตาม

แนวคดิสมองเป็นฐาน	มปีระสทิธภิาพ	เท่ากบั	77.34/74.81	

และผลการศึกษาของ	รติรมย์	บึงราษฏร์	(2556	:	58-67)	

ที่ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	

พบว่า	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตรคัตวิสิต์	ทีส่ร้างขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	78.04/76.25

	 3.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่ได้รับการจัด 

การเรยีนรูโ้ดยผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	และทฤษฎีคอน

สตรคัตวิสิต์	วชิาภาษาองักฤษ	มคีวามสามารถด้านการอ่าน

เพือ่ความเข้าใจหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ที่ปรากฏผลการวิจัยเช่นนี้	อาจเนื่อง

มาจากการจัดการเรียนรู ้โดยการผสานแนวคิดสมอง 

เป็นฐาน	และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	ได้มุ่งเน้นให้นักเรียน

ได้ทบทวนความรู้พื้นฐานเชื่อมกับความรู้ใหม่	 และเน้น

บรรยากาศแบบผ่อนคลาย	สามารถซึมซบัความรู	้และมกีาร

จัดกระท�าโดยตรงกับประสบการณ์	พัฒนาในทุกด้าน	รวม

ทั้งกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน	 ให้มีความกระตือรือร้น

ตลอดเวลา	เพื่อน�าไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

ที่เรียน	 โดยการน�าความรู้และกระบวนการทุกด้าน	 และ
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อารมณ์ของผู ้เรียนมาใช้พัฒนาความรู้ใหม่ให้ประสบ

ผลส�าเร็จ	 ช่วยให้สามารถปรับประสบการณ์ใหม่เข้ากับ

โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่ด้วยความใส่ใจ	 และแรงจูงใจ

ภายในสนับสนุน	 ซ่ึงหลักการเรียนรู ้ตามแนวคิดของ	

Woolfolk	(2010	:	309)	ทีเ่ห็นว่า	การจดักิจกรรมการเรยีน

ตามแนวคิดสมองเป็นฐานท่ีดี	 ควรจัดให้ผู ้เรียนเผชิญ

สถานการณ์ที่ยืดหยุ่น	ผ่านการมองเห็น	และการใช้ถ้อยค�า

อธบิายในสถานการณ์จรงิ	ตามเงือ่นไขการรบัรู	้ทีส่อดคล้อง

กบัความสนใจและท้าทาย	มคีวามกระตอืรอืร้น	ความอยาก

รู้อยากเห็น	 และปราศจากความเครียด	 สามารถช่วยให้ 

ผู้เรียนควบคุมอารมณ์	 และแรงจูงใจในการเรียนให้ตนเอง

ประสบผลส�าเร็จในการเรียนรู้ได้	 อีกทั้ง	 การเรียนรู้ตาม

แนวคดิสมองเป็นฐานยงัสอดคล้องกบัพฒันาการธรรมชาต	ิ

และศักยภาพของผู้เรียน	 ใช้กิจกรรมการเรียนท่ีสนับสนุน

และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ	และการ

แสดงออกที่ใช้ประสาทการรับรู้รอบด้าน	 โดยมุ่งให้ผู้เรียน

ได้ใช้กระบวนการเรียนท่ีเป็นระบบ	 ตามกรอบกิจกรรมที่

เสริมสร้างกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวและผ่อนคลาย	 เป็นการ

สร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีไม่กดดันผู้เรียน	ช่วยให้จดจ่อ

ในเงือ่นไขปัจจยัจากการกระท�าด้วยตนเอง	รวมทัง้หลกัการ

การเรยีนรูท้ีจ่ดัให้ได้เรยีนรูต้ามความถนดั	และสนใจจนเกดิ

ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน	 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการคิด	ตามขั้นตอนการน�าเข้าสู่

บทเรยีน	การแนะน�ากจิกรรมการเรยีนรู	้การน�าเสนอความ

รู้ใหม่	การฝึกทักษะ	และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(วิมลรัตน์	

สุนทรโรจน์.	 2553	 :	 66-67)	 ขณะที่กิจกรรมการเรียนรู้

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	

(Constructivist	Theory)	มคีวามเช่ือว่า	กระบวนการเรยีน

รู ้ของผู ้เรียน	 จะยึดบนพื้นฐานกระบวนการรู ้คิดและ

กระบวนการทางสังคม	 การเรียนรู้สิ่งใหม่จะต้องเช่ือมโยง

กับประสบการณ์เดิม	 ผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง

ปัญญาให้อยูใ่นภาวะสมดลุ	และการสร้างความขดัแย้งทาง

ปัญญา	การใช้หลักการ	Scaffolding	และ	ZPD	เพื่อน�าไป

สูก่ารเรียนรูท่ี้มคีวามสมบูรณ์	(Long	et	al.	2011	:	28,	44)	

แนวคิดการสร้างองค์ความรู	้ตามกรอบทฤษฎีด้านการรูค้ดิ

จะสนับสนุนให้ความส�าคัญในความมุ่งมั่นสนใจ	และความ

รบัผดิชอบในการเรยีนรูข้องตน	ผ่านกจิกรรมการใช้ค�าถาม

ของตนและการค้นพบความรู้	 (Self-questioning	 and	

Discovery)	 ภายใต้ทฤษฎีที่ศึกษาถึงการสร้างสรรค์การ

เรยีนรูท้ีเ่ช่ือมโยงกบัชวีติของผูเ้รยีน	โดยได้รบัการสนบัสนนุ

ให้เรียนรู้พ้ืนฐานเท่าที่จ�าเป็น	 และพอเพียงที่จะน�าไปใช้

ประโยชน์เพื่อค้นหาความรู้ความเข้าใจใหม่ด้วยตนเอง	

นอกจากนี้นักจิตวิทยากลุ่ม	Constructivist	ยังเชื่อว่า	การ

เรียนรู้จะเกิดขึ้นเม่ือผู้เรียนได้ปฏิบัติเพื่อจัดโครงสร้างด้าน

การรู้คิด	 ประกอบการสร้างแบบแผนประสบการณ์ขึ้น	 

ในด้านการรู้คิดของผู้เรียน	โดยผู้เรียนจะตอบสนองการรับ

รู้ประสบการณ์	ด้วยการสร้างกรอบความรู้ขึ้นภายในจิตใจ

ของตนในลักษณะโครงสร้างการรูค้ดิ	ซึง่เชือ่มโยงสอดคล้อง

กับกรอบทฤษฏีด้านการรู้คิด	ของ	Piaget,	Vygotsky	โดย

ลักษณะ	 ส�าคัญของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้	 ประกอบ

ด้วย	 1)	 วิธีการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนใช้กระบวนการปฏิบัติ	

เพื่อให้สร้างความคิดรวบยอดใหม่	 โดยใช้ความคิดความรู้

ในขณะนัน้	เชือ่มโยงกบัความรูป้ระสบการณ์เดมิ	2)	จดัการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้	 แทนที่จะใช้วิธีการรับมาจาก 

ผูส้อน	3)	จดัการเรยีนรูผ่้านกระบวนการด้านการรูคิ้ด	และ

ด้านสังคม	 (Cognitive	process	และ	Social	process)	 

4)	 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากส่ิงที่ปรากฏใน

บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	และ	5)	ความรู้และความเข้าใจ

ได้รบัการสร้างหรือพฒันาจากภายในตวัผู้เรียน	แทนการได้

รับจากภายนอกหรือรับมาจากผู้สอน	(Woolfolk.	2010	:	

312-313)	 จากเงื่อนไขดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการผสาน

แนวคิดสมองเป ็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต	์ 

วิชาภาษาอังกฤษ	 มีความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ

เข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 ตามที่ปรากฏในผลการ

วิจัยครั้งนี้	

	 4.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และ
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ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 วิชาภาษาอังกฤษ	 มีแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิท์างการเรยีน	หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน	อย่างมนียั

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้	

ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยการผสานแนวคิด

สมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 วิชาภาษา

อังกฤษ	 เป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเองมุ่งเน้นให้นักเรียน

ได้ค้นหาค�าตอบ	หรือหลังจากที่จัดกิจกรรมเสร็จ	นักเรียน

จะได้เสริมความรู้ทั้งค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 ที่ปรากฏใน

กิจกรรมเกมและท้าทายผู้เรียนให้ฝึกเดาความหมายของ 

ค�าศพัท์เหล่านัน้	ช่วยให้การเรยีนวชิาภาษาองักฤษเป็นเรือ่ง

น่าสนใจ	 จูงใจให้ติดตามบทเรียนอย่างต่อเน่ือง	 เน่ืองจาก

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ได้มุ่งเน้นให้

นักเรยีนแต่ละคนมโีอกาสสมัผสักจิกรรมในสถานการณ์ต่าง	

ๆ	แบบหลากหลาย	ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ	ความสามารถ

และความสนใจของผูเ้รยีน	ซึง่การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคิด

สมองเป็นฐาน	ในการวจิยัครัง้นี	้จะใช้กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุ

ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความสามารถทางสมองในการ

เรียนรู้ที่น่าสนใจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในการรับรู้ของตน	

กิจกรรมการเรียนจึงมีลักษณะท่ีแตกต่างกันตามบริบท

เงือ่นไขของเนือ้หาและผูเ้รยีน	รวมทัง้กจิกรรมยงัสนบัสนนุ

ให้ได้รับรูแ้ละแสดงออกในสิง่ท่ีเรยีน	ทีม่คีวามแตกต่างและ

เหมาะกบัความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน	เพือ่ให้น�าไปสู่

พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางภาษา	 การคิดให้เหตุผลผ่าน

ประสบการณ์เช่ือมโยงกับกิจกรรมในชั้นเรียน	 การสังเกต

ในมุมองเงื่อนไขข้อมูลท่ีน่าสนใจหลากหลายในการเรียนรู้	

ที่เหมาะกับวัยของผู้เรียน	 รวมท้ังสามารถเช่ือมโยงการใช้

สมองในการรับรู้และประมวลผลด้วยวิธีการท่ีง่ายไม่ซับ

ซ้อน	 ผู ้ เรียนได้วิเคราะห์และจัดระบบข้อมูลความรู ้ 

ให้เอื้อต่อการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 โดยครูจัดกิจกรรมให้

แสดงออกด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน	ตามความสามารถทาง

สมองของบุคคล	 ในสถานการณ์ที่น่าสนใจ	 จึงเป็นบริบท

เงือ่นไขของการเรียน	ทีส่นบัสนนุให้ผูเ้รยีนได้ใช้การคดิเชือ่ม

โยง	 และความเข้าใจเน้ือหา	 ท้ังด้านการคิดให้เหตุผลและ

สร้างความคิดรวบยอด	 ส่งผลให้ผู้เรียนสนใจติดตามสาระ

ส�าคัญในบทเรยีนอย่างต่อเนือ่ง	จนได้ค�าตอบทีต้่องการด้วย

ความพอใจ	และมเีหตผุลสนบัสนนุจงูใจในการแสดงออกที่

ผ่อนคลาย	อกีทัง้เป้าหมายหลกัของกจิกรรมการเรยีนรู้ตาม

แนวคิดสมองเป็นฐาน	 ยังมุ ่งเน้นออกแบบกิจกรรมที่

สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกและปฏิบัติที่หลากหลาย	

เพือ่กระตุน้เร้าให้สมองได้ตืน่ตวัพร้อมจะเรยีนรูใ้ห้บรรลุผล

ทั้งซีกซ้ายและซีกขวา	 มุ่งเน้นในกิจกรรมที่ให้ผู ้เรียนได้

อธบิาย	และขยายความ	เชือ่มโยงองค์ความรูท่ี้เกีย่วข้องกบั

ความรูใ้หม่	และการประยกุต์ใช้ความรู	้นอกจากนีผู้เ้รยีนที่

ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามกรอบแนวคิดสมอง

เป็นฐาน	 ได้รับโอกาสปฏิบัติกิจกรรมทั้งด้วยตนเอง	 และ

กลุ่มเพ่ือนผ่านประสบการณ์ทีร่บัรูส้มัผสัได้จากสถานการณ์

จรงิ	ให้สอดคล้องกบัความรูพ้ืน้ฐานเดมิและความสนใจของ

ตนเอง	 ซึ่งกิจกรรมที่ครูน�ามาออกแบบส่วนมากจะเป็น

เหตุการณ์เรื่องราวใกล้ตัวเอง	เชื่อมโยงกับสมองทั้งสองซีก	

ผ่านกจิกรรมทีใ่ช้ค�าถามผ่านข้อมลูความคดิรวบยอดในบท

เรยีน	เพือ่น�ามาใช้อธบิายให้เกดิความเข้าใจอย่างลุม่ลกึและ

มีความซับซ้อนมากขึ้น	 โดยที่ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความเป็น

อสิระในการเลอืกท�ากจิกรรมทีเ่สรมิสร้างการคดิ	ในรปูแบบ

ที่หลากหลายท้าทายและลุ่มลึก	 ครอบคลุมด้านการคิดใน

เชิงตรรกะ	 วิเคราะห์ไตร่ตรองและน�าไปสู่การคิดริเริ่มการ

ออกแบบ	 เพื่อน�าไปสู่การปรับใช้ในสถานการณ์อื่นที่มี

คุณค่า	รวมทั้งการใช้เหตุผลและควบคุมจิตใจอารมณ์	เพื่อ

ให้สามารถปรบัตัวและท�างานร่วมกับผูอ้ืน่ได้อย่างเหมาะสม	

(Caine	et	al.	2009	:	7-8)	ประกอบกับการจัดการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	ยังช่วยสนับสนุนแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน	 สอดคล้องกับความ

เหน็ของ	ชนาธปิ	พรกลุ	(2554	:	90-91)	ทีเ่หน็ว่า	การสร้าง

ความรู้ของผู้เรียนเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ข้อมูลความ

รู้ด้านความคิดรวบยอดในบทเรียน	 ที่ได้รับการสนับสนุน

ผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนหรือ

คร	ูผู้เรยีนจะอยูใ่นบรบิททีเ่กดิการเรยีนรูผ่้านกจิกรรมกลุ่ม

ที่ใช้ทักษะทางสังคม	 และให้ความร่วมมือในการสร้าง 

ความรู้	 สร้างสถานการณ์ท่ีผู้เรียนต้องปฏิบัติด้วยตนเอง 
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ได้เผชิญสิ่งที่เกิดขึ้น	ได้จัดการกับข้อมูลความรู้	ผ่านการใช้

ตั้งค�าถามและค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง	 มีความท้าทายใน

การส�ารวจคน้หา	และใช้ความคิดขั้นสงูชว่ยจดัระบบความ

รู้ความเชื่อของตนในการค้นหาค�าตอบ	 รวมท้ังกระตุ้นให ้

ผู้เรียนมีบทบาทส�าคัญในการเรียนรู้	โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีเชื่อม

โยงกับการจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและ

มคีวามท้าทาย	จากเงือ่นไขดงักล่าวจงึส่งผลให้นกัเรยีนทีไ่ด้

รับการจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน

และทฤษฎคีอนสตรคัตวิิสต์	ในวชิาภาษาองักฤษมแีรงจงูใจ

ใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน	หลงัเรยีนเพิม่ขึน้	ดงัทีป่รากฏในผล

การวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

	 	 1.1	 ผู ้สอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่าง

ประเทศ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	สามารถน�าแผนการจัดการ

เรยีนรูโ้ดยการผสานแนวคดิสมองเป็นฐาน	และทฤษฎคีอน

สตรัคติวิสต์	วิชาภาษาอังกฤษ	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้ในการ

จดักจิกรรมการเรียนรูไ้ด้	เนือ่งจากเป็นแผนการจดัการเรยีน

รูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ	มขีัน้ตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ	ผ่าน

การตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ	เป็นแผนการจดัการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ

เข้าใจ	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน	 โดยผู้ท่ีจะน�า

ไปใช้ควรศึกษาแนวคิด	 และทฤษฎี	 ขั้นตอนวิธีการจัด

กิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน	

	 	 1.2	 การจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิด

สมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 วิชาภาษา

องักฤษ	ผูส้อนควรศกึษาและความต้องการของผูเ้รยีน	เช่น	

การน�าส่ือการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและมี

ความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	 ระยะเวลาที่ใช้ในการ

จัดกิจกรรมควรจะมีความเหมาะสม	และกระชับไม่ยืดเยื้อ	

เป็นต้น

	 	 1.3	 ควรคัดเลือกบทอ่านให้มีความเหมาะสม

กับระดับชั้นเรียน	และบทอ่านควรมีความหลากหลาย

	 	 1.4	 ควรน�าการจัดการเรียนรู้โดยการผสาน

แนวคิดสมองเป ็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต	์ 

วิชาภาษาอังกฤษ	ไปศึกษาร่วมกับตัวแปรอื่น	ๆ 	เช่น	ความ

พึงพอใจในการเรียน	ความคงทนในการเรียน	เป็นต้น

	 	 1.5	 ควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็น

กนัเองกบันกัเรยีน	เพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้มปีฏิสัมพันธ์	

กับเพื่อน	และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

	 	 2.1	 ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู ้โดยการ

ผสานแนวคิดสมองเป็นฐานและทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต	์

วชิาภาษาองักฤษทีผู้่วจิยัพฒันาขึน้	กบัวธิสีอนอืน่	ๆ 	ทีห่ลาก

หลาย

	 	 2.2	 ควรน�าแผนการจัดการเรียนรู ้โดยการ

ผสานแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต	์

วิชาภาษาอังกฤษ	น�าไปทดลองกับนักเรียนหลาย	ๆ	ระดับ	

เพือ่จะได้ข้อสรปุผลการวจิยักว้างขวางและมัน่ใจมากยิง่ขึน้
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บเพื่อส่งเสริม

ความสามารถการคิดวิเคราะห์ส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

Development Learning Style using by Case Study based on Web for 

Enhance Analytical Thinking Ability Model for Higher Education Students

ปัณญาพัฒน์	ขันทอง1,	สนิท	ตีเมืองซ้าย2,	ทรงศักดิ์	สองสนิท3

Panyaphat	Kanthong1,	Sanit	Teemueangsai2,	Songsak	Songsanit3

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถการ

คดิวเิคราะห์ของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา	งานวจิยัสามารถแบ่งได้ดงันี	้1)	พฒันารปูแบบการเรยีนรู	้2)	ทดลองใช้รปูแบบ

การเรียนรู้	วิธีการด�าเนินการวิจัยเพื่อให้ได้มา	ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง	ขั้นตอนในการ

พัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ด�าเนินขั้นตอนตามกระบวนการของ	ADDIE	Model	เครื่องมือที่ใช้ในการ

วจิยั	ได้แก่	แบบสอบถามสภาพปัญหาการจดัการเรยีนการสอน	แบบวดัความสามารถการคดิวิเคราะห์	แบบสมัภาษณ์เชงิ

โครงสร้าง	 บทเรียนบนเว็บและแบบสอบถามความพึงพอใจ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 แบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 

กลุ่มทดลอง	จ�านวน	29	คนและกลุ่มควบคุม	จ�านวน	25	คน	

	 ผลการวจิยัพบว่า	รปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใช้กรณศีกึษาทีส่่งเสรมิความสามารถการคิดวเิคราะห์ของนกัศึกษาระดบั

อุดมศึกษา	ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก	5	 โมดูล	 ได้แก่	 โมดูลการเรียนรู้บนเว็บ	 โมดูลที่ปรึกษา	 โมดูลผู้เรียน	 โมดูล 

การเรยีนรูโ้ดยใช้กรณศีกึษา	โมดลูการประเมนิผล	การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยรปูแบบ

การเรียนรู้สูงกว่า	ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีแบบปกติ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	ค่าคะแนนความสามารถการคิด

วิเคราะห์ของผู้เรียนหลังเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	.01	และความพึงพอใจของ

ผูเ้รยีนท่ีเรยีนด้วยรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้อยูใ่นระดบัมาก	การวจิยัครัง้นีส้ามารถสรปุได้ว่า	รปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใช้กรณศีกึษา

เป็นฐานบนเว็บที่ส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์	 ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสามารถการคิดวิเคราะห์จาก

ตัวอย่างของกรณีศึกษาท่ีเป็นสถานการณ์ปัญหาให้ผู้เรียนได้พิจารณาตามขั้นตอนวิธีการเรียนรู้บนเว็บ	 เป็นรูปแบบการ

เรยีนรูท้ีส่ามารถน�าไปใช้ในการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน

กับผู้เรียนได้จริง

 ค�าส�าคัญ :	 รูปแบบการเรียนรู้,	 การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา,	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการจัดการ

เรียนการสอนบนเว็บ

1	นักศึกษาระดับปริญญาเอก	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ABSTRACT

	 This	research’s	objective	was	to	develop	an	online	case	study	based	learning	model	to	enhance	

critical	thinking	ability	of	students	in	higher	education	level.	The	research	was	divided	into	1)	developing	

the	learning	model,	and	2)	trying	out	the	learning	model.	The	research	method	that	used	to	develop	

the	learning	model	was	structured	interviews	and	ADDIE	Model	was	implemented	to	develop	learning	

instructions	followed	the	learning	model.	The	research	findings	found	that	the	online	case	study	based	

learning	model	to	enhance	critical	thinking	ability	of	students	in	higher	education	level	consisted	of	

five	modules	which	are	web-based	learning	module,	consulting	module,	student	module,	case	study	

learning	module,	assessment	module.	The	comparison	of	the	learning	achievements	between	two	

sample	groups	of	students	found	that	group	of	students	who	learned	with	the	learning	instructions	

scores	higher	than	the	students	who	learned	with	traditional	instructions	at	a	statistical	significance	at	

.01.	The	students	who	learned	with	the	online	instructions	had	the	posttest	critical	thinking	ability	

scores	higher	than	the	pretest	scores	statistically	significant	at	.01	and	the	satisfaction	of	the	students	

who	 learned	with	 the	online	 instructions	was	at	high	 level.	From	this	 research	study,	 it	could	be	

concluded	that	the	online	case	study	based	learning	model	to	enhance	critical	thinking	ability	can	

promote	students	to	think	critically	by	learning	from	case	studies	which	are	problem	situations	that	

allow	students	to	consider	a	problem	in	its	each	learning	step.	The	learning	model	can	be	effectively	

used	in	a	learning	practice	in	classrooms	and	also	can	be	used	as	a	learning	pattern	to	manage	teaching	

and	learning.

 Keywords :	Learning	model,	case	study	learning,	critical	thinking	ability,	and	web-based	learning

บทน�า

	 รากฐานทีส่�าคญัของการพฒันาคนและกลไกในการ

ขับเคลื่อนเพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์	4.0	สู่เวทีเศรษฐกิจโลก	

(World	Economic	Forum:	WEF)	ภายใน	5	ปี	 มีบาง

อาชีพที่หายไปมีอาชีพใหม่มาทดแทน	 การจัดการศึกษา

ปัจจุบันจึงมีผลกระทบกับการมีงานท�าในอีก	4	ปีข้างหน้า

การวางแผนเพื่อรองรับตลาดแรงงาน	 การเตรียมก�าลัง

คนในอนาคตจงึเป็นเรือ่งส�าคญัยคุปัจจบุนัเป็นโลกยคุดจิทิลั	

(Digital)	 วิถีชีวิตและการท�างานเป็นระบบไร้เอกสาร	 วิถี

การเรียนมีการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการเรียนการสอน

ในห้องเรียนใช้กระดานด�า	ใช้หนังสือ	เปลี่ยนเป็นการใช้สื่อ

ในการเรียนการสอนสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง	ๆ	ได้

จากโทรศัพท์เคลื่อนที่	ผู้สอนมอบหมายงานและตรวจงาน	

โดยผ่านระบบออนไลน์	 (สุมาลี	 ชัยเจริญ,	 2546)	 การน�า

เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้	 จึงเป็นหัวใจส�าคัญ

ของการปฏริปูการศกึษาในยคุปัจจบุนั	ความสามารถ	ความ

สนใจและการเรียนเรียนรู้ของผู้เรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลง

ไปจากรปูแบบเดมิ	หน่วยงานหรอืสถานศึกษาจงึต้องมกีาร

ปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียนการสอน	 เนื้อหา	วิธี

การเรียนรู้	ดังมาตราที่	24	แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ	พ.ศ.	2542	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	

2542)	ได้กล่าวถงึการจดัการเรยีนรูไ้ว้ว่าให้สถานศกึษาและ
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หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้ด�าเนนิการจดัเนือ้หาสาระกจิกรรม

ทีส่อดคล้องกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีนโดย

ให้ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากการปฏิบัติจริง

	 จากสถานการณ์การศกึษาไทยคาดการณ์ว่ารปูแบบ

การปฏิรูปการศึกษาจะสามารถน�าพาการศึกษาบรรลุเป้า

หมายของแผนพัฒนาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา	ฉบบัที	่12	

(พ.ศ.	 2560-2564)	 เมื่อไม่นานมานี้	 (ภาวิชา	 ทองโรจน์,	

2556)	WEF	(World	Economic	Forum)	เปิดเผยข้อมูล

ซึ่งจัดล�าดับผลการศึกษาในรูปแบบของรายงาน	 “The	

Global	Competitiveness	Report	2013-2014”	การ

ศึกษาของไทยอยู่ในล�าดับท่ี	 8	 ของอาเซียน	 โดยจัดเรียง

ล�าดับการศึกษาที่ดีที่สุดในอาเซียนไว้ดังนี้คือ	 1)	 สิงคโปร์	

2)	มาเลเชีย	3)	บรูไน	4)	อินโดนิเชีย	5)	ฟิลิปปินส์	6)	ลาว	

7)	กัมพูชา	8)	ไทย	9)	เวียดนาม	นอกจากผลการจัดล�าดับ

การศึกษาของ	WEF	ดังกล่าวแล้วสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	 2557)	 ยังพบว่าท่ีผ่านมา

คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (O-Net)	 อันได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ	 

วชิาคณติศาสตร์	วชิาวทิยาศาสตร์และวชิาสงัคมศาสตร์	พบ

ว่าคะแนนค่าเฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ	50	ในปีการศึกษา	2553	

มาตรฐานความสามารถในเรื่องของการคิดวิเคราะห	์

สงัเคราะห์	มวีจิารณญาณและความคิดสร้างสรรค์	(TIMSS:	

Trends	in	International	Mathematics	and	Science	

Study)	 จากสภาพปัญหาการศึกษายังสะท้อนถึงรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษายุคปัจจุบัน

สมุาล	ีชยัเจรญิ	(สมุาล	ีชยัเจรญิ,	2546)	พบว่าการเรยีนการ

สอนผู้เรียนต้องคอยรับความรู้จากผู้สอนและคิดตามผู้อ่ืน

มากกว่าการคดิด้วยตนเอง	องค์ความรูท้ีเ่ป็นการสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ให้กับสังคมยังไม่มีความเด่นชัดมากนัก	วิธีการเรียน

รู ้เดิมที่ครูผู ้สอนผูกขาดในการให้ความรู ้จะต้องเปลี่ยน

กระบวนทศัน์ใหม่ในลกัษณะทีผู่เ้รยีนจะต้องเรยีนรูเ้องมาก

ขึน้	โดยมผีูส้อนมหีน้าทีเ่ป็นผูช่้วยเหลอือ�านวยความสะดวก	

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์	 มีข้อ 

ค้นพบที่น่าสนใจว่าผู้เรียนมีความสามารถต�่าลงในด้าน

กระบวนการคิดวเิคราะห์	จากสถติสิถาบนัทดสอบทางการ

ศึกษาแห่งชาติ	 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา,	 2557)

จ�านวนผู้เข้าสอบ	 431,	 284	 คะแนนเฉล่ียเท่ากับ	 21.74	

จากคะแนนสูงสุด	 100	 และคะแนนต�่าสุดคือ	 0	 คะแนน 

ผลการประเมนิวิชาคณติศาสตร์นานาชาตโิครงการ	TIMSS	

(Third	 International	Mathematics	 and	 Science	

Student)	 การท�าข้อสอบที่เป็นการคิดวิเคราะห์และยก

ตัวอย่างเขียนในรูปแบบข้อความไม่ได้	 (ซูรายา	 สัสดีวงศ์,	

2555)	เพือ่สนบัสนนุประเดน็ดงักล่าวผูว้จิยัได้ท�าการศกึษา

ความสามารถการคิดวเิคราะห์ของผู้เรยีนในระดบัอดุมศึกษา	

โดยใช้แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ของ 

ผู้เรียนกับกลุ่มตัวอย่าง	 มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การวัดประเมิน

ผล	จ�านวน	214	คน	จากจ�านวนผู้ท�าแบบทดสอบทั้งหมด	

375	คน	คิดเป็นร้อยละ	60.80	ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมที่

ระดับคะแนน	25.16	จากคะแนนเต็ม	45	คะแนนผลของ

ค่าคะแนนไม่ได้อยูใ่นระดบัทีส่งูมากนกั	เป็นการสะท้อนให้

เห็นว่าจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งด�าเนินการพัฒนา

	 ความสามารถในการคดิวิเคราะห์เป็นทกัษะพ้ืนฐาน

ในการเรียนรู้และการด�าเนินชีวิตของบุคคล	 ช่วยให้ความ

สามารถในการตดัสินเป็นไปในทางทีถ่กูต้อง	(ทศินา	แขมมณ,ี	

2544)	 การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะส่งเสริมการเรียนรู ้	 

ที่ผู้เรียนจ�าเป็นต้องฝึกและพัฒนาให้เป็นนิสัย	 เพื่อขยาย

ความรู้	ประสบการณ์	ความคิดให้กว้างขวาง	ลึกซึ้ง	โดยน�า

เสนอความคิดจากเหตุไปสู่ผล	 คิดหาทางเลือกในรูปแบบ

ต่าง	 ๆ	 จนถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบในการตัดสินใจหา

ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด	น�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของ

บุคคลในการวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมทั้งการตัดสินใจ	

ด้วยการฝึกฝนจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา	

	 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเป็นอีกวิธีการ

หนึ่งที่น�ามาใช้ในการเรียนการสอนโดยเริ่มต้นที่มหาวิทยา

ลัยฮาร์วาร์ดในปี	 ค.ศ.1869-1870	 ผู้ที่น�ากระบวนการนี้ 

มาใช้	คือ	คริสโตเฟอร์	แลงเดล	(ChistopherC.Langdell)	
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(ปรีชา	 สมพืช,	 2556)	 การวิจัยน้ีจะใช้ค�าว่ากรณีศึกษา	

(Case	 Study)	 โดยน�ามาใช้สอนวิชาด้านกฎหมายและ

ทางการแพทย์	เมือ่บรูณาการเข้ากบัการเรยีนการสอนท�าให้

ผู ้เรียนเกิดการเรียนตามวัตถุประสงค์	 โดยศึกษาจาก

สถานการณ์ของปัญหาจากประสบการณ์	หรอืข้อเทจ็จรงิที่

ได้ผ่านการรวบรวม	น�ามาผนวกกบัระบวนการพฒันาความ

สามารถด้านการคดิวเิคราะห์	จากปัญหาทีซ่บัซ้อน	เกดิการ

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือระหว่าง

ครูผู้สอน	 เป็นการเปิดมุมมองทางความคิดท่ีหลากหลาย	

ท�าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และน�าไปสู่การแก้ไข

ปัญหา	 เนื่องจากสถานการณ์ที่ประสบพบมาเกิดจาก

สถานการณ์ที่เป็นจริง	 ท�าให้การตัดสินใจในการแก้ปัญหา

มีเหตุมีผลและเกิดประสิทธิภาพ	

	 เมื่อน�าหลักการ	 การคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้

ด้วยกรณีศึกษาน�าเสนอในรูปแบบของเรื่องราวเหตุการณ์

ต่าง	 ๆ	 ท�าให้ผู ้เรียนได้รู ้จักอภิปราย	 ถกเถียงและคิด

วเิคราะห์	ตดัสนิจากเหตแุละผลใช้แนวทางการแก้ไขปัญหา	

ด้วยวิธีการแยกแยะองค์ประกอบหน่วยย่อยของปัญหา	

(ประกอบ	คปุรัตน์,	2540)	การหาหลกัการมาวเิคราะห์องค์

ประกอบจากเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีเ่ผชญิปัญหาและ

เชือ่มโยงความสมัพันธ์จากเรือ่งราว	(ทศินา	แขมมณ,ี	2558)

สถานการณ์ที่ได้ศึกษาจากสภาพแวดล้อมท่ีใกล้เคียง	

เป็นการเปิดโอกาสในการมองในหลายแง่มมุ	ให้ผูเ้รยีนได้มี

ส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้สอน	

รับฟังความคิดเห็นมากกว่าการฟังจากผู้สอนอย่างเดียว	

	 จากแนวคดิดังกล่าว	ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิในการน�ารปู

แบบการเรียนรู้ด้วยกรณศีกึษาผนวกกบักบัการคดิวเิคราะห์	

โดยใช้เทคโนโลยีที่ เป ็นปัจจุบัน	 น�าเสนอในรูปแบบ

กระบวนการเรียนรู้	โดยสงัเคราะห์เป็นโมเดลการเรยีนรูใ้หม่	

เพือ่ให้ได้โมเดลการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพน�าไปทดลองใช้	

ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์	โดยใช้

ทรัพยากรเข้ามาช่วยสนับสนุนตามความสามารถในการ

เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณี

ศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่ส ่งเสริมความสามารถการคิด

วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

	 2.		เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู ้โดยใช้กรณี

ศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่ส ่งเสริมความสามารถการคิด

วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

	 3.		เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามรูปแบบการ

เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่ส่งเสริมการคิด

วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

	 4.	 เพื่อประเมินบทเรียนบนเว็บตามรูปแบบการ

เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บ

ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

	 5.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

ผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดย

ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน		

	 6.	 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการคิด

วิเคราะห์ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ

การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน

	 7.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

ผู้เรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใช้กรณี

ศกึษาเป็นฐานกบัผู้เรยีนกลุ่มควบคมุทีเ่รียนด้วยวธิกีารแบบ

ปกติ

	 8.	 เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห์หลังเรียน

ด้วยรูปแบบโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน

	 9.	 เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของผู้เรยีนทีเ่รยีนด้วย

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บที ่

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 ได้รปูแบบการเรยีนรูใ้นรปูแบบกรณศึีกษาทีจ่ดัเกบ็

ในรูปแบบของฐานข้อมูลบนเว็บท่ีช่วยส่งเสริมความ

สามารถการคิดวิเคราะห์	 ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับ
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เนื้อหาและกิจกรรมของบทเรียนบนเว็บ	 มีครูผู ้สอนท�า

หน้าที่เป็นโค้ชคอยช่วยเหลือและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้	สามารถเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์	 โดยมุ่งเน้น

ผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	กจิกรรมการเรยีนรู	้โดยใช้กรณศีกึษาเป็น

ฐานบนเว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห	์ 

ที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาความ

สามารถการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาตรีและเป็น

แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา

เป็นฐานบนเว็บบูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้รายวิชาตามแนวคิดการพัฒนาการศึกษาต่อไป

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ที่ใช้ในการด�าเนินงานวิจัยครั้งนี้	 ใช้กับ

นักศึกษา	สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-

คอมพิวเตอร ์ศึกษา	 และสาขาวิชาเทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา	ชั้นปีที่	1	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม

 กลุ่มตัวอย่าง ในการทดลองครั้งนี้	 ใช้วิธีคัดเลือก

ตวัแทนของกลุม่ตวัอย่างด้วยวธิกีารสุม่แบบกลุม่	(Cluster	

Random	Sampling)	ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะรูปแบบ

การเรียนรู้ที่มีความคล้ายคลึงกันจากนักศึกษาชั้นปีที่	1	ที่

ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา	ขัน้ตอนวธิแีละการเขียนโปรแกรม

เบื้องต้นส�าหรับครู	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	สังกัด

คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	โดยแบ่ง

ออกเป็น	2	หมู่	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	54	คน	และท�าการแบ่ง

เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	ดังนี้

	 1.	 กลุ ่มทดลอง	 เป็นกลุ ่มนักศึกษาสาขาวิชา

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา	

ทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใช้กรณศีกึษาเป็นฐานบน

เว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 จ�านวน	

29	คน

	 2.	 กลุ ่มควบคุม	 เป็นกลุ ่มนักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา	ที่เรียนแบบปกติ	จ�านวน	25	คน

 ขอบเขตเนื้อหา การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดย

ใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์	 ใช้เนื้อหาในรายวิชา	 1023204	ขั้นตอน

วิธีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นส�าหรับคร	ู

จ�านวนหน่วยกิต	 3(2-2-5)	 ในหลักสูตรการเรียนการสอน	

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีเนื้อหาที่ใช้การจัดการเรียน

การสอน	ทั้งหมด	13	หน่วยการเรียนรู้	มีเนื้อหาที่ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนดังนี้

	 หน่วยที่	1	 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนา

โปรแกรม

	 หน่วยที่	2		 การเขียนซูโดโค้ดและผังงาน

	 หน่วยที่	3		 พื้นฐานการค�านวณเชิงตรรกะ

	 หน่วยที่	4		 การเขยีนโปรแกรมด้วยโครงแบบล�าดบั

และแบบทางเลือก

	 หน่วยที่	5		 การเขยีนโปรแกรมด้วยโครงสร้างแบบ

ท�าซ�้า

	 หน่วยที่	6		 ความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม

ภาษา	JAVA,	ตัวแปร	และชนิดของข้อมูล

	 หน่วยที่	7		 การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกโดย

ใช้ภาษา	JAVA

	 หน่วยที่	8		 การเขยีนโปรแกรมการท�างานแบบวน

ซ�้าโดยใช้ภาษา	JAVA

	 หน่วยที่	9		 การท�างานของ	Array

	 หน่วยที่	10	สตริง	(String)

		 หน่วยที่	11	คลาสและออบเจก็ต์	(Class	and	Object)

	 หน่วยที่	12	การสืบทอด	(Inheritance)

	 หน่วยที่	13	พื้นฐานของ	Method
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ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย  

	 การด�าเนินงานวิจัยมีขั้นตอนการด�าเนินการดังนี้

 

 ขั้นที่ 1 น�าปัญหาท่ีค้นพบจากการศึกษาสภาพ

ปัญหาการจัดการจัดการเรียนการสอน	 มาใช้เป็นแนวทาง

ในการศึกษาหลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	 เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดของปัญหาที่ต้องการ

ศึกษาและวิธีการน�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหางานวิจัย

 ขั้นที่ 2	 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบั

การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง	 ประเด็นของการ

ก�าหนดข้อค�าถามทีใ่ช้ในการสมัภาษณ์เพือ่ให้สอดคล้องกับ

ประเด็นของปัญหาที่จะใช้ในการด�าเนินการวิจัย	

 ขั้นที่ 3 น�าแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง	น�าเสนอ

ต่อผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน	9	ท่าน	เพือ่ขอความคดิเหน็เกีย่วกบั

แนวคิดการด�าเนินการวิจัย	วิธีการ	องค์ประกอบพื้นฐานที่

จะน�ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้	 โดยสรุปเป็น

ประเด็นหลัก	 ๆ	 ส�าคัญน�ามาใช้เป็นแนวทางในการร่างรูป

แบบการเรียนรู้

 ขั้นที่ 4 น�าประเดน็หลกั	ๆ 	ทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์

เชิงโครงสร้าง	องค์ประกอบพื้นฐานที่ได้จากการสัมภาษณ์

มาใช้ก�าหนดแนวทางในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	 เพื่อร่างรูปแบบการเรียนรู้	 มีรายเอียดของการ

ศึกษาดังนี้	

	 	 4.1		 แนวคิดการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบ

ของการจัดการเรียนรู้

	 	 4.2		 แนวคิดเกี่ยวกับกรณีศึกษาองค์ประกอบ

การสอนด้วยกรณีศึกษา	 การสร้างกรณีศึกษาที่ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน

	 	 4.3		 แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บองค์

ประกอบพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ	 การ

ออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ	 การหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนบนเว็บ

	 	 4.4		 แนวคดิการคิดวเิคราะห์องค์ประกอบของ

การคิดวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ

ความสามารถการคิดวิเคราะห์

 ขั้นที่ 5 น�าเสนอร่างรูปแบบการเรียนรู้ต่อผู้ทรง

คณุวุฒ	ิเพือ่ประเมนิร่างรปูแบบการเรยีนรูท่ี้สงัเคราะห์	และ

เป็นการยนืยนัรปูแบบการเรยีนรูท้ีส่งัเคราะห์ขึน้ว่ามคีวาม

เหมาะสมสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาบทเรียนต่อไป

 ขั้นที่ 6 พัฒนาบทเรียนบนเว็บตามรูปแบบการ

เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่ส่งเสริมความ

สามารถการคิดวิเคราะห์	 มีรายละเอียดที่ใช้ในการพัฒนา

บทเรียนดังนี้

	 	 6.1	 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบั

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ	 องค์ประกอบพื้นฐานจากรูป

แบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บ

	 	 6.2	 ออกแบบและพฒันาบทเรยีนบนเวบ็ตาม

หลกัการของ	ADDIE	Model	มขีัน้ตอนในการออกแบบและ

พัฒนาดังนี้

	 	 	 6.2.1	 การวิเคราะห์	(Analysis)	ศึกษา

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างบทเรยีนบนเว็บ	

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนการสอน	องค์ประกอบด้าน

ทรัพยากรการเรียนรู ้	 ระบบการบริหารจัดการเนื้อหา

รายวชิา	การออกแบบหลักสูตรหรอืเนือ้หาทีใ่ช้ในการเรยีน
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การสอนบนเวบ็	(Course	Management)	การวดัประเมนิ

ผล	การช่วยเหลือผู้เรียน	การหาประสิทธิภาพของบทเรียน

บนเวบ็และการน�าไปใช้	วเิคราะห์องค์ประกอบและขัน้ตอน

วิธีในการจัดการเรียนการสอน	 วิเคราะห์ผู ้เรียนเพื่อใช้

ส�าหรับการเตรียมทรัพยากรและแหล่งสนับสนุนการเรียน

รู	้วเิคราะห์เครือ่งมอืทีน่�ามาใช้การจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอนผ่านเว็บ	

	 	 	 6.2.2	 การออกแบบ	 (Design)	 ในส่วน

ของการออกแบบผู้วิจัยแบ่งกระบวนกรออกแบบดังนี้

	 	 	 	 1)	 ออกแบบเนื้อหาที่ใช้ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ก�าหนดวัตถุประสงค์โดยใช้

เกณฑ์การประเมิน	6	ด้าน	1)	ด้านพุทธพิสัย	2)	ด้านทักษะ

พิสัย	 3)	 ด้านจิตพิสัย	 4)	 การวิเคราะห์หลักการ	 5)	 การ

แยกแยะองค์ประกอบ	6)	การเชื่อมโยงความสัมพันธ์

	 	 	 	 2)	 กลุม่ผูใ้ช้งานสามารถแบ่งได้

เป็น	3	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	ของการจัดการเนื้อหาความรู้

รายวิชา	รูปแบบกิจกรรม	กิจกรรม	ใบงาน	การวัดประเมิน

ผลและแหล่งทรพัยากรการเรียนรูส่้วนที	่2	กลุม่ผูส้อน	การ

บริหารจัดการเนื้อหา	การช่วยเหลือ	การมีส่วนร่วมในการ

จดักจิกรรมการเรยีนการสอน	การประเมนิผล	การสะท้อน

ผลการเรียนรู้	 การจัดหาและเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้	

ส่วนที	่3	ด้านผูเ้รยีน	การเรยีนรูต้ามรปูแบบ	การมส่ีวนร่วม

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 การสะท้อนผลการ

เรียนรู้	การสรุปประเด็นปัญหาและค�าตอบ

	 	 	 6.2.3	 การพัฒนา	 (Development)	 

ผู้วิจัยใช้	 Google	 Classroom	 เป็นเครื่องมือในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน	 การบริหารจัดการผู้ใช้งานบท

เรียน	การจัดการเนื้อหา	การทดสอบและประเมินผล	การ

ส่งเสริมการเรียนรู้	การบริหารจัดการข้อมูลไฟล์เอกสาร

	 	 	 6.2.4	 การน�าไปใช้	Implementation)

เป็นกระบวนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บตาม

รปูแบบการเรยีนรู้โดยใช้กรณศีกึษาเป็นฐานทีส่่งเสรมิความ

สามารถการคิดวิเคราะห์ในการหาประสิทธิภาพของบท

เรียนบนเว็บนั้นผู้วิจัยได้ด�าเนินการหาประสิทธิภาพ	ดังนี้

	 	 	 	 1)	 เป็นการทดสอบแบบหนึง่ต่อ

หนึ่ง	เป็นสุ่มผู้เรียนที่มีผลการเรียนในระดับ	สูง	ปานกลาง

และต�่า	 จ�านวน	 3	 คนเพื่อหาจุดบกพร่องในการปรับปรุง 

บทเรียนบนเว็บ	 ด ้วยวิธีการสุ ่มแบบเฉพาะเจาะจง 

จากผู้เรียนที่มีผลการเรียนสูง	 ปานกลาง	 และต�่า	 ทดสอบ 

การเรียนรู ้จากบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นในการหา

ประสทิธภิาพของ	นวตักรรมทีเ่ป็นบทเรยีนบนเวบ็ผูว้จิยัใช้

วิธีการประเมินจากประสิทธิภาพของกระบวนการ	 (E1)	

เป็นการประเมินจากการท�ากิจกรรมของผู้เรียนในหน่วย

การเรียนรู้เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 (E2)	

เป็นการประเมินผลลัพธ์	(Product)	ตามเกณฑ์	80/80	ค่า

ของ	E1/E2	(ชัยยงค์	พรหมวงศ์,	2520)

	 	 	 	 2)	 การทดสอบแบบกลุ่มย่อย	

เป็นการสุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเรียนรู้	จ�านวน	23	คน	ทดสอบ

การเรียนรู้จากบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น

	 	 	 6.2.5	 การประเมินผล	 (Evaluation)

เป็นขั้นตอนในการน�าเสนอบทเรียนบนเว็บต่อผู้เช่ียวชาญ	

จ�านวน	 7	 ท่าน	 เพื่อประเมินความเหมาะสมของบทเรียน

บนเว็บ	แบ่งการประเมินออกเป็น	3	ด้านได้แก่ด้านเนื้อหา	

ด้านเทคนิคและวิธีการ	และด้านการวัดประเมินผล

 ขั้นที่ 7 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้	 โดยใช้

กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่ส่งเสริมความสามารถ	การคิด

วิเคราะห์	 ที่พัฒนาในรูปแบบบทเรียนบนเว็บน�าไปใช้

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาขั้นตอน

วิธีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส�าหรับครู	 หลักสูตรครุ

ศาสตรบัณฑติ	มหาวทิยาลบัราชภฏัมหาสารคาม	ภาคเรยีน

ที	่2	ปีการศึกษา	2559ในการทดลองเพือ่เกบ็ข้อมลูการวจิยั

นั้น	ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยดังนี้

	 1)	 กลุ่มทดลอง	 (ER:	 Experimental	 Group)	

เป็นกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการ

แนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา	ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน

รู ้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บเพื่อส่งเสริมความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์	จ�านวน	28	คน

	 2)		กลุ่มควบคุม	(CR:	Control	Group)	เป็นกลุ่ม
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นักศึกษา	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	ที่เรียนด้วยวิธีแบบ

ปกติ	จ�านวน	25	คน

	 ในการด�าเนนิการทดลองนัน้	ผูว้จิยัมขีัน้ตอนวธิกีาร

ด�าเนินการดังนี้

 ขั้นเตรียม เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน

ทั้ง	 2	 กลุ่มที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 ท�าความ

เข้าใจและปฐมนิเทศรูปแบบการเรียนรู้ให้กับกลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุ	ทราบถงึจดุประสงค์ของการทดลอง	และ

วิธีการด�าเนินงานวิจัย

 ขั้นทดลอง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ 

ผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบดังนี้

	 1)	 วัดประเมินผลก่อนเรียน	ด้วยการทดสอบก่อน

เรียนกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	ด้วยแบบทดสอบวัด

ประเมินผลชุดเดียวกัน

	 2)	 ด�าเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแบบแผน

การทดลองการด�าเนินงานวิจัยท่ีวางแผนไว้	 โดยให้ผู้เรียน

กลุม่ทดลอง	ทดลองเรยีนด้วยรปูแบบการเรียนรูโ้ดยใช้กรณี

ศึกษาเป็นฐานบนเว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิด

วิเคราะห์	และกลุ่มควบคุมเรียนด้วยวิธีการรู้แบบปกติ

	 3)	 ด�าเนนิการวดัประเมนิผล	ด้วยการทดสอบหลงั

เรยีนกับกลุม่ทดลอง	ตามหน่วยกจิกรรมการเรยีนท่ีแบ่งตาม

โครงสร้างของรายวิชา

	 4)	 วัดประเมินผลความสามารถการคิดวิเคราะห์

ของผูเ้รยีน	ในหน่วยกจิกรรมการเรยีนรู	้ทัง้กลุม่ทดลองและ

กลุ่มควบคุม	 ติดตามพัฒนาการความสามารถด้านการคิด

วเิคราะห์จากการประเมนิผลคะแนนทีว่ดัตามวตัถุประสงค์

การเรียนรู้

 ขัน้ประเมินผล เป็นข้ันตอนการประเมินผลหลงัการ

เรียนรู้จากกิจกรรม	แบ่งการวัดประเมินผลดังนี้

	 1)	 ประเมนิผลความรูห้ลังเรียนตามหน่วยการเรยีน

รู ้ทั้งหมดด้วยการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน	 ตามแบบแผนการทดลองการด�าเนินงานวิจัยที	่

ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

	 2)	 ประเมนิผลความรูห้ลังเรียนตามหน่วยการเรยีน

รูท้ัง้หมดด้วยการท�าแบบวดัการคดิวเิคราะห์	ตามแบบแผน

การทดลองการด�าเนินงานวิจัยที่	 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม

	 3)		ประเมินผลความความพึงพอใจของผู ้เรียน

เฉพาะกบักลุม่ทดลอง	ทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถการ

คิดวิเคราะห์

	 4)	 น�าข้อมูลที่ได้จากแบบแผนการทดลองมา

วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การด�าเนนิงานวจิยั	ผูว้จิยัได้ออกแบบเคร่ืองมอืและ

วิธีการสร้างเครื่องมือในการหาประสิทธิภาพของบทเรียน	

การรับรองรูปแบบการเรียนและเครื่องมือที่ใช้ในการ

ทดลองใช้รูปแบบดังนี้

	 1.		แบบสมัภาษณ์เชงิโครงสร้างเป็นเครือ่งมอืใช้ใน

การเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์โดยใช้ข้อค�าถาม	ให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิด

เหน็แบบปลายเปิด	น�ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษากรอบ

แนวคิดของงานวิจัย	 และการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการ

เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บเพื่อส่งเสริมความ

สามารถการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

	 2.		แบบประเมนิรปูแบบการเรยีนรูเ้ป็นเครือ่งมอืที่

ใช้ในตรวจสอบและรับรองรูปแบบจากการที่ผู ้วิจัยได้

สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกรอบแนวคิดที่

ได้จากการสมัภาษณ์ท�าการสงัเคราะห์	ด้วยการน�าเสนอร่าง

รูปแบบการเรียนรู้ต่อผู้ทรงคุณวุฒิแบ่งการพิจารณาความ

เหมาะสมออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านเนื้อหารายวิชา	ด้วน

รปูแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนด้วยกรณศึีกษาทีส่่งเสรมิ

ความสามารถการคิดวิเคราะห์และด้านการออกแบบการ

เรียนการสอนบนเว็บเพื่อให้ผู ้วิจัยได้ท�าการแก้ไขและ

ปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสม

	 3.		บทเรียนบนเว็บตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่ส่งเสริมความสามารถการคิด
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วิเคราะห์เป็นบทเรียนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนเรียนรู้ตามวัตถุประสงค	์ ผู้วิจัยเลือกใช้การสร้างบท

เรียนบนเว็บจากระบบ	 Google	 Class	 Room	 ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการส ่วนของผู ้ ใช ้	 

การบริหารจัดการเน้ือหารายวิชา	 การสร้างแบบทดสอบ	

การประเมินผลผู้เรียน	 รวมถึงระบบความปลอดภัย	 การ

รายงานผลข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนทราบ

	 4.	 แบบประเมินบทเรียนบนเว็บตามรูปแบบการ

เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่ส่งเสริมความ

สามารถการคดิวิเคราะห์เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการตรวจสอบ

ความเหมาะสมของรูปแบบ	 ด้วยการประเมินค่า	 (Rating	

Scale)	แบ่งค่าคะแนนออกเป็น	5	ระดับ

	 5.	 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นชุด

ข้อสอบแบบปรนัย	(Multiple	Choice)	4	ตัวเลือกจ�านวน	

75ข้อ	

	 6.		แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนใช้วิธี

การประเมินค่า	 (Rating	 Scale)	 แบ่งค่าคะแนนออกเป็น	 

5	 ระดับ	 โดยก�าหนดหัวข้อของประเด็นค�าถามในการวัด	 

4	ด้านได้แก่	1)	ด้านเนื้อหาและเอกสารประกอบการเรียน

การสอน	2)	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	3)	ด้านการ

วดัประเมนิผล	4)	ด้านบุคลากรและข้อเสนอแนะต่อรปูแบบ

การเรียนรู้

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

	 การวิจัยครั้งน้ีใช้สถิติพื้นฐาน	 การหาค่าเฉลี่ย	 

ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบสมมุติฐานการ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถการ

คดิวเิคราะห์	ระหว่างกลุม่ทดลองทีเ่รยีนด้วยรปูแบบกจิกรม

การเรยีนรูโ้ดยใช้กรณศีกึษาเป็นฐานบนเวบ็	กบักลุม่ควบคมุ

ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบปกติ	 ผู้วิจัยใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย	Hotelling	T2

สรุปผลการวิจัย

 1.		ผลการสังเคราะห์รปูแบบการเรยีนรู้โดยใช้กรณี

ศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่ส ่งเสริมความสามารถการคิด

วเิคราะห์ของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาได้องค์ประกอบพืน้

ฐานของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมรีายละเอยีดดงั

ต่อไปนี้

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณี

ศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่ส ่งเสริมความสามารถการคิด

วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

	 	 1.1	 โมดูลการเรียนรู้บนเว็บ	 (Web	 Based	

Learning	Modules)	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 	 1.1.1	 น�าทาง	(Guide)	เป็นการน�าเสนอ

รปูแบบการเรยีนรูบ้นเวบ็ที	่เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิความเข้าใจใน

กระบวนการเรียนรู้และการล�าดับเนื้อหา	 วิธีการรู้จาก

กิจกรรม	 การส่งงาน	 การวัดประเมินผล	 เกณฑ์การวัด

ประเมนิผูเ้รยีน	การใช้เครือ่งมอืสนบัสนนุการเรยีนรูบ้นเว็บ	

การติดต่อสื่อสารกับผู้สอน	วิธีการสะท้อนผลการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนได้ทราบ	

	 	 	 1.1.2	 บทเรียน	 (Lesson)	 เป็นส่วน

ประกอบที่เชื่อมความสัมพันธ์ของระบบการเรียนการสอน

เข้าด้วยกัน	 ท�าให้ระบบสามารถท�างานประสานกันอย่าง

ลงตัว	ประกอบไปด้วยส่วนส�าคัญ	4	ส่วน	ได้แก่

	 	 	 	 1)	 การบริหารการจัดการเรียน

การสอน	(Course	management)	การบริหารจดัการส่วน
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ของผู้ใช้ทั้งระบบและการก�าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล	

ผ่านอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	

	 	 	 	 2)	 เนื้อหา	(Content)	เป็นการ

น�าเสนอเนือ้หาทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนกาสอนบนเวบ็แหล่ง

ทรัพยากรการเรียนรู ้ท่ีให้ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเองได้แก่	ไฟล์น�าเสนอผลงาน	ภาพ	ข้อความและวดิทิศัน์

บรรยายประกอบสื่อการสอนสนับสนุนการเรียนรู ้ของ 

ผู้เรียนอย่างเต็มรูปแบบ

	 	 	 	 3)	 ทรพัยากร	(Resource)	การ

จัดระบบการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ที่ใช้เป็นแหล่งการ

เรียนรู้	 กรณีตัวอย่างงานที่เป็นกรณีศึกษาที่ใกล้เคียงกับ

สถานการณ์จริง	 รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีสนับสนุน

การเรียนรู้ของกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บ

	 	 	 	 4)	 เครื่ อ งมื อที่ ช ่ วย ในการ

อ�านวยความสะดวก	(Facility	tools)	ในการจัดการเรียน

การสอนบนเว็บที่ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและ 

ผู้สอน	ในการปฏิสัมพันธ์	(Interaction	tools)แลกเปลี่ยน

การเรียนรู้ร่วมกัน	 ได้แก่	 การใช้	 E-mail	 และกระดาน

ข้อความสนทนา	 (Web-board)	 ผ่านกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บ

	 	 1.2	 โมดลูทีป่รกึษา	(Mentor	Modules)	เป็น

บทบาทหน้าทีข่องผูส้อนทีจ่ะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รยีนสามารถ

เรยีนรู้ตามรปูแบบทีไ่ด้จดัเตรยีมไว้ให้ได้	มรีายละเอยีดดงันี้	

	 	 	 1.2.1	 วิเคราะห์ผู้เรียน	 (Analysis)	 น�า

มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ 

ผู้เรียน	

	 	 	 1.2.2	 พิจารณาองค์ประกอบ	 (The	

element)	การเชื่อมโยงเนื้อหาที่สัมพันธ์กันและวิธีการให้

ความช่วยเหลือแก่ผู ้เรียนสามารถเรียนรู ้จากรูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างข้ึน	 ก�าหนดเป้าหมาย	

สาระการเรยีนรู	้ การเรยีนรู้ของกจิกรรมและองค์ประกอบ	

อื่น	ๆ	ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	

	 	 	 1.2.3	 ออกแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน	(Design	Activities	for	teaching)	โดยใช้

กรณีศึกษาในการเรียนรู ้ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง	

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงได้	

	 	 	 1.2.4	 อ�านวยความสะดวก	(Facilitator)	

จดัเตรยีมสภาพแวดล้อมและทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียนบนเว็บได้แก่	 แหล่งเรียนรู ้ที่เป็นกรณีศึกษา	

กระดานข่าวส�าหรับประชาสัมพันธ์หรือใช้ในการแสดง

ความคดิเหน็	การจดัการไฟล์เอกสารส�าหรบัให้ผูเ้รยีนได้ท�า

กิจกรรมร่วมกัน	รวมถึงทรัพยากรที่ช่วยส่งเสริม	สนับสนุน

ให้ผู ้เรียนสามารถแสวงหาความรู ้ได้ด้วยตนเอง	 ผ่าน

กจิกรรม	เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าและให้ค�าปรกึษาเมือ่ผู้เรยีนท�า

กิจกรรมการเรียนการสอน

	 	 	 1.2.5	 ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ ์	

(Support	Interaction)	เป็นผูส้งัเกตและเป็นผูใ้ห้การเสรมิ

แรง	 (Observer	and	Rein	 forcer)	ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

ปฏิสัมพันธ์	 การแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนการ

เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์บนเว็บ	

	 	 	 1.2.6	 ประเมินผลตามสภาพจริงและ

สะท้อนความคิด	 (Authentic	 Assessment	 and	

Reflector)	เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ

การกระท�าในทันทีโดยการส่งผลคะแนนและข้อเสนอแนะ

ผ่านจดหมาอิเล็กทรอนิกส์	 รวมทั้งข้อเสนอแนะผ่านการ

สนทนาทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล	

	 	 1.3		 โมดูลผู้เรียน	(Learner	Modules)

	 	 	 1.3.1	 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง	(Self-

Directed	 Learning)	 เป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์ที ่

ผู้สอนก�าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการ

สอน	เป็นผู้คิด	เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ	ค้นคว้า	แก้ไขปัญหาและ

ฝึกฝนการหาค�าตอบด้วยตนเอง	 ในการท�ากิจกรรมจะมี 

ผู้สอนค่อยให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ

	 	 	 1.3.2	 การมีส ่ วนร ่ วมในการเรี ยน	

(Participation)	 และการปฏิสัมพันธ์	 (Interaction)	 การ

แสดงความคิดเห็น	 การให้เหตุผลประกอบ	 ภายใต้กรอบ

การเรียนรู้ที่ผู้สอนก�าหนดให้	
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	 	 	 1.3.3	 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล	

(Participate	of	evaluate)	สะท้อนความคดิเหน็	จากการ

ท�ากิจกรรมการเรียนการสอน	 เพื่อผู ้สอนน�ามาใช้ใน

กระบวนการปรับปรุง	 เพิ่มเติมและแก้ไขข้อบกพร่องจาก

การจัดกิจการเรียนรู้

	 	 1.4	 โมดลูรปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใช้กรณศีกึษา	

(Case	Study	Modules	:	GLC	Modules)	มีขั้นตอนการ

เรียนรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ทั้งหมด	3	ขั้นตอนดังต่อไปนี้	

	 	 	 1.4.1	 ข้ันเตรียมการ	 (Guidance:	 G)	

เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในเบ้ือง

ต้นและท�าความเข้าใจถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการ

เรียนรู้	องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่น�ามาใช้ในการสนับสนุน

รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

	 	 	 1.4.2	 ขั้นการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา	

(Learning	Case	Study:	L)	

	 	 		 	 1)		 ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้เรียน

ตามเนื้อหาการเรียนรู ้ท่ีได้จัดเตรียมไว้ที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัญหาใช้เอกสารประกอบการบรรยาย	 หรือ 

ผู ้เรียนสามารถเลือกเรียนรู ้จากวิดิทัศน์ประกอบการ

บรรยาย	 ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ตามความสนใจ	จากทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้

	 	 	 	 2)	 ฝึกวเิคราะห์และสงัเกต	จาก

ตัวอย่างกรณีศึกษาจากห้องสมุดของกรณีศึกษา	 (Case	

Library)	 เป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้	

พจิารณาและวเิคราะห์ในการค้นหาค�าตอบจากสถานการณ์

ปัญหาใหม่ทีผู่ส้อนมอบหมายให้ท�า	โดยการสงัเกตจากการ

ตั้งประเด็นค�าถามและแนวทางในการวิเคราะห์หาค�าตอบ	

การหาเหตผุล	องค์ประกอบทีเ่กีย่วข้องและสอดคล้อง	และ

การเชื่อมโยงของตัวอย่างกรณีศึกษาที่ก�าหนดให้

	 	 	 	 3)	 เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนน�าเสนอ

ค�าตอบทีห่ลากหลายตามความเข้าใจของตนเองโดยและวธิี

การได้มาซึ่งค�าตอบจากรูปแบบอื่น	 ๆ	 จากสถานการณ์

ปัญหาที่ให้ฝึกปฏิบัติ	 ผู้สอนท�าการคัดแยกความคิดเห็นที่

ใกล้เคียงกันเป็นกลุ่ม	โดยยังไม่สรุปค�าตอบผิดหรือถูก	

	 	 	 	 4)	 น�าเสนอผลการอภปิรายเพือ่

ให้ได้ข้อสรปุหรอืข้อยตุ	ิทีจ่ะน�าไปใช้ในการการแก้ไขปัญหา	

ให้เหตุผลประกอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน

ด้วยกัน	 มีผู้สอนคอยให้ข้อเสนอแนะเพื่อไม่ให้ผิดประเด็น

การสนทนาและออกนอกเนื้อหา

	 	 	 	 5)	 ฝึกวเิคราะห์จากสถานการณ์

ที่เป็นปัญหาใหม่	 (New	 Situation)	 ให้ผู้เรียนได้ศึกษา	

พิจารณา	 แก้ไขตั้งประเด็นค�าถามและแนวทางในการ

วิเคราะห์หาค�าตอบ	ผู้สอนกระตุ้นให้เกิดการพิจารณา	หา

ค�าตอบ	 หาเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นของแต่ละ

บุคคล	 ก�าหนดประเด็นการสนทนาให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่มอบให้

	 	 	 	 6)	 ผู้สอนประเมนิผลผู้เรยีนจาก

การท�ากจิกรรม	ใบงาน	โดยใช้แบบบนัทกึความสามารถการ

คิดวิเคราะห์ในรูปแบบของคะแนน	 หลังจากเรียนรู้ด้วย

กิจกรรม

	 	 	 1.4.3	 ขั้นสรุปผล	(Conclusion:	C)

	 	 	 	 1)	 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้

แสดงความคดิเหน็เกีย่วกับสถานการณ์ของปัญหาจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนที่เกิดขึ้น	 เพื่อใช้ในการปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้หน่วยถัดไป	

	 	 	 	 2)	 ผู้สอนน�าคะแนนที่ได้จาก

การวัดประเมินความรู้ของผู้เรียน	สะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้

ทราบและข้อเสนอแนะจากการสังเกตการท�ากิจกรรมให้ 

ผู ้เรียนได้ทราบ	 น�าไปใช้ในการปรับปรุง	 พัฒนาความ

สามารถของตน

	 	 	 	 3)	 ผู้สอนพิจารณาสถานการณ์

ปัญหาที่ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ	 น�าไปใช้เป็นตัวอย่างของกรณี

ศึกษาของกลุ่มผู้เรียนถัดไป

	 	 1.5	 โมดูลการประเ มินผล	 (Evaluate	

Modules)	แบ่งการประเมินผลออกเป็นดังนี้

	 	 	 1.5.1	 การปฏิสัมพันธ์	 (Interactive)	

ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็น	 การให้เหตุผล
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ประกอบ	การวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่าง	การ

คดิวธิกีารแยกแยะองค์ประกอบทีเ่ป็นหน่วยย่อยและเชือ่ม

โยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยและหลักการที่

มีความสัมพันธ์กัน	

	 	 	 1.5.2	 การทดสอบย่อย	 (Test-Unit)	

เป็นการวดัและประเมนิผลในการเรยีนรูต้ามหน่วยการเรยีน

รู้ที่จัดขึ้น	 เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความสามารถของผู้

เรียนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีจัดขึ้นอย่างเป็นล�าดับขั้น

ตอน	

	 	 	 1.5.3	 การสอบประมวลผลความรู 	้

(Test-Examination)	 เป็นการประเมินผลจากการเรียนรู้

เมื่อผู้เรียนจนครบทุกหน่วย	

	 	 	 1.5.4	 การทดสอบความสามารถการคดิ

วิเคราะห์	(Test-Analytical	Thinking	Ability)	ด้วยแบบ

ทดสอบ	สามารถเขียนเป็นรูแบบการเรียนรู้

	 2.	 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณี

ศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่ส ่งเสริมความสามารถการคิด

วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาผลการประเมิน

ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้พบว่าความเหมาะ

สมอยู่ในระดับมาก	(x̄ =	4.36,	S.D.	=	0.35)	โดยภาพรวม

ความเหมาะสมของรูปแบบสูงสุด	 มี	 5	 หัวข้อได้แก่	 

1)	 รูปแบบการเรียนรู้	 มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการคิด

วเิคราะห์ของผูเ้รียน	2)	กจิกรรมการเรยีนรูส่้งเสรมิให้ผูเ้รยีน

ได้เรยีนรูอ้ย่างกระตอืรอืร้น	จากการศกึษาจากสถานการณ์

ที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริง	 3)	 การเรียนรู้จากกิจกรรม	 

ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และท�างานเป็นกลุ่มร่วมกัน	 4)	 ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาน�าพาผู้เรียนเข้าสู่บริบทการเรียนรู้และช่วย

กระตุ้นการค้นหาค�าตอบอย่างต่อเนื่อง	5)	การเรียนรู้จาก

กรณีศึกษาช่วยให้ผู ้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู ้และการ

ตดัสนิใจผูส้อนชีแ้จงแนวการสอนรายวชิาและวตัถปุระสงค์

ของการเรียนรู้อย่างชัดเจน	หลักการ	แนวคิดและทฤษฎีที่

น�ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้	มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับกระบวนการเรยีนรูท่ี้เป็นปัจจบุนั	บทบาท

หน้าที่ของผู้เรียนและบทบาทหน้าที่ของปรึกษามีความ

เหมาะสม	 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยส่ง

เสริมความสามารถการคิดองค์ประกอบของรูปแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้มีความ	การเรียนรู้จากสถานการณ์ใกล้

เคียงช่วยให้ผู้เรียนน�าไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและใช้

งานกับสถานการณ์ได้จริงการเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เป็น

ตัวอย่างใกล้เคียงสถานการณ์จริง	 ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียน

สามารถพิจารณาแยกแยะหลักการและองค์ประกอบจาก

ตัวอย่าง	 การเรียนรู ้จากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงและ

สถานการณ์ปัญหาใหม่	 ช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความ

สามารถในการคิด

	 3.	 ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามรูปแบบการ

เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่ส่งเสริมการคิด

วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในการน�ารูปแบบ

การเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองเพื่อหาประสิทธิภาพของบท

เรียนบนเว็บ	 สามารถแบ่งผลการทดลองออกเป็น	 2	 ส่วน

ดังนี้

	 	 3.1	 การทดสอบแบบหน่ึงต่อหน่ึง	 (One	 to	

One	 Testing)ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	

(E
1 
/E

2
)	 มีค่าเท่ากับ	 82.77/83.65	 พบว่าบทเรียนมี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 	 3.2	 การทดสอบกับกลุ่มย่อย	(Small	Group	

Testing)ผลการหาประสิทธภิาพตามเกณฑ์	80/80	(E
1 
/E

2
)	

มีค่าเท่ากับ	 82.36/83.76	 พบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 4.		ผลการประเมนิบทเรยีนบนเวบ็ตามรปูแบบการ

เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่ส่งเสริมการคิด

วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาผู้วิจัยแบ่งการ

ประเมินผลออกเป็น	3	ด้าน	พบว่าด้านเนื้อหา	เทคนิคและ

วิธีการและการวัดประเมินผลมีค่าความเหมาะสมของ 

บทเรยีนบนเวบ็มคีวามเหมาะสมอยใูนระดบัมาก	(x̄ =	4.60,	
S.D.	 =	 0.16)	 มีความเหมาะสมสามารถน�าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนได้	
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	 5.	 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ

ผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดย

ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน	 พบว่าผู้เรียนมีค่าคะแนนหลังเรียน

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่

ส่งเสริมความสามารถการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีน	(x̄ =	64.62,	
S.D.	=	3.87)	สงูกว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนก่อนเรียน	(x̄ =	30.86,	S.D.	=	4.34)	อย่างมีระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติที่	0.01 

	 6.		ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการ

คดิวเิคราะห์ของผูเ้รยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยรูปแบบ

การเรียนรู ้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานพบว่าผู ้เรียนมีค่า

คะแนนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 

เป็นฐานบนเว็บที่ส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์

หลังเรียน	 (x̄ =35.24,	 S.D.	 =	 4.51)	 สูงกว่าค่าเฉลี่ยผล

คะแนนความสามารถการคดิวเิคราะห์ก่อนเรยีน	(x̄ =	20.44,	
S.D.	=	4.77)	อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่	0.01

	 7.		ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

ผูเ้รียนกลุม่ทดลองทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใช้กรณี

ศกึษาเป็นฐานกบัผูเ้รยีนกลุม่ควบคมุทีเ่รียนด้วยวธิกีารแบบ

ปกตพิบว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

กลุ่มควบคุม	มีค่าเท่ากับ	36.84	และค่าเฉลี่ยของคะแนน

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุม่ทดลอง	มค่ีาเท่ากับ	64.62	

และค่าเฉลีย่คะแนนความสามารถการคดิวเิคราะห์ของกลุม่

ควบคุม	 มีค่าเท่ากับ	 28.36	 และค่าเฉลี่ยคะแนนความ

สามารถการคิดวิเคราะห์กลุ่มทดลอง	 มีค่าเท่ากับ	 35.48	

เมื่อท�าการทดสอบความแตกต่างด้วย	Hotelling	T2	มีค่า

เท่ากับ	581.466	มีค่า	Sig	เท่ากับ	.00	สามารถสรุปได้ว่า

ค่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและค่าคะแนนความ

สามารถการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

	 8.		ผลการหาค่าความสัมพันธ์ของคะแนนผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห์

หลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกับคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีค่าสหสัมพันธ	์ 

(r=	0.876)	อยู่ในระดับมาก	สามารถอธิบายสัดส่วนความ

แปรปรวนร่วมกันได้ร้อยละ	64

	 9.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาพบ

ว่าความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมากด้านการวัด

ประเมินผล	ด้านบุคลากร	ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับ

มาก	(x̄ =	4.37,	S.D.	=	0.19)	โดยความพึงพอใจสูงสุดอยู่

ที่ผู้สอนมีการน�าส่ือมาเพื่อประกอบการเรียนการสอนทุก

ครัง้ ผู้สอนช้ีแจงแนวการสอนรายวชิาและวตัถปุระสงค์ของ

การเรียนรู้อย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการเรียนการ

สอนมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้สอน

มีตัวอย่างของใบงานเป็นกรณีศึกษา	 น�ามาใช้เป็นแนวทาง

ในการศึกษาและเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียน

อภิปรายผล

	 จากการด�าเนินการวิจัย	ผู้วิจัยขอน�าเสนอประเด็น

ที่จะอภิปราย	4	ประเด็น	ดังต่อไปนี้

	 1.		องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการเรียน

รู้ตามแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ	ร่วมกับ

การใช้กรณีศึกษาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อ

ให้ผู้เรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยใช้กิจกรรมการเรียน

การสอนบูรณาการร่วมกับกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาความ

สามารถการคิดวิเคราะห์	 ได้องค์ประกอบที่เป็นรูปธรรมที่

น�ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้	 5	 โมดูลได้แก่	1)	การเรียนรู้

บนเว็บ	2)	ที่ปรึกษา	3)	ผู้เรียน	4)	รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษา	5)	การวัดและประเมินผล	ใช้เป็นองค์ประกอบ

พื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามหลักการ

ของADDIE	 Model	 ช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	 องค์ประกอบพื้นฐานที่ส�าคัญ

ทีท่�าให้กระบวนการจดัการเรยีนรูป้ระสพผลส�าเรจ็นัน้ผูว้จิยั

ค้นพบว่าส่วนส�าคัญของการเรยีนการสอนจะสามารถบรรลุ

ตามวตัถปุระสงค์และประสพผลส�าเรจ็ได้นัน้ต้องเกดิมาจาก	
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2	 ส่วนหลัก	 ๆ	 ได้แก่	 ผู้สอนและผู้เรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ	ทิศนา	แขมมณี	(ทิศนา	แขมมณี,	2558)	ที่ว่า

ผูส้อนต้องทราบและเข้าใจบทบาทของตนในฐานะทีป่รกึษา

ที่ค่อยช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ตาม

กระบวนของการจัดกิจกรรมผู ้สอนมีหน ้าท่ีจัดสรร

ทรพัยากรการเรียนรูม้าช่วยสนบัสนนุเพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เลือก

วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากวิธีการท่ีตนสนใจหรือตาม

ความสามารถของผูเ้รยีน	เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้าก

ประสบการณ์ด้วยสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับสถานการณ์

จริง	 ผู้สอนท�าหน้าที่สังเกตและให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอ

แนะในฐานะโค้ช	 เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการลงมือ

ปฏบิตัเิพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏบิตัใิห้มากกว่าวธิกีารสอนแบบ

บรรยาย	กระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการท�า

กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์เพื่อแลก

เปลี่ยนมุมมองทางความคิดและนอกเหนือจากน้ัน	 แจ้งให้

ผู้เรียนเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนอย่าง

ชดัเจนในการท�ากจิกรรมการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้โดย

ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกฎกติกา	 ของการท�ากิจกรรมอย่าง

เป็นระบบและมีวินัยอย่างเคร่งครัดผู้เรียนท�ากิจกรรมและ

ค้นพบค�าตอบด้วยตนเอง	 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท�า

กจิกรรมเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเชงิปฏสิมัพันธ์

ระหว่างผู ้เรียนด้วยกันและผู ้สอน	 รับฟังความคิดเห็น

มากกว่าการฟังจากผู้สอนอย่างเดียวมีกิจกรรมการเรียน

การสอนเป็นส่วนหลักท่ีใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการ

เรียนรู้มีเครื่องมือที่ช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกใน

การเรียนรู้อย่างเตม็ศกัยภาพ	มอีงค์ประกอบของกระบวนการ

วดัประเมนิมคีวามชดัเจนและเทีย่งตรง	สามารถตอบสนอง

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม	

ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวท่ีผ่านกระบวนการสังเคราะห์มา

แล้วนั้นช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัย

พัฒนาขึ้นสามารถด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างครบถ้วนและ

สมบูรณ์

	 2.	 ความสามารถการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนใน

การศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม	 พบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ของกลุ่มทอลองที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณี

ศึกษาเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์อยู่

ในระดับสูงมากกว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ

กลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีแบบปกติอยู่ในระดับปานกลาง	

รูปแบบการเรียนรู ้ช ่วยให ้ผู ้ เรียนสามารถวิเคราะห์

สถานการณ์ของปัญหา	โดยใช้เหตุผลประกอบแลกเปลี่ยน

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านการส่ือสารก่อให้เกิดการเรียนรู้และ

ประสบการณ์ใหม่	 มีการค้นคว้าหาค�าตอบมาใช้ในการ

อ้างองิเหตผุล	ทราบทีม่าทีไ่ปของข้อมลูทีใ่ช้ในการน�าเสนอ

อย่างเป็นข้ันตอน	 โดยยึดกระบวนการที่ช่วยในการเสริม

สร้างความสามารถการคิดวิเคราะห์	ประกอบไปด้วย	ด้าน

การวเิคราะห์หลกัการมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนสามารถมองเหน็ส่วน

ทีเ่ป็นจดุมุ่งหมายหลกัของประเด็นค�าถาม	จากสถานการณ์

ปัญหาที่ก�าหนดให้ทราบถึงโครงสร้างและการกระท�า	จาก

เหตกุารณ์จากเนือ้หาและกจิกรรมทีก่�าหนดให้	เชือ่มโยงไป

ยังการวิเคราะห์รายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบย่อยของ

เนื้อหาโดยมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

ย่อยอย่างเป็นเหตเุป็นผล	ในรปูแบบของกจิกรรมการเรยีน

รู้รายวิชาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในการเสริมสร้างความสามารถ

การคิดวิเคราะห์ของรูปแบบการเรียนรู้ผู้วิจัยเน้นการใช้

ประเดน็ค�าถามเป็นแนวทางในการเรยีนรู	้ก�าหนดข้อค�าถาม

เป็นล�าดับและขั้นตอนท�าการเช่ือมโยงค�าถามแต่ละข้อให้

กบัผู้เรยีน	ผู้เรยีนได้เรยีนรูแ้บบต่อเนือ่งเป็นเนือ้หาเดยีวกนั	

ผลลัพธ์ของค�าตอบที่ได้จากการท�ากิจกรรม	 เป็นรูปแบบ

การน�าเสนอค�าตอบที่หลากหลายใช้เหตุผลในการน�าเสนอ

ประกอบการอภิปรายและได้ค�าตอบของผลลัพธ์เป็น 

ค�าตอบเดียวกัน	 ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนสอบถามที่มา

ของค�าตอบของผู้เรียนคนอื่น	 ๆ	 เกิดเป็นแนวคิดใหม่ที่

สามารถหาค�าตอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง	

สอดคล้องกับงานวิจัยของของ	 ซูรายา	 สัสดีวงศ์	 (2555)	 

ได้ศึกษาค้นคว้าการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดย 

บรูณาการรปูแบบการพฒันาความคดิทางคณติศาสตร์และ
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แนวคดิการใช้ปัญหาเป็นหลกัเพือ่ส่งเสรมิความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	2	ซึ่งกล่าวถึงการ

แสดงความคิดเห็นท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ

สถานการณ์ปัญหาอย่างแท้จริงการเชื่อมโยงค�าตอบที่

ตนเองค้นพบจากความสัมพันธ์ของเหตุการณ์	การกระตุ้น

ความคิดท�าให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเกิดกระบวน

วางแผน	มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหาเหตุผลเพื่อหาข้อสรุป

ที่เหมาะสม	 การอภิปรายน�ามาซ่ึงการค้นพบค�าตอบ	 

ข้อสรุปและการสะท้อนความคิดน�าไปสู่การเลือกใช้วิธีใน

การแก้ไขปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพด้วยขัน้ตอนการพสิจูน์

ข้อเท็จจริงใช้เหตุผลประกอบการอภิปราย	 มีการวิพากษ์

ระหว่างความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์	 ความยุ่งยากของ

สถานการณ์และความซบัซ้อนของสถานการณ์ช่วยกระตุน้

การใช้ความคิดและเหตุผลท่ีน�ามาใช้ในการพิจารณา	 

เมื่อเจอสถานการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียง	 ผู ้เรียนใช้หลักการ

วิเคราะห์ที่ใกล้เคียงสถานการณ์เดิมมาใช้เป็นแนวทางใน

การวเิคราะห์และการตดัสนิใจในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ระบบ	 เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และให้ความ

สนใจกับงานและกิจกรรมของปัญหาถัดไป	 โดยมีการ

สอบถามผู้สอนถึงรูปแบบสถานการณ์ของปัญหาของบท

เรียนถัดไปก่อนการเรียนรู้จากกิจกรรม	 ซ่ึงมีส่วนช่วยใน

การกระตุ้นผู้สอนในการออกแบบกิจกรรมให้มีความสนใจ

เพิ่มมากขึ้นกว่าเนื้อหาเดิมที่เคยมอบหมายงานให้ผู้เรียน

ลงมือปฏิบัติ	 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวของผู้เรียน

นั้นสอนคล้องกับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ของ	Wilson	

(Wilson,	 J.W,	 2971)	 ในการแบ่งลักษณะพฤติกรรมการ

คิดวิเคราะห์ออกเป็น	5	ลักษณะ	คือ	1)	ความสามารถใน

การแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ ้นเคยของผู ้เรียน	 เชื่อมโยงไปสู ่ 

การเรียนรู้เนื้อใหม่	 ผู้เรียนสามารถแยกแยะองค์ประกอบ	

จัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ	น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ

การตัดสินใจ	 2)	 ค้นพบความสัมพันธ์ใหม่จากการแก้ไข

ปัญหาจากสถานการณ์ใหม่	3)	หาข้อพิสูจน์ของค�าตอบได้

ด้วยตนเอง	4)	สามารถวพิากษ์และหาข้อพิสจูน์จากการน�า

เหตุผลมาใช้ประกอบการอภิปราย	 5)	 สามารถน�าเสนอ

ข้อมลูและแสดงความสมเหตสุมผลมาใช้เป็นข้อสรปุการท�า

กจิกรรมร่วมกนัในเชงิวพิากษ์เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็	

ผ่านเครื่องมือปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์ช่วยอ�านวยความ

สะดวกในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้	 ผู้เรียนมีโอกาสใน

การน�าเสนอเหตุและผลตามหลักการแนวคิดที่ตนค้นพบ	

แลกเปล่ียนระหว่างผู้เรียนด้วยกัน	 กระบวนการรวบรวม

คามคดิเพือ่ให้ได้ข้อสรปุส่งเสรมิให้ผูเ้รียนเกดิทัง้ภาวะผูน้�า

และผู้ตามในเวลาเดียวกัน	 แสดงออกถึงการรับรู้	 รับฟัง

เหตุผลของผู้เรียนคนอื่นอย่างให้เกียรติ	 การเชื่อมโยงและ

การวเิคราะห์อย่างเป็นระบบของหน่วยการเรยีนรูส้ามารถ

น�ามาใช้เป็นต้นแบบของการเรียนรู ้ที่เป็นกรณีศึกษา

ตวัอย่างทีผ่่านกระบวนวเิคราะห์และกลัน่กรอง	ได้ประเดน็

ของการสรุปผลสะท้อนใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นต้น

แบบของการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ถัดไป	

	 3.	 การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาการเรียนรู้ที่ท�าให้

ผูเ้รยีนสามารถสร้างองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง	เป็นการสร้าง

องค์ความรู้ที่ถาวรและยั่งยืน	การมีแบบอย่างหรือต้นแบบ

ทีด่จีะช่วยเป็นแนวทางให้ผูเ้รยีนหรอืผูป้ฏบิติัตามเหน็แบบ

อย่างในการด�าเนนิการ	การด�าเนนิงาน	การปฏิบติัตนทีม่อง

เหน็ภาพทีช่ดัเจน	การสอนโดยใช้กรณศีกึษาจงึเป็นแนวทาง

ที่ผู้วิจัยได้น�ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ช่วย

สร้างต้นแบบของตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห	์

สงัเคราะห์ให้ได้องค์ความรูท้ีส่อดคล้องและใกล้เคยีงกบัสิง่

ทีเ่ป็นจรงิ	โดยน�ามาบรูณาการร่วมกนักับรายวชิาการเขยีน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส�าหรับครู	เพื่อให้ผู้เรียนได้

วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาที่ผู้สอนมอบหมาย

ให้ลงมอืวเิคราะห์และฝึกปฏบิตั	ิรปูแบบการสอนด้วยกรณี

ศึกษาที่น�ามาใช้ในการสอนนั้น	 ผู้วิจัยน�าเสนอสถานการณ์	

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากตัวอย่างของปัญหาด้วยวิธีการใช้ข้อ

ค�าถามช้ีประเด็นเป็นรายข้อและรูปแบบวิธีการวิเคราะห	์

การตอบค�าถามจากสถานการณ์ที่ก�าหนดให้	 วิธีการ

พิจารณาถึงประเด็นหลักของการพิจารณาปัญหา	 ค�าตอบ
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ของตัวอย่างในส่วนของพิจารณาสถานการณ์	การได้มาซึ่ง

ค�าตอบของการวิเคราะห์ได้องค์ประกอบย่อยของตัวอย่าง

ที่เป็นข้อมูลน�าเข้า	 (Input)	 กระบวนการ	 (Process)และ	

ผลลพัธ์	(Output)	เป็นวธิกีารให้ผูเ้รยีนได้พจิารณาตวัอย่าง

จากสถานการณ์ที่ผู้สอนท�าการวิเคราะห์เป็นตันแบบกรณี

ศึกษาให้ผู ้เรียนได้พิจารณาข้ันตอนกระบวนการแก้ไข

ปัญหา	 วิธีการค้นหาค�าตอบจากสถานการณ์	 วิธีการตอบ

ค�าถามให้สอดคล้องและตรงประเดน็	การให้เหตผุลของค�า

ตอบ	 ผลลัพธ์ของค�าตอบที่ได้จากการสรุป	 จากการสรุป

ประเด็นของต้นแบบกรณีศึกษาพบว่าพฤติกรรมกิจกรรม

และรูปแบบที่น�าเสนอต่อผู้เรียน	 ท�าให้ผู้เรียนเกิดความ

สนใจในสถานการณ์ของตัวอย่าง	 มีการใช้ค�าถามเพ่ิมเติม

มาใชป้ระกอบเปน็เหตผุลของการตอบค�าถามของตวัอยา่ง	

ผูเ้รียนไม่เกดิความตรงึเครยีดจากการวเิคราะห์สถานการณ์

ปัญหา	มคีวามสนใจเพิม่มากขึน้ในการเรยีนรูจ้ากหน่วยการ

เรียนรู้ก่อนหน้า	จากการสังเกตการท�ากิจกรรมของผู้เรียน

ในแบบออนไลน์มฝีากข้อค�าถาม	การตอบค�าถามการส่งงาน

จากกิจกรรมใบงาน	 ส่งงานก่อนถึงระยะเวลาที่ก�าหนดให้

ส่ง	มกีารสอบถามผูส้อนถงึกจิกรรมใบงานของหน่วยถดัไป	

เพือ่ผูเ้รียนจะได้เตรียมตวัในการอ่านเนือ้หารายวชิามาก่อน

ล่วงหน้า	 พฤติกรรมการเรียนรู ้จากรณีศึกษาของกลุ ่ม

ทดลอง	มีความแตกต่างจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม

ควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ	 สืบเนื่องมาจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่างใน

การเรียนรู้	 เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

ให้ได้มาซึง่ค�าตอบทีต่รงและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์มาก

ทีส่ดุ	การตอบค�าถามของผูเ้รยีนมกีระบวนการวเิคราะห์ใน

ทุกขั้นตอนของการตอบค�าถาม	 โดยมีการยกตัวอย่าง

ประกอบการอภิปราย	 การให้เหตุผลในการสนับสนุนค�า

ตอบ	 แนวทางการตอบค�าถามจากสถานการณ์ปัญหาที่

ก�าหนดมคี�าตอบทีห่ลากหลาย	ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความสงสยั	

สนใจ	ใฝ่รู	้ใคร่ถาม	มกีารสอบถามผูเ้รยีนคนอืน่	ถงึทีม่าของ

ค�าตอบและเหตุผลของการตอบค�าถาม	 ผู้เรียนเกิดการ

ปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนความคิดระหว่างกัน	 เม่ือเกิด

สถานการณ์ของค�าตอบที่ไม่สามารถสรุปผลออกมาอย่าง

ชดัเจน	มกีารสอบถามผูส้อนในการช่วยพจิารณาการตดัสนิ

ใจจนได้ค�าตอบสดุท้าย	ได้เป็นต้นแบบของกรณศีกึษาทีน่�า

มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากรณีศึกษาตัวอย่างใหม่

แก่ผู้เรียนกลุ่มถัดไป	 ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน

ก่อให้เกิดรูปแบบการคิดท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่าง 

ผู้เรียนด้วยกัน	 โดยมีผู้สอนสังเกตการณ์ให้ค�าปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะ	 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้อง

กับทักษะและความสามารถที่ควรมีในการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่	21	อย่างแท้จริง

	 4.		ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผลการน�า

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บที ่

ส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์กับผู ้เรียนกลุ ่ม

ทดลอง	น�ามาใช้ในการเปรียบเทียบกับผู้เรียนกลุ่มควบคุม

ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบปกติ	พบว่าผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห์

ของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู ้ที่

พัฒนาขึ้นมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุม

ทีเ่รียนด้วยวธิแีบบปกต	ิเนือ่งมาจากกิจกรรมการเรียนด้วย

รปูแบบช่วยเอือ้และอ�านวยความสะดวกในการเรยีนรูใ้ห้แก่

ผู้เรียน	 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียนของ

เนือ้หาได้ด้วยตนเองโดยไม่จ�ากดัในเรือ่งของเวลาและสถาน

ที	่ล�าดบัของเนือ้หามคีวามชดัเจน	เนือ้หาทีใ่ช้ในการจดัการ

เรยีนการสอนมกีารฝึกปฏบิตัใินการลงมอืท�าด้วยตวัผูเ้รยีน

เอง	ผูเ้รยีนสามารถเลอืกรปูแบบการเรยีนรูต้ามความสนใจ

ของตน	 มีการประเมินผลตามศักยภาพการเรียนรู ้ของ 

ผูเ้รยีนในทกุหน่วยกจิกรรมการเรยีนรูม้กีารมอบหมายงาน

อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะการลงมือปฏิบัติ	 

มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะมากกว่าการท่องจ�า

เอกสาร	มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและ

ผู้เรียนด้วยกันและช่องในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน

และผูส้อน	ทัง้ในแบบทีเ่ป็นสาธารณะและแบบเป็นส่วนตวั	

ผู้เรียนสามารถสอบถามหรือปรึกษาเพื่อขอค�าแนะน�าและ

ข้อเสนอแนะได้ตลอดระยะของการเรียนการสอน	 โดยมี
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ระบบการแจ้งเตอืนผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	ช่วยให้การ

เรยีนรูข้องผูเ้รียนมเีป้าหมายและแนวทางอย่างชดัเจนด้วย

บทเรยีนและเนือ้หาทีจั่ดอย่างเป็นล�าดบัขัน้	ผูเ้รยีนควบคมุ

การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและรูปแบบที่ผู้เรียน

ถนัด	 ซึ่งการเรียนรู้ของผู ้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบและ

แนวคิดท่ีแตกต่างกันท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

แนวคิดที่หลากหลาย	 ท�าให้ได้มาซึ่งตัวอย่างการวิเคราะห์

ที่ผู ้ เรียนแต่ละคนสามารถค้นหาค�าตอบมาใช้ในการ

ประกอบ	สนบัสนนุเหตผุลประกอบการอภปิราย	สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	มรกต	หมั่นวิชาและคณะ	(มรกต	หมั่นวิชา

และคณะ,	2556)	ที่ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้คุณภาพการจัดการ

เรียนสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมาจากการที่ 

ผู้เรียนมีสไตล์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน	 ผู้สอนมีหน้าท่ีเป็น 

ผูช่้วยเหลอือ�านวยความสะดวกและการใช้ค�าถามให้ผูเ้รยีน

ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 ด้วยวิธีการน�าเสนอข้อมูลที่เป็น

ตัวอย่าง	 เป็นแนวทางในการช้ีแนะและเป็นตัวช่วยให้การ

พิจารณาของผู้เรียนสอดคล้องและตรงประเด็นกับค�าตอบ

ในการแก้ไขปัญหา	 หรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงมากที่สุด	

การมีตัวอย่างท่ีสามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้

เพื่อเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน	 ให้ผู้เรียนได้

เรยีนรู้จากสถานการณ์ปัญหาทีใ่กล้เคยีงกบัสถานการณ์จริง

จะช่วยเสริมทักษะในการคิดและการตัดสินใจท่ีแม่นย�ามา

ยิ่งขึ้นการมอบหมายงานช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

โดยผูเ้รยีนจะกระตอืรือร้นในการท�างาน	สถานการณ์ทีม่อบ

หมายให ้ฝ ึกปฏิบัติ เป ็นสถานการณ์ที่ ใกล ้ เคียงกับ

สถานการณ์จริง	กจิกรรมช่วยส่งเสรมิการคดิและการสงัเกต

จากงานทีม่อบหมายให้ท�า	ผูเ้รยีนกล้าแสดงออกและกล้าที่

จะสอบถามในเรื่องของการเรียนในบทเรียนมากขึ้น	 

ข้อค�าถามที่ใช้ในการถามตอบเป็นกรณีตัวอย่างให้ผู้เรียน

คนอื่นได้คิดวิเคราะห์สถานการณ์ตาม	 เกิดเป็นประเด็นใน

การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน	 ได้แนวความคิดจาก

หลากหลายผูเ้รียน	ช่วยระดมความคดิในการหาข้อสรปุ	น�า

เสนอโดยใช้เหตุผลประกอบการอธิบายทุกครั้ง	 ผู้เรียนมี

ความสุข	มีวินัยในการเรียนรู้	มีความรับผิดชอบมากขึ้นใน

กระบวนการเรียนและการท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ยอมรบั

ผลของคะแนนที่สะท้อนกลับและน�ากลับมาใช้ในการ

ปรับปรุงการเรียนรู้ในกิจกรรมของเนื้อหาถัดไปเสมอ

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัยมีปัจจัยที่เอื้อต่อความส�าเร็จดังนี้

	 1.	 ในการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบั

การสร้างแบบสอบถามนั้นผู้วิจัยต้องท�าการศึกษาวิธีการ

สร้างข้อค�าถามให้ครอบคลุม	 เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดของ

ปัญหาน�ามาใช้เป็นแนวทางในการร่างรปูแบบการเรยีนรู	้ถ้า

ข้อค�าถามนั้นไม่ครอบคลุมอาจส่งผลให้ต้องท�าการด�าเนิน

การวิจัยใหม่	 และต้องด�าเนินการซ�้าจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่

สอดคล้อง

	 2.	 การจับประเด็นของข้อค�าตอบที่ได้จากการ

สัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญ	ผู้วจิยัต้องพึง่ระวงัในการจบักลุ่ม

ข้อค�าถามให้มคีวามชัดเจนและไม่ให้เกดิความซ�า้ซ้อน	เพือ่

ให้การตอบข้อค�าถามทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์มปีระสิทธภิาพ

มากที่สุด	 น�ามาใช้ในการก�าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยที่

ต้องการศึกษา	

	 3.	 การสังเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานเป็นส่วน

ส�าคญัท่ีท�าให้รปูแบบการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาข้ึนมคีวามสมบรูณ์	

การเชื่อมโยงองค์ประกอบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องให้มีความ

สัมพันธ์กัน	 ได้รูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพน�าไปใช้

ในการจดัการเรยีนการสอนและพฒันาเป็นบทเรยีนบนเวบ็

ได้จริงนั้น	ผู้วิจัยต้องศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และชัดเจน

	 4.	 การน�ารปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใช้กรณศีกึษาเป็น

ฐานบนเว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ของ

นักศึกษาไปใช้นั้น	 ควรมีการประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจ

แนวทาง	 รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา	 ประโยชน์

และผลลัพธ์ที่ขึ้นกับผู้เรียนและผู้สอนอย่างชัดเจนเกิด

ทัศนคติเชิงบวกต่อรูปแบบการเรียนรู ้	 เป็นผลให้การ

ประสทิธภิาพของผลลพัธ์และการให้ความร่วมมอืในการท�า
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กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง

	 5.	 ควรวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่น	 ๆ	 เกี่ยวกับองค์

ประกอบทีช่่วยส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูแ้ละความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 เพื่อน�า

มาใช้พฒันารูปแบบสิง่แวดล้อมการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 6.	 มีการพัฒนาระบบสนับสนุนส่วนของการช่วย

เสริมศกัยภาพการเรียนการสอนแบบอจัฉรยิะ	(Intelligence)	

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู ้ของผู ้เรียนแบบ

อัตโนมัติ	เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียน

ได้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของบทเรียน

	 7.	 มีระบบที่ช่วยกลั่นกรองการจัดเก็บฐานข้อมูล

ทีเ่ป็นตัวอย่างของกรณศีกึษาทีเ่ป็นกรณใีหม่และมรีะบบใน

การคัดกรองกรณีศึกษาเก่าที่ความคล้ายคลึงกัน	 จัดให้อยู่

ในรูปแบบกลุ่มรวมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการ
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รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม

กรณีศึกษาต�าบลโคกคอน อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

The model of elderly care based on the community culture for social 

development Kokkorn sub-district Thabodistrict Nongkhai province

พิภพ	หัสสา,	เสาวภา	สุขประเสริฐ,	สุวารีย์	ศรีปุณณะ

PipopHassa,SaowapaSukprasert,	SuwareeSripoona

บทคัดย่อ

	 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมมีแนวคิดการดูแลผู้สูงอายุคือการตอบแทนผู้มี

พระคุณซึ่งเป็นฐานวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีวิธีการดูแลใน	2	ระดับ	คือ	(1)	ระดับครอบครัว	มีบุตรหลานเป็นผู้ดูแลหลักใน

เรื่องจิตใจและการให้บทบาทส�าคัญในครอบครัว	เช่น	การให้ความเคารพนอบน้อม	การให้บทบาทตัดสินใจในครอบครัว	

และการปรบัวธิกีารสือ่สารเพือ่เสรมิก�าลงัใจผูส้งูอาย	ุ(2)	ระดบัชมุชน	โดยมกีลุม่	ผู้น�าชมุชน	องค์กร	หน่วยงาน	และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นผู้ดูแลสนับสนุน	 มีกิจกรรมส�าคัญคือ	 การจัดงานบุญประเพณีที่แสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุ	

การจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการฟื้นฟูชมรมผู้สูงอายุ	

 ค�าส�าคัญ :	การดูแลผู้สูงอายุ,	วัฒนธรรมชุมชน,	การพัฒนาสังคม

Abstract

	 The	model	of	elderly	care	based	on	the	community	culture	for	social	development	which	the	

concept	was	to	repay	the	gratitude	that	was	the	strong	cultural	base.	There	were	2	levels	of	elderly	

care	as	follows	:	1)	The	family	level	which	was	performed	by	the	family	members	to	play	the	major	

role	on	mental	health	and	provided	the	roles	of	cares	as	paying	respect,	letting	the	elderly	to	have	

decision	making	in	the	family	and	adjusting	the	communication	to	enhancement	the	elderly’	mental	

health.	And	2)	the	community	level	was	performed	by	the	community	leaders	and	members	of	local	

sectors	to	support	the	activities	such	as	the	traditions	for	paying	respect,	the	wisdom	transfer	and	the	

rehabilitation	of	the	elderly	club.

1	นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิชาพัฒนาสังคม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์,	ดร.,	สาขาวิชาพัฒนาสังคม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์,	ดร.,	สาขาวิชาพัฒนาสังคม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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บทน�า

	 การส�ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยของ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 จ�านวน	 5	 ครั้งที่ผ่านมา	 พบว่า	

ประเทศไทยมีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 ใน

อนาคตแนวโน้มประชากรที่มีอายุ	65	ปีขึ้นไปจะมีจ�านวน

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ประชากรวัยท�างานท่ีมีอายุระหว่าง	

30-64	 ปี	 จะยังคงเติบโตระยะหน่ึงจากน้ันจะเริ่มลดลง	

ประชากรช่วงอาย	ุ15-29	ปี	และกลุม่อายแุรกเกดิถงึ	14	ปี	

ก�าลงัเริม่หดตวัลง	ประชากรวยัสงูอายเุพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็

ในช่วงปี	พ.ศ.	2543-2563	หลังปี	พ.ศ.	2563	ประชากรที่

มีอายุเกิน	 45	 ปีขึ้นไปคาดว่าจะเพิ่มจ�านวนมากขึ้น	 และ

หลังจากปี	 พ.ศ.	 2583	 เป็นต้นไปจะเป็นการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรที่มีอายุมากกว่า	 65	 ปีเท่าน้ัน	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2557	 :	 23)	

จากจ�านวนประชากรผูส้งูอายทุีเ่พิม่ขึน้นี	้ส่งผลส่งผลต่อวัย

แรงงงานที่ต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุประกอบกับ

ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนไปตามยุคโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยท้ังทางด ้านการเมือง	

เศรษฐกจิ	สงัคม	และเทคโนโลยผีลกระทบต่อแบบแผนการ

ด�าเนินชีวิตของครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไป	 สมาชิกใน

ครอบครัวมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม	การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นท�าให้เกิดความสั่นคลอนของสถาบันครอบครัว	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์หรือ

พันธะระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว	สภาพครอบครัวมี

ความอ่อนแอ	 ไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ีส่งผลต่อ

การดูแลคนในครอบครัวท่ีเป็นผู้สูงอายุท่ีต้องการการดูแล

ทางสุขภาพ	 และจิตใจ	 ในขณะท่ีบุตรหลานมีภาระด้าน

หน้าที่การงาน	ท�าให้การดูแลผู้สูงอายุลดลง	 ก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อผู้สูงอายุ	เช่น	ถูกปล่อยให้อยู่ตามล�าพัง	ไม่ได้รับ

ความสนใจดแูลเท่าทีค่วร	โดยเฉพาะผูส้งูอายใุนชนบทเป็น

จ�านวนมากถูกทอดทิ้งให้รับภาระเลี้ยงดูหลาน	 เนื่องจาก

พ่อแม่ไปประกอบอาชีพต่างถิ่น	 ท�าให้ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในวัย

ควรจะได้พักผ่อน	 ต้องรับผิดชอบดูแลเด็กที่ยังช่วยตนเอง

ไม่ได้	ในภาวะที่ผู้สูงอายุเองก็ต้องการให้ดูแลเกื้อหนุนด้วย

สภาพร่างกายทีเ่สือ่มลงตามวยั	ผูส้งูอายทุีเ่คยเป็นเสาหลกั

ในการผลิต	 ต้องเปลี่ยนสภาพเป็นผู้ต้องพึ่งพิง	 กิจกรรมที่

เคยปฏบิตัไิด้เมือ่สมยัเป็นหนุม่สาว/วัยแรงงาน	กอ็าจท�าได้

ช้าลงหรือท�าไม่ได้เลย	 ผู้สูงอายุบางส่วนกลายเป็นคน

ทุพพลภาพโดยปริยาย	 (ปราโมทย์	 ประสาทกุล,	 ศุทธิดา	

ชวนวัน	และกาญจนา	เทียนลาย,	2552	:	110-111)

	 ต�าบลโคกคอนอ�าเภอท่าบ่อ	 จังหวัดหนองคายมี

ความส�าคัญที่เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์	

ประมาณ	3,000	ปี	โดยมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่

แสดงถึงการตั้งหลักแหล่งของกลุ่มคนเริ่มขุดพบแหล่งวัตถุ

โบราณบ้านโคกคอนในปี	 พ.ศ.	 2536	 ที่บ้านนางน้อม	 

พุทธชัย	จากการขุดบ่อน�้าตื้นซึ่งมีความลึก	6	เมตร	โดยมี

หลักฐานที่พบคือ	บักอ้อฮ่อ	 (โครงกระดูกที่เป็นส่วนศีรษะ

ถึงบั้นเอว	มีฟันครบทุกซี่)	ต่อมามีการขุดพบหลาย	ๆ	แห่ง

ในบรเิวณใกล้เคียง	นอกจากการพบโครงกระดกูแล้วยงัพบ

วตัถโุบราณและของมีค่าอืน่	ๆ 	อกีเป็นจ�านวนมาก	มกีารน�า

ออกมาจ�าหน่ายทั้งในหมู่บ้านและต่างจังหวัด	บ้างก็เก็บไว้

เองต่อมามกีารส�ารวจและขุดค้นสภาพแหล่งโบราณคดบ้ีาน

โคกคอน	โดยส�านกังานโบราณคดแีละพพิธิภณัฑสถานแห่ง

ชาติที่	7	ขอนแก่น	วันที่	15	กุมภาพันธ์	-	1	เมษายน	2544	

พบหลักฐานที่ส�าคัญเช่น	 หลุมฝังศพที่มีโครงกระดูกของ

มนุษย์สมัยโบราณ	 ข้าวของเครื่องใช้	 เช่น	 เคร่ืองมือเหล็ก	

เครื่องมือหินขัด	 เครื่องมือหินกะเทาะ	 ขวานหิน	 หม้อดิน

เผาแบบไม่มีสีแต่มีเป็นลายเล็บขูด	 และลายเชือกทาบ	

ลูกปัดหินสีลูกปัดแก้วก�าไล	ฆ้องบั้ง	(กลองมโหระทึก)	และ

ชื่ออ�าเภอท่าบ่อก็มาการท�าบ่อเกลือที่ชุมชนโคกคอน	แล้ว

ขนมาลงท่าเรือเรอืทีบ้่านท่าครกเรอื	รวมชือ่เป็นท่าบ่อเกลอื	

และเป็นอ�าเภอท่าบ่อในปัจจุบัน

	 ต�าบลโคกคอนมีวัฒนธรรมประเพณีการดูแลผู้สูง

อายุที่สืบทอดกันมายาวนาน	คนในชุมชนยังมีค่านิยมเรื่อง	
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“ความกตัญญู”	 ของบุตรหลานท่ีมีต่อบุพการี	 การเลี้ยงดู

พ่อแม่ยามแก่ชรา	ทีส่�าคญัคนทกุช่วงวยัในชุมชนเหน็ความ

ส�าคัญของผู้สูงอายุ	ให้ความเคารพยกย่องผู้สูงอายุ	ถือเป็น

ร่มโพธิ์ร่มไทรของบุตรหลานและในชุมชน	 เป็นผู้มีคุณค่า

ความดี	ประสบการณ์	ภูมิปัญญา	ความรู้ความสามารถที่ดี

มีคุณค่าที่ถ่ายทอดให้คนจากรุ่นสู่รุ่นเร่ือยมา	 เป็นผู้ให้ค�า

ปรกึษา/ดแูลบตุรหลาน	การประกอบพธิกีรรมงานประเพณี

ต่าง	ๆ 	กม็ผีูส้งูอายเุป็นผูน้�าด้านพธิกีรรมพฒันาการการดแูล

ผูสู้งอายใุนต�าบลโคกคอนในอดีตมบีตุรหลานเป็นผู้ดแูลพ่อ

แม่เมื่อยามแก่เฒ่า	 นอกจากนี้ยังมีระบบเครือญาติ	 และ

สังคมชุมชนช่วยกันดูแลอีกช้ันหนึ่งพอมาถึงยุคปัจจุบัน

ครอบครัวก็ยังเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการดูแลท้ังด้าน

ร่างกาย	ด้านจิตใจ	ด้านสังคม	ด้านปัญญา	และด้านสภาพ

แวดล้อม	แต่เน้นความทนัสมยัเศรษฐกจิแบบทนุนยิมทีเ่น้น

การสร้างรายได้	การพัฒนาด้านวัตถุ	การมีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกในชีวิตประจ�าวัน	 ชุมชนต�าบลโคกคอนก็ได้รับผล

ของการพัฒนา	 เริ่มมีความเป็นสังคมเมืองการเดินทางมี

ความสะดวก	 ผู้คนมีการอพยพและ/หรือเดินทางเข้าไป

ท�างานในตัวอ�าเภอ	หรือตัวจังหวัดมากขึ้น	สภาพดังกล่าว	

ท�าให้คนในครอบครัวมีเวลาดูแลซึ่งกันและน้อยลงส่งผลก

ระทบต่อการดูแลผู้สูงอายุของชุมชน	 ขณะเดียวกันการ

ท�างานร่วมของภาคีหน่วยงานยังขาดระบบฐานข้อมูล	 ใน

การวางแผนยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

	 จากความส�าคัญและสถานการณ์ดังกล่าวท�าให ้

ผูว้จัิยมคีวามสนใจศกึษาเพือ่สร้างรปูแบบการดูแลผูส้งูอายุ

บนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมด้วยการวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี	โดยใช้

ทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณ	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.		เพือ่ศกึษาสภาพผูส้งูอาย	ุและการดแูลผูส้งูอายุ

ของต�าบลโคกคอน	อ�าเภอท่าบ่อ	จังหวัดหนองคาย

	 2.		เพ่ือวเิคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทาง

ในการดแูลผูส้งูอายบุนฐานวฒันธรรมชุมชนเพือ่พฒันาสงัคม

	 3.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุบนฐาน

วัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม

	 4.	 เพือ่ประเมนิผลการพฒันารปูแบบด้านความพงึ

พอใจ	และด้านความเหมาะสมของรปูแบบการดแูลผูส้งูอายุ

บนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุบน

ฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม	 เป็นการวิจัยเชิง

ปฏบิตักิารแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	action	research-

PAR)	โดยใช้ทั้งวิจัยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ	(Qualitative	

method)	 และวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ	 (Quantitative	

method)	 มาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	 มี

กระบวนการก�าหนดกรอบในการด�าเนินงานวิจัยอย่างมี

ส่วนร่วมกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์

สภาพปัญหา	การออกแบบวจิยั	การวางแผนการปฏิบตังิาน	

การวิเคราะห์	และสรุปบทเรียนผลการด�าเนินงาน

 1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายมี	 2	 กลุ่ม	 คือ	

กลุ่มเป้าหมายระดับครอบครัวและชุมชน	ที่ประกอบด้วย 

ผู ้สูงอายุและผู ้เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในต�าบล 

โคกคอน	อ�าเภอท่าบ่อ	จังหวัดหนองคาย

	 	 1.1	 กลุ่มเป้าหมายระดับครอบครัว	 จ�านวน	

532	คน	แบ่งเป็น	2	กลุม่	คอื	กลุม่ผูส้งูอายจุ�านวน	300	คน	

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	232	คน

	 	 1.2	 กลุ่มเป้าหมายระดบักลุ่มและองค์กร	แบ่ง

เป็น	8	กลุ่ม	จ�านวน	184	คนได้แก่	1)	ชมรมผู้สูงอายุต�าบล

โคกคอนจ�านวน	 5	 คน	 2)	 สภาวัฒนธรรมต�าบลโคกคอน	

จ�านวน	4	คน	3)	อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	 (อสม.)

จ�านวน	73	คน	4)	 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลโคกคอน	จ�านวน	6	คน	5)	ผูน้�าชมุชน	จ�านวน	51	คน	

6)	สมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลโคกคอน	จ�านวน	9	คน	

7)	 ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลโคกคอนจ�านวน	 

6	คน	และ	8)	ครอบครัวอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	จ�านวน	

30	ครอบครัว
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 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้เครื่องมือเก็บ

รวบรวมข้อมูลดังนี้

	 	 2.1	 ประเด็นทบทวนเอกสาร

	 	 2.2	 แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง	 (Semi-

structured	interview)

	 	 2.3	 ประเด็นสนทนากลุ่ม	 (Focus	 group	

schedule)

	 	 2.4	 ประเด็นประชาคมหมู่บ้านและต�าบล

	 	 2.5	 แบบประเมินความพึงพอใจใช้ในการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อ

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรม

ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมของผู้สูงอายุ

	 	 2.6	 แบบประเมินความเหมาะสมใช้ในการ

ประเมนิความเหมาะสมของผูส้งูอายแุละผูด้แูลผูส้งูอายตุ่อ

รูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือ

พัฒนาสังคม

 3.  การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยท่ีเป็น

ภาคีในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นท่ีท�าการเก็บข้อมูลแบบมี

ส่วนร่วมโดยมีขั้นตอนดังนี้

	 	 3.1		ท�าความเข้าใจเครื่องมือเก็บข้อมูลกับ 

ผู้ช่วยนักวิจัย	

	 	 3.2	 เก็บข ้อมูลโดยการสัมภาษณ์ระดับ

ครอบครวั	ได้แก่	สมัภาษณ์ผูส้งูอายุ	จ�านวน	300	คน	ผูด้แูล

ผู้สูงอายุ	จ�านวน	232	คน	ระดับกลุ่มองค์กรและหน่วยงาน	

จ�านวน	184	คน	

	 	 3.3	 การสนทนากลุ่มองค์กรและหน่วยงานที่

มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ	 จ�านวน	 4	 ครั้ง	 ครั้งที่	 1	

สนทนากลุ ่มกับชมรมผู ้สูงอายุต�าบลโคกคอนและสภา

วฒันธรรมต�าบลโคกคอน	ครัง้ที	่2	สนทนากลุม่องค์กรและ

หน่วยงาน	ครัง้ที	่3	สนทนากลุม่ผูด้แูลผูส้งูอายใุนครอบครวั

ครั้งที่	4	สนทนากลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุ	

	 	 3.4	 การประชาคมเพือ่ค้นหารปูแบบการดแูล

ผู้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมในระดับ

หมู่บ้านจ�านวน	3	ครั้ง	

	 	 3.5	 ร่างรูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุบนฐาน

วฒันธรรมชมุชนเพือ่พฒันาสังคม	เป็นการจดัเวทรีะดบัต�าบล	

มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	33	คน	จากภาคีต่าง	ๆ	ได้แก่	1)	ผู้สูง

อายุ	2)	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	3)	อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	

(อสม.)4)	ผู้น�าชุมชน	5)	สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล

โคกคอน	(ส.อบต.)	และ	6)กรรมการหมู่บ้านทางชุมชนได้

เลือกโครงการเพื่อปฏิบัติการทดลอง	 คือ	 “ครอบครัว

ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ”	 ด้วยเหตุผลที่ว่า	 ครอบครัว

เป็นหัวใจหลักในการดูแลผู้สูงอายุ	 ผู้สูงอายุจะมีความสุข

มากเมื่อลูกหลานในครอบครัวหรือผู้ดูแลให้ความส�าคัญ

และใส่ใจในการดูแล

	 	 3.6	 ออกแบบการวิ จั ยปฏิบัติ โครงการ	

“ครอบครัวต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ”	มีผู้เข้าร่วมได้แก่	

1)	 ผู้สูงอายุ	 2)	 ผู้ดูแลผู้สูงอายุจ�านวน	 3)	 อาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้านจ�านวน	 4)	 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลโคกคอน	 5)	 ชมรมผู้สูงอายุจ�านวน	 

6)	สมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลโคกคอน	และ	7)	นายก

องค์การบรหิารส่วนต�าบลโคกคอนมคีรอบครวัอาสาเข้าร่วม

กิจกรรมจาก	7	หมู่บ้าน	จ�านวน	30	ครอบครัว

	 	 3.7	 ด�าเนินการโครงการ	“ครอบครัวต้นแบบ

ในการดูแลผู้สูงอายุ”

	 	 3.8	 ตดิตามประเมนิผล“ครอบครวัต้นแบบใน

การดูแลผู้สูงอายุ”	จ�านวน	2	ครั้ง

	 	 3.9	 ถอดบทเรียน	“ครอบครัวต้นแบบในการ

ดูแลผู้สูงอายุ”

 4.  การตรวจสอบข้อมูล (Data checking) ใช้

การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ 

สามเส้า	 (Triangulation)	 (Bamik,	 B.J.	 1993,	 47-52)	 

ทัง้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล	(Data	triangulation)	

และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล	

(Methodological	 triangulation)	 (สุภางค์	 จันทวานิช,	

2556	:	129-130)ดังนี้

  4.1	 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล	 (Data	

triangulation)	เป็นการตรวจสอบด้วยข้อมลูทีไ่ด้จากแหล่ง
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ข้อมูลท่ีต่างกันทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคลเวลาที่แตกต่างกัน	

สถานที่แตกต่างกัน	

	 	 4.2		 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธกีารรวบรวม

ข้อมูล	(Methodological	triangulation)	เป็นการตรวจ

สอบข้อมลูทีไ่ด้รบัด้วยวธิกีารเก็บข้อมูลด้วยวธิทีีแ่ตกต่างกนั	

ได้แก่	 การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารการเก็บข้อมูลจาก

สัมภาษณ์	การสนทนากลุ่ม	และสุดท้ายเป็นการตรวจสอบ

ข้อมูลด้วยการจัดเวทีประชาคม

 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 	 5.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา	(Descriptive	analysis)	

	 	 5.2	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	(Standard	deviation)

ผลการวิจัย

 1.  ผลการศกึษาสภาพผูส้งูอายแุละการดแูลผูส้งู

อายุของต�าบลโคกคอน

  1.1		 สภาพผู้สูงอายุต�าบลโคกคอน

	 	 	 ปัจจบุนัต�าบลโคกคอนมีท้ังหมด	7	หมูบ้่าน	

มีประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด	4,277	คนเป็นผู้สูงอายุ	

65	ปี	ขึ้นไป	จ�านวน	375	คน	คิดเป็นร้อยละ	8.77	จากการ

เก็บข้อมูลผู้สูงอายุท่ีมีอายุ	 65	 ปี	 ข้ึนไปท้ังหมดจ�านวน	 

300	คน	พบว่า	

	 	 	 1)		สถานภาพผู้สูงอายุ	 อาศัยอยู่กับคู่

สมรส	151	คน	คิดเป็นร้อยละ	50.34	ส่วนผู้สูงอายุที่เป็น

หม้าย	มีจ�านวน	134	คน	คิดเป็นร้อยละ	44.67	แบ่งเป็นผู้

สงูอายหุญงิเป็นหม้ายถงึ	95	คน	คดิเป็นร้อยละ	70.90	ขณะ

ที่ผู้สูงอายุชายเป็นหม้าย	 39	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 29.10	

สะท้อนว่าผู้สูงอายุหญิงมีชีวิตยืนยาวกว่าผู้สูงอายุชาย

	 	 	 2)	 ด้านการศกึษาพบว่า	ผูส้งูอายจุบการ

ศึกษาระดับประถมศึกษา	จ�านวน	219	คน	คิดเป็นร้อยละ	

73	(โดยการศกึษาภาคบงัคบัในยคุนัน้คอืช้ันประถมศกึษา)	

ผู้สูงอายุที่จบต�่ากว่าระดับประถมศึกษามีจ�านวน	 59	 คน	

คิดเป็นร้อยละ	19.67	ไม่ได้ศึกษาจ�านวน	12	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 4.00	 ระดับมัธยมศึกษา	 จ�านวน	 5	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 1.67	 ส่วนผู้สูงอายุที่จบระดับปริญญาตรี	 (เป็น

ข้าราชการที่เกษียณแล้ว)	ซึ่งมีเพียง	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	

0.34

	 	 	 3)	 ด้านการประกอบอาชพี	มผีูสู้งอายไุม่

ได้ประกอบอาชีพจ�านวน150	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 50.00	

ประกอบอาชีพเกษตรกร	 จ�านวน	 97	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

32.33	 ซึ่งเป็นผู้สูงอายุตอนต้น	 ผู้สูงอายุท่ีประกอบอาชีพ

ค้าขายจ�านวน	24	คน	คิดเป็นร้อยละ	8.00	รับจ้างทั่วไป

จ�านวน	19	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.33	จักสานจ�านวน	5	คน	

คดิเป็น	ร้อยละ	1.67	และข้าราชการบ�านาญ	จ�านวน	2	คน	

คิดเป็นร้อยละ	0.67	ตามล�าดับ

	 	 	 4)	 ด้านรายได้	 มีผู้สูงอายุไม่ได้ประกอบ

อาชีพจ�านวน	 150	คน	คิดเป็นร้อยละ	 50.00	 โดยมีบุตร

หลานเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดู	 และมีเบ้ียยังชีพผู ้สูงอายุช่วย

สนับสนุนเพิ่มเติม

	 	 	 5)	 ด้านสุขภาพ	 พบว่า	 ผู้สูงอายุมีโรค

ประจ�าตวัส่วนใหญ่เป็นโรคไร้เชือ้	เกดิจากพฤตกิรรมการใช้

ชีวิตตั้งแต่สมัยอายุยังน้อย	ในกลุ่มผู้สูงอายุจ�านวนทั้งหมด	

300	คน	มีโรคประจ�าตัว	123	คน	คิดเป็นร้อยละ	41.00	

โรคประจ�าตัวของผู้สูงอายุที่พบมากที่สุดคือ	โรคเบาหวาน	

จ�านวน	39	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.71	โรคความดันจ�านวน	

37	คน	คิดเป็นร้อยละ30.08	เป็นทั้งโรคเบาหวานและโรค

ความดันจ�านวน	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.38	 โรคหัวใจ

และความดันจ�านวน	9	คน	คิดเป็นร้อยละ	7.32	ส่วนโรค

อื่นพบจ�านวนเล็กน้อย

	 	 1.2	 การดูแลผู้สูงอายุของต�าบลโคกคอน

	 	 		 1)		แนวความคิดในการดูแลผู้สูงอายุคือ	 

ผูสู้งอายเุป็นผูม้พีระคณุ	ได้แก่	ผู้สูงอายเุป็นผูใ้ห้ก�าเนดิ	เป็น

ผู้เลี้ยงดู	 อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนด	ี เมื่อยามแก่

ชรา	บตุรหลานจะช่วยกนัดแูลเพือ่เป็นการตอบแทนบญุคณุ

ให้ผู้สงูอายมุคีวามสุข	โดยมค่ีานยิมว่าผู้ทีด่แูลพ่อแม่บพุการี

จะเป็นผู้มีมีความสุข	 ชีวิตของผู้ดูแลมีความเจริญรุ่งเรือง	 
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ถ้าดแูลพ่อแม่ดบีตุรหลานกจ็ะดแูลเป็นอย่างด	ีเหมอืนทีเ่ขา

ได้ดูแลพ่อแม่	

	 	 	 2)	 ความส�าคัญของผู ้สู งอายุที่มีต ่อ

ครอบครัวประกอบด้วย	(1)	ความส�าคัญต่อครอบครัว	ผู้สูง

อายุผู้ให้ก�าเนิด	เป็นผู้เลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบใหญ่	ส่งเสีย

ให้ได้รับการศึกษา	คอยอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคน

ด	ีเป็นร่มโพธิร่์มไทร	เป็นปชูนยีบคุคลและแบบอย่างในการ

ใช้ชีวิต	คอยให้ก�าลังใจ	และช่วยแก้ไขปัญหากับบุตรหลาน

และสมาชิกในครอบครัว	 ดังนั้นพ่อและแม่เปรียบเสมือน

พระในบ้านที่เราควรกราบไว้บูชาเป็นท่ียึดหลักทางจิตใจ

ของสมาชิกลกูหลานในครอบครวั	และเป็นศนูย์รวมสมาชกิ

ในครอบครัวให้ได้มาพบเจอกัน	 (2)	 ความส�าคัญของผู้สูง

อายุที่มีต่อชุมชน	 ได้แก่	 การเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ

ถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง	 ๆ	 เป็นผู้น�าในงานบุญ	ประเพณ	ี

และเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชน

	 	 	 3)	 สภาพการดูแลผู้สูงอายุ	(1)	การดูแล 

ผู้สูงอายุระดับครอบครัวพบว่าผู้สูงอายุจ�านวน	 300	 คน	

อาศัยอยู่กับบุตร	จ�านวน	208	คน	คิดเป็นร้อยละ	69.33	

แบ่งเป็นอาศัยอยู่กับบุตรสาว	จ�านวน	141	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	47.00	อาศยัอยูก่บับตุรชาย	จ�านวน	67	คน	คดิเป็นร้อย

ละ	 22.33	 รองลงมาผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับคู่สมรส	 จ�านวน	

61	คน	คิดเป็นร้อยละ	 20.33	 โดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับ 

คู่สมรส	เป็นผู้สูงอายุ	65-74	ปี	ซึ่งยังมีสภาพร่างกายที่แข็ง

แรง	 สามารถช่วยเหลือตนเองได้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับ

หลาน	จ�านวน	21	คน	คิดเป็นร้อยละ	7.00	อาศัยอยู่กับ

น้อง	(ทั้งน้องชายและน้องสาว)	จ�านวน	5	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	1.67	อาศัยอยู่กับสะใภ้	จ�านวน	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	

0.67	ส่วนผูส้งูอายอุาศยัอยูค่นเดยีวม	ี3	คน	คดิเป็นร้อยละ	

1.00	 เป็นผู้สูงอายุ	65-74	ปี	ทั้ง	3	คน	 (2)	การดูแลโดย

เครือญาตจิากการศกึษาพบว่า	นอกจากครอบครวัมบีทบาท

หลักในการดูแลผู้สูงอายุแล้ว	 วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุ

ของชุมชนต�าบลโคกคอนยังมีระบบเครือญาติท่ีมีความ

ส�าคญัในการดแูลผูส้งูอายรุองลงมาจากครอบครวั	(3)	การ

ดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน	 มีกลุ่ม	 องค์กรและหน่วยงานท่ีมี

บทบาทในการดแูลผู้อาย	ุจ�านวน	7	กลุ่ม	ได้แก่	โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลโคกคอน	 (รพ.สต.)	 อาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ชมรมผู้สูงอายุต�าบลโคกคอน

สภาวัฒนธรรมต�าบลโคกคอนผู้น�าชุมชนสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลโคกคอน	 (ส.อบต.)	 และองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลโคกคอน	(อบต.)	

 2. ผลการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการและ

แนวทางในการดแูลผูส้งูอายบุนฐานวัฒนธรรมชมุชนเพือ่

พัฒนาสังคม

  2.1	 ปัญหาในการดแูลผูส้งูอายตุ�าบลโคกคอน	

ได้แก่	 (1)	 ผู้ดูแลมีเวลาน้อยในการดูแลผู้สูงอายุเนื่องจาก

ต้องไปท�างานนอกบ้าน	 (2)	 ปัญหาความรู้ความเข้าใจของ 

ผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุ	 (3)	 ปัญหาเศรษฐกิจของผู้ดูแล

สูงอายุและ	(4)	ผู้สูงอายุเอาแต่ใจตนเอง

	 	 2.2		 ความต ้องการในการดูแลผู ้ สู งอายุ

ประกอบด้วย	 ได้แก่	 (1)	 ความรู้ด้านจิตวิทยาในการดูแล 

ผู้สูงอายุและพัฒนาการผู้สูงอายุ	 ให้กับผู้ดูแลทั้งในระดับ

ครอบครวัและกลุม่	องค์กรและหน่วยงานทีม่บีทบาทในการ

ดแูลผูส้งูอาย	ุ(2)	ส่งเสรมิบทบาทเครอืญาตใินการดแูลผูส้งู

อายุ	 (3)	 ฟื้นฟูชมรมผู้สูงอายุให้สามารถท�างานได้มากขึ้น	

(4)	ส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุทั้งในระดับครอบครัวและ

ระดับชุมชน

	 	 2.3	 แนวทางในการดูแลผู ้สูงอายุบนฐาน

วฒันธรรมชุมชนเพือ่พฒันาสังคม	ได้แก่	(1)	ครอบครวั	กลุ่ม	

องค์กรและหน่วยงาน	สนบัสนนุให้ผู้สูงอายเุข้าร่วมกจิกรรม

ทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี	(2)	สนับสนุนการรวม

กลุ่มแบบไม่เป็นทางการของผู้สูงอายุ	 และ	 (3)	 ส่งเสริม

อาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ

	 จากนัน้มกีารด�าเนนิกจิกรรมทดลองปฏิบตักิารการ

ดูแลผู้สูงอายุบนแนวคิดการตอบแทนผู้มีพระคุณโดยมี

ครอบครัวอาสาสมัครจ�านวน	 30	 ครอบครัว	 มีเครือญาติ

และกลุ ่ม	 องค์กรหน่วยงานเป็นผู ้สนับสนุนการดูแลมี

กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่ส�าคัญ	ดังนี้	 (1)	 เตรียมอาหาร

และดอกไม้ในการตกับาตรเช้าให้ผูส้งูอาย	ุการตกับาตรเป็น
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กจิกรรมทีผู่ส้งูอายทุ�าได้ง่ายและท�าได้ทกุวนั	ท�าให้ผูส้งูอายุ

มคีวามสขุ	(2)	เตรยีมวสัดอุปุกรณ์ให้ผูส้งูอายใุนการเข้าร่วม

งานบุญประเพณีผู้ดูแลจะช่วยเตรียมดอกไม้	ธูปเทียน	ข้าว

ปลาอาหาร	 และปัจจัยอ่ืน	 ๆ	 ตามประเภทของงานบุญ

ประเพณีนั้น	ๆ	ส่วนในวันพระ	ผู้สูงอายุก็จะไปรักษาศีลที่

วัด	บุตรหลานหรือผู้ดูแลก็จะเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอน	ผู้

สูงอายุส่วนใหญ่ชอบที่จะเดินไปที่วัดด้วยตนเอง	 เพื่อ

เป็นการออกก�าลงักาย	ส�าหรับผูส้งูอายทุีเ่ดนิไม่สะดวกบตุร

หลานก็ขับรถจักรยานยนต์จะไปส่ง	 (3)	 การรับประทาน

อาหารพร้อมกนัของครอบครวั	ในสมยัก่อนแต่ละครอบครวั

มวีฒันธรรมการรับประทานอาหารพร้อมกนั	เนือ่งจากสมยั

ก่อนข้าวปลาอาหารมจี�ากดั	ไม่มเีทคโนโลยทีีจ่ะผลติอาหาร

ได้มากเพียงพอ	 ในการรับประทานอาหารพร้อมกันพ่อแม่	

ปูย่่าตายายกจ็ะอบรมสัง่สอนบตุรหลานในขณะรบัประทาน

อาหารไปด้วย	 จนเกิดวัฒนธรรมการสอนบุตรหลานในพา

ข้าว	 การรับประทานร่วมกันส่งผลต่อความสัมพันธ์ของ

ครอบครัวในทางที่ดี	

	 ในปัจจุบันแม้ว่าบุตรหลาน/ผู้ดูแลจะมีภารกิจการ

ท�างานนอกบ้าน	อย่างน้อยกจ็ะมทีีม่กีารรบัประทานอาหาร

พร้อมกัน	 1	 มื้อใน	 1	 วัน	 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นตอนเย็น	 

(4)	ส่งเสรมิบทบาทเครอืญาตใินการดแูลผูส้งูอายใุห้มากขึน้

(5)	ผูด้แูลผูส้งูอายทุบทวนพฒันาการและองค์ความรูใ้นการ

ดแูลผูส้งูอายบุนฐานวฒันธรรมชมุชน	(6)	ส่งเสรมิสนบัสนนุ

ให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในงานบุญประเพณีของชุมชนตั้งแต่

เริ่มวางแผนด�าเนินงาน	(7)	พัฒนาปรับปรุงชมรมผู้สูงอายุ

ระดับหมู่บ้านและระดับต�าบลให้สามารถด�าเนินงานได้	 

เพื่อเป็นการเสริมบทบาททางสังคมผู้สูงอายุ	 (8)	 ส่งเสริม

สนับสนุนส่งเสริมอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมให้กับ 

ผู้สูงอายุ	 นอกจากจะท�าให้ผู้สูงอายุมีรายได้แล้ว	 ผู้สูงอายุ

ยงัจะได้ถ่ายทอดความรูภ้มูปัิญญาทีมี่อยูแ่ก่บตุรหลาน	เช่น	

การจักสาน	 การท�านาเกลือ	 การปลูกผักปลอดสารพิษ	 

(9)	ส่งเสรมิสนบัสนนุออกก�าลงักายทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอาย	ุ

รวมทัง้การสนบัสนนุสถานทีอ่ปุกรณ์ทีม่ใีนท้องถิน่เป็นหลกั

 3. ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุบน

ฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม

  รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรม

ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมของชุมชนต�าบลโคกคอนมีแนวคิด

ในการดแูลผูสู้งอายคุอื	การตอบแทนผูม้พีระคณุ	ทีผู่ส้งูอายุ

เป็นผู้ให้ก�าเนิด	เป็นผู้เลี้ยงดู	คอยอบรมสั่งสอนและให้การ

ศึกษา	 เมื่อเข้าภาวะสูงวัยบุตรหลานก็จะดูแลเป็นการ

ตอบแทน	โดยมีครอบครัวเป็นดูแลหลัก	มีเครือญาติ	กลุ่ม	

องค์กรและหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนการดูแลในการดูแล 

ผู้สูงอายุแบ่งเป็น	5	ด้าน	ดังนี้

	 	 3.1	 การดูแลด้านจิตใจ	 ถือเป็นความส�าคัญ

อันดับแรก	 ผู้สูงอายุจะดีใจและมีความสุขมากถ้าผู้ดูแลให้

ความส�าคัญ	เช่น	การที่บุตรหลานในครอบครัวถามไถ่	การ

ปรึกษาผู้สูงอายุก่อน	การแสดงความนอบน้อมต่อผู้สูงอายุ	

ยิ่งถ้าได้ท�าสิ่งที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด	 ไม่ว่าจะเป็นการ

นวดตัว	การตัดเล็บให้	จะท�าให้ผู้สูงอายุมีความสุขมาก	ใน

ระดับชุมชนก็เช่นเดียวกัน	การให้ผู้สูงอายุมีบทบาทชุมชน	

เช่น	 การเป็นที่ปรึกษาชุมชน	 เป็นผู้น�าพิธีทางศาสนาและ

การประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อต่าง	ๆ	การเป็นผู้น�าใน

บุญประเพณีรวมทั้งการฟื้นฟูชมรมผู้สูงอายุให้สามารถ

ด�าเนนิการได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	โดยมภีาคช่ีวยสนบัสนนุ

งานข้อมูลและการจัดการจะท�าให้ผู ้สูงอายุพอใจและมี

ความสุข

	 	 3.2	 การดแูลด้านร่างกายควรส่งเสรมิการออก

ก�าลงักายบนฐานวฒันธรรมชมุชน	เช่น	การเดนิบรเิวณบ้าน	

เดินไปวัด	 การเดินจงกลม	 การปลูกผักสวนครัว	 การปั่น

จักรยาน	การยืดเหยียด	เป็นต้น	การรับประทานอาหารที่

ย่อยง่าย	เน้นอาหารประเภทผักและปลา	เป็นต้น

	 	 3.3	 การดูแลผู้สูงอายุด้านสังคม	ควรส่งเสริม

บทบาทในครอบครวัและชมุชน	โดยให้ความส�าคญักบัผูส้งู

อายุ	เช่น	การถามไถ่	การขอค�าปรึกษา	การจัดเวทีปราชญ์

ชาวบ้านให้ผู้สูงอายุได้น�าเสนอองค์ความรู้	

	 	 3.4	 การดแูลผูส้งูอายดุ้านปัญญา	เป็นการเพิม่

ความรูด้้านการดแูลสขุภาพทีใ่ช้วฒันธรรมชมุชนให้ผูส้งูอาย	ุ
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เช่น	การรักษาสุขภาพอาหาร	การยืดเหยียด	แต่ส่วนใหญ่

ควรเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้น�าเสนอความ

รู้และประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่

	 	 3.4	 การดแูลด้านสภาพแวดล้อมควรจดัสภาพ

แวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยและน่าอยู่	เช่น	มีราวจับที่

บันไดและในห้องน�้า	 ส่งเสริมให้ครอบครัวใช้โถส้วมแบบ

ชักโครก	การดูแลความสะอาดของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของ

ผู้สูงอายุ	เป็นต้น

 4. ผลการประเมินผลการพัฒนารูปแบบด้าน

ความพึงพอใจ และด้านความเหมาะสมของรูปแบบการ

ดูแลผู้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม

  4.1	 ผลการประเมินด้านความพงึพอใจต่อการ

พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรมชุมชน

เพื่อพัฒนาสังคม

	 	 	 1)	 การประเมินด้านความพึงพอใจต่อ

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรม

ชมุชนเพ่ือพัฒนาสงัคมของผูส้งูอายโุดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด	(x̄ =	4.23)	พบว่า	การดูแลด้านจิตใจ	การดูแลด้าน

ร่างกาย	และการดูแลด้านสังคม	อยู่ในระดับมากที่สุด	การ

ดูแลด้านปัญญา	 และการดูแลด้านสภาพแวดล้อม	 อยู่ใน

ระดับมากเมื่อพิจารณาการประเมินด้านความพึงพอใจต่อ

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรม

ชมุชนเพือ่พัฒนาสงัคมของผูส้งูอายุในแต่ละด้านพบว่า	การ

ดแูลด้านจติใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	(x̄ =	4.58)การ
ดู แลด ้ านร ่ า งกาย โดยรวมอยู ่ ใ นระดับมากที่ สุ ด	 

(x̄ =	4.41)	การดแูลด้านสงัคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	
(x̄ =	 4.36)	 การดูแลด้านปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

(x̄ =	3.39)	การประเมินด้านความพึงพอใจต่อการพัฒนา

รูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือ

พัฒนาสังคมของผู้สูงอายุการดูแลด้านปัญญาทุกข้ออยู่ใน

ระดบัมากและด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	

(x̄ =	3.88)
	 	 	 2)	 การประเมินด้านความพึงพอใจต่อ

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรม

ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.30)	พบว่า	การดูแลด้านจิตใจ	การ

ดูแลด้านร่างกาย	และการดูแลด้านสังคม	อยู่ในระดับมาก

ทีส่ดุ	การดูแลด้านปัญญา	และการดูแลด้านสภาพแวดล้อม	

อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาการประเมินด้านความพึง

พอใจต่อการพัฒนารูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุบนฐาน

วัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมของผู้ดูแลผู้สูงอายุใน

แต่ละด้านพบว่า	การดแูลด้านจติใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด	(x̄ =	4.56)	การดูแลด้านร่างกายโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด	 (x̄ =	 4.35)	 การดูแลด้านสังคมโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	 (x̄ =	4.30)	การดูแลด้านปัญญาโดยรวม

อยู่ในระดับมาก	 (x̄ =	 4.11)และด้านสภาพแวดล้อมโดย

รวมอยู่ในระดับมาก	(x̄ =	4.05)
  4.2	 ผลการประเมินความเหมาะสมของการ

พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรมชุมชน

เพื่อพัฒนาสังคม

	 	 	 1)	 ผลการประเมินกลุ่มผู้สูงอายุพบว่า	 

ผู้สูงอายุเห็นว่า	 การดูแลด้านจิตใจมีความเหมาะสมมาก

ทีสุ่ด	ตามด้วยการดแูลด้านสังคม	การดแูลด้านร่างกาย	การ

ดูแลด้านปัญญา	 และการดูแลด้านสภาพแวดล้อม	 เมื่อ

พจิารณาในรายละเอยีดแต่ละด้าน	พบว่าด้านจติใจผู้สูงอายุ

เหน็ว่ามกีารทีผู่ด้แูลถามไถ่มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ	ตาม

มาด้วยผู้ดูแลมีการพูดจาท่ีสุภาพ	 อ่อนน้อมถ่อมตน	 และ

เรือ่งการเตรยีมข้าวปลาอาหาร	ด้านร่างกายผูส้งูอายเุห็นว่า

มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ดคือการทีผู้่ดแูลได้ปรกึษากบัผู้สูง

อายุก่อนท�าอาหารตามมาด้วยการให้ผู้สูงอายุมีเวลาพัก

ผ่อน	 และการแนะน�าให้ผู้สูงอายุออกก�าลังกายด้านสังคม 

ผู้สูงอายุเห็นว่าบุตรหลานให้การยอมรับมีความเหมาะสม

มากท่ีสุดตามด้วยการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีเวลาที่เหมาะ

สมในการร่วมกจิกรรมชมุชน	และพาผูส้งูอายไุปในสถานที่

ที่ต้องการไปด้านปัญญาผู้สูงอายุเห็นว่าการได้ถ่ายทอด

ความรู้ภูมิปัญญาให้แก่ผู้ดูแล	ลูกหลาน	และชุมชนมีความ

เหมาะสมมากที่สุด	 ตามด้วยมีโอกาสในการไปท�าบุญที่วัด	

หรือกิจกรรมกับเพื่อนบ้าน	 และการได้รับค�าแนะน�าความ
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รู้ใหม่จากผู้ดูแลด้านสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุเห็นว่าการพัก

ผ่อนที่เหมาะสมดีขึ้นมีความเหมาะสมมากที่สุดตามด้วย

ความสะดวกในการเคลือ่นไหวดข้ึีนไม่มอีะไรกดีขวางความ

สะอาดของเคร่ืองนุ่งห่ม/ที่นอนของผู้สูงอายุดีขึ้นและแสง

สว่างในการมองเห็นภายในบริเวณบ้าน

	 	 	 2)	 ผลการประเมินกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุเห็นว่า	การดูแลด้านจิตใจ	มีความเหมาะสม

มากทีส่ดุ	ตามด้วยการดแูลด้านสงัคม	การดแูลด้านร่างกาย	

การดูแลด้านปัญญา	 และการดูแลด้านสภาพแวดล้อมเมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน	พบว่าด้านจิตใจ	ผู้ดูแล

ผู้สูงอายุเห็นว่าการถามไถ่ผู้สูงอายุมีความเหมาะสมมาก

ทีส่ดุ	ตามด้วยการพดูจากบัผูส้งูอายทุีส่ภุาพอ่อนน้อม	และ

การการเตรียมข้าวปลาอาหารให้ผู ้สูงอายุด้านร่างกาย 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุเห็นว่าการให้เวลาผู้สูงอายุในการพักผ่อนที่

เหมาะสมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด	 ตามด้วยการปรึกษา 

ผู้สูงอายุเรื่องประเภทของอาหารก่อนท�าและการแนะน�า 

ผูส้งูอายอุอกก�าลงักายทีเ่หมาะสมด้านสงัคม	ผูด้แูลผูส้งูอายุ

เห็นว่าการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีเวลาที่เหมาะสมในการ

ร่วมกจิกรรมชมุชนมคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ	ตามด้วยการ

ให้การยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุและการพาผู้สูงอายุไป

ในสถานทีท่ีต้่องการไปด้านปัญญาผูด้แูลผูส้งูอายเุหน็ว่าการ

เพิ่มโอกาสในการพาผู้สูงอายุไปท�าบุญที่วัด	 หรือกิจกรรม

กับเพื่อนบ้าน	 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด	 ตามด้วยการ

แนะน�าความรู ้ใหม่ให้ผู ้สูงอายุและการสนับสนุนการ

ถ่ายทอดความรู้/ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ	 และด้านสภาพ

แวดล้อมผูด้แูลผูส้งูอายเุหน็ว่าการจดับรเิวณทีพั่กผ่อนของ

ผู้สูงอายุมีความเหมาะสมมากท่ีสุด	 ตามด้วยความสะอาด

ของเคร่ืองนุง่ห่ม/ทีน่อน	ความสะดวกในการเคลือ่นไหวของ

ผู้สูงอายุ	และแสงสว่างในการมองเห็นของผู้สูงอายุ

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ

บนฐานวฒันธรรมชมุชน	มแีนวคดิการดแูลผูส้งูอายคืุอการ

ตอบแทนผูมี้พระคณุซึง่เป็นฐานวฒันธรรมทีเ่ข้มแขง็เป็นรปู

แบบที่มีครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นหลัก	และมีกลุ่ม

องค์กรหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนมีวิธีการดูแลใน	 2	 ระดับ	

คือ

 1. ระดับครอบครัว มีลูกหลานเป็นดูแลหลักใน

เรื่องจิตใจและการให้บทบาทส�าคัญในครอบครัว	เช่น	การ

แสดงความเคารพนอบน้อม	 การถามไถ่เป็นประจ�าการให้

บทบาทตัดสินใจในครอบครัว	 และการปรับวิธีการสื่อสาร

เพื่อเสริมก�าลังใจผู้สูงอายุมีกิจกรรมส�าคัญคือ	 (1)	 เตรียม

อาหารและดอกไม้ในการตกับาตรเช้าให้ผู้สูงอาย	ุ(2)	เตรยีม

วัสดุอุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุในการเข้าร่วมงานบุญประเพณี 

ผู้ดูแลจะช่วยเตรียมดอกไม้	ธูปเทียน	ข้าวปลาอาหาร	และ

ปัจจัยอื่น	ๆ	ตามประเภทของงานบุญประเพณีนั้น	ๆ	ผู้สูง

อายุส่วนใหญ่ชอบที่จะเดินไปที่วัดด้วยตนเอง	เพื่อเป็นการ

ออกก�าลังกาย	ส�าหรบัผู้สูงอายทุีเ่ดนิไม่สะดวกบตุรหลานก็

จะขับรถไปส่ง	 (3)	 การรับประทานอาหารพร้อมกันของ

ครอบครัว	ในการรับประทานอาหารพร้อมกันพ่อแม่	ปู่ย่า

ตายายก็จะอบรมส่ังสอนบุตรหลานในขณะรับประทาน

อาหารไปด้วย	 การรับประทานร่วมกันส่งผลต่อความ

สัมพันธ์ของครอบครัวในทางที่ดี	 ในปัจจุบันแม้ว่าบุตร

หลาน/ผู้ดูแลจะมีภารกิจการท�างานนอกบ้าน	อย่างน้อยก็

จะมีที่มีการรับประทานอาหารพร้อมกัน	1	มื้อใน	1	วัน	ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะเป็นตอนเย็น

 2. ระดับชุมชน	 โดยมีกลุ่ม	 ผู้น�าชุมชน	 องค์กร	

หน่วยงาน	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นผู้ดูแล

สนับสนุนการดูแลมีกิจกรรมส�าคัญคือ	 (1)	 การจัดงาน 

บุญประเพณีที่แสดงความเคารพต่อผู ้สูงอายุ	 ส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู ้สูงอายุมีบทบาทในงานบุญประเพณีของ

ชุมชนตั้งแต่เริ่มวางแผนด�าเนินงาน	 (2)	 การจัดกิจกรรม

ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการฟื้นฟูชมรมผู้สูงอาย	ุ 

(3)	ส่งเสรมิบทบาทเครอืญาตใินการดแูลผู้สูงอายใุห้มากขึน้	 

(4)	 ส่งเสริมการรวมของผู้สูงอายุแบบไม่เป็นทางการ	 

(5)	ส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและการตลาดที่เหมาะ

สมให้กับผู้สูงอายุ	 นอกจากจะท�าให้ผู้สูงอายุมีรายได้แล้ว	 

ผู ้สูงอายุยังจะได้ถ่ายทอดความรู ้ภูมิปัญญาที่มีอยู ่แก  ่
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ลูกหลาน	 เช่น	 ความรู้เรื่องความเชื่อ	 บุญประเพณี	 การ

ประกอบศาสนากจิ	การจกัสาน	การท�านาเกลอื	(6)	ส่งเสริม

สนบัสนนุออกก�าลงักายทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอาย	ุรวมทัง้การ

สนับสนุนสถานที่อุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก	(7)	ผู้ดูแล

ผูส้งูอายทุบทวนพฒันาการและองค์ความรู้ในการดแูลผูส้งู

อายุบนฐานวัฒนธรรมชุมชน

	 การดูแลผู ้สูงอายุในระดับครอบครัวและระดับ

ชุมชนสอดคล้องกับผลการศึกษาของรศรินทร์	เกรย์,	และ

คณะ	(2556	 :	8-9)	บรรลุ	ศิริพาณิช	 (2550	 :	5-6)	และ

ประนอม	โอทกานนท์	(2554	:	20)	ที่มองว่าสังคมไทยให้

ความเคารพผู้สูงอายุอย่างมาก	 บุตรหลานก็แสดงความ

กตัญญูกตเวทีให้การดูแลบุพการีการตอบแทนบุญคุณพ่อ

แม่ที่เลี้ยงดูมา	 เป็นหน้าที่ที่ส�าคัญของลูกหลาน	 และผู้ท�า

หน้าที่ก็มีความภูมิใจและความสุข	 แนวคิดดังกล่าวได้รับ

อทิธพิลมาจากพทุธศาสนา	ทีส่อนว่าสิง่ทัง้หลายเกดิขึน้ตาม

เหตปัุจจยั	เชือ่ว่ามนษุย์เป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาต	ิไม่มีใคร

เป็นอมตะฝืนธรรมชาติได้	 มนุษย์จึงควรปรับตัวให้อยู่ร่วม

กบัธรรมชาต	ิไม่เอาชนะธรรมชาต	ิเชือ่ในเรือ่งกรรมและผล

ของกรรม

	 กาญจนา	 ต้ังชลทิพย์	 และคณะ	 (2553	 :	 30)	 

รศรินทร์เกรย์	และคณะ	(2556	:	บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร)	

และส�านักงานสถิติแห่งชาติ	(2557	:	18)	ที่มีมองถึงการให้

คุณค่า	 และบทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายความรู้	 การเป็นที่

ปรึกษาและให้ก�าลังใจบุตรหลาน	จะท�าให้ผู้สูงอายุมีก�าลัง

ใจในการใช้ชีวิตและ	 รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อครอบครัว

และชุมชน

	 ปนัดดา	พาลี	 และคณะ	 (2552)	มองว่าปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อผู้สูงอายุ	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านร่างกายท่ีอวัยวะ

ต่าง	ๆ	เริ่มเสื่อมถอยและท�างานไม่เป็นปกติท�าให้ผู้สูงอายุ

มโีอกาสรบัโรคภยัไข้เจบ็ได้ง่ายปัจจยัด้านจติใจเมือ่ร่างกาย

เปลีย่นแปลงไปท�าให้ผู้สงูอายมุสีภาพจติใจทีส่บัสนเกดิจาก

การขาดความรักและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากลูกหลาน	

ไม่มีเพื่อนพูดคุยท�าให้ผู ้สูงอายุมีอารมณ์เศร้าซึมมีเรื่อง

ครุ่นคิดและวิตกกังวลมองตนเองว่าไม่มีความส�าคัญปัจจัย

ด้านสังคมความทันสมัยที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการอพยพย้าย

ถิ่นลูกหลานมักนิยมไปท�างานต่างจังหวัดหรือในตัวเมืองที่

เจรญิกว่าโดยทิง้ให้ผูส้งูอายตุ้องอยูบ้่านเพยีงล�าพงัท�าให้เกดิ

อารมณ์เศร้าซึมไม่มีเพื่อนคุยเกิดความน้อยใจในตนเองขึ้น

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและ

เกอืบทกุคนกป็ระสบกบัภาระหนีสิ้นไม่ว่าจะเป็นของตนเอง

หรือลูกหลานการแข่งขันสูงท�าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถจะ

ประกอบอาชีพได้เน่ืองจากตลาดแรงงานต้องการคนวัย

หนุ่มสาวแข็งแรงและมีการศึกษาสูงมาท�างานการทดลอง

แก้ไข	 ได้แก่	 การอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและ 

ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นแพทย์พื้นบ้านร่วมถ่ายทอด

ความรู	้การจดัสวสัดกิารยาสามญัแก่ผู้สงูอายโุดยไม่ต้องเสยี

ค่าใช้จ่าย	ส่งเสรมิการออกก�าลังกาย	ส่งเสรมิให้ปราชญ์ด้าน

อาชพีถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูส้งูอาย	ุผลทีเ่กดิขึน้พบว่าชมุชน

ให้ความส�าคัญ	 มีการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น	 เกิดชมรมผู้สูง

อายทุีม่โีครงสร้างทีช่ดัเจน	สร้างจติส�านกึให้ลกูหลานเคารพ

นับถือเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าในสังคม

	 ในขณะเดียวกันชุมชนก็ยังมีระบบเครือญาติที ่

ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี	 เช่น	การมาเยี่ยมเยียน	

การซื้อของฝาก	 การท�าบุญร่วมกัน	 การดูแลยามเจ็บป่วย	

เป็นต้น	ซึ่งสมศักดิ์	ศรีสันติสุข	(2539	:	72-73)	มองว่าเป็น

วัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์	การพึ่งพาอาศัยกัน	สอดคล้องกับ

แนวคิดทุนทางสังคม	 (Social	 capital)	 ของ	 Robert	 D.	

Putnam	 ที่ได้กล่าวถึงทุนทางสังคมว่าประกอบไปด้วย

ความไว้วางใจ	(Trust)	บรรทัดฐาน	(Norm)	และเครือข่าย	

(Network)	 การที่จะประสบความส�าเร็จได้ก็ต่อเมื่อความ

ร่วมมือเหล่านั้นมีการสัมพันธ์เกี่ยวโยงและมีความไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน	และสอดคล้องกับแนวคิดทุนทางวัฒนธรรม	

Pierre	 Bourdieu	 ที่อธิบายว่า	 ทุนทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น

จากการปฏิสังสรรค์กันอย่างไม่เป็นทางการของบุคคล

แต่ละกลุ่ม	และไม่ใคร่ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจ	และ

ผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องทฤษฎีหน้าที่ เชิง

โครงสร้างของ	 Kingsbury	 &	 Scanzoni	 (1993)	 และ	

Smith,	Hamon,	Ingoldsby	&	Miller	(2009)	ซึ่งอธิบาย
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หน้าที่ของครอบครัวประกอบด้วย	2	ประเด็นหลัก	ดังนี้	1)	

หน้าที่ส�าคัญของครอบครัว	คือ	ช่วยสร้างและขัดเกลาทาง

สังคมให้กับเด็ก	 2)	ทุกระบบต้องมีหน้าที่	 หน้าที่หลักของ

ระบบสั งคมและครอบค รัว 	 คื อรั กษาโครงสร ้ า ง 

พื้นฐานไว้	 โดยเพศชายท�าหน้าท่ีจัดหาซ่ึงส่ิงต่าง	 ๆ	 ให้แก่

ครอบครัว	 ส่วนเพศหญิงท�าหน้าท่ีดูแลแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น

ในครอบครัว	และสนับสนุนทางด้านอารมณ์และจิตใจของ

สมาชิกในครอบครัว

	 ดวงกมล	ภนูวล	(2556)	ได้ศกึษาการพฒันารปูแบบ

เมืองผูส้งูอาย	ุพบว่าองค์ประกอบการเป็นเมอืงผูส้งูอายอุยู่

สบาย	ประกอบด้วย	1)	ด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่	ที่อยู่อาศัย	

และสิ่งอ�านวยความสะดวกสาธารณะ	2)	ด้านสังคม	ได้แก่	

ด้านสทิธขิองผูส้งูอาย/ุสทิธกิารเป็นพลเมอืง	ด้านการมส่ีวน

ร่วมในการพฒันาตามระบอบประชาธปิไตย	ด้านเศรษฐกจิ	

ด้านบรกิารสขุภาพ	ด้านบรกิารสาธารณะ	ด้านการออกแบบ

แนวนโยบายส�าหรบัผูส้งูอาย	ุด้านความปลอดภยั	ด้านการ

สนับสนุนทางสังคม	 และด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/

เครือข่าย	 ส่วนการเป็นเมืองผู้สูงอายุอยู่สบายคือ	 การมี

กิจกรรมทางสังคม	 อาทิ	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การร่วม

ก�าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน	 การสร้างส�านึกทาง

สังคมและประวัติศาสตร์	 ความปลอดภัย	 และอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข	 โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน/

กิจกรรมรูปแบบการเป็นเมืองผู้สูงอายุอยู่สบาย	 ประกอบ

ด้วย	1)	กระบวนการระบุพื้นที่เป้าหมาย	2)	กระบวนการ

สร้างส�านึกทางประวัติศาสตร์	 3)	 กระบวนการพัฒนาการ

มส่ีวนรวม	4)	กระบวนการสร้างจนิตนาการทางสงัคมวทิยา	

5)	กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง	

	 ผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎี

ปฏิสัมพันธ ์ เชิ งสัญลักษณ ์ 	 ของเฮอเบิร ์ตบลู เมอร	์

(BlumerHerbert,	 1969)	 ที่อธิบายว่า	 บุคคลเรียนรู้จาก

บริบทต่าง	 ๆ	 ของสภาพแวดล้อมและตนเองโดยผ่าน

ขบวนการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	 ๆ	 ตั้งแต่กับสมาชิกใน

ครอบครัว	กลุ่มเพื่อน	และโรงเรียน	ซึ่งสภาพแวดล้อมต่าง	

ๆ	 คือการแสดงออกซ่ึงสัญลักษณ์ของความหมายการ

แสดงออกเชงิสญัลักษณ์จงึเป็นการใช้สัญลักษณ์ตคีวามและ

แสวงหาความหมายที่แท้จริงของการกระท�าต่าง	ๆ 	ซึ่งต้อง

อยู่ในรูปที่กระบวนการที่หลายคนเข้าใจในเหตุการณ	์

สามารถประเมนิเหตกุารณ์	ให้ความหมายและตดัสนิใจท่ีมี

การโต้ตอบ	(สมศักดิ์	ศรีสันติสุข,	2539	:	35)	ทฤษฎีการ

แลกเปลีย่นทางสังคม	(Social	Exchange	Theory)	ทีม่พีืน้

ฐานจากการพิจารณา	 Cost-Benefit	Model	 ของการมี

ปฏิสัมพันธ ์ในสังคมและทั้ งยังมีพื้นฐานมาจากการ 

แลกเปลี่ยนในลักษณะสมดุลในคุณค่าและประโยชน์ของ

การแลกเปลีย่น	ผูส้งูอายอุาจถกูมองว่าให้ผลตอบแทนน้อย	

ไม่คุ้มค่า	 อย่างไรก็ตาม	 ตามที่กล่าวว่าคุณค่าของการแลก

เปล่ียนจะบอกสถานภาพทางสังคมของผู้แลกเปล่ียน	

บทบาทและทักษะของบุคคลอาจใช้เป็นตัวแลกเปล่ียนใน

สถานการณ์ทีส่งัคมนัน้มคีวามต้องการ	อาท	ิพ่อแม่มคีณุค่า

ท�าหน้าทีเ่ลีย้งดหูลานเพือ่ตอบแทนให้คนหนุม่สาวสามารถ

ประกอบภารกิจในชีวิตการงานได้	 สอดคล้องกับทฤษฎี

กิจกรรม	 (Activity	Theory)	อธิบายว่า	กิจกรรมที่บุคคล

ปฏิบัติต่อเพื่อนฝูง	 ต่อครอบครัว	 และต่อสังคม	 กิจกรรม

เหล่านี้เมื่อมีการปฏิบัติจะท�าให้ผู้สูงอายุยังรู้สึกตนเองมี

คณุค่า	ตนเองยงัเป็นประโยชน์และยงัมบีทบาทต่อสงัคมอยู	่

ถึงแม้ว่าภาวะร่างกายอ่อนแอลง	 ท�าให้มีการถอยห่างออก

จากสังคม	ทฤษฎีนีอ้ธบิายได้ว่าการมกีจิกรรมต่อสังคมของ

ผูส้งูอายจุะมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจในชวีติ	

ดงันัน้	การมกีจิกรรมทีพ่อเหมาะกบัวยัของผู้สูงอายจุงึเป็นส่ิง

ทีม่คุีณค่ายิง่สอดคล้องกบั	ทฤษฎต่ีางยคุ	(Age-Stratification	

Theory)	ที่ค�านึงถึงบุคคลในฐานะโครงสร้างของสังคม	ผู้มี

วัยในยุคสังคมต่างกันย่อมมีประสบการณ์ต่างกัน	 ทฤษฎีนี้

ช่วยให้เข้าใจและนิยามการสูงอายุในบริบทของสังคม	

วัฒนธรรม	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคและความแตก

ต่างในแต่ละพื้นที่

	 นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดส�าคัญของทฤษฎี

หน้าทีเ่ชงิโครงสร้างที	่Smith,	et	al.	(2009)	อธบิายไว้ดงันี้	

1)	 โครงสร้าง	 (Structure)หมายถึง	 องค์ประกอบของ

ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวได้ก�าหนดขึ้นในสังคม 
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นั้น	 ๆ	 2)	 หน้าที่	 (Functions)	หมายถึงบริการต่าง	 ๆ	ที่

ครอบครัวจัดหาให้แก่สังคม	 3)	 การตอบสนองทางวัตถุ	

(Instrumental)	 เพศชายผู้ท�าหน้าท่ีในการจัดหาความ

ต้องการทางวัตถุให้แก่สมาชิกในครอบครัว	 4)	 การตอบ

สนองทางด้านอารมณ์และจิตใจ	(Expressive)	เพศหญิงผู้

ท�าหน้าทีต่อบสนองทางด้านอารมณ์และจติใจแก่สมาชกิใน

ครอบครวั	5)	ดลุยภาพ	(Equilibrium)	สมาชกิในครอบครวั

ต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นตอบสนองทางด้านอารมณ์

และจิตใจเพื่อท�าหน้าท่ีได้ดีท่ีสุดแม้ว่ามีการเปล่ียนแปลง

เกิดขึ้น	 6)	 แนวปฏิบั ติของครอบครัวเ ด่ียว	 (The	

Benchmark	Family)	สามที�าหน้าทีห่าเลีย้งครอบครวัส่วน

ภรรยาท�าหน้าที่ดูแลงานบ้าน	 7)	 พฤติกรรมเบ่ียงเบน	

(Deviant	Behavior)	แสดงให้เหน็พฤตกิรรมเบีย่งเบนออก

จากปทสัฐานทางสงัคมแต่ยงัคงมคีวามส�าคญัต่อทางทฤษฎี

และต่อสังคมในการศึกษาประเด็นน้ัน	 ๆ	 8)	 พฤติกรรม

สอดคล้อง	 (Conformity)	 หมายถึง	 พฤติกรรมที่ไม่เบี่ยง

เบน	9)	รปูแบบใหม่ของพฤติกรรม	(Innovation)	หมายถงึ	

การมีพฤติกรรมที่เบ่ียงเบนและพฤติกรรมท่ีสอดคล้องใน

บุคคลเดียวกัน	10)	การเพิกถอน	(Retreatism)	หมายถึง	

การเพิกถอนจากปทัสฐานทางวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติ 

11)	การไม่ยอมรับโครงสร้างสงัคมรปูแบบเดมิ	(Rebellion)	

หมายถึง	 การที่บุคคลต้องการสร้างโครงสร้างทางสังคม 

รูปแบบใหม่

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอจากการวิจัย

  1.1	 ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุต้องการให้ลูก

หลานและชุมชนเห็นความส�าคัญ	 ให้ความนับถือ	 อาจจะ

เป็นถามไถ่	การขอค�าปรึกษา	เพียงเท่านี้ผู้สูงอายุก็มีความ

สุขใจ	กับประโยคที่ว่า	‘แค่ถามไถ่ก็ดีใจแล้ว”	ดังนั้นผู้ดูแล

ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุมีบทบาททั้งในระดับ

ครอบครวัและชมุชน	ถ้าผูดู้แลผูส้งูอายมุคีวามรูค้วามเข้าใจ

ในเรื่องการดูแลผู ้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรมชุมชนก็จะ

สามารถประยุกต์ใช้ได้

	 	 1.2	 ผลการวจิยัพบว่าผูดู้แลมเีวลาในการดแูล

ผูส้งูอายนุ้อยลง	เนือ่งจากต้องท�างานดงันัน้ผูด้แูลควรหาวิธี

การดูแลบนฐานวัฒนธรรมชุมชน	 ได้แก่	 ส่งเสริมการรวม

กลุ่มกิจกรรมผู้สูงอายุ	 เช่น	 การจับกลุ่มคุยกันแบบไม่เป็น

ทางการตามซุ้มร่มไม้	 ซ่ึงมีอยู่แล้วเพียงแต่ส่งเสริมให้มาก

ขึ้น	 การรื้อฟื ้นพัฒนาชมรมผู ้สูงอายุระดับหมู ่บ้านให้

สามารถด�าเนินกิจกรรมได้

	 	 1.3	 ผลการวจิยัพบว่า	ผูส้งูอายมุโีรคประจ�าตวั

จ�านวนมาก	ส่วนใหญ่เป็นโรคไร้เชือ้	ซึง่โรคดงักล่าวเกดิจาก

พฤติกรรมการใช้ชีวิต	 การไม่ค่อยออกก�าลังกาย	 ดังนั้น 

ผูด้แูลควรมคีวามรูค้วามเข้าใจในการดแูลโดยเฉพาะผูด้แูล

ในระดับครอบครัวที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งต้อง 

ส่งเสริมการออกก�าลังกายที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรม

ชุมชนที่ไม่ต้องใช้งบประมาณหรือใช้น้อยที่สุด	เช่น	การยืด

เหยยีดด้วยตนเอง	การเดนิบริเวณบ้านหรอืรอบชมุชน	การ

เดินจงกลม	เป็นต้นในระยะยาว	ชุมชนต้องเตรียมพร้อมใน

ด้านสุขภาพร่างกาย	 โดยมีการสร้างความรู้ในการดูแล

สุขภาพให้คนรุ่นใหม่ในการเข้าสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

	 	 1.4	 ผลการวจิยัพบว่า	ยิง่เข้าสูภ่าวะสงูวยัมาก

ขึน้	ความเส่ือมทางร่างกาย	ความเส่ือมทางอารมณ์ก็จะมาก

ขึน้เท่านัน้	ดงันัน้ผู้ดแูลควรมคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่งพฒันา

และจิตวิทยาในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ดูแลในระดับ

ครอบครัวที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งผู้ดูแลในระดับ

ชุมชนที่ต้องช่วยหนุนเสริมการดูแล

	 	 1.5	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้สูงอายุมีรายได้หลัก

จากการที่ลูกหลานแบ่งปันให้	 มีเบี้ยยังชีพเป็นรายได้เสริม

ดังน้ันควรส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	 เช่น	 

การจกัสาน	การปลูกพืชผักสวนครัวทีป่ลอดสารพษิ	เป็นต้น	

แล้วชุมชนมีการจัดการตลาดในชุมชน	คนในชุมชนก็จะได้

รบัประทานอาหารทีป่ลอดภยั	ทีส่�าคญัคอื	ผูส้งูอายมุคีวาม

สุขภาคภูมิที่ตนเองยังมีความสามารถในการหารายได้ด้วย

ตนเอง

 2.  ข้อเสนอแนะต่อนโยบายผู้สูงอายุ

	 	 2.1	 รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว
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สามารถดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจัง

	 	 2.2		 รัฐควรส่งเสรมิให้หน่วยงานในพ้ืนทีร่ะดบั

ต�าบลมียุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุที่ชัดเจน

	 	 2.3		 รัฐควรขยายอายกุารเกษยีณราชการเป็น

อายุ	65	ปี	เนื่องจากในปัจจุบันยังมีสุขภาพที่แข็งแรง	และ

ยงัเป็นดูแลผูส้งูอายใุนด้านจติใจและด้านสงัคมทีม่องถงึการ

ให้คุณค่าแก่ผู้สูงอายุ

	 	 2.4		 หน่วยภาคีในระดับชุมชนควรประสาน

ความร่วมมือในการพัฒนาการท�างานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

 3.  ข้อเสนอแนะต่อการน�าผลวิจัยไปใช้

	 	 3.1		 ถ้าต้องวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	

น่าจะด�าเนินการวิจัยในพื้นที่ที่แคบในระดับชุมชนหมู่บ้าน	

เพื่อจะได้สามารถด�าเนินการวิจัยให้มีความชัดเจนในการ

เนื้อหาและกระบวนการ

	 	 3.2		 ควรเน้นเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้

มากขึ้น	เนื่องจากการวิจัยประเภทนี้ยังมีจ�านวนน้อย
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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย	 คือ	 1)	 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการพัฒนาวัด	 สังคมและวัฒนธรรม	 ของพระ 

สังฆาธิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2)	ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุ	และปัญหาของการพัฒนาวัด	สังคมและวัฒนธรรม	

ตามบทบาทของพระสังฆาธกิาร	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และ	3)	ศกึษาบทบาทด้านการพัฒนาวดั	สังคมและวฒันธรรม	

ของพระสังฆาธิการ	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบส�ารวจเบื้องต้น	แบบสังเกต	แบบ

สัมภาษณ์	และแบบสนทนากลุ่ม	มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงเอกสาร	และข้อมูลภาคสนาม	ส�าหรับข้อมูลภาค

สนามได้จากการส�ารวจเบ้ืองต้น	 การสัมภาษณ์	 การสังเกต	 และการสนทนากลุ่ม	 จากเกณฑ์การคัดเลือกท�าให้ได้กลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นวัดที่มีพระสังฆาธิการผู้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจ�านวน	 4	 วัดเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคล	 

จ�านวน	129	รปู/คน	จ�าแนกเป็นกลุม่ผูรู้	้จ�านวน	33	รปู/คน	กลุม่ผูป้ฏบิตั	ิจ�านวน	36	รปู/คน	และกลุม่ผูเ้กีย่วข้อง	จ�านวน	

60	รปู/คน		

 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 พระสังฆาธิการมีบทบาทในการพัฒนาวัด	 สังคม	 และวัฒนธรรมในฐานะผู้น�าทางสงฆ์	 

เป็นบทบาทหลักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 2)	 ปัญหาหลักที่เป็นอุปสรรคต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ	 ในการพัฒนาวัด	

สังคม	และวัฒนธรรม	คือ	การขาดงบประมาณ	และเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนา	และ	3)	บทบาทที่ส�าคัญด้านการพัฒนาวัด	

สังคม	 และวัฒนธรรมของพระสังฆาธิการ	 มี	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 1.	 บทบาทด้านการปกครอง	 2.	 บทบาทด้านการศึกษา	 

3.	 บทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 4.	 บทบาทด้านสาธารณูปการ	 5.	 บทบาทด้านสาธารณประโยชน์และ	 

6.	บทบาทด้านศึกษาสงเคราะห์

 ค�าส�าคัญ : บทบาทในการพัฒนาวัด	สังคม	และวัฒนธรรม,	พระสังฆาธิการ,	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1	นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวัฒนธรรมศาสตร์	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์ประจ�าสาขาวัฒนธรรมศาสตร์	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Abstract

	 This	research	was	aimed	to	1)	study	the	historical	development	relating	to	the	improvement	

of	temples,	society	and	culture	by	the	Buddhist	Sangha	administrators	in	the	northeastern	region,thailand,	

2)	examine	factors	or	problems	that	hindered	the	development	of	temples,	society	and	culture	by	

the	Buddhist	Sangha	administrators	in	the	northeast,	and	3)	study	a	model	to	develop	temples,	society	

and	culture,	which	is	relevant	to	the	roles	of	the	Buddhist	Sangha	administrators	in	the	northeast.	 

The	research	tools	included	a	preliminary	survey,	an	observation	form,	interviews,	and	a	group	discussion	

form.	Data	were	collected	on	the	basis	of	review	of	documents	and	field	survey.	The	field	data	were	

obtained	 exclusively	 from	 a	 preliminary	 survey,	 interview,	 observation,	 and	 group	 discussion.	 

The	studied	sites	consisted	of	four	different	temples	in	which	were	resided	by	an	Ecclesiastical	Province	

Chief.	 The	 samples	 comprised	 129	 people/monks	 including:	 a	 group	 of	 knowledgeable	 people	

composed	of	33	persons,	a	group	of	practitioners	containing	36	persons,	and	a	group	of	related	parties	

comprising	60	persons.	

	 The	 findings	 have	 indicated	 as	 follows:	 1)	 Buddhist	 Sangha	 administrators	 play	 a	 role	 as	 

the	leaders	of	Buddhist	Sangha	groups,	this	role	has	been	maintained	from	the	past	to	the	present,	

2)	 the	main	problems	affecting	 the	 roles	 in	 the	development	of	 temples,	 society	 and	culture	of	

Buddhist	Sangha	administrators	are	a	lack	of	budget,	a	lack	of	a	development	cooperation	network,	

and	3)	the	important	roles	in	the	development	of	temples,	society	and	culture	of	Buddhist	Sangha	

administrators	are	these:	1.	roles	in	governmental	affairs,	2.	roles	in	education,	3.	roles	in	spreading	

Buddhism,	4.	roles	in	public	utilities,	5.	roles	in	public	benefits,	and	6.	roles	in	amelioration.	

 Keywords :	 Roles	 in	 the	 development	 of	 temples,	 society	 and	 culture,	 Buddhist	 Sanga	

administrators,	Northeastern	region.

บทน�า

	 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้ก�าหนดเขตการ

ปกครองของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 

พ.ศ.	 2505	 และพระราชบัญญัติ	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2535	

กล่าวถึง	คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถร

สมาคม	การจดัระเบยีบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตาม

ทีก่�าหนดในกฎหมาย	มหาเถรสมาคม	และมาตราที	่20	ทวิ	

เพือ่ประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง	และส่วน

ภูมิภาค	ให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครอง

และต่อมาในสมัยเริ่มมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต	ิมนีกัพฒันาได้กล่าวถงึวดั	ทีจ่ะต้องเป็นแหล่ง

พฒันาชมุชน	หรอืหมูบ้่านอนัเป็นทีร่วมกิจกรรมของชมุชน

หมูบ้่าน	ท�าให้วดัเป็นศนูย์รวมจิตใจของชมุชน	และแหล่งที่

พฒันาจติใจของผูค้นในชมุชน	ปัจจบุนัวดัได้รบัอทิธิพลทาง

วัฒนธรรมภายนอกเข้ามาอย่างมากมาย	 ท�าให้สถาบันที่

ส�าคัญในหมู่บ้าน	และโครงสร้างเดิมของหมู่บ้าน	ลดความ

ส�าคญัลง	อกีทัง้สถาบนัทางพทุธศาสนากไ็ม่เข้มแขง็	พระสงฆ์	

ซึ่งจะต้องเป็นผู้สืบทอดศาสนาก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของ
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ชาวบ้านได้	 (ประเวศ	 วะสี.	 2535	 :	 14)	 ในส่วนของการ

พัฒนาวัด	 สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่อยู ่ในพื้นที่

ของวัด	 หรือโดยรอบนั้น	 จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ

หลายประการ	 และการพัฒนาที่ส�าคัญคือการพัฒนาคน	 

ไม่ว่าจะเป็น	พระภิกษุ	สามเณร	ประชาชนทั่วไปที่เข้าไปมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาวัดโดยทั่วไปแล้วจะมีความเป็น

ระเบียบ	สะอาด	ร่มรื่น	เป็นที่ดึงดูดใจชาวบ้านให้เข้าไปพัก

ผ่อนหย่อนใจ	 ส�าหรับปัญหาที่พบ	ณ	ปัจจุบัน	 วัดบางวัด

กลายเป็นวัดที่ขาดระเบียบ	สกปรก	ขาดความร่มรื่น	ท�าให้

ประชาชนหมดศรัทธาและไม่อยากเข้าวัด	 อีกส่วนหนึ่งคือ

วัดถือว่าเป็นศูนย์กลางทางสังคม	 การประกอบกิจกรรม 

ต่าง		ๆ	ที่พึงปรารถนา	ก็กลายเป็นแหล่งอบายมุข	บางวัด

มีสภาพปัญหาโดยรวม	 คือชาวบ้านมาก้าวก่ายการปฏิบัติ

งานของเจ้าอาวาส	 ไม่เคารพในต�าแหน่งหน้าท่ีของเจ้า

อาวาส	 เกิดการขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้าน	 หรือคณะ

พระสงฆ์ด้วยกันเอง	 ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวัด

เหล่านี้	 ถ้าหากพระสงฆ์ในประเทศไทยท่ีมีอยู่จ�านวนมาก	

มีความรู้	 ความเข้าใจ	 เห็นความส�าคัญของการพัฒนาวัด	

สังคมและวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนของวัด	 บทบาทของ

พระสงฆ์ถือว่ามีโอกาสพบปะสนทนากับคนทุกระดับทั่ว

ประเทศอยู่แล้ว	 และวัดเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าย่ิงของสังคม	

มีที่ดิน	สิ่งก่อสร้าง	ศาสนสถาน	บุคลากร	เงิน	ความศรัทธา	

จะมีการพัฒนาวัด	 สังคมและวัฒนธรรมอย่างไร	 จึงจะให้

ทรพัยากรทัง้หมดเหล่านีเ้ป็นประโยชน์สงูสดุแก่สงัคม	ตาม

อุดมการณ์ทางพุทธศาสนา	 (กรมการศาสนา.	 2542	 :	 4)	

เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ประพฤติดี	 ปฏิบัติชอบ

ตามพระธรรมวินัยมีความรู้ความแตกฉานในพระไตรปิฎก

ได้บ�าเพญ็ประโยชน์แก่พระพทุธศาสนาสงัคม	และประเทศ

ชาติในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เป็นอเนกอนันต์	 คุณงาม	 ความดี 

ต่าง	ๆ 	เหล่านีส่้งผลถงึการพจิารณาจากเกณฑ์คณุสมบัตเิพ่ือ

ขอพระราชทานสมณศักดิ์ที่คณะสงฆ์ก�าหนดขึ้นมีภารกิจ

หลัก	ทีเ่น้นการพัฒนา	6	บทบาทได้แก่	1)	การปกครอง	การ

บรหิารจดัการ	2)	การศกึษา	3)	การเผยแผ่	4)	สาธารณปูการ

5)	สาธารณประโยชน์และ	6)	ศึกษาสงเคราะห์	(พระธรรม

กิตติวงศ์.	 2544	 :	 6)	 พระสังฆาธิการซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง

ทางการปกครองคณะสงฆ์นบัว่ามบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ใน

การขจัดปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจทีจ่ะศกึษาความเป็นมาของการพฒันาวดั	สงัคม

และวฒันธรรม	ของพระสงัฆาธกิาร	ในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ	ที่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคม	และวัฒนธรรมว่ามี

ด้านใดบ้างทีโ่ดดเด่นซึง่จะส่งผลต่อการพฒันาวดั	สงัคมและ

วัฒนธรรม	ในภาพรวม	ซึ่งปรากฏอยู่	ณ	ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		ศึกษาประวัติความเป็นมา	 ของการพัฒนาวัด	

สังคมและวฒันธรรม	ของพระสังฆาธกิารในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

	 2.		ศึกษาสภาพปัจจุบนั	และปัญหาของการพฒันา

วัด	 สังคม	และวัฒนธรรมตามบทบาทของพระสังฆาธิการ	

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 3.	 ศึกษาบทบาทการพัฒนาวัด	 สังคม	 และ

วัฒนธรรม	 ตามบทบาทของพระสังฆาธิการในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 1.	 ประชากร	 และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย

ประชากรได้แก่	 พระสังฆาธิการ	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะ

จังหวัด	 เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้ังภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 

พระสงฆ์	 และฆราวาสผู้บริหารฝ่ายต่าง	 ๆ	 ภายในวัดเขต

ปกครองสงฆ์ภาค	9	และประชาชนบริเวณชุมชนรอบวัด

	 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	โดยมี

เกณฑ์ในการคัดเลือกวัดเขตปกครองสงฆ์ภาค	 9	 ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นวัดที่มีพระสังฆาธิการผู้ด�ารง

ต�าแหน่งเจ้าคณะจังหวัด	จ�านวน	4	วัด	ใน	4	จังหวัด	ได้แก่	

1)	วดัธาต	ุพระอารามหลวง	จงัหวดัขอนแก่น	2)	วดัมหาชัย	

พระอารามหลวง	 จังหวัดมหาสารคาม	 3)	 วัดบ้านเปลือย

ใหญ่	จังหวัดร้อยเอ็ด	4)	วัดกลางพระอารามหลวง	จังหวัด
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กาฬสนิธุจ์ากเกณฑ์การคดัเลือกท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็น

วัดที่มีพระสังฆาธิการผู ้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะจังหวัด	

ทั้งหมด4วัดโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นรายบุคคล	 เพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูลจ�านวน	129	รูป/คนมีรายละเอียด	ดังนี้

	 1.		กลุ่มผู้รู้	 (Key	 Informant)	 เป็นกลุ่มบุคคลที่

คาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในแนวลึกได้ซึ่งสามารถให้

ข ้อมูลเกี่ยวกับบทบาทในการพัฒนาวัด	 สังคม	 และ

วฒันธรรม	ของพระสงัฆาธิการในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

จ�านวน33คนประกอบด้วย	วฒันธรรมจงัหวดั	และผูอ้�านวย

การส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจ�าจังหวัด	 

เจ้าคณะจังหวัดซ่ึงไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีวิจัย	 และผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

ได้แก่	 ผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับประวัติความเป็นมาด้านการ

พัฒนาวัด	สังคม	และวัฒนธรรมในชุมชนพื้นที่การศึกษา

	 2.	 กลุม่ผูป้ฏบิตั	ิ(Casual	Informants)	ม	ี36	รปู/

คนประกอบด้วย	 เจ้าคณะจังหวัด	 เลขานุการเจ้าคณะ

จังหวัด	ไวยาวัจกรวัด	 เจ้าคณะอ�าเภอ	ผู้อ�านวยการส�านัก

พระพุทธศาสนา	ผู้อ�านวยการวัฒนธรรมจังหวัด	และผู้น�า

ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของวัด	ในแต่ละวัดที่ท�าการศึกษา

	 3.	 กลุม่ผูเ้กีย่วข้อง	(General	Information)	ผูน้�า

ชมุชน	อบุาสก	และอบุาสกิา	ผูอ้าวโุสภายในชมุชน	จ�านวน	

4	 ชุมชน	 มีจ�านวน	 60	 คนประกอบด้วยนายกองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัผูน้�าชมุชน	ชาวบ้านทีเ่ลือ่มใสศรทัธาใน

พุทธศาสนาของชุมชน	ที่มีอายุ	25	ปีขึ้นไป	และผู้อาวุโสที่

มีอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	และเก็บรวบรวมข้อมูล	

เรื่อง	บทบาทในการพัฒนาวัด	สังคม	และวัฒนธรรม	ของ

พระสงัฆาธกิาร	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ประกอบด้วย

	 1.		แบบส�ารวจ	(Inventory)	ใช้ในการส�ารวจข้อมูล

เบื้องต้นด้วยวิธีการส�ารวจสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์สภาพความ

เป็นอยู่ของชุมชนและสภาพทั่วไปบริเวณรอบ	ๆ	วัด	

	 2.	 แบบสังเกต	(Observation	Guide)	ประกอบ

ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม

(Participants	 Observation)	 และแบบสังเกตแบบไม่มี

ส่วนร่วม(Non-Participant	Observation)

	 3.		แบบสมัภาษณ์ประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์ชนดิ

มีโครงสร้าง	 (Structured	 Interview	Guide)	 และแบบ

สัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง	(Unstructured	Interview	

Guide)

	 4.	 แบบการสนทนากลุ ่ม	 (Focus	 Group	

Discussion)	 ส�าหรับบันทึกข้อมูลที่ได้จากการจัดการ

สนทนากลุม่โดยคดัเลอืกผูใ้ห้ข้อมูลจากกลุม่ผูป้ฏิบตัภิาครฐั

กลุ่มผู้ปฏิบัติภาคการศาสนาและกลุ่มผู้ปฏิบัติภาคชุมชน

ที่มาสนทนาตามกรอบแนวคิด	และความมุ่งหมายของการ

วิจัยที่ได้ก�าหนดไว้เพื่อให้ได้ค�าตอบที่หลากหลาย	และเพื่อ

หาข้อยุติในประเด็นนั้น	ๆ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วจิยัน�าข้อมลูจากการศกึษาเอกสาร	และงานวิจยั

ทีเ่กีย่วข้องและข้อมลูจากการบนัทกึภาคสนามมารวบรวม

และแยกแยะเป็นหมวดหมูต่ามความมุง่หมายของการวิจยั	

และประเดน็ค�าถามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ส่วนการตรวจสอบข้อมลู

เบือ้งต้นจะกระท�าไปพร้อม	ๆ 	กนัตลอดระยะเวลาทีด่�าเนนิ

การวิจัยและหลังจากเสร็จส้ินการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลจากการถอด

เสียงจากการสัมภาษณ์และภาพถ่ายในแต่ละครั้งโดยการ

จ�าแนกข้อมูล	 (Typological	 Analysis)	 คือการจ�าแนก

ข้อมลูเป็นชนดิ	(Typologies)	จดัหมวดหมูข้่อมลูตามหมวด

หมู่ของความมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้และผู้วิจัยจะด�าเนินการ

ตรวจสอบข้อมลูอกีครัง้หนึง่เพือ่ตรวจดคูวามครบถ้วนของ

ข้อมูลว่าเพียงพอหรือไม่โดยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้าน

ข้อมูล	 (Data	 Triangulation)โดยตรวจสอบทั้งจากผู้รู	้ 

จากเอกสาร	 และจากสถานที่ที่ท�าการวิจัยและท�าการ

วเิคราะห์	ตคีวาม	เพ่ือให้ได้ค�าตอบส�าหรับวตัถปุระสงค์ของ

การวิจัยในทุกประเด็น
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สรุปผลการวิจัย

	 ตอนที่	1	ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาวัด	

สงัคม	และวฒันธรรม	ของพระสงัฆาธกิารในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	

	 บทบาทการพัฒนาวัด	ของพระสังฆาธิการ	คือการ

บริหารจัดการวัด	 เพื่อการพัฒนาสถานท่ีทางศาสนาตาม

ปกตแิล้วจะมเีสนาสนะ	และอาคารวตัถุต่าง	ๆ 	เป็นทีพ่�านกั

อยูอ่าศยัศกึษาปฏบิตัธิรรมวนิยั	และประกอบศาสนกจิของ

พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนเป็นสถานที่บ�าเพ็ญกุศลต่าง	ๆ	ของ

พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปนอกจากนี้วัดยังเป็นศูนย์กลาง

บริการทางการศึกษา	และทางสังคมอีกด้วยวัดมีฐานะทาง

กฎหมาย	 คือเป็นนิติบุคคลสถานท่ีทางพุทธศาสนาเป็น 

ค�าเรยีกรวมทีด่นิ	และอาคารเช่นอโุบสถวหิารศาลากฏุทิีต่ัง้

อยู่บนพื้นดินของวัดน้ันวัดท่ีถูกต้องสมบูรณ์	 คือวัดท่ีได้รับ

อนุญาตให้ตัง้เป็นวดัถกูต้องตามกฎหมายเป็นนติบิคุคลส่วน

สถานทีท่ีก่ฎหมายยงัมิได้รบัรองให้เป็นวดัเรยีกว่าทีพ่กัสงฆ์

แม้จะมีพระสงฆ์อาศัยอยู ่ก็ตามส�าหรับความต้องการ	 

ที่ส�าคัญก็คือความต้องการทางศาสนาท่ีเป็นเครื่องรับรอง

ความต้องการข้างต้นด้วย	ส�าหรบับทบาทการพฒันาสงัคม

ของพระสังฆาธิการเป็นหน้าที่ในฐานะหัวหน้า	 หรือผู้น�า

คณะสงฆ์	 ที่จะต้องดูแลกลุ่มบุคคลซ่ึงมีการรวมกันอย่างมี

ระเบยีบมคีวามเกีย่วข้องกนัภายในกลุ่มเป็นแบบบคุคลต่อ

บุคคลและบุคคลต่อกลุ่มมีความผูกพันและพึ่งพาอาศัยกัน

มีความสนใจคล้าย	ๆ	กันมีวิถีชีวิตร่วมกัน	และมีความรู้สึก

ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่าง

ถาวรมีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยมีเอกลักษณ์ทาง

วฒันธรรมทีโ่ดดเด่นต่างจากสงัคมอืน่ได้แก่ภาษาพดูภาษา

เขียนการแต่งกายมารยาทอาหารการด�าเนินชีวิตที่มีพุทธ

ศาสนาเป็นพื้นฐาน	 การเผยแผ่หลักธรรมแห่งการอยู่ร่วม

กันเป็นสังคมที่มีความเป็นปึกแผ่นจึงเป็นบทบาทที่ส�าคัญ

ยิ่ง

	 บทบาททางด้านการพัฒนาวฒันธรรมโดยพระสงัฆ

าธกิารนัน้	มกัจะกระท�าในรปูของการเป็นทีป่รึกษาทางด้าน

กิจกรรมทางศาสนา	และวัฒนธรรม	เป็นต้นว่าการส่งเสริม

ให้แต่ละท้องทีใ่นความรับผดิชอบของพระสงัฆาธกิารธ�ารง

รกัษาประเพณดีงัเดมิทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัพระพทุธศาสนา	

และวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนซึ่งมีการสืบทอด

ตัง้แต่ครัง้อดตีมาจนถงึปัจจบุนัมกีารส่งเสริมให้เยาวชนคน

รุ ่นใหม่สืบสานกิจกรรมเหล่านี้ให้มีความมั่นคงยั่งยืน	 

เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

	 ตอนที่	2	ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและปัญหาของการ

พัฒนาวัด	 สังคมและวัฒนธรรม	 ตามบทบาทของพระ 

สังฆาธิการ	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

		 จากการศึกษาเอกสาร	 การศึกษาข้อมูลโดยการ

ส�ารวจ	 การสังเกต	 การสัมภาษณ์	 และการสนทนากลุ่ม	

สามารถสรุปได้	ดังนี้

	 1.		บทบาทการพัฒนาวัด

		 	 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ	 และปัญหาหลักของการที่

ต้องมีการพัฒนาวัด	 โดยการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา

โดยพระสงัฆาธกิาร	ได้แก่	ความเสือ่มโทรมไปตามกาลเวลา

ของวดั	ศาสนสถาน	อาหาร	และบรเิวณโดยรอบวดั	การดแูล	

ซ่อมแซม	บรูณปฏสิงัขรณ์	นัน้จ�าเป็นจะต้องใช้งบประมาณ	

ซึง่การได้มาซึง่งบประมาณนัน้	ได้มาจากหลายทาง	เป็นต้น

ว่าการรบับรจิาคจากผูม้จีติศรทัธา	และพทุธศาสนกิชนโดย

ทัว่ไป	งบประมาณอดุหนนุจากหน่วยงานทางด้านพระพทุธ

ศาสนาโดยตรง	หรอืหน่วยงานทัง้ภาครัฐ	และเอกชนทีร่่วม

สมทบทุน	 นอกจากงานบูรณปฏิสังขรณ์แล้ว	 บางครั้งก็มี

งานก่อสร้างสิ่งที่เป็นศาสนสถาน	ศาสนวัตถุขึ้นมาใหม่เพื่อ

ส่งเสรมิกจิกรรมทางพระพทุธศาสนา	ซึง่กถ็อืว่าเป็นบทบาท

อย่างหนึง่ของพระสังฆาธิการเช่นกนั	บทบาทดงักล่าวนีเ้ป็น

บทบาทของการประสานงาน	 และการบริหารจัดการให้

โครงการดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม	 และ

เกิดคุณูปการต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 บทบาทการพัฒนาสังคม

	 	 2.1	 ด้านการปกครอง

		 	 	 การพัฒนาด้านการปกครองประกอบไป

ด้วย	การจดัท�าทะเบยีนพระภกิษสุามเณร	ทะเบยีนศษิย์วดั	

สมดุบนัทกึประวตัวิดั	สมดุเยีย่ม	การประชมุอบรมศีลาจาร
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วัตรพระภิกษุสามเณร	 ระเบียบปฏิบัติของพระภิกษุ

สามเณร	 ระเบียบปฏิบัติของศิษย์วัด	 การท�าวัตรเช้า-วัตร

เย็น	 ของพระภิกษุสามเณรการท�าความสะอาดวัดของ 

พระภกิษุสามเณร	การท�าวตัรเยน็ของศษิย์วดั	การท�าความ

สะอาดวัดของลูกศิษย์วัด	 การประชุมอบรมศิษย์วัด	 และ

สวัสดิการภายในวัด	สภาพปัญหา	คือ	มีพระภิกษุสามเณร

ไม่เหน็ความส�าคญัของเอกสารเหล่านีเ้ท่าใดนกั	ไม่เข้าใจรปู

แบบ	 และเนื้อหาที่ชัดเจน	 และสมุดเยี่ยมไม่มีผู้จัดท�าไว้	

แนวทางแก้ไข	 การจัดท�าทะเบียนพระภิกษุสามเณร	

ทะเบยีนศิษย์วดั	สมดุบนัทึกประวตัวิดั	สมดุเยีย่ม	การประชมุ

อบรมศีลาจารวัตรพระภิกษุสามเณร	 ระเบียบปฏิบัติของ

พระภิกษุสามเณร	ระเบียบปฏิบัติของศิษย์วัด	การท�าวัตร

เช้า-วัตรเย็น	ของพระภิกษุสามเณรการท�าความสะอาดวัด

ของพระภิกษุสามเณร	 การท�าวัตรเย็นของศิษย์วัดการ

ท�าความสะอาดวัดของศิษย์วัด	 การประชุมอบรมศิษย์วัด	

และสวัสดิการภายในวัด

	 	 2.2		 ด้านการศึกษา

		 	 	 การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม	

แผนกธรรม	 แผนกบาลี	 การศึกษาพระธรรมวินัยการ 

ส่งเสริมระดับความรู้สายสามัญ	 การเรียนวิชาการทาง

พระพทุธศาสนา	พบว่า	การจดัการเรยีนการสอนจดัตาราง

ยงัไม่เหมาะสม	การส่งเสรมิการศกึษาพระปริยติัธรรมแผนก

บาลี	พบว่ายงัมเีดนิทางไปเรยีนทีวั่ดอืน่ลกัษณะไปกลบั	และ

มีพระภิกษุสามเณรมาบวชช่วงระยะสั้น	 ๆ	 ปัจจุบันแต่ละ

วัดมีการส่งเสริมระดับความรู้สายสามัญมากขึ้นและการ

จัดการศึกษายังมีสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่

เพียงพอ	 ได้แก่ห้องเรียนโต๊ะ	 เก้าอี้	 หนังสือ	ฯลฯ	 เป็นต้น	

พระสังฆาธิการจึงต้องด�าเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ในการ

แก้ปัญหาโดยของบประมาณสนับสนุนจากรฐัขอรบับรจิาค

ปัจจัยและอุปกรณ์จากผู้มีจิตศรัทธา	และด�าเนินการจัดท�า

อุปกรณ์การเรียนการสอนเอง	 ส�าหรับปัญหาการขาดครู 

ผู้สอนในบางรายวิชา	 ต้องมีการจัดหาครูผู้สอนที่มีความรู	้

ความสามารถเฉพาะรายวิชา	หรือการขอรับการสนับสนุน

ครูผู้สอนจากวัดอื่น	หรือจังหวัดอื่น	และจัดส่งพระภิกษุไป

เข้ารับการอบรมเพื่อมาเป็นครูที่วัดตนเอง	เป็นต้น

	 	 2.3		 ด้านศึกษาสงเคราะห์

		 	 	 ปัญหาหลกัได้แก่	พระสงฆ์บางรปูมีความ

รู้น้อย	ขาดความร่วมมือกับชาวบ้าน	ชุมชนยังไม่เห็นความ

ส�าคญับทบาทของพระสงฆ์ในบางเรือ่ง	ขาดการด�าเนนิงาน

อย่างต่อเนือ่งกลุ่มวยัรุน่ไม่ค่อยให้ความสนใจ	ประชาชนยงั

มองพระสงฆ์ในภาพของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ	 จึงไม่กล้าใช้บริการ

กลัวบาป	และขาดการประชาสัมพันธ์	 และเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนนักธรรม	 ธรรมศึกษาและ

ภาษาบาลีแก่พระภิกษ	ุสามเณร	และเยาวชนในชมุชน	การ

ส่งเสริมให้มีการอบรมจริยธรรมและวิธีการบ�าเพ็ญ

กรรมฐานแก่พระภิกษุสามเณร	 เยาวชนหรือประชาชนใน

ชุมชน	 และการศึกษาส�าหรับพระภิกษุ	 ประชาชนและ

เยาวชน	ศนูย์การศกึษาโรงเรยีนพทุธศาสนาวนัอาทติย์	พระ

สังฆาธิการจึงต้องมีบทบาทร่วมกับคณะสงฆ์ในการด�าเนิน

การด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องน้ีเพื่อให้ทุกฝ่าย

ทราบ	และใช้บรกิารตามศนูย์บริการทีต่ัง้อยูใ่นวดัแต่ละแห่ง

	 	 2.4		 ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

		 	 	 ปัญหาหลกั	คอื	พระสงฆ์ทีไ่ด้รบัการมอบ

หมายการเผยแผ่ธรรมน้ันยังขาดทักษะ	 ความรู ้ความ

ช�านาญในการสอน	 ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการ

พัฒนาด้านการเผยแผ่ยังไม่มีเวลา	 และไม่สนใจ	 เนื่องจาก

ระยะเวลาไม่ตรงกับความสนใจสื่อที่ช่วยในการเผยแพร่ยัง

ไม่ทั่วถึง	 การไม่มียานพาหนะมาเข้าร่วม	 ค่าใช้จ่ายในการ

เผยแผ่ในถิ่นธุระกันดาร	ขาดการประสานงาน	ระหว่างวัด

กับผู้น�าชุมชน	 การเผยแผ่บางเรื่องไม่น่าสนใจการเทศน	์

หรอืการบรรยายธรรมของพระสงฆ์บางรปูยงัไม่เก่ง	และไม่

ชดัเจน	การจดักจิกรรมบางอย่างมพีธีิกรรมยาวเกนิไปท�าให้

น่าเบื่อ	 พระสังฆาธิการต้องมีบทบาทร่วมกับคณะสงฆ์ใน

การจัดฝึกอบรมพระสงฆ์ซ่ึงท�าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธ

ศาสนา	 ทั้งทางด้านการพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่และการ

ผลิตส่ือในลักษณะส่ือบูรณาการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนา	เป็นต้น	
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	 	 2.5		 ด้านสาธารณูปการ

		 	 	 ปัญหาหลัก	 ได้แก่	 แต่ละวัดยังขาดงบ

ประมาณในการจัดท�า	การจัดท�าป้ายชื่อวัด	ป้ายแสดงราย

นามเจ้าอาวาส	 ป้ายประวัติโดยย่อ	 พบว่าควรจัดท�าให้

ชดัเจนการจดัท�าร้ัว	และทางเท้าภายในวดั	มกีารรางระบาย

น�้า	การจัดให้มีการสาธารณูปโภคเฉพาะวัดที่จัดน�้าดื่ม	น�้า

ใช้พอเพียง	และจดัถงัขยะ	และการท�าลายขยะพอเพยีงการ

จดัห้องสขุาสาธารณะ	การจดัทีน่ัง่พกัในวดั	ปรมิาณพืน้ทีท่ี่

ใช้ปลูกต้นไม้	 ความเป็นระเบียบในการปลูกต้นไม้ดอกไม้

ประดับ	การติดป้ายบอกชื่อต้นไม้	สภาพต้นไม้ที่ต้องมีการ

ดูแลอย่างต่อเนื่อง	 บทบาทของพระสังฆาธิการในด้านน้ี	 

จะต้องมกีารด�าเนนิการร่วมกบัคณะสงฆ์ในพืน้ทีเ่พือ่ขอรบั

งบประมาณในการด�าเนินการจากภาครัฐ	 เอกชน	 และ

ประชาชนทั่วไป

	 	 2.6		 ด้านสาธารณประโยชน์

		 	 	 ในบางเหตุการณ์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เหตุการณ์ฉุกเฉิน	 หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 วัดอาจมี

บทบาทด้านการบริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน 

ผู้ประสบความทุกข์ร้อน	เป็นต้นว่า	ความทุกข์ร้อนจากภัย

ธรรมชาติ	อัคคีภัย	หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น	ๆ 	วัดอาจช่วย

เหลือผู้ประสบภัยด้วยการบริจาคสิ่งของ	 จ�าพวกอาหาร	

เครื่องใช้ในการด�ารงชีพ	น�้าดื่ม	หรืออื่น	ๆ	ตามที่สามารถ

ช่วยได้	 แต่การให้ความช่วยเหลือในแต่ละกรณีต้องมีการ

ด�าเนินการโดยมีแผนรองรับ	 มีความรอบคอบในการช่วย

เหลือพระสังฆาธิการจะมีบทบาทร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่

ประสบภัย	 ในการช่วยเหลือตามหลักแห่งความเมตตา

กรุณา

	 3.		บทบาทการพัฒนาวัฒนธรรม

		 	 ปัญหาหลักที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประจ�า

ชาติ	 ก็คือ	 กระแสโลกาภิวัตน์ได้น�าเอาวัฒนธรรมที่หลาก

หลายจากทั่วมุมโลก	 เข้าสู่สังคมไทย	 บางวัฒนธรรมมีผล

ท�าให้วัฒนธรรมที่มีอยู่ต้องถูกกระทบกระเทือนจนเปลี่ยน

รูปแบบ	หรือวัตถุประสงค์บางอย่างไป	 และบางกรณีอาจ

เป็นผลลบต่อศีลธรรมอันดีงามของชาวไทยในภาพรวม

บทบาทของพระสังฆาธิการที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 ก็คือ	

การเป็นที่ปรึกษา	หรือคณะท�างานของการจัดกิจกรรมเชิง

วฒันธรรม	ซึง่แต่ละชมุชนจดัขึน้ทัง้นีก้เ็พือ่ทีจ่ะได้มส่ีวนให้

ค�าปรึกษาแนะน�า	 ในส่ิงที่เหมาะสมกับกาลเทศะ	 และ 

ศีลธรรมอันดีงามของผู้คนในสังคมไทย	 ขณะเดียวกันก ็

ส่งเสรมิให้มกีารอนรุกัษ์	หรอืสบืสวนกจิกรรมเชงิวฒันธรรม

ให้มีความยั่งยืนสืบไป

	 ตอนที่	3	บทบาทที่เหมาะสม	 ของการพัฒนาวัด	

สังคม	และวัฒนธรรม	ตามบทบาทของพระสังฆาธิการ	ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

 การศึกษาบทบาทที่เหมาะสม	 ของการพัฒนาวัด	

สังคม	และวัฒนธรรม	ตามบทบาทของพระสังฆาธิการ	ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู ้วิจัยได้ท�าการสนทนากลุ ่ม	

(Focus	Group)	วัดธาตุพระอารามหลวง	เจ้าคณะจังหวัด

ขอนแก่นเมื่อวันที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2558	 วัดมหาชัย	 

พระอารามหลวง	 เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม	 เมื่อวันที	่ 

27	 มีนาคม	 2558	 วัดบ้านเปลือยใหญ่	 เจ้าคณะจังหวัด

ร้อยเอ็ด	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2548	วัดกลาง	พระอาราม

หลวง	เจ้าคณะจงัหวดักาฬสินธุเ์มือ่วนัที	่20	มถินุายน	2548	

โดยได้น�าข้อมูลที่ศึกษาภาคสนามน�าเสนอเพื่อให้กลุ่มมี

ความเข้าใจเบือ้งต้นตรงกนั	พร้อมการอภปิรายสิง่ทีต้่องการ

ค�าตอบให้แก่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม	ถึงบทบาทที่เหมาะสม	

ของการพัฒนาวัด	สังคม	และวัฒนธรรม	ตามบทบาทของ

พระสังฆาธิการ	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ที่ประชุมได้

พิจารณา	และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทบาทการ

พัฒนาวัด	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 ตามบทบาทของพระ 

สังฆาธิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้บทบาทในการ

พัฒนาวัดสังคม	และวัฒนธรรม	6	บทบาท	คือ	1)	ด้านการ

ปกครอง	 ควรสร้างความรัก	 ความศรัทธา	 เน้นการมีส่วน

ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนางานของวัด	 ของ

ชุมชนสังคม	มีการอบรมคณะสงฆ์ให้เป็นผู้ปฏิบัติดี	ปฏิบัติ

ชอบ	การอบรมเสรมิทกัษะด้านคุณธรรมอย่างต่อเนือ่งสร้าง

แรงจูงใจ	มีการ	ก�าหนดวิธีคิด	แนวคิดทางด้านการพัฒนา

จติใจ	ปลูกฝังจติส�านกึประชาชนให้เข้าถงึพระธรรมค�าสอน
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ของพระพุทธเจ้า	 และน�าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	

2)	ด้านการศกึษาควรส่งเสรมิ	และจดัให้มสีถานศกึษา	ศนูย์

ปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมในแต่ละวัด	 เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์

ความรู้	 ทางการศึกษาให้กับพระภิกษุสงฆ์	 สามเณร	 และ

ประชาชนเยาวชนทั่วไป	 3)	 ด้านการเผยแผ่	 ควรส่งเสริม	

สนบัสนนุบคุลากรท่ีมคีวามรู้	ความสามารถในการให้ความรู้

	 ด้านพระพทุธศาสนา	ส่งเสรมิกจิกรรมให้เกดิความ

สามัคคีในชุมชน	 หมู่บ้าน	 อย่างทั่วถึง	 4)	 บทบาทด้าน

สาธารณูปการ	 ควรส่งเสริม	 สนับสนุน	 ด้านทักษะ	 ความ

รอบรู	้ให้กบัพระภกิษสุงฆ์	สามเณร	ให้เป็นผูส้ัง่สอน	อบรม	

เทคนคิขัน้พืน้ฐานเพือ่การพฒันางานสาธารณปูการภายใน

วัด	 และมีความสามารถในการให้ความรู้กับบุคคลอื่นได้	 

5)	บทบาทด้านสาธารณประโยชน์	ควรสร้างความรกั	ความ

ศรัทธา	 ให้เกิดกับชุมชนสามารถให้ชุมชนยอมรับเพื่อการ

เป็นผู้น�าของคณะสงฆ์	ผู้น�าชุมชน	มีการวางแผนงานอย่าง

เป็นระบบ	และส่งเสรมิสนบัสนนุงานของสงัคม	ชมุชน	เพือ่

การพัฒนาวัด	 ชุมชนที่ยั่งยืน	 และ	 6)	 บทบาทด้านศึกษา	

สงเคราะห์ควรส่งเสรมิ	การสงเคราะห์ชมุชนการพฒันาช่วย

เหลือประชาชนให้เกิดความม่ันคงทางด้านจิตใจ	 อารมณ์

และการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคม

ภาพที่ 1	จัดอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม

ส�าหรับเยาวชน

ภาพที่ 2	โครงการอุปสมบท	บวชเรียนสามเณร

เพื่อการศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากการศึกษาเอกสาร	 การศึกษาข้อมูลโดยการ

ส�ารวจ	 การสังเกต	 การสัมภาษณ์	 และการสนทนากลุ่ม	

สามารถอภิปรายผลได้	ตามล�าดับดังนี้

	 1.		การพัฒนาวัด	

		 	 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ	 และปัญหาของการพัฒนา

วัด	ตามบทบาทของพระสังฆาธิการในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	พบว่า	มีวัตถุสถาน	ศาลาการเปรียญ	และโบสถ์	กุฏิ	

หรือวิหารที่เก่าแก่ช�ารุด	 สภาพแวดล้อของวัดให้มีความ

ร่มรืน่	สภาพแวดล้อมของโบสถ์	หรอืวหิาร	ศาลาการเปรยีญ	

หรืออาคารเรียนปริยัติธรรม	มีสถานที่บางแห่งควรมีความ

สะอาด	และเก็บวตัถตุ่าง		ๆ 	ให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย	สถาน

ที่ช�ารุดควรมีการซ่อมแซม	บริเวณนอกวัด	และลานวัดให้มี

สภาพแวดล้อมน่าอยู่	 และสะอาดอยู่เสมอ	 จัดพื้นที่ให้

เหมาะสมให้น่าอยู ่	 ควรมีการจัดผู ้ดูแล	 และจัดหางบ

ประมาณให้เพยีงพอ	แนวทางในการแก้ไข	คือ	มกีารส�ารวจ	

และประชมุปรกึษาหารอืผู้เก่ียวข้อง	เพือ่มกีารวางแผน	และ

เตรียมการปรับปรุงซ่อมแซม	 จัดสรรงบประมาณ	หากไม่

เพียงพอควรหาแนวทางการหางบประมาณจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการด�าเนินการ	 ทั้งน้ีหน่วยงานที่

ส�าคัญที่สุด	คือการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเข้ามามีส่วน

เกี่ยวข้องในทุกด้านของการพัฒนาวัด	 บทบาทด้านการ

ปกครอง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาอนุศักดิ์ 
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จันทราลักษณ์	 (2559	 :	190)	ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	ปัญหา	

และแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการวัดของ 

เจ้าอาวาส	ในจังหวัดมหาสารคามผลการวิจัยพบว่าปัญหา

การบรหิารจดัการวดัของเจ้าอาวาสในจงัหวดัมหาสารคาม

โดยรวมและรายด้านมปัีญหาอยูใ่นระดบัปานกลางแนวทาง

การแก้ปัญหาในแต่ละด้านคือจัดให้มีการประชุมรวบรวม

ปัญหาสม�่าเสมอก�าหนดกฎระเบียบข้ึนมาบริหารวัดจัดหา

ทุนและงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องกับ	งานวิจัย

ของ	พระมหาไพฑูรย์	วรรณบุตร	(2550	:	174)	ที่ได้ศึกษา

วิจัยเรื่อง	ประวัติการบริหารคณะสงฆ์ไทย	ผลการวิจัยพบ

ว่า	พระภกิษุได้ปฏิบตัตินตามหลกัพระธรรมวินยัเป็นส�าคญั

ส่วนสาเหตุของการปรับปรุงเปลี่ยนโครงสร้าง	และการจัด

องค์การบริหาร	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม	ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง

สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางบ้านเมืองตามยุคสมัย	

ส�าหรับผลกระทบกับอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการบริหาร 

คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน	 พบว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ	์ 

พ.ศ.	 2505	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 

พ.ศ.	 2535	 มีลักษณะคล้ายกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

ร.ศ.	121	กล่าวคอืส่วนการบรหิารคณะสงฆ์ส่วนภมูภิาคนัน้

จะมีการรวมศูนย์อ�านาจที่เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัด 

รับผิดชอบภารกิจทั้งหลายในพื้นที่แต่ผู้เดียว	 ไม่มีรูปแบบ

คณะกรรมการในการท�างาน

	 2.		การพัฒนาสังคม

		 	 การพัฒนาด้านการปกครอง	 ตามบทบาทของ

พระสงัฆาธกิาร	ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	ผูก้�าหนดแนวทางการปฏบิตัิ

ภายในวัด	สิ่งส�าคัญอีกประการคือ	การจัดท�าทะเบียนพระ

ภิกษุสามเณร	 ทะเบียนศิษย์วัด	 สมุดบันทึกประวัติวัด	 

สมดุเยีย่ม	การประชมุอบรมศลีาจารวตัรพระภกิษสุามเณร	

ระเบียบปฏิบัติของพระภิกษุสามเณร	 ระเบียบปฏิบัติของ

ศษิย์วดั	การท�าวตัรเช้า-วตัรเยน็	ของพระภกิษสุามเณรการ

ท�าความสะอาดวัดของพระภิกษุสามเณร	 การท�าวัตรเย็น

ของศษิย์วดั	การท�าความสะอาดวดัของศษิย์วดั	การประชุม

อบรมศิษย์วัด	 และสวัสดิการภายในวัด	 สภาพปัญหาคือ	 

มีพระภิกษุสามเณรไม่เห็นความส�าคัญของเอกสารเหล่านี้

เท่าใดนัก	 ไม่เข้าใจรูปแบบ	 และเน้ือหาที่ชัดเจน	 และ 

สมดุเยีย่ม	ไม่มผีูจ้ดัท�าไว้	แนวทางแก้ไข	การจดัท�าทะเบยีน

พระภิกษุสามเณร	ทะเบียนศิษย์วัด	สมุดบันทึกประวัติวัด	

สมดุเยีย่ม	การประชมุอบรมศีลาจารวตัรพระภิกษสุามเณร	

ระเบียบปฏิบัติของพระภิกษุสามเณร	 ระเบียบปฏิบัติของ

ศิษย์วัด	 การท�าวัตรเช้า-วัตรเย็น	 ของพระภิกษุสามเณร	 

การท�าความสะอาดวดัของพระภกิษสุามเณร	การท�าวตัรเยน็

ของศิษย์วดั	การท�าความสะอาดวดัของศิษย์วดั	การประชมุ

อบรมศิษย์วดั	และสวสัดกิารภายในวดัการท�าความสะอาด

วัดของศิษย์วัด	 และความต่อเนื่องในการท�าความสะอาด	

ควรมกีารจดัท�าทะเบยีนการท�าความสะอาดวดัของศิษย์วดั	

การประชุมอบรมศิษย์วัด	 เพื่อเป็นการเตือนในการปฏิบัติ

งานอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง	 และการจัดสวัสดิการภายใน

วดัพบว่า	มกีารจดัสวสัดกิารภายในวดัโดยการให้พีพ่กัอาศยั	

การช่วยเหลอืเวลาเจบ็ป่วย	และการให้ทนุเพือ่ส่งเสรมิการ

ศึกษา	 แต่ปัญหา	 คือ	 ขาดปัจจัยสนับสนุน	 หรือ	 สถานที่

ส�าหรับศิษย์วัด	ควรมีแนวทางในการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพให้ศิษย์วัด	 หรือขอความร่วมมือในการให้สวัสดิการ

ส�าหรับศิษย์วัด	และด้านอื่น	ๆ 	ควรมีการปรับปรุง	บทบาท

ด้านการปกครอง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Borchert	

(2007	:	529-546)	ทีไ่ด้ศึกษาการให้การศึกษาแก่ภิกษสุงฆ์	

:	พทุธศาสนาการเมอืงและอสิรภาพทางศาสนาเขตชายแดน

ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจีนผลการวิจัยพบว่า	 พระภิกษุ	

สามเณร	 ไม่ได้เรียนเพียงเพ่ือศึกษาพระธรรมวินัยทาง

พระพุทธศาสนาเท่านั้น	 ยังต้องเรียนรู้ที่จะเป็นสมาชิกที่ดี

ของชุมชนอีกด้วยและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พระมหาขวัญ	ถิรมโน	(2552	:	186)	ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัย

เรือ่ง	วดัอรณุราชวราราม	:	บทบาทการพฒันาทางเศรษฐกจิ	

สังคม	 และวัฒนธรรมของวัดที่ส ่งผลต่อศรัทธาของ	

ประชาชน	ผลการวจิยัพบว่า	วดัอรุณราชวรารามมบีทบาท

ต่อชุมชนหลายด้าน	คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	ด้านการ

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว	 ด้านการให้ความรู้ทาง

พระพุทธศาสนาแก่เด็ก	 และเยาวชน	 ด้านการสืบทอด
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พระพุทธศาสนา	 บทบาทด้านการพัฒนาสังคม	 ด้านการ 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชุมชนด้านการสงเคราะห์

ชุมชน	และด้านการประเพณี	และพิธีกรรม	ความสัมพันธ์

ของบทบาทการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อศรัทธาของประชนท่ีส�าคัญมี	 4	 ด้าน

ความแน่นแฟ้นของศรัทธาของประชาชนที่ มีต ่อวัด 

อรุณราชวราราม	 ด้านศักยภาพของวัดในการสร้างระบบ

สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส	 ด้านการขยายเครือข่ายและ

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา	 และด้าน

ความเข้มแขง็ในการเป็นสถาบนัหลกัของชมุชนส�าหรบัด้าน

การเผยแพร่

	 3.		การพัฒนาวัฒนธรรม

		 	 บทบาทของพระสงัฆาธกิารทางด้านการพฒันา

วัฒนธรรม	 สามารถท�าได้ในหลาย	 ๆ	 รูปแบบด้วยกัน	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นที่ปรึกษา	 หรือคณะกรรมการ

ทางด้านกิจกรรมเชิงศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ท้ังในแง่ของ

การอนรุกัษ์	และส่งเสรมิวฒันธรรมทีม่อียูใ่นท้องถิน่ให้เกิด

ความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น	 

มีการบูรณาการพระพุทธศาสนาเข้าเป็นเน้ือเดียวกับ

วฒันธรรมท้องถิน่ส่วนกระบวนการเผยแผ่พระพทุธศาสนา

น้ันพระสงฆ์ได ้น�าหลักธรรมไปประยุกต์ใช ้กับสภาพ

แวดล้อมของสังคม	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ตลอดจน

อุปนิสัย	และระดับภูมิปัญญาของผู้ฟังแต่ละกลุ่ม	ด้วยการ

เข้าหาผูน้�าทางศาสนา	ผูน้�าทางการเมอืงการปกครอง	และ

ผู้น�าทางเศรษฐกิจ	โดยการเปลี่ยนแปลงค�าสอน	และหลัก

ความเชื่อบางประการของศาสนาเดิม	 ให้เหมาะสมกับ

สภาพสังคม	และวัฒนธรรมของชุมชน	มีการเข้าเยี่ยมตาม

บ้านเพื่อให้การบริการสังคมสงเคราะห์	 การบ�าบัดทางจิต	

และการศกึษาแก่สงัคมด้วยการสนทนาธรรม	บรรยายธรรม	

และตอบปัญหาธรรมะ	 พร้อมทั้งน�าเสนอหลักค�าสอนที ่

เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาโดยปรับตัวเองให้เข้า 

กับวัฒนธรรมท้องถิ่น	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พระภิชยพล	 หงวนไธสง	 (2554	 :	 196)	 ท่ีได้วิจัยเรื่อง	

พิพิธภัณฑ์ในวัด	:	การพัฒนา	การจัดการ	และการสืบสาน

วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอีสานใต้	 เป็นการ

วจิยัเชงิคณุภาพ	ผลการวจิยัพบว่า	ความเป็นมาพฒันาการ

ของพิพิธภัณฑ์ในวัด	 เกิดการริเริ่มโดยพระสงฆ์รวบรวม

สิง่ของเกบ็ไว้ในอาคารศาลาวัดเก่าทีไ่ม่ได้ใช้งาน	และมกีาร

จัดแสดงช่ัวคราว	 และเม่ือส่ิงของที่เก็บไว้มีจ�านวนมากขึ้น	

ทางวัดจึงได้มีการระดมทุนจากชุมชนจัดสร้างอาคาร

พิพิธภัณฑ์ในวัด	และมีผู้มาเที่ยวชมมากขึ้น	จากการศึกษา

วิจัยสภาพปัจจุบันพบว่า	 1)	 มีการจัดการความรู ้ใน

พิพิธภัณฑ์ในวัด	 2)	 มีคณะท�างาน	 คือพระสงฆ์ในวัดและ

ชุมชนร่วมมือกัน	3)	ชุมชนร่วมบริจาคส�าหรับการก่อสร้าง

พิพิธภัณฑ์ในวัด	ส�าหรับด้านการสืบสานวัฒนธรรม	ชุมชน

ได้จัดตัง้คณะกรรมการด�าเนินงานเพือ่การประสานงานด้าน

เครอืข่ายวฒันธรรมพ้ืนบ้าน	จดังานประเพณปีระจ�าปี	และ

ด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในวัด	 เป็นการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนแบ่งหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบ	 จัดเป็นแหล่งท่อง

เทีย่วของชุมชน	ส่วนด้านการสาธารณประโยชน์	ขดัแย้งกับ

งานวิจัยของ	 Darlington	 (1990	 :	 170)	 ที่ได้วิจัยพุทธ

ศาสนาคณุธรรม	และการเปลีย่นแปลงโดยศกึษาการท�างาน

เชงิพฒันาชุมชน	และวฒันธรรมของพระเทพกว	ีซึง่เป็นพระ

สังฆาธิการทางภาคเหนือ	 พบว่า	 ท่านได้น�าเอาแนวคิดที่

เรยีกว่าพทุธสงัคม	น�ามาประยกุต์ใช้ในโครงการต่าง	ๆ 	เพือ่

ให้เป็นที่ยอมรับของผู้คนในท้องถิ่น	 แต่วิถีวัฒนธรรมของ

สังคมชาวเหนือมีลักษณะเฉพาะ	 โครงการต่าง	 ๆ	 จึงไม่

ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควรจะเป็น	 โครงการเหล่าน้ี

ประสบความล้มเหลว	

ข้อเสนอแนะ

  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้

	 1.	 ผลการวิจัยคร้ังนี้	 เป็นข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ

บทบาทของพระสังฆาธิการ	 ในการพัฒนาวัด	 สังคม	 และ

วัฒนธรรม	ผ่านกิจกรรมหลักของคณะสงฆ์	สามารถน�าไป

สูก่ารพฒันากจิกรรมหลกัทีส่�าคญัของวดัอืน่	ๆ 	ได้	เพือ่การ

มุ่งสู่ความส�าเร็จในการพัฒนาวัด	สังคม	และวัฒนธรรม

	 2.		การพัฒนาวัด	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 ตาม
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บทบาทของพระสงัฆาธกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	จะ

ต้องเกดิจากการมส่ีวนร่วมของชมุชน	และผูม้สีวนเกีย่วข้อง

ทุกภาคส่วน	 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน	 การ

ท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพค�านึงถึงประโยชน์ของ

ส่วนรวม	 และการท�างานให้ตรงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ร่วมกัน

	 3.	 แนวทางการพัฒนาวัด	 สังคม	 และวัฒนธรรม	

หน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะสุข	

การพัฒนาสงัคม	ปลกูฝังค่านยิมของประชาชน	และเยาวชน	

สามารถน�ารปูแบบไปประยกุต์เพือ่การพฒันาในการด�าเนนิ

งาน	สู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ	และยั่งยืน

  ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรศกึษาเปรยีบเทยีบบทบาทพระสงฆ์ในการ

พัฒนาวัดของชุมชนโดยเปรียบเทียบระหว่างวัดชนบทกับ

วัดในเมือง	และวัดราษฎร์กับวัดพระอารามหลวง

	 2.		ควรศกึษาบทบาทของพระสงฆ์ทีบ่รหิารจดัการ	

และประสบความส�าเร็จ	ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง

ของชุมชน

	 3.		ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

ความสัมพันธ์กับการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน

ในแต่ละด้าน
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ศึกษารูปแบบประติมากรรมหินทรายในอีสาน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองโสน 

อ�าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

Sandstone sculpture patterns in Northeast Region (Isan): A Case study 

in Ban Nong Sone Comunity, Chokchai District, Nakhon Ratchasima

วินัย	คุ้มพวก1

Winai	Khumphuak1

บทคัดย่อ

	 ประติมากรรมหินทราย	 เป็นงานศิลปะท่ีถูกค้นพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�านวนมากโดยพบตามสถานที่

ส�าคัญ	เช่น	ปราสาท	กู่	เป็นต้น	เป็นวัตถุโบราณที่มีการค้นพบตั้งแต่ยุคสมัยทวารวดี	ขอม	จนถึงยุคปัจจุบันรูปแบบของ

งานประตมิากรรมหนิทรายปรับเปลีย่นไปตามยคุสมยัอดตีสร้างจากความเชือ่ความศรทัธา	จนถงึยคุปัจจบุนัพฒันารปูแบบ

ทีเ่ปลีย่นไปเพือ่ตอบสนองธรุกจิ	ปัจจบุนัชมุชนบ้านหนองโสน	ต�าบลท่าอ่าง	อ�าเภอโชคชยั	จงัหวดันครราชสมีา	เป็นแหล่ง

ที่ผลิตประติมากรรมหินทรายแหล่งใหญ่ท่ีสุดในภาคอีสานโดยมีเทคนิคหล่อหินทรายแตกต่างจากยุคอดีตที่เทคนิคคือ 

การแกะสลักหินทราย	 วัตถุประสงค์	 (1)	 ศึกษาความเป็นมาของคติความเช่ือกระบวนการสร้างและรูปแบบของ

ประติมากรรมหินทรายในอีสาน	(2)	ศึกษาปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบ

ของประติมากรรมหินทรายในอีสาน	 งานวิจัยคร้ังน้ีได้ท�าการศึกษาโดยการสังเกตลงพ้ืนที่และการสัมภาษณ์ผู้น�าชุมชน	 

3	ท่าน	และร้านค้าประกอบการ	20	ร้านค้า	 ในชุมชนบ้านหนองโสน	ต�าบลท่าอ่าง	อ�าเภอโชคชัย	จังหวัดนครราชสีมา	 

โดยน�าข้อมูลจาการลงพื้นที่มาวิเคราะห์รูปทรง	รายละเอียด	บนตัวงานประติมากรรมหินทรายและเปรียบเทียบรูปแบบ

ของงานประติมากรรมหินทรายท่ีสร้างจากยุคเดิมและยุคสมัยใหม่เพื่อหาพัฒนาการด้านรูปแบบ	 ซึ่งใช้กรอบหลัก 

ประติมานวิทยาและสุนทรียศาสตร์

	 ผลจากการศกึษา	แสดงให้เหน็ว่ารูปแบบประตมิากรรมหนิทรายตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั	แต่ละยคุกม็เีอกลักษณะ

เฉพาะไม่เหมือนกันมีกรรมวิธีผลิตแตกต่างกัน	 ในอดีตจะเป็นการแกะสลักหินทรายส่วนการหล่อจะเป็นยุคปัจจุบัน	 

ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจเข้ามาเก่ียวข้องหากแกะอย่างเดียวคงผลิตงานได้ช้า	 จึงใช้วิธีปั้นต้นแบบแล้วท�าพิมพ์แล้วหล่อเป็น 

ชิ้นงานโดยสร้างจากคติความเชื่อของกลุ่มคนอีสานเอง	 ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากยุคสมัย	 ทวารวดีและยุคสมัยขอม	 มีการ

พฒันารูปแบบตามวฒันธรรมยคุสมัยนัน้	และปัจจบุนัมรีปูประติมากรรมหนิทรายทีพ่บ	43	รปูแบบ	การสร้างประตมิากรรม

หินทรายขึ้นอยู่กับช่างของแต่ยุคสมัยด้วย	 และปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางด้าน 

รูปแบบของประติมากรรมหินทรายในอีสาน	 โดยแยกออกเป็นประเด็นหลักดังน้ี	 ปัจจัยภายในและภายนอก	 ภายในคือ

กลุ่มคนในชุมชนมีการพัฒนาฝีมือโดยการเข้าร่วมอมรมในศูนย์ศิลปาชีพสมเด็จพระเจ้าฯและโครงการฝึกอาชีพต่าง	 ๆ	 

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาการวิจัยทางศิลปกรรม	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ส่วนปัจจัยภายนอกคือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการส่งเสริมโดยการสนับสนุนด้านความรู้ใหม่และวัสดุอุปกรณ์ที่

ผลิตหินทรายได้จ�านวนมากและแข็งแรงเพื่อตอบโจทย์ด้านธุรกิจส่งผลให้รูปแบบของประติมากรรมหินทรายเปล่ียนไป

พฒันาขึน้รปูแบบให้มคีวามหลากหลาย	ประโยชน์ทีไ่ด้จากการศึกษาคือ	กระบวนการคิดค้นของบรรพบรุษุทีก่ลายมาเป็น

อาชีพโดยแปลงวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าและทราบถึงคุณค่าความหมายทางประวัติศาสตร์

 ค�าส�าคัญ : รูปแบบ,	ประติมากรรมหินทราย,	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Abstract

	 Sandstone	sculpture	is	an	art	work	that	was	discovered	in	the	Northeast	with	a	large	number	

found	 in	 the	 landmarks	such	as	Castle	Sanctuary	 (Ku)	which	are	an	ancient	object	 that	has	been	 

discovered	since	the	Dvaravati	period	until	the	present.	The	style	of	sandstone	sculpture	is	modified	

by	the	each	era,	 in	the	past	it	was	created	from	faith	until	the	present	it	becomes	developed	for	

satisfies	in	businesses.Curently,	Ban	Nong	Sone	Community,	Tha	Ang	District,	Chok	Chai	District,	Nakhon	

Ratchasima	Province	is	the	largest	source	of	sandstone	sculpture	production	in	northeast	(Isan),	with	

the	sandstone	casting	technique	different	from	sandstone	carving	in	the	past.	Objective	(1)	To	study	

the	history	of	beliefs,	processes,	and	style	of	sandstone	sculptures	in	Isaan.	(2)	To	study	the	social	

and	cultural	factors	lead	to	the	change	in	the	style	of	sandstone	sculpture	in	northeast	(Isan).	This	

research	was	conducted	by	field	observation	and	interviews	with	3	community	leaders	and	20	retailers	

in	 Ban	Nong	 Sone	 community,	 Tha	 Ang	 District,	 Chok	 Chai	 District,	 Nakhon	 Ratchasima	 Province.	 

By	applying	the	field	observation	information	to	analyze	the	style	on	the	sandstone	sculpture	and	

compare	the	style	of	sandstone	sculpture	created	in	the	old	and	modern	era	to	study	the	development	

of	model	using	the	Iconography	scope	and	aesthetics.

	 The	result	of	the	study	shows	that	sandstone	sculpture	from	the	past	to	present	has	its	own	

unique	characteristics,	different	production	methods	in	each	era.	In	the	past	using	the	carving	method	

but	at	the	present	using	a	casting	method	due	to	the	business	involved	if	using	only	a	carve	method,	

the	production	will	be	delay.	So	a	master	molding	method	is	used,	making	a	mold	and	cast	created	

by	the	beliefs	of	the	Isan	people,	influenced	by	Dvaravati	and	Khmer	era,	develop	the	style	followed	

the	culture	of	the	era.	In	the	present,	there	are	43	sculptures	of	sandstone.	The	making	of	sandstone	

sculpture	also	depending	on	the	artist	of	each	era	and	the	social	cultural	factors	that	caused	changes	

in	the	style	of	sandstone	sculpture	in	Isan	by	classify	the	main	issues	as	follow:	Internal	and	external	

factors,	the	internal	factor	is	a	group	of	people	in	the	community	who	have	developed	their	skills	by	

joining	 the	 Arts	 and	 Crafts	 Center	 of	 the	 King’s	 Vocational	 Training	 Program.	 External	 factors	 are	

government	agency	and	private	sectors	that	have	been	supported	in	new	knowledge	and	materials	
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that	can	produce	a	large	amount	of	sandstone	to	meet	with	business	needs	which	affected	to	the	

development	 of	 variety	 sandstone	 sculptures.	 The	 advantage	 of	 the	 study	 is	 the	 process	 of	 the	

ancestor’s	invention	by	converting	the	culture	into	a	product	and	aware	of	the	historical	value.

 Keywords : Pattern,	Sandstone	sculpture, Northeast	Region.

บทน�า

 ประตมิากรรมเป็นศลิปกรรมประเภทหนึง่ทีเ่กดิขึน้

ด้วยการป้ัน	การแกะสลกั	การหล่อหรอืวธิกีารอืน่	ๆ 	ทีท่�าให้

เกิดงานศิลปะที่มี	3	มิติคือ	มีความกว้าง	ยาวและลึกหรือ

หนา	งานประติมากรรมอาจท�าด้วยวัสดุหลายชนิดเช่น	หิน

ไม้	ดินเหนียว	ปูน	อิฐ	และโลหะ	เป็นต้น	หรือกล่าวอีกนัย

หนึ่งประติมากรรมคืองานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเป็นรูปเป็น

ลวดลาย	สามารถมองเห็นได้และกินระวางเนื้อที่ในอากาศ	

ประติมากรรมหินทรายที่พบในภาคอีสานแบ่งได้จาก

ประวตัศิาสตร์โบราณ	คอื	ยคุสมยัทวารวดแีละยคุสมยัขอม	

ทั้งสองยุคน้ีเป็นต้นก�าเนิดของประติมากรรมหินทรายใน

อีสานจนทุกวันนี้	ซึ่งได้กลายเป็นธุรกิจผลิตหินทรายในยุค

ปัจจุบันเป็นการน�าเอาวัฒนธรรมปรับเปล่ียนเป็นสินค้า	

จากการอ้างองิของส�านกัโบราณคดทีีค้่นพบประตมิากรรม

หินทรายก็จะกล่าวถึง	ยุคสมัยทวารวดีกับขอมเท่านั้น

	 ปัจจุบันประติมากรรมหินทรายไม่ได้ถูกสร้างขึ้น

เพ่ือมาตอบสนองด้านคติความเชือ่เพยีงอย่างเดยีวแต่ยงัถกู

สร้างเพื่อจ�าหน่ายไปประดับตกแต่ง	 แต่ประติมากรรม

หินทรายสมัยใหม่ก็ยังสร้างเลียนแบบสิ่งเก่าไม่ว่าจะเป็น	

ทับหลัง	พระพุทธรูป	เทวรูป	เป็นต้น	การเปลี่ยนแปลงของ

สงัคมและวัฒนธรรมอนัเนือ่งมาจากความก้าวหน้าทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รวมท้ังพัฒนาการทางด้าน

เศรษฐกิจ	สงัคมและการเมอืงมผีลต่อภมูปัิญญาพืน้บ้านใน

สังคมไทยยุคปัจจุบัน	ลักษณะการแกะสลักหินแบบดั้งเดิม

กห็ายไปจากการแกะปัจจบุนัการเป็นหล่อเพือ่ให้ได้จ�านวน

มากเพื่อตอบสนองในเชิงธุรกิจ	 หากสังเกตจะพบสิ่งที่ไม่

เปลี่ยนไปเลยคือรูปแบบท่ียังคงเป็นรูปแบบยุคสมัยเก่าคือ

ทั้งสมัยทวารวดีและขอม	 อีกทั้งเป็นที่นิยมของคนปัจจุบัน

อีกด้วยจึงให้ธุรกิจประติมากรรมหินทรายเป็นที่นิยมจนถึง

ปัจจุบัน

	 ปัจจุบันประติมากรรมหินทรายในอีสานจะมีการ

พัฒนาไปเป็นธุรกิจขนาดใหญ่	 รูปแบบการสร้างมีความ

หลากหลายรูปแบบจากศิลปวัตถุที่ถูกสร้างด้วยความ

ศรัทธาและความเชื่อ	 สู่ศิลปวัตถุที่ถูกประกอบสร้างด้วย

ปัจจยัความต้องการของตลาด	ตอบสนองต่อความต้องการ

ของคนยคุปัจจบุนั	เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจตลอดจน

นักเรียน	 นักศึกษาที่อยากค้นคว้าด้านโบราณวัตถุที่สร้าง

ด้วยภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของช่างในภาคอีสานอีกด้วย

ความมุ่งหมายของงานวิจัย

	 1.		ศกึษาความเป็นมาของคตคิวามเชือ่กระบวนการ

สร้างและรูปแบบของประติมากรรมหินทรายในอีสาน

	 2.		ศึกษาปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ก่อให้

เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบของประติมากรรม

หินทรายในอีสาน

ขอบเขตการวิจัย

	 ศึกษาประวตัคิวามเป็นมารปูแบบของประติมากรรม

หินทรายในอีสานและหมู่บ้านหนองโสน	 ต�าบลท่าอ่าง	

อ�าเภอโชคชัย	จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งผลิตหินทราย

ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การรวบรวมข้อมูลค้นคว้าเกี่ยวกับ	 รูปแบบ	 คติ

ความเชื่อ	กระบวนการสร้างของประติมากรรมหินทรายที่

ค้นพบในอสีาน	จากเอกสาร	หนงัสอื	บทความ	รายงานการ
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วิจัย	 วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องและเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล

การสัมภาษณ์	การส�ารวจ	การสังเกต	การสนทนากับผู้น�า

ชมุชนุและร้านค้าในหมูบ้่านหนองโสน	ต�าบลท่าอ่าง	อ�าเภอ

โชคชัย	จังหวัดนครราชสีมา

ผลการวิจัย

 จากการศึกษาพบว่าประติมากรรมหินทรายใน

อสีานพบในยคุสมยัทวารวดแีละยคุขอมผูว้จัิยจงึได้จ�าแนก	

การวเิคราะห์ข้อมลูในการวจิยัเรือ่งประตมิากรรมหนิทราย

ในอีสานนี้	ออกเป็นสามหัวข้อเพื่อให้สอดคล้องตาม	ความ

มุ่งหมายที่ผู้วิจัยได้ก�าหนดไว้	 ศึกษาความเป็นมาของคติ

ความเชือ่กระบวนการสร้างและรปูแบบของ	ประตมิากรรม

หนิทรายในอสีานและศกึษาปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม

ที่ก ่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง	 ทางด้านรูปแบบของ

ประติมากรรมหินทรายในอีสานโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ	

ดังนี้

	 1.	 รูปแบบประติมากรรมหินทรายในยุคอดีต

	 2.	 รูปแบบประติมากรรมหินทรายในยุคปัจจุบัน

	 3.	 วิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ 

ก่อให้เกิดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบของ

ประติมากรรมหินทรายของอีสาน

	 1.		รูปแบบประติมากรรมหินทรายในยุคอดีต

	 	 1.1	 ยุคสมัยทวารวดีบริเวณภาคตะวันออก

เฉียง-เหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทย	 มีศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ยาวนานโดยยุคแรกที่มีอิทธิพลและยุคเร่ิมต้น

ของประวตัศิาสตร์ชาตไิทยคอืยคุทวารวด	ีซึง่ได้รบัอทิธพิล

มาจากอินเดียโดยทางการค้าขายในยุคสมัยนั้น	เป็นมนุษย์

เองทีน่�าเอาวฒันธรรมมาเผยแพร่	ทัง้ทางด้านศาสนา	ศลิปะ	

การเป็นอยู่	 เป็นต้น	 ภาคอีสานก็เช่นกันที่ได้รับอิทธิพลทั้ง

ทางด้าน	 ศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรมจากอินเดีย	 การ

นับถือศาสนาพุทธก็เป็นความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจาก

อินเดีย	 ศิลปะยุคนี้เกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่	 12-16	 คติ

ความเชือ่การนบัถอืมหาบรุษุหรอืเทพบรุษุก็ได้รับความเชือ่

มาจากอินเดียคือการนับถือ	 พราหม์-ฮินดู	 การสร้างรูป

เคารพหรือสัญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อสักการะก็เป็นความเชื่อที่

สืบต่อกันมา	 อินเดียมีการสร้างรูปแบบทางด้านศิลปะขึ้น

มาจากความเช่ือจาการเก็บข้อมูลจากเอกสารและลงพื้นที่

ส�ารวจเกี่ยวกับรูปแบบประติมากรรมหินทรายในยุคสมัย

ทวารวด	ีปรากฏรปูแบบเพยีง	2	รปูแบบเท่านัน้คอื	รปูแบบ

ที่เป็นใบเสมาและรูปแบบที่เป็นพระพุทธรูป	 รูปแบบใบ

เสมาในภาคอสีานนัน้มกีารค้นพบเกอืบทกุจงัหวดัของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	จาการส�ารวจของกรมศิลปากร

ภาพที	่1	ใบเสมาที่เป็นทรงแผ่นกลีบบัว

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2544)

ภาพที	่2	รูปแบบใบเสมาสี่เหลี่ยม

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2544)

รปูแบบทีส่องคอืรปูแบบพระพุทธรปู	รปูแบบนีจ้�านวนมาก

พอสมควร	พระพทุธรปูทีพ่บทีโ่คราชอยูท่ีพ่พิธิภัณฑ์มหาวรี
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วงศ์กม็ลัีกษณะเช่นเดยีวกนัขอให้สงัเกตวสัดทุีน่�ามาใช้เป็น

หนิทรายสแีดงซึง่เป็นวสัดทุีภ่าคกลางไม่นยิมตรงกนัข้ามกนั

ที่อีสานหาง่ายจึงนิยมน�ามาใช้และจะสังเกตได้ว่าขนาดจะ

ไม่ใหญ่มากขนาดเต็มที่จะ	1.50	-	1.60	เมตร	ถ้าขนาดเล็ก

หินก้อนเดียวสลักก็พอแต่ถ้าองค์ขนาดใหญ่โดยเทคนิคก็

ต้องใช้หินหลายก้อนมาต่อกันรอยที่เห็นบากอยู่บริเวณ 

หัวเข่า

ภาพที	่3	พระพุทธรูปประทับยืน	พิพิธภัณฑ์มหาวีรวงศ์

จังหวัดนครราชสีมา

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2544)

	 นอกจากเห็นประติมากรรม	3	มิติแล้ว	การค้นพบ

ประตมิากรรม	2	มติ	ิทีป่ระดษิฐานบนภเูขาหรอืตนีเขา	เช่น	

พระพุทธรูปไสยาสน์ต�าบลเสมา	 อ�าเภอสูงเนิน	 จังหวัด

นครราชสีมา	 พระนอนท่ีภูปอ	 อ�าเภอสหัสขันธ์	 จังหวัด

กาฬสนิธุ	์เป็นต้น	พระพทุธรูปไสยาสน์ทีเ่ราเรยีกว่าไสยาสน์

น้ันมหีลายอย่างซึง่ไสยาสน์แปลว่านอนแต่ถ้าเป็นพระพทุธเจ้า

แล้วต้องนอนตะแคงขวาเสมอเรยีกว่า	“สหีไสยาสน์” ซึง่จะ

เป็นทั้งอิริยาบถทั่วไปและพุทธประวัติตอนปรินิพพานใน

กรณขีองพระนอนองค์นีท้ีเ่มอืงเสมาบอกได้แต่เพยีงว่าเป็น

พระพุทธรูปแบบสีหไสยาสน์แต่บอกไม่ได้ว่าเป็นพุทธ

ประวัติตอนปรินิพพานหรือไม่หากจะเป็นตอนปรินิพพาน

ต้องมต้ีนสาละด้วยแต่นีเ่ราไม่เหน็หลกัฐานเป็นลักษณะของ

ทวารวดแีต่ตวัวหิารทีค่รอบเป็นลกัษณะวฒันธรรมเขมรเข้า

มาเกี่ยวข้องคือการท�าช่องแสงเป็นลูกมะหวดเป็นลักษณะ

ทีเ่ราพบตามปราสาทหนิด้วยเหตนุีจ้งึบอกให้ทราบว่าวหิาร

พระนอนที่เมืองเสมาองค์นี้มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม

ทั้งแบบทวารวดีอีสาน

ภาพที	่4	พระพุทธรูปไสยาสน์ต�าบลเสมา	

อ�าเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา	

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2544)

	 	 1.2	 ยุคสมัยขอมในภาคอีสาน	 รูปแบบ

ประตมิากรรมในยุคสมัยขอม	 จะเป็นรูปแบบที่เป็น	 2	 มิต	ิ

ประดับตกแต่งตัวปราสาทและ	 3	 มิติ	 ที่อยู่ในตัวปราสาท

จะไม่ปรากฎหินทรายที่พบตั้งอยู่ชิ้นเดียว	 ประติมากรรม

ศิลารูปบุคคลขนาดใหญ่น่ังขัดสมาธิ	 ชาวบ้านเรียกกันว่า

ท้าวพรหมทัต	แต่นักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นพระบรมรูปของ

พระเจ้าชัยวรมันที่	 7	 และพบผู้หญิงนั่งคุกเข่าที่ชาวบ้าน

เรยีกว่า	นางอรพมิพ์	ในต�านานอรพมิพ์	ปาจติต	ซึง่เป็นเรือ่ง

เล่าในท้องถิ่น	จนกลายเป็นชื่อบ้านนามเมืองในย่านพิมาย	

เช่นค�าว่า“พี่ชายมา”	ในเรื่องที่จะเล่าต่อไปก็เชื่อกันว่าเป็น

ที่มาของชื่อ	“พิมาย”

ภาพที	่5	พระเจ้าชัยวรมันที่	7	หรือ	ท้าวพรหมทัต

ปราสาทหินพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2544)
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	 ประติมากรรมหินทรายในยุคขอมนอกจากจะมี

ประติมากรรมที่เป็น	3	มิต	ิที่ถกูสร้างเป็นรูปสักการะแล้วก็

ยงัมปีระตมิากรรมหนิทรายอกีรปูแบบนงึทีต่กเป็นข่าวใหญ่

เม่ือหลาบสิบปีก่อน	 คืองานแนวทับหลังหรือหินทรายที่

ประดบัตวัปราสาทในยคุขอม	ผูว้จิยัได้รวบรวมเอกสารจาก

กรมศลิปากรและนกัวชิาการหลายท่านได้ศึกษาไว้เช่น	ท่าน

รองศาสตราจารย ์ศ รี ศักร	วัลลิ โภดม	 ท ่านผู ้ช ่ วย

ศาสตราจารย์รุ่งโรจน์	ธรรมรุ่งเรือง	และอีกหลายท่านที่ผล

งานด้านโบราณคดีในภาคอีสาน	 ก็ได้ศึกษาเก่ียวกับงาน

ศิลปกรรมในยุคต่าง	ๆ

ภาพที	่6	ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ปราสาทหินพนรุ้ง	

จังหวัดบุรีรัมย์	(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2544)

	 ด้านคติความเชื่อของคนยุคสมัยก่อนในการสร้าง

ประติมากรรมหนิทรายในอสีาน	กรรมวธิใีนการผลติรวมไป

ถึงขั้นตอนเป็นเทคนิคแบบแกะสลักหินโดยช่างมีความเชื่อ

ต่อพุทธศาสนา	ต่อผ	ีต่อบคุคล	ต่อพระมหากษตัรย์ิ	รปูแบบ

ที่เกิดขึ้นของยุคสมัยทวารวดีโดยการค้นพบของกรม

ศิลปากรจะเป็น	พระพุทธรูป	ใบเสมา	เป็นต้น	มีการเขามา

ส�ารวจและบรูณะเพิม่เตมิโดยแหล่งทีค้่นพบแหล่งส�าคญัใน

ยคุทวารวดคีอื	เมอืงฟ้าแดดสงูยาง	อ�าเภอกมลาไสย	จงัหวดั

กาฬสินธุ์	 โดยเมืองฟ้าแดดสูงยางพบพระธาตุยาคู	 และใบ

เสมาเป็นจ�านวนมาก	สนันฐิานว่าใบเสมาทีพ่บถกูสร้างจาก

ความเชื่อในพุทธศาสนาเป็นการปักเขตแดนบ่งบอกถึง

เขตแดนของพระสงฆ์	ลักษณะของเสมาที่เป็น	2	มิติ	และ	

3	มิติ	โดย	2	มิติจะมีสองด้านด้านหนึ่งจะเรียบส่วนอีกด้าน

จะสลักเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติของประพุทธเจ้า	 และ

ลักษะสามเหลี่ยมตรงกลางใบปลายยอดที่แหลมสันนิฐาน

ว่าเป็นสัญลักษณ์ของยอดพระธาตุ

	 เมื่อน�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบจะเห็นลักษณะรูป

ร่าง	รปูทรง	โดยจะเหน็ว่าลกัษณะเส้นของใบหน้าในยคุสมยั

ทวารวดทีีม่ลัีกษณะมนกลมเป็นวงรีแสดงออกถงึความอ่อน

ช้อย	แต่แตกต่างกนัจากยคุสมยัขอมทีม่ลีกัษณะรปูหน้าเป็น

เหลี่ยมร่างกายที่ดูแข็งแรงให้เห็นถึงความมีพลัง	 รวมถึง

สัดส่วนของร่างกายที่ยุคสมัยขอมดูแข็งแรงกล้ามเน้ือของ

ร่างกายเหน็ได้ชัดเจน	เหน็ได้ว่าทัง้สองยคุสมยัต่างกันทัง้ใน

เรื่องของรูปร่าง	 รูปทรง	 ความเช่ือทั้งสองยุค	 ทั้งยุคสมัย

ทวารวดีและยุคสมัยขอมแตกต่างกันท�าให้รสนิยมของช่าง

เปลี่ยนไปตามความเชื่อของยุคสมัยนั้น	ๆ

										ยุคสมัยทวารวดี													ยุคสมัยขอม

ภาพที	่7	ประติมากรรมหินทรายยุคทวารวดีและขอม

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2544)

	 2.	 รูปแบบประติมากรรมหินทรายในยุคสมัย

ปัจจุบันในภาคอีสาน

	 	 ปัจจุบันรูปแบบประติมากรรมหินทรายมีการ

พัฒนาไปอย่างมาก	 แต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดในบางเรื่องเช่นเรื่อง

วัสดุหินทรายท่ีจะน�ามาสร้างงานศิลปกรรม	 ผู้วิจัยจึงได้

ศึกษาเก็บข้อมูลรวมทั้งลงพื้นที่ในการท�าประติมากรรม

หินทรายในภาคอีสาน	 ผู้วิจัยท�าการส�ารวจเบื้องต้นแหล่ง

ผลิตประติมากรรมหินทรายใหญ่มีอยู่ทั้งหมด	 3	 แหล่ง 

ที่แรกคือ	 ศูนย์จ�าหน่วยผลิตภัณฑ์อีสานใต้	ต�าบลตาเป๊ก 

อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดบุรีรัมย์		 แหล่งที่สองคือ	

ศูนย์-ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านบุรีรัมย์	 ต�าบลเสม็ด	 อ�าเภอ
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เมือง	 จังหวัดบุรีรัมย์	ส่วนแหล่งสุดท้ายคือ	 หมู่บ้านหล่อ

หินทราย	 บ้านหนองโสน	 ต�าบลท่าอ่าง	 อ�าเภอโชคชัย	

จังหวัดนครราชสีมา	 และบ้านหนองโสนท่ีผู้วิจัยใช้ก�าหนด

ขอบเขตการลงพื้นที่เนื่องจาก	หมู่บ้านหล่อหินทราย	บ้าน

หนองโสน	ต�าบลท่าอ่าง	อ�าเภอโชคชยั	จงัหวดันครราชสมีา	

เป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานและมีรูปแบบ

ประตมิากรรมหนิทรายทีห่ลากหลาย	จงึเป็นสาเหตใุห้ผูว้จิยั

เลือกพื้นนี้ เป ็นพื้นที่วิจัยและมีข ้อมูลเพียงพอแก่การ

วิเคราะห์ข้อมูล

	 	 การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมหมู่บ้าน

หนองโสน	ต�าบลท่าอ่าง	อ�าเภอโชคชยั	จงัหวดันครราชสมีา	

เป็นปัจจัยหลักที่ท�างานให้รูปแบบงานประติมากรรม

หินทรายเปลี่ยนไป	คือการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อการด�ารง

อยู	่โดยผูว้จิยัอธบิายยคุสมยัในหมูบ้่านหนองโสน	ต�าบลท่า

อ่าง	 อ�าเภอโชคชัย	 จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีผลต่อการ

เปลีย่นแปลงและพฒันาการของของรปูแบบประตมิากรรม

หนิทรายบ้านหนองโสนต�าบลท่าอ่าง	อ�าเภอโชคชยั	จงัหวดั

นครราชสีมาเป็น	4	ยุคสมัยดังนี้

	 	 2.1	 ยุคเริ่มต้นกิจการ	ซึ่งเกิดโดยนายสายัณห์	

แพทย์จะโป๊ะ	 (ช่างอ๋อย)	 ได้คิดน�าดินเหนียวมาปั้นเป็นรูป

ต่าง	ๆ	น�ามาเผาเป็นเครื่องปั้นดินเผาจ�าหน่ายข้างถนนแต่

จ�าหน่ายไม่ค่อยได้ด	ีเนือ่งจากหมูบ้่านหนองโสน	มพีืน้ทีต่ดิ

กบัด่านเกวยีนซึง่มชีือ่เสยีงการจ�าหน่ายสนิค้าดนิเผาและมี

ร้านค้าใหญ่เป็นเหตใุห้นายสายณัห์	แพทย์จะโป๊ะ	จ�าหน่าย

สนิค้าไม่เป็นไปตามเป้าทีก่�าหนดไว้	จงึมกีารคดิเทคนคิเพือ่

ผลิตสินค้าแบบใหม่ออกมาโดยการน�าปูนซีเมนต์ขาว	

หินทรายและน�้ามาผสมกัน	แล้วเทลงในแบบหล่อ	ทิ้งไว้ให้

แห้งแล้วน�าไปล้างท�าความสะอาด	 โดยเรียกชิ้นงานว่า	

“ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย”	 โดยช่วงแรก	 ท�าเป็นสัตว์

ประเภทต่าง	ๆ	เช่น	ช้าง	ม้า	วัว	ควาย	เป็นต้นจะเห็นได้ว่า

รูปแบบของประติมากรรมหินทรายในยุคเริ่มต้นน้ัน	 เป็น

งานชิน้เลก็เนือ่งจากเป็นยคุทีท่ดลองด้านรปูแบบและหยบิ

เอารปูแบบของด่านเกวยีนไม่ว่าจะเป็นรปู	ช้าง	ม้า	ววั	ควาย	

มาผลิตก่อนเนื่องจากการเริ่มต้นยังไม่ได้สร้างเอกลักษณ์

ของชมุชน	แต่การขายกย็งัขายได้	สาเหตทุีห่ยบิยกรปูแบบ

มาจากด่านเกวยีนนัน้	เนือ่งจากหมูบ้่านหนองโสนนัน้มพีืน้ที่

ติดกลับด่านเกวียนแหล่งผลิตดินเผาขนาดใหญ่	และคนใน

หมู่บ้านนี้เองรับดินด่านเกวียนมาปั้นแบบแล้วส่งให้ด่าน

เกวียนเผาเป็นชิ้นงาน	จึงท�าให้นายสายัณห์	แพทย์จะโป๊ะ	

เริ่มคิดค้นแปรรูปจากดินเผาเป็นหินทราย

ภาพที่ 8	หินทรายยุคแรกของบ้านหนองโสน

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2544)

  2.2	 ยุคเลียนแบบสินค้าที่ติดตลาด	 โดยการ

เลยีนแบบมาจากสนิค้าทีต่ดิตลาดแล้วของด่านเกวยีน	โดย

การน�ารูปธรรมชาติและสัตว์	 หรือเน้ือเร่ืองในวรรณคดี	 

ต่าง	ๆ	มาผลิตเป็นงานหินทราย	เช่น	แผ่นหินทรายจิ๊กซอว์

ที่เป็นรูป	ใบบัว	ดอกลีลาวดี	ม้า	เป็นต้น	เป็นยุคที่เริ่มมีการ

พฒันาเป็นงานหนิทรายทีเ่ป็นนนูต�า่	เพือ่ใช้ในการผลติและ

ตกแต่งและยคุนีเ้องหน่วยงานเอกชนน�าปนูซเีมนต์ขาว	ของ

บริษัทช้างเขามาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านเนื่องจาก

ข้อดขีองปนูเมือ่หล่อเสร็จจะมนี�า้หนกัเบากว่าซเีมนต์	ท�าให้

มีการผลิตหินทรายที่ใช้ส�าหรับแขวนเพื่อประดับตกแต่งได้	

โดยได้มีน�้าหนักเบา	 การน�ารูปแบบจากตลาดด่านเกวียน

เป็นแปรจากวสัดอุย่างหนึง่ไปหาวสัดอุกีอย่างหนึง่ส่งผลให้

ในยคุนีส้ร้างรปูแบบทางการตลาดจนเป็นทีรู่จ้กัเพิม่มากขึน้

ของการตลาด
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ภาพประกอบที่ 9	หินทรายยุคเลียนแบบมาจากสินค้า

ที่ติดตลาด	(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2544)

  2.3	 ยคุการผลติซ�า้ทางวฒันธรรม	ในยคุนีเ้อง

เป็นยคุทีท่�าให้หนิทรายมคีวามหลากหลายทางรปูแบบโดย

การน�าแบบหินทรายยุคเดิมมาสร้างใหม่อาทิเช่น	 ทับหลัง

นารายบรรทมสนิธุ	์บนัไดนาค	ท้าวสรุนาร	ีเป็นต้น	เป็นการ

ผลิตซ�้าทางด้านรูปแบบเพื่อจ�าหน่ายเป็นสินค้าทาง

วฒันธรรม	เป็นสิง่ทีต่ลาดให้การตอบรบัทีด่มียีอดจ�าหน่าย

พอสมควรและกระบวนการผลติแบบหล่อนีเ้องเป็นผลดใีน

การผลิตได้จ�านวนมากและเพียงพอต่อความต้องการของ

ลกูค้า	และอกีรปูแบบหนึง่ทีเ่ป็นความต้องการของตลาดคอื	

รูปเคารพต่าง	 ๆ	 เช่น	 ท้าวสุรนารี	 ฤาษี	 พญานาค	 ส่งผล 

รปูแบบประเภทนีม้กีารสร้างทียุ่ง่ยากข้ึนต้องใช้ทกัษะฝีมอื

ทางช่างเขามาป้ันต้นแบบ	ท�าให้ช่างทีป้ั่นต้นแบบไม่ใช้คนใน

หมู่บ้านเร่ิมมีการว่าจ้างช่างจากข้างนอกที่เรียนด้านศิลปะ

หรือจบด้านศิลปะ	 จนกระทั่งรวมไปถึงช่างที่มีทักษะสูงใน

การปั้นงาน	 จึงเกิดปัจจัยการเข้ามาของกลุ่มคนภายนอก

นอกเริ่มต้นจากการเป็นลูกน้องในร้านภายในหมู่บ้าน	 จน

เปิดเป็นร้านปั้นของตัวเอง	 จึงกล่าวได้ว่ายุคที่	 3	 การผลิต

ซ�้าเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบมากมาย

ภาพที1่0	หินทรายยุคการผลิตซ�้าทางวัฒนธรรม

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2544)

	 	 2.4	 ยคุประยกุต์ศิลปะข้ามวฒันธรรม	เป็นยคุ

ที่มีการแข่งขันกันมากขึ้นสังเกตจากยุคนี้มีการน�ารูปแบบ

หินทรายจากแหล่งอื่นหรือวัฒนธรรมอื่นมาผลิตเช่น	 

รูปแบบจากตุ๊กตาบาหลี	 มาผลิตเป็นหินทรายโดยมีฟังชั่น

การใช้งานเพิ่มมาในตัวหินทรายยุคนี้	มีการผสมผสานทาง

ด้านรูปแบบบวกเทคนิคบวกฟังชั่นการใช้งาน	 เพื่อให้ตอบ

โจทย์ทางการตลาดมากยิ่งขึ้น	 การน�าวัฒนธรรมมาผสม

ผสานท�าให้เกดิวฒันธรรมใหม่ขึน้มา	ท�าให้เกดิรปูแบบทาง

สินค้าขึ้นมาใหม่	 รูปแบบหินทรายที่เพิ่มการใช้งานคือ	 

เป็นที่วางกระถางต้นไม้	 เป็นน�้าพุ	 เป็นที่ปักร่ม	 ดังที่กล่าว

มาท�าให้หมู่บ้านหนองโสน	 ต�าบลท่าอ่าง	 อ�าเภอโชคชัย	

จังหวัดนครราชสีมา	 กลายเป็นแหล่งผลิตหินทรายที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศไทย	 โดยมีรูปแบบหินทรายที่หลากหลาย

ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า	เช่น	โรงแรม	สปา	รี-สอร์ท	เป็นต้น

ภาพที1่1	หินทรายยุคประยุกต์ศิลปะข้ามวัฒนธรรม

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2544)

ภาพที	่12	หินทรายยุคประยุกต์ศิลปะข้ามวัฒนธรรม

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2544)
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	 สรปุได้ว่ารปูแบบของประตมิากรรมหนิทรายตัง้ใน

ยุคทวารวดี	ยุคขอม	จนถึงยุคปัจจุบัน	มีการเปลี่ยนแปลง

ไปจ�านวนมากทัง้ในด้านของขัน้ตอนการสร้าง	วสัดอุุปกรณ์	

แหล่งทีผ่ลติ	รวมไปถึงช่างทีผ่ลติ	การเปลีย่นแปลงทางด้าน

สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการด�ารงชีพของคนในอีสาน

อาชีพที่พัฒนาไประบบสังคมก็พัฒนาไปตามสังคม 

แวดล้อมนั้น	 ๆ	 ประติมากรรมหินทรายเช่นเดียวกันคือรูป

แบบที่พัฒนาไปผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงรูปแบบแตกต่างกัน

อย่างไร	แตกต่างกนัตรงไป	เปลีย่นแปลงอย่างไร	แต่รปูแบบ

หนึ่งท่ียังพบว่าคล้ายคลึงกันคือการน�าวัฒนธรรมเดิมมา

ผลิตซ�้า	เช่นทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุเ์ป็นต้น	เนื่องจาก

กระแสทับหลังที่ถูกโจรกรรมไป	ท�าให้ตลาดต้องการสินค้า

ที่เลียนแบบของเดิมอาจจะใช้ในการตกแต่งหรือใช้ประดับ	

โรงแรม	สปาต่าง	ๆ 	การแปลงวฒันธรรมให้เป็นสนิค้าส่งผล

ให้สนิค้านัน้เป็นทีต้่องการมาก	แต่ขัน้ตอนหรอืการผลติอาจ

จะเปลีย่นไปจากแบบเดมิเนือ่งจากความต้องการของสนิค้า

จ�านวนมาก	จะต้องมกีารพฒันากระบวนการผลติเปลีย่นไป

เพือ่ให้ได้ตวัสนิค้าจ�านวนมากจากการแกะสลกักเ็ปลีย่นมา

เป็นกระบวนการหล่อ	 เพื่อให้ได้ช้ินงานเยอะในเวลาที่

ก�าหนดไว้	 ผู ้วิจัยได้ยกตัวอย่างรูปแบบประติมากรรม

หินทราย	 ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ข้ึนมาเพื่อนให้เห็น

หินทรายของเก่าและหินทรายของใหม่

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุข์องเก่า

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุข์องใหม ่

ภาพที่ 13	วิเคราะห์รูปแบบหินทรายแบบเก่าและ 

แบบใหม่	(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2544)

หากมองถึงรูปแบบของใหม่จะไม่เหมือนของเก่าร้อย

เปอร์เซ็นต์	เนือ่งจากเรือ่งกระบวนการผลติของใหม่คอืการ	

หล่อจะไม่สามารถนนูออกมาได้มาก	เนือ่งจากการหล่อแล้ว

ถอดพิมพ์ออกมาหากมีการนูนนออกมาเกือบเป็น	 สามมิติ	

จะท�าให้ตัวชิ้นงานช�ารุดหรือเสียหายได้	 และด้วยรสนิยม

ของช่างและข้อจ�ากัดเรื่องเทคนิคบางอย่างท�า	 ให้รูปแบบ

สมัยใหม่จะถูกปรับเปล่ียนไปตามข้อจ�ากัดน้ัน	 จะเห็นได้

จากผู้วิจัยช้ีถึงจุดบางจุดที่มีข้อจ�ากัดทาง	 เทคนิคหรือ

กระบวนการผลิตที่ให้เป็นตามรูปแบบเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์

ไม่ได้	แต่ยังปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตัวชิ้นงาน	สมบูรณ์ที่สุด	

	 3.		วเิคราะห์ปัจจยัทางสงัคมวฒันธรรมทีก่่อให้เกดิ

ความเปล่ียนแปลงทางด้านรูปแบบของประติมากรรม

หินทรายในภาคอีสาน

	 ประติมากรรมหินทรายในปัจจุบันมีการพัฒนารูป

แบบออกไปหลากหลายมาก	ผู้วจิยัได้ศึกษาท่ียงัมกีารสร้าง

ประตมิากรรมหินทรายอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีง-	เหนอืใน

ปัจจบุนั	พบว่ายงัมีแหล่งทีผ่ลติประตมิากรรมหนิทรายและ

เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในอีสาน	บ้านหนองโสน	ต�าบลท่าอ่าง	

อ�าเภอโชคชยั	จงัหวดันครราชสมีา	ผูว้จิยัได้ลงพืน้ทีห่มูบ้่าน

หนองโสน	ต�าบลท่าอ่าง	อ�าเภอโชคชัย	จงัหวดันครราชสีมา	

มีรูปแบบประติมากรรมที่หลายหลายและเพียงพอต่อการ

ศกึษา	และยงัเป็นหมูท่ีท่ีผ่ลติประตมิากรรมหินทรายทีใ่หญ่

ที่สุดของภาคอีสานและประเทศไทยอีกด้วย	จึงเป็นพื้นที่ที่

ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษา
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	 ปัจจัยที่ท�าให้รูปแบบของประติมากรรมหินทราย

เปลีย่นแปลงได้อย่างไรโดยแบ่งออกเป็นปัจจยัหลกั	ๆ 	ดงันี้

	 1.	 ปัจจัยกลุ่มคน	 กลุ่มคน	 คือ	 ชาวบ้านหมู่บ้าน

หนองโสน	ต�าบลท่าอ่าง	อ�าเภอโชคชยั	จงัหวดันครราชสมีา	

เป็นปัจจยัทางด้านสงัคมและวฒันธรรมของชมุชน	สงัคมที่

ถูกพัฒนาไปตามยุคสมัยการด�ารงชีพก็เปลี่ยนไปตามยุค

สมัย	 ผู ้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากบ้านหนองโสน	 โดยการ

สอบถามร้านค้าและผูรู้ภ้ายในหมูบ้่าน	ปัจจยัภายในแรกคอื

กลุ่มคนในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มกันในหมู่บ้านเพื่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ภายในหมู ่บ้านบ้านหนองโสนต�าบลท่าอ่าง	

อ�าเภอโชคชยั	จงัหวัดนครราชสมีา	เป็นหนึง่หมูบ้่าน	OTOP	

เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นหมู่บ้านที่

มีชื่อเสียงในการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อหินทรายได้เริ่มต้นขึ้น

ในปี	2539	 เมื่อนายสายัณห์	แพทย์จะโป๊ะ	 (ช่างอ๋อย)	 ได้

คิดน�าดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปต่าง	 ๆ	 น�ามาเผาเป็นเครื่อง 

ปั้นดินเผา	 แต่ขายไม่ค่อยได้	 ต่อมานายชูชัย	 วรกุลอดีต

พัฒนาการอ�าเภอโชคชัย	 ได้มาประชุมชาวบ้านหนองโสน	

ได้มาพบกบันายสายณัห์	จงึได้แนะน�าให้ท�ากระเช้าเถาวลัย์

บันไดลิงที่มีมากในป่าหนองโสน	น�าไปขายริมถนนแต่ไม่ได้

รับความสนใจจากลูกค้าหลังจากนั้นได้พาไปดูงานท่ี

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ได้เห็นรูปหล่อ

ปราสาทหินพนมรุ้ง	 ท�าจากปูนปาสเตอร์	 จึงได้ซ้ือมาและ

ทดลองท�างานชิ้นแรก	 โดยน�าปูนซีเมนต์ขาวหินทรายและ

น�า้มาผสมกนั	แล้วเทลงในแบบหล่อ	ทิง้ไว้ให้แห้งแล้วน�าไป

ล้างท�าความสะอาด	 โดยเรียกชิ้นงานว่า	 “ผลิตภัณฑ์หล่อ

หนิทราย”	โดยช่วงแรก	ท�าเป็นสตัว์ประเภทต่าง	ๆ 	เช่น	ช้าง	

ม้า	วัว	ควาย	ต่อมาพัฒนาเป็น	เก๋ง	(โคมไฟ)	สะพาน	ปลา

ตวัเลก็จงึได้รบัความนยิมมากขึน้ต่อมาในปี	พ.ศ.	2540	นาย

สุทิน	ปรอยกระโทก	ซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านหนองโสนได้

คิดออกแบบผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย	ช้างแบกถุงเงิน	 เป็น

เจ้าแรก	ซึ่งจ�าหน่ายได้ดี	แต่มีขนาดเล็ก	จึงได้คิดออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หล่อหินทรายที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	เป็นแผ่นติดผนัง

หล่อหินทรายรูปนางวรรณคดี	 รูปวิถีไทย	 มีขนาดกว้าง	 

80	ซม.	ยาว	100	ซม.	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2551	 ได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย	 เป็นจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่ขึ้น	 กว้าง	

1.20	 ม.	 ยาว	 2.00	 ม.	 ซ่ึงเป็นความต้องการของลูกค้า	

จ�าหน่ายได้ราคาด	ีปัจจบุนั	ผลติภณัฑ์หล่อหนิทรายแผ่นตดิ

ผนงั	ได้พฒันาเป็นรปูนางวรรณคด	ีรปูวถิไีทย	รปูกนิร	ีและ

รูปช้างป่า	เป็นต้น

		 เริ่มต้นหมู่บ้านหนองโสน	 ต�าบลท่าอ่าง	 อ�าเภอ

โชคชยั	จงัหวดันครราชสีมา	ไม่ใช่เป็นแหล่งวฒันธรรมทีเ่ป็น

ผลิตหินทรายตั้งแต่ในยุคอดีตแต่ได้รับวัฒนธรรมมาจาก

ด่านเกวยีนเนือ่งจากคนในหมูบ้่านเป็นช่างป้ันดนิเผาให้ด่าน

เกวียนจึงกลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเปล่ียนแปลง

สร้างสินค้าให้เป็นลักษณะเฉพาะของหมู่บ้าน	 กลุ่มคนจึง

กลายเป็นปัจจยัแรกทีท่�าให้เกดิรปูแบบหนิทรายในหมูบ้่าน

หนองโสน	ต�าบลท่าอ่าง	อ�าเภอโชคชัย	จงัหวดันครราชสีมา

	 2.		ปัจจยัทางด้านช่าง	ช่างท่ีผลติงานประตมิากรรม

หินทรายในหมู่บ้านหนองโสน	ต�าบลท่าอ่าง	อ�าเภอโชคชัย	

จังหวัดนครราชสีมา	 เริ่มต้นคือคนในหมู่บ้านไม่มีพื้นฐาน

การศิลปะหรือร�่าเรียนศิลปะมาโดยตรง	 จึงเกิดช่างที่ผลิต

งานต้นแบบของช่างทีจ่บการศกึษาด้านศิลปะโดยตรง	โดย

ได้เข้าท�างานตามร้านในหมู่บ้านหนองโสน	 ต�าบลท่าอ่าง	

อ�าเภอโชคชัย	จังหวัดนครราชสีมา	หรือเป็นลูกหลานที่จบ

ด้านศิลปะโดยตรง	 กลุ ่มช่างประเภทนี้จะผลิตผลงาน

ประติมากรรมหินทรายที่ใช้ทักษะสูงเช่น	 รูปเคารพ	ท�าให้

ประติมากรรมหินทรายประเภทนี้มีราคาสูงตามความยาก

ง่ายของผลงาน	แยกเป็น	2	กลุ่มคือ

	 	 2.1	 ช่างภายในหมู่บ้าน	 คือช่างที่ไม่ได้เรียน

ด้านศิลปะมาโดยตรงแต่เข้าเข้าร่วมอบรมกบัสถานทีต่่าง	ๆ 	

เช่น	ศูนย์ศิลปาชีพ	ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม

ราชินีนาถ	ศูนย์	OTOP	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นต้น	

คุณพู่กัน	 สรรทรัพย์ได้กล่าวว่า	 ช่างในหมู่บ้านหนองโสน	

ต�าบลท่าอ่าง	 อ�าเภอโชคชัย	 จังหวัดนครราช-สีมามีความ

รูม้ากขึน้เม่ือเปรยีบเทยีบกบัยเุริม่ต้นของหมูบ้่าน	โดยหน่วย

งานภาครัฐมีการส่งเสริมยกระดับฝีมือของคนในหมู่บ้าน

โดยน�าคนในหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมตามหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่

เกี่ยวข้อง	ส่งผลให้ทักษะฝีมือของคนในหมู่บ้านพัฒนาขึ้น
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ภาพที่ 14 คุณพู่กัน	สรรทรัพย์	ช่างที่เข้ารับการอบรม

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2542)

	 	 2.1	 ช่างทีจ่บการศกึษาด้านศลิปะโดยตรง	โดย

ได้เข้าท�างานตามร้านในหมู่บ้านหนองโสน	 หรือเป็นลูก

หลานทีจ่บด้านศลิปะโดยตรง	กลุ่มช่างประเภทนีจ้ะผลิตผล

งานประติมากรรมหินทรายท่ีใช้ทักษะสูงเช่น	 รูปเคารพ	

ท�าให้ประตมิากรรมหนิทรายประเภทนีม้รีาคาสงูตามความ

ยากง่ายของผลงานส่งผลให้ตวังานประตมิากรรมหนิทราย

หมู่บ้านหนองโสน	 ต�าบลท่าอ่าง	 อ�าเภอโชคชัย	 จังหวัด

นครราชสมีา	มลีกัษะของรปูแบบงานทีห่ลากหลายและชิน้

งานที่มีความละเอียดของตัวงานหินทรายเพิ่มยิ่งขึ้น	

ตัวอย่างเช่นสัดส่วนของสัตว์	 มีสัดส่วนท่ีคล้ายของจริงน�า

ลักษณะท่าทางน�ามาผลิตในตัวชิ้นงานหินทรายมากข้ึนไป

ตามทักษะฝีมือของช่าง

ภาพที่ 15 ช่างที่จบด้านศิลปะ

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2542)

	 3.	 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์	 ในการผลิตหินทราย

หมู่บ้านหนองโสน	 ต�าบลท่าอ่าง	 อ�าเภอโชคชัย	 จังหวัด

นครราชสมีา	ขบวนการผลติไม่ได้เป็นกรรมวธิกีารแกะสลกั

เหมือนยุคสมัยก่อนแต่กลายเป็นการหล่อหินทรายจาก 

แม่พิมพ์	 ท�าให้จ�านวนชิ้นงานของประติมากรรมหินทราย

ผลิตออกมาได้จ�านวนมากเพือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการ

ของตลาดขั้นตอนการผลิตหินทราย	 มีดังน้ีขั้นตอนการทา

ร้านก็จะมาทาพิมพ์โดยใช้ซิลิโคนหรือยางพาราทาการเทห

ล่อเป็นแบบพมิพ์เมือ่ได้แบบพมิพ์แล้วกจ็ะใช้ปนูพอ็ทแลนด์	

(ตราช้าง)	+	ทราย	+	สีฝุ่นท�าการหล่องานปั้นขึ้นมาไม่ได้

ทาเป็นแท่งแล้วมาแกะการทางานคล้าย	 ๆ	 กับปูนพลาส

เตอร์ทีข่ายตามตลาดนดัพอหล่องานเสรจ็แล้วการทาพืน้ผิว

ของงานให้มผิีวทีแ่ตกต่างออกไปโดยจะใช้กรดเกลือเข้มข้น	

Hydrochloric	 acid	 (HCl)	 ผสมน�้า	 (20	 กก.	 300	บาท	 

4	ลติร	120	บาทเป็นขวดขายทีศ่กึษาภณัฑ์	30	บาทมกัพบ

กรดเกลือในผลิตภัณฑ์ประเภทน้ายาล้างห้องน้า)	 ตาม

อัตราส่วนที่ต้องการ	 (กัดพื้นผิวมากน้อยอยู่ที่ส่วนผสม

กรดเกลือ)	เอามาใช้กับงานโดยการแช่หรือใช้แปรงทาส่วน

ที่ต้องการ

ภาพที่ 16	ปูนที่ใช้ในการผลิต

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2542)

	 4.	 ปัจจัยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีสนบัสนนุ	

ให้หมู่บ้านหนองโสน	ต�าบลท่าอ่าง	อ�าเภอโชคชัย	 จังหวัด
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นครราชสีมา	เป็นหมู่บ้านที่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเอง	หมู่บ้าน

หนองโสนมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมและ	วฒันธรรม	จาก

ชาวบ้านทีเ่คยท�าไร	ท�านา	จงึท�าให้เกดิการพฒันาตวัเองมา

สู่หมู่บ้านหัตถกรรมท่ีผลิต	 ประติมากรรมหินทรายแหล่ง

ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน	 หมู่บ้านหนองโสน	 ต�าบลท่าอ่าง	

อ�าเภอโชคชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นหมู่บ้านไม่ผลิต

หินทรายมาตั้งแต่ยุคสมัยเก่า	ประชากรในหมู่บ้านมีอาชีพ

ท�าไร	 ท�านา	 และรับจ้างปั้นดินท่ีด่านเกวียน	 เน่ืองจาก

หมู่บ้านหนองโสนนั้นติดกับด่านเกวียน	 ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ี

สอบถามนายสทุนิ	ปรอยกระโทก	เป็นผูใ้หญ่บ้านบ้านหนอง

โสน	ได้ทราบถงึการก�าเนดิของบ้านหนองโสน	ต�าบลท่าอ่าง	

อ�าเภอโชคชยั	จงัหวดันครราชสมีา	โดยการสนบัสนนุจาการ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ภาพที่ 17	ปูนซีเมนต์ขาว	

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2542)

	 5.	 ปัจจัยทางการตลาดการตลาดส่งผลให้รปูแบบ

ประติมากรรมหินทรายมีความหลากหลายความต้องการ

ของผู้บริโภคท�าให้รูปแบบงานประติมากรรมหินทรายมี

หลากหลายรูปแบบ	อาทิเช่น	การน�าของเก่ามาท�าใหม่เช่น	

ทบัหลงันารายณ์บรรทมสนิธุ	์บนัไดนาค	สงิห์	เป็นต้นผูผ้ลติ

หินทรายจึงต้องผลิตตามความต้องการของตลาดเพื่อใช้

ประดับตกแต่ง	 เช่น	 สปา	 โรงแรม	 รีสอร์ท	 ศูนย์ประชุม	

เป็นต้นพบว่าความต้องการของตลาดและผู้บริโภคที่เป็น

ปัจจัยหลักที่ส�าคัญส่งผลต่อรูปแบบของประติมากรรม

หนิทรายในหมูบ้่านหนองโสน	ให้มกีารผลติตามรปูแบบของ

ตลาดเพิ่มเติมเรื่องของฟังช่ันการใช้งานเพื่อเพิ่มมูลค่าของ

ประติมากรรมหินทรายในหมู่บ้านหนองโสน	ต�าบลท่าอ่าง	

อ�าเภอโชคชัย	 จังหวัดนครราชสีมาโดยการจัดจ�าหน่าย

สินค้าของหมู่บ้านหนองโสน	 ต�าบลท่าอ่าง	 อ�าเภอโชคชัย	

จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 18 ประติมากรรมหินทรายวางกระถางต้นไม้

(ที่มา	:	กรมศิลปากร,	2542)

	 ปัจจยัหลักทีท่�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงทางด้านรปู

แบบ	คือกลุ่มคนหรือคนในชุมชน	วัสดุอุปกรณ์	หน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน	รวมไปถงึปัจจยัทางการตลาด	ทีม่ผีลต่อ

รูปแบบประติมากรรมหินทรายในยุคปัจจุบัน	การด�ารงชีพ

ของคนยุคปัจจุบัน	 สังคม	 วัฒนธรรมเปล่ียนแปลงไปตาม

กาลเวลา	 ชุมชนหมู่บ้านหนองโสน	 ต�าบลท่าอ่าง	 อ�าเภอ

โชคชัย	จงัหวดันครราชสีมา	กต้็องการให้คนในพืน้ทีม่อีาชีพ

เพ่ือด�ารงชีวิต	 เนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติหรือการ

ประกอบอาชีพด้านการท�าไร่	 ท�านา	 ต้องพ่ึงแหล่งน�้า	 แต่

เมื่อแหล่งน�้าขาดแคลนเป็นผลให้ในการท�าไร่	 นา	 ลดน้อย

ลง	ท�าให้ผู้น�าชุมชนต้องหาอาชีพรองรับให้กับชุมชนคนใน

หมู่บ้านจนเกิดเป็นหมู่บ้านผลิตหินทราย	กลุ่มคนในชุมชน

จึงกลายเป็นปัจจัยหลักของการเปล่ียนแปลงของรูปแบบ

ประติมากรรมหินทรายในบ้านหนองโสนรวมไปถึงพื้นของ
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อีสานด้วย	 โดยการน�าวัฒนธรรมมาแปลงเป็นสินค้าเม่ือ

วัฒนธรรมฝังเข้าไปในตัวสินค้าจะเรียกว่าสินค้าวัฒนธรรม	

การน�าวฒันธรรมเข้าสูต่วัสนิค้าไม่ว่าจะเป็นเรือ่งราว	เนือ้หา

ต่าง	 ๆ	 มีส่วนให้ตัวสินค้านั้นมีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มขึ้นมา

ทันที

สรุปและอภิปรายผล

	 1.	 ศึกษาความเป็นมาของคติความเชื่อกระบวน	

การสร้างและรูปแบบของประติมากรรมหินทรายในอีสาน	

	 	 พบว่าการศกึษารปูแบบประตมิากรรมหินทราย

ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	ชิน้งานทีถ่กูสร้างจากคตคิวามเชือ่

ของกลุม่คนอสีานเองโดยได้รบัอทิธพิลมาจากยคุสมยั	ทวาร	

วดีและยุคสมัยขอม	 มีการพัฒนารูปแบบตามวัฒนธรรม 

ยุคสมัยนั้น	 และปัจจุบันมีรูปประติมากรรมหินทรายที่ 

หลากหลาย	การสร้างประตมิากรรมหนิทรายขึน้อยูก่บัช่าง

ของแต่ยคุสมยัด้วยรสนยิมของช่างแต่ละยคุสมยั	ความเป็น

มาโดยเกิดจากยุคสมัยทวารวดี	 ได้รับอิทธิพลมาจาก

ประเทศอนิเดยีโดยน�าหนิทรายทีพ่บในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เฉยีงเหนอืของประเทศไทย	มาแกะสลกัเป็นสญัลกัษณ์แทน

ตัวพระพุทธเจ้าเพ่ือเคารพกราบไหว้บูชา	 อีกท้ังเป็น

สัญลักษณ์บ่งบอกถึงเขตพื้นที่ของพระสงฆ์	 เช่น	 ใบเสมา	 

ซึง่พบจ�านวนมากในภาคอสีาน	จนถงึยคุสมยัขอมจะพบรปู

ปั้นหินทรายจ�านวนมาก	 เช่น	 รูปปั้นพระเจ้าชัยวรมันท่ี	 7	

โคนนท	ิทบัหลงั	นอกจากพบประตมิากรรมในยคุสมยัขอม

ยังพบสถาปัตยกรรมจ�านวนมาก	เช่น	ปราสาทหินพนมรุ้ง

กู่สันตรัตน์	 กู่กาสิงห์	 เป็นต้น	 ประติมากรรมหินทรายก็ 

พบในปราสาทหรือกู ่ต่าง	 ๆ	 จนเป็นต้นก�าเนิดรูปแบบ

ประติมากรรมหินทรายในยุคปัจจุบันโดยเริ่มจากการน�า

วัตถุเก่ามาสร้างใหม่อาทิเช่น	ทับหลัง	บันไดนาค	รวมไปถึง

พระพทุธรปูทีค้่นพบในยคุทวารวดแีละขอม	เป็นการน�ารปู

แบบวัฒนธรรมดั่งเดิมมาผลิตใหม่หรือผลิตซ�้าเพื่อให้ได้ช้ิน

งานใหม่และเป็นความต้องการของผู้บริโภคเพื่อจะน�าไป

ประดับตกแต่งหรือกราบไหว้บูชา	 จะเห็นได้ว่ารูปแบบดัง

เดมิกย็งัมกีารผลติแต่เมือ่สมยัใหม่มเีหตปัุจจยัท�าให้รปูแบบ

ของงานประติมากรรมเปล่ียนไป	 ทั้งน�าเอารูปแบบเดิมมา

ผลติใหม่	น�าเอาวฒันธรรมต่างชาตมิาผลติเป็นหนิทรายและ

น�าเอาฟังช่ันการใช้งานแทรกเข้าไปในตัวประติมากรรม

หนิทรายให้ยคุสมยัใหม่	เมือ่กล่าวโดยรวมแล้วความเชือ่ใน

การสร้างประติมากรรมหินทรายตั้งแต่ยุคสมัยทวารวดี	 

ยุคขอมและมาจนถึงยุคปัจจุบันมีความเชื่อที่แตกต่างกัน

เนือ่งด้วยสังคมและวฒันธรรมมนษุย์ทีป่รบัเปลีย่นไปท�าให้

เกิดปัจจยัทีส่่งผลต่อคตคิวามเชือ่ท�าให้รปูแบบในการสร้าง

ประติมากรรมหินทรายในภาคอีสานเปล่ียนไป	 รวมไปถึง

กระบวนการในการผลิตวัสดุที่ปรับเปลี่ยนไปจากการแกะ

สลกัมาจนถงึกระบวนการหล่อแทนการแกะสลกัเนือ่งด้วย

ความต้องการให้ได้ผลิตภัณฑ์จ�านวนมากแก่ความต้องการ

ต่อผู้บริโภคและตลาดในยุคสมัยใหม่

	 2.	 ศึกษาปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ก่อให้

เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบของประติมากรรม

หินทรายในอีสาน	

	 	 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สงัคมและวฒันธรรมมหีลายปัจจยั	ส่งผลท�าให้รปูแบบงาน

ประตมิากรรมหนิทรายเปลีย่นแปลงไปอย่างมากเมือ่เปรยีบ

เทียบกับประติมากรรมหินทรายในยุคสมัยก่อน	แม้กระทั่ง

กระบวนการผลติจากการแกะสลกักลายมาเป็นหล่อเพือ่ให้

ผลงานได้จ�านวนมากในเวลาไม่นาน	 คติความเช่ือในการ

สร้างก็เปลี่ยนไปตามยุสมัยจากเดินสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่ง

ยึดถือกราบไหว้บูชา	 จนกระทั่งเปลี่ยนไปเพื่อธุรกิจเพียง

อย่างเดียว	 ด้วยยุคสมัยที่เปล่ียนไปสังคมมนุษย์ต้องการ

ด�ารงชวีติเพือ่การอยูร่อดท�าให้สงัคมเป็นปัจจยัภายในและ

ภายนอกส�าคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบงานประติมากรรม

หินทรายในภาคอีสานดังนี้

	 	 ปัจจัยกลุ่มคน	 การเริ่มรวมตัวของกลุ่มคนใน

หมูบ้่านหนองโสน	เป็นปัจจยัเริม่ต้นในการสร้างรปูแบบของ

ประตมิากรรมหนิทราย	โดยรวมตวัสร้างผลติภณัฑ์หนิทราย

ช่วงเริม่ต้นโดยเป็นการต่อยอดมาจากด่านเกวยีน	เนือ่งด้วย

หมู่บ้านหนองโสน	ติดกับด่านเกวียนแหล่งผลิตดินเผาและ

ชาวบ้านบางส่วนปั ้นดินส่งให้ด่านเกวียนเผาจ�าหน่าย	 
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จึงต่อยอดสร้างเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของหมู่บ้านโดยการ

ทดลองหล่อหินทรายกับปูนซีเมนต์จ�าหน่ายและพัฒนารูป

แบบจนกลายเป็นแหล่งผลิตหินทรายขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

ภาคอีสาน

	 	 ปัจจยัทางด้านช่าง	เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อรปูแบบ

อีกทางหนึ่งโดยมีช่างท่ีศึกษาเองทดลองปั้นเองและอบรม

กับหน่วยงานภาครัฐ	 และอีกกลุ่มหนึ่งคือช่างที่ศึกษาด้าน

ศลิปะมาโดยตรงบางร้านทีไ่ม่มีช่างประจ�าร้านกจ็ะใช้วธิจ้ีาง

นกัศกึษาทีศึ่กษาด้านศลิปะโดยตรงป้ันแบบแล้วน�าแบบมา

หล่อเองเป็นสินค้าประจ�าร้าน

	 	 ปัจจยัด้านวสัดอุปุกรณ์	ดงัทีก่ล่าวข้างต้นว่าการ

เริ่มต้นของตัววัสดุของหินทรายหมู่บ้านหนองโสน	 เริ่มต้น

คอืปูนซเีมนต์ผสมกบัทรายและน�า้	ด้วยวสัดปุนูซีเมนต์มีน�า้

หนักมากและผสมเข้ากับทรายจะท�าให้ประติมากรรม

หนิทรายมนี�า้หนกัมากเป็นจดุด้อยของหนิทรายให้ช่วงแรก	

ต่อมาบริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เข้ามาส�ารวจ

และทราบถงึปัญหาจะช่วยพฒันาน�าปูนขาวมาช่วยกลุม่ชาว

บ้าน	 การใช้ปูนขาวมาผลิตจะมีน�้าหนักเบาท�าให้ผลิต

หินทรายที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นเช่น	หินทรายแผ่น

จิ๊กซอว์	เพื่อแขวนประดับตกแต่ง	เป็นต้น	จึงกลายเป็นอีก

หนึง่ปัจจยัทที�าให้รูปแบบประตมิากรรมหนิทรายพฒันาข้ึน

	 	 ปัจจัยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ปัจจัยหนึ่ง

คือการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน	 การน�ากลุ่มชาว

บ้านไปศกึษาดงูานและส่งเข้าอบรมเป็นสิง่ทีท่�าให้กลุม่ชาว

บ้านพฒันาด้านทกัษะฝีมอื	การมนีโยบายการพฒันาชมุชน	

หน่วยงานทางราชการ	 ภาครัฐ	 องค์กรปกครองท้องถิ่น	 

ผู้แทนประชาชนองค์กรเอกชนหรือภาคเอกชน	 ยังคงเป็น

ส่วนส�าคัญในการประสานร่วมมือเป็นเครือข่ายในการ

สนบัสนุนการพัฒนาหมูบ้่านชุมชนเข้มแข็งทีด่�าเนนิการโดย

ประชาคมของหมูบ้่าน	การร่วมมอืของบรษิทั	ปนูซเิมนต์ไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	หน่วยงานเอกชนทีน่�าผลติภณัฑ์ปูนขาวมา

ให้ร้านค้าต่าง	 ๆ	 ทดลองใช้เพ่ือให้หินทรายมีน�้าหนักเบา	

เป็นปัจจัยทีม่ผีลต่อรปูแบบและทกัษะฝีมือของช่างทีพ่ฒันา

ขึ้นเพื่อให้สร้างรูปแบบที่ตามความต้องการของตลาด

	 	 ปัจจัยด้านการตลาด	เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้

รูปแบบของประติมากรรมในยุคสมัยเปล่ียนแปลงไปมาก	

เนือ่งด้วยความต้องการของตลาดของผูบ้รโิภคท�าให้ร้านค้า

ต่าง	ๆ	ภายในหมู่บ้านมีการแข่งขันและน�าเอารูปแบบจาก

สื่อต่าง	ๆ	มาผลิตรวมไปถึงฟั่งชั่นการใช้งานในตัวหินทราย

เช่น	เป็นที่วางกระถางต้นไม้	น�้าพุ	เป็นต้น	ส่งผลให้ร้านค้า

แข่งขันน�ารูปแบบมาน�าเสนอ	 รวมไปถึงออเดอร์จาก 

ผูบ้รโิภคเองท�าให้รปูแบบถกูผลติขึน้หลากหลายตามความ

ต้องการของผู้บริโภคและความต้องการของตลาด

	 	 ปัจจยัทางสงัคมทีท่�าให้ประตมิากรรมหนิทราย

เปลีย่นไปคอื	การด�ารงชพีของคนในพืน้ทีแ่ละกลุม่คนภาพ

นอกพืน้ทีส่่งผลให้รปูแบบปรบัเปลีย่นไปตามความต้องการ

ของปัจจัยทางสังคม	

	 	 ปัจจัยทางวัฒนธรรมเนื่องจากวัฒนธรรมของ

มนุษย์เปลี่ยนไปกิจกรรมหรือการเรียนรู้เพื่อการด�ารงอยู่

เปลีย่นไปส่งผลในการพฤตกิรรมของมนษุย์ปรบัเปล่ียนตาม

ความเชือ่และความเหมาะสมของยคุสมยันัน้	ๆ 	ส่งผลให้เกดิ

รูปแบบการนับถือส่ิงใหม่เกิดขึ้น	 วัฒนธรรมส่วนหน่ึง

แสดงออกโดยผ่านผลงาน	จิตรกรรม	ประติมากรรม	ดนตรี	

หรือวรรณกรรม	 เป็นต้น	 ซึ่งส่งผลชัดเจนด้านรูปแบบของ

ประติมากรรมหินทรายในอีสาน

	 	 จะเหน็ได้ว่าเหตปัุจจยัต่าง	ๆ	 ในหมูบ้่านหนอง

โสน	 ที่ก ่อให ้การเปล่ียนแปลงทางด้านรูปแบบของ

ประตมิากรรมหนิทรายในอสีานยคุปัจจบุนัส่งผลต่อรปูแบบ

ใหม่	ๆ	และหลากหลายแต่ก็ยังไม่ทิ้งรูปแบบวัฒนธรรมดัง

เดิมน�ามาผลิตใหม่เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

เดิมสืบไป

ข้อเสนอแนะ

	 ผลการศึกษารปูแบบประตมิากรรมหนิทรายในภาค

อสีาน	ช้ีให้เหน็ว่ามนษุย์เป็นปัจจัยส�าคัญทีท่�าให้ผลงานด้าน

ศลิปกรรม	โดยเฉพาะประตมิากรรมหนิทรายเปลีย่นแปลง

ไปตามยุคสมัยผู้วิจัยเชื่อว่ารูปแบบประติมากรรมหินทราย

ในอสีาน	ยงัมกีารพฒันาของรปูแบบและประเดน็ต่าง	ๆ 	อกี
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มากมาย	 ตามยุคสมัยและสามารถหยิบยกมาศึกษาได้อีก	

เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาศิลปกรรมของคนอีสานให้คงอยู ่

ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอบพระคณุอย่างสูงยิง่จากอาจารย์ทีป่รกึษากรณุา

และความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก	 ดร.วุฒิพงษ์	 โรจน ์

เขษมศรี	ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.ปัทมาวดี	 ชาญสุวรรณ	 กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	

รองศาสตราจารย์	ดร.ศภุชยั	สงิห์ยะบศุย์	ประธานกรรมการ

สอบ	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อาคม	 เสงี่ยมวิบูลย์	

กรรมการสอบ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ทรงวทิย์	พมิพะกรรณ์	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ที่ได้ให้ค�าปรึกษาและช่วยชี้แนะ	 

ผู้วจิยัรูสึ้กซาบซึง้และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา	ณ	 โอกาส

นี	้  

	 ขอขอบพระคุณ	ดร.อุรารมย์	จันทมาลา	ที่คอยให้

ค�าปรกึษาจนถ่ายทอดองค์รูแ้ละแนวคดิเกีย่วกบัการท�าวจิยั

และเมตตาต่อผู้วิจัยเป็นอย่างดี

	 ขอขอบพระคุณบิดา	มารดา	ที่คอยสนับสนุนและ

ให้ก�าลังใจมาโดยตลอด	 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เป็น 

แรงบันดาลใจจนท�าให้ผลงานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จไปได้ด้วยดี	

	 คุณค่าของวทิยานพินธ์ฉบบันี	้ผูว้จิยัขอบเป็นความ

กตัญญูกตเวทิตาแก่ดวงวิญญาณ	ญาติพี่น้อง	 ที่ล่วงลับไป

แล้ว	ตลอดจนครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าลายสาเกตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน

Development of the Productsfrom Saket Cloth Designs

for the Community’s Value Added

สุมาลัย	ศิริพานิช1,	ซิสิกกา	วรรณจันทร์2,	วัชรินทร์	แสนรุ่งเมือง3

Sumalai	Siripanich1,	Sisikka	Wannachan2,	WacharinSanrungmueang3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 ศึกษาประวัติความเป็นมาของผ้าลายสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 ศึกษา

กระบวนการผลิตจากผ้าลายสาเกตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน	 3)	 ศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าลาย 

สาเกตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน	การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น	3	กลุ่มคือ	กลุ่มผู้รู้	20	คน	

กลุ่มผู้ปฏิบัติ	40	คน	กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	20	คน	รวมทั้งสิ้น	80	คน	ใช้การส�ารวจ	การสังเกต	การสัมภาษณ์	การสนทนากลุ่ม

และการประชุมเชงิปฏบิตักิาร	ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลูโดยใช้เทคนคิการตรวจสอบแบบสามเส้า	(Triangulation)	

ผลการศึกษาพบว่า	 ผ้าลายสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ดได้ต้นแบบลายจากผ้ามัดหมี่	 5	 ลายน�ามาทอไว้บนผืนเดียวกัน	 ได้แก	่ 

1)	ลายโคมเจ็ด	2)	ลายนาคน้อย	3)	ลายคองเอี้ย	4)	ลายค�้าเภา	5)	ลายหมากจับ	กระบวนการผลิตจากผ้าลายสาเกตวัสดุ

และอปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ในการทอผ้าและการผลิตผลติภณัฑ์เปลีย่นไปเดมิปลกูฝ้าย	ปลกูหม่อน	เลีย้งไหมและผลติเส้นไหม

เอง	 ปัจจุบันใช้ฝ้ายและไหมเส้นส�าเร็จจากท้องตลาดท�าให้ต้นสูงกว่าเดิม	 กระบวนการฟอกสีที่ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 

แต่ปัจจุบันนิยมสีจากกระบวนการทางเคมีท�าให้สะดวกรวดเร็วการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าลายสาเกตมีหลาย 

รูปแบบ	ท�าให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจชุมชนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

 ค�าส�าคัญ : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์,	ผ้าลายสาเกต,	มูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน

Abstract

	 Saket	clothes	were	a	unique	product	and	made	with	local	wisdom	of	Roi-Et,	which	has	been	

developed	from	original	silk	fabric	called	matmee	silk.	Also	the	silk	has	been	unequal	and	a	local	

product	of	SaketNakorn	people	for	more	than	200	years.	The	research	objectives	were:	1)	to	examine	

the	 historical	 background	 of	 Saket	 clothes	 of	 Roi-Et	 Province.	 2)	 To	 investigate	 the	 problems	 of	

1	นิสิตปริญญาเอก	สาขาวัฒนธรรมศาสตร์และคณะวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์ประจ�า	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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production	of	the	clothes,	as	well	as	the	value	to	the	community.	3)	To	explore	the	development	of	

the	cloth	design.	There	are	three	groups	of	people	making	this	research,	which	are.	1)	Group	of	20	

knowledgeable	people.	2)	Group	of	40	operating	people.	3)	Group	of	20	informant	people.	Therefore	

the	total	numbers	of	people	providing	the	research	were	80.	The	research	tools	included	preliminary	

survey	form,	an	observation	form,	an	interview	form,	a	focus	form,	and	a	seminar	workshop.	Data	was	

checked	for	their	accountability	with	triangulation	technique	and	analyzed	in	accordance	with	the	

given	objectives.	The	results	of	the	study	were	presented	in	a	descriptive	analytical	form.	

	 The	results	of	the	study	showed	that	Saket	cloth	was	derived	from	pha	mat	mee,	inherited	

from	five	ethnic	groups---Thaiisan,	Thai-lao,	Thai---Khamer,	Thaisuari,	and	Phuthai.	Standard	Saket	cloth	

design	consisted	of	five	designs---laikhomket,	lainaknoi,	laikhonguea,	laikhamphao,	and	laimakjub.

	 Problems	on	the	production	process	and	weabing	was	in	plamt	the	worm	that	would	grow	

using	mulberry	plant	food	and	make	a	cocoon	from	wsich	the	silk	was	producded.	Now	the	silk	threads	

werdpurchased	with	makes	high	price,were	found,	these	were	changes	to	tools	and	materials,	loams	

were	changed	from	wood	to	metal	and	plastic.	Mechanical	teeth	weaving	tools	changed	from	wood	

to	stainless	steel,	silk	threads	were	purchased,	not	raised,	dying	was	done	with	chemical	dyes.	Saket	

cloth	designs	have	been	made	into	many	kinds	of	products	for	daily	use.	Handbags,	female	clothing,	

hats,	table	clothes,	dish	mat,	glass	mat,	monk’s	seats,	and	shoulder	bags.	These	valued	products	were	

well	received	by	customers.	The	products	made	way	for	jobs,	income	and	community	business.

 Keywords : Production	development,	saket	clothes	design,	the	community’s	value

บทน�า

 จงัหวดัร้อยเอด็มผ้ีาไหมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง

โดยการน�าลวดลายผ้าไหมมัดหมี่โบราณมาทอไว้บนผืน

เดยีวกนัในนาม	“ผ้าไหมสาเกต”	ซึง่มทีีม่าของชือ่จากค�าว่า	

“สาเกตนคร”	 ตามต�านานอุรังคธาตุ	 ซ่ึงเป็นแคว้นดั้งเดิม	 

มศีนูย์กลางการปกครองอยูใ่นตวัจงัหวดัร้อยเอด็ในปัจจบุนั	

สีของผ้าคือ	 สีดอก	 “อินทนิลบก”	 ซ่ึงเป็นต้นไม้ประจ�า

จงัหวดัร้อยเอด็	จากลวดลายของผ้าไหม	สาเกตปจัจบุนัน�า

ไปประยุกต์ใช้กับผ้าฝ้ายผ้าไหมซึ่งให้ความหลากหลายใน

การเลือกใช้ผ้าทอแก่ผู้บริโภค

		 ผ้าลายสาเกตมต้ีนแบบจากหตัถกรรมผ้าไหมมดัหมี่

โบราณมีการทอทั้งแบบผ้าสีพื้นและผ้าลายมัดหม่ี	 ซ่ึงเกิด

จากภมูปัิญญาพ้ืนบ้านลวดลายทีป่รากฏล้วนบ่งบอกถงึการ

ด�าเนินชีวิตของกลุ่มคนน้ัน	 ๆ	 ลวดลายผ้าสาเกตประกอบ

ด้วยลายคองเอี้ยเป็นลายที่มีลักษณะเป็นสายน�้าเปรียบ

เสมอืนสายน�า้ทีเ่อือ้อ�านวยต่อวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาว

ร้อยเอ็ด	ลายโคมเจ็ดหรือกงเจ็ดเป็นลายที่บ่งบอกถึงความ

เพิ่มพูนของผลผลิตความอุดมสมบูรณ์อยู่ดีกินดีของชาว

ร้อยเอ็ด	 ลายนาคน้อยเป็นลายนาคพ่นน�้าเป็นสัญลักษณ์

ของความอุดมสมบูรณ์ชุ ่มชื้นฝนตกต้องตามฤดูกาล	 

ลายหมากจับ	 ส่ือความหมายถึงความประทับใจ	 (จับจิต

จับใจ)เม่ือใครได้มาพบเห็นความมีน�้าใจของชาวร้อยแล้ว

อยากจะไปมาหาอกีครัง้	ลายค�า้เพาบ่งบอกถงึความซือ่ตรง	

มุ่งมั่น	เข้มแข็งมิตรภาพที่ยั่งยืนของชาวร้อยเอ็ดผ้าทอของ

ไทยทุกวันนี้ไม่ได้ท�าเพ่ือสวมใส่หรือใช้สอยในเฉพาะ

ครอบครัวเท่านั้น	 แต่ยังพัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพและท�า



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

175

เป็นธรุกจิชมุชน	จากการสอนทอผ้าสบืทอดในครอบครวัไป

สู่การสอนในโรงเรียน	 วิทยาลัย	 และสู่ชุมชน	 จากการ

ออกแบบการตดัเยบ็แบบธรรมดาพฒันาเป็นการออกแบบ

ทีท่นัสมยัการสบืทอดศลิปะการทอผ้าของชาวบ้านในพืน้ที่

จงัหวดัร้อยเอด็ส่วนใหญ่ยงัคงมเีพยีงผูส้งูอายเุท่านัน้ทีส่นใจ

ทีจ่ะสบืสานการทอผ้า	กลุม่ชาวบ้านทีผ่ลติผ้าลายสาเกตใน

จงัหวดัร้อยเอ็ดขาดความรูเ้รือ่งการจ�าหน่ายสนิค้า	ขาดการ

วางแผนและที่ส�าคัญขาดความรู้ในเร่ืองของกระบวนการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยตนเองต้องจ้างนักออกแบบมา

ออกแบบท�าให้มีค่าใช้จ่ายของต้นทุนเพิ่มสูงมากขึ้นส่งผล

ให้สินค้าต้องขายในราคาท่ีสูงจึงขายได้จ�านวนน้อยไม่คุ้ม

ทุนเพราะผู้บริโภคระดับล่างเห็นว่าราคาแพงเกินไป

	 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาท�าให้ผู้วิจัยเห็นว่าหากมี

การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าลายสาเกตเพื่อสร้างมูลค่า

เพิ่มแก่ชุมชนที่มีต้นทุนต�่าและชาวบ้านสามารถท�าเองได	้

สร้างคุณค่าให้กับสินค้าผ้าทอลายสาเกตที่เป็นเอกลักษณ์

ของจงัหวดัร้อยเอด็ให้อยูใ่นระดบัทีจ่ะแข่งขนัผลติภณัฑ์ใน

ท้องตลาดท้ังระดับล่างระดับกลางและระดับสูงได้ท่ีส�าคัญ

อย่างยิ่งยังสามารถสืบสานด�ารงไว้ซ่ึงศิลปะและวัฒนธรรม

การทอผ้าสาเกตและเพิม่มลูค่าสนิค้าให้ลกูหลานเกิดความ

ภาคภูมิใจในรากเหง้าความเป็นคนไทยอีสานอย่างยั่งยืน

สืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับผ้าลาย

สาเกตของจังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.		เพ่ือศกึษาสภาพปัญหากระบวนการผลติผ้าลาย

สาเกตในการแสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน	

	 3.	 เพื่อศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าลายสาเกตใน

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	 ขอบเขตการวจิยัในคร้ังนีศึ้กษาพืน้ทีช่มุชนบ้าน

ตาหยวก	หมู่	10	หมู่	15	ต�าบลทุ่งหลวง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 และบ้านหนองเข็ง	 หมู่	 4	 ต�าบลดงสิงห์	

อ�าเภอจังหาร	บ้านลอมคอม	หมู่	14	ต�าบลจังหาร	อ�าเภอ

จังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ดที่เลือกตามขอบเขตพื้นท่ีนี้	 เพราะ

ชุมชนบ้านตาหยวกเป็นชุมชนทีม่กีลุ่มพฒันาสตรทีอผ้าไหม	

และชมุชนบ้านหนองเขง็	ชมุชนบ้านลอมคอม	เป็นชมุชนที่

มีกลุ่มแม่บ้านที่ด�าเนินการทอผ้าลายสาเกต

	 2.	 ขอบเขตด้านเนื้อหา

		 	 2.1	 ศึกษาประวัติความเป็นมาของผ้าลายสา

เกต	 ผ้าสาเกตกับเศรษฐกิจ	 ประเพณี	 พิธีกรรมและความ

เชื่อทางศาสนา	รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวร้อยเอ็ด

	 		 2.2	 ศึกษาสภาพปัญหากระบวนการผลิตผ้า

ไหมลายสาเกตบ้านตาหยวก	หมู	่10	หมู	่15	ต�าบลทุง่หลวง	

อ�าเภอสวุรรณภูม	ิจงัหวดัร้อยเอ็ด	ปัญหากระบวนการผลติ

ผ้าฝ้ายลายสาเกต	บ้านหนองเข็ง	หมู่	4	ต�าบลดงสิงห์	และ

บ้านลอมคอม	หมู่	14	ต�าบลจังหาร	อ�าเภอจังหาร	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	

		 	 2.3	 ศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จาก

ผ้าไหมลายสาเกตและผ้าฝ้ายลายสาเกต	 บ้านตาหยวก	 

หมู่	10	หมู่	15	ต�าบลทุ่งหลวง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	 และผ้าฝ้ายลายสาเกต	 ที่บ้านหนองเข็ง	 หมู่	 4	

ต�าบลดงสิงห์	 และบ้านลอมคอม	 หมู่	 14	 ต�าบลจังหาร	

อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 3.	 ขอบเขตด้านระยะเวลา

	 	 การศึกษาครั้งนี้ศึกษาภาคสนามในเดือน

สิงหาคม	 2558	 และวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

(Participatory	Action	Research	PAR	Phase)	ในเดือน

ตุลาคม	2559

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 บทความนี้ผู้เขียนได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าลายสาเกตเพื่อสร้างมูลค่า

เพิ่มแก่ชุมชน	โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	คือ	ชุมชนบ้านตาหยวก	หมู่	10	หมู่	15	

ต�าบลทุ่งหลวง	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ชุมชน

บ้านหนองเข็ง	หมู่	4	ต�าบลดงสิงห์	อ�าเภอจังหาร	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ชุมชนบ้านลอมคอม	หมู่	14	ต�าบลจังหารอ�าเภอ

จังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 กลุ่มตัวอย่าง	แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้	

	 1.		กลุม่ผูรู้้	คอื	กลุม่พฒันาสตรทีอผ้าไหม	กลุม่ผูน้�า

องค์กรในชุมชน	 องค์กรภาครัฐ	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 จ�านวน	

20	คน

	 2.	 กลุม่ผูป้ฏบิตัคิอืกลุม่แม่บ้านทีด่�าเนนิการทอผ้า	

จ�านวน	40	คน

	 3.	 กลุ่มบุคคลทั่วไป	คือกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าลาย

สาเกต	จ�านวน	20	คน

เครื่องมือวิจัย

	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเครื่องท่ีใช้ในเก็บรวบรวม

ข้อมูล	ดังนี้

	 1.	 แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความเป็นมาผ้าลาย 

สาเกตการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าลายสาเกตเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน	 เป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง

(Formal	interview	Guidelines)	สัมภาษณ์ผู้รู้	ผู้ปฏิบัติ

การทอผ้าไหม	นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

	 2.	 แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความเป็นมาผ้าลาย 

สาเกตและรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าลายสาเกต

เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่แก่ชมุชนแบบที	่1	เป็นแบบสัมภาษณ์มี

โครงสร้าง	 (Formal	 interview	Guidelines)	 สัมภาษณ์

กลุ่มผู้รู้ประเด็นค�าถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสถานที่

ชมุชนภาษา	ชาตพินัธุท์ีม่คีวามสมัพนัธ์วถิชีวีติความเป็นมา	

คติ	ความเชื่อ	ประเพณีวัฒนธรรม

	 3.	 แบบสงัเกตสภาพทัว่ไปในการจดัการการทอผ้า

สาเกต	 เป็นแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participant	

Observation)	และแบบไม่มีส่วนร่วม	(Non	Participant	

Observation)	ใช้กบักลุม่ประชาชนในชมุชนอ�าเภอจงัหาร	

อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ดและนักท่องเที่ยว

	 4.	 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	 1	 (Focused	

Group	Guideline)	 ใช้กับกลุ่มผู้รู้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง

ทัว่ไปในอ�าเภอจงัหารและอ�าเภอสุวรรณภูมเิพือ่ศึกษาเกีย่ว

กับลักษณะที่เป็นจุดเด่น	 จุดด้อยโอกาสและอุปสรรคของ

การจัดการทอผ้าไหมของแต่ละต�าบลแนวทางการจัดการ

ทอผ้าไหมที่เหมาะสมของแต่ละต�าบลกลุ่มสนทนากลุ่มละ	

7-9	คนในแต่ละกลุ่มแต่ละอ�าเภอ

	 5.	 แบบบนัทกึการประชมุปฏบิตักิาร	(Workshop	

Guideline)	 ก�าหนดรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

ผ้าลายสาเกตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนโดยการมีส่วน

ร่วมของชมุชนในภาพรวมของทัง้	3	ต�าบลใช้กรอบแนวทาง

ในการปฏิบัติการก�าหนดรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

จากผ้าลายสาเกตเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่แก่ชมุชนภาพรวมทัง้	 

2	อ�าเภอ	4	หมู่บ้าน

	 6.	 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	 2	 (Focused	

Group	Guideline)	 ใช้กับกลุ่มผู้รู้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง

ทั่วไปในแต่ละต�าบลของทั้ง	 3	 ต�าบลเพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา

ผลติภณัฑ์จากผ้าลายสาเกตเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ชมุชนที่

ได้ด�าเนินการทดลองจัดการการทอผ้าลายสาเกตไหมและ

ผ้าลายสาเกตฝ้ายว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้ใน

การน�าไปใช้กับทุก	 ๆ	 ต�าบลได้หรือไม่เพื่อการสรุปอ้างสู่

ต�าบลเป้าหมายทุกต�าบลและต�าบลอื่น	ๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนทุกด้านผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การ	ดังนี้

	 1.	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์	 แบบ

สังเกต	แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและการประชุมปฏิบัติ

การจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

	 2.	 เก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิจัยครั้งน้ีได้ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูล

ภาคสนามเป็นข้อมูลหลักและข้อมูลจากเอกสาร	 งานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลสนับสนุน	โดยมีรายละเอียดของการ

วิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูล	 ข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องสภาพท่ัวไปของชุมชนบ้านตาหยวก	 หมู่	 10	 

หมู่	15	ต�าบลทุ่งหลวง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

ชุมชนบ้านหนองเข็ง	 หมู่4	 ต�าบลดงสิงห์	 อ�าเภอจังหาร	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ชุมชนบ้านลอมคอม	หมู่	14	ต�าบลจังหาร	

อ�าเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

จากผ้าลายสาเกตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน	

		 	 2.1	 ประวัติความเป็นมาของผ้าลายสาเกต

	 		 2.2		 ปัญหากระบวนการผลติผ้าไหมลายสาเกต	

ปัญหากระบวนการผลิตผ้าฝ้ายลายสาเกต

		 	 2.3	 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากผ้าลายสาเกตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยมีดังนี้

	 1.	 ประวัติความเป็นมาของผ้าลายสาเกต

	 		 1.1		บริบทพื้นที่วิจัย

	 		 	 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของ

จงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	เมอืงร้อยเอด็มชีือ่เรยีกขานอกีชือ่ว่า	

เมืองสาเกต	 ต�านานอุรังคธาตุ	 กล่าวว่า	 บริเวณที่ตั้งเมือง

ร้อยเอ็ด	 เดิมเป็นเมืองใหญ่	 แห่งอาณาจักรกุลุนทะ	 

มีพระเจ้ากุลุนทะเป็นกษัตริย์	 มีกษัตริย์ปกครองสืบ	 ๆ	 

กันมา	 จนถึงสมัยพระยาศรีอมรนี	 มีโอรสนามสุริยกุมาร	

อายุ	16	ปี	พระโอรสองค์นี้มีฝีมือรบเก่งกาจ	รวบรวมเมือง

ต่าง	ๆ	เข้ามาอยู่ในอ�านาจได้	11	หัวเมือง		การได้เมืองเข้า

มาอยูใ่นอ�านาจ	11	เมือง	จงึเป็นทีม่าของทางเข้าและประตู

เข้าสู่เมืองหลวงถึง	11	 ประตู	สมัยโบราณนิยมเขียน	 11	

เป็น	10-1	คือ	 สิบ	 กับหน่ึง	 คนสมัยต่อมา	 เห็นตัวเลข

ว่า	101	จงึเรยีกตามตวัเลขว่า	ร้อยเอด็	จงึมผีูส้นันษิฐานว่า	

เป็นทีม่าของชือ่เมือง	ร้อยเอด็	นอกจากมปีระตูเข้าสูต่วัเมอืง

ถึง	11	ประตูแล้ว	 เมืองร้อยเอ็ดยังมีรหัส	 การส่งสัญญาณ

รักษาความปลอดภัยของบ้านเมือง	 ด้วยการใช้ปี่ซาววา 

ซึ่งมีเสียงก้องไกล	 ส่งสัญญาณแจ้งเหตุร้าย-ดี	 ไปถึงเมือง

ร้อยเอด็ให้รูไ้ด้ทนัท	ีสามารถเตรยีมก�าลังป้องกนัเมอืงได้ทนั

ควันกล่าวกันว่าเมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่จัด	 ระบบการ

ปกครองแตกต่างจากเมืองอื่น	ในสมัยโบราณจึงถูกนับเป็น

เมืองมหาอ�านาจได้เมืองหนึ่ง	 การน�าชื่อเมืองสาเกตมาตั้ง

เป็นชื่อลายผ้าไหมลายสาเกต	 จึงเป็นการตั้งชื่อให้เป็นสิริ

มงคลและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองสาเกตในอดีต

	 	 1.2	 ประวัติความเป็นมาของผ้าลายสาเกต	 

พบว่า	 ผ้าลายสาเกตมีก�าเนิดจากกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าไทย

อสีาน	กลุม่ชาตพัินธุไ์ทยลาวหรอืชาวอสีาน	ทีม่กีารตัง้หลกั

ปักฐานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 หากตีความแล้ว	

หมายถงึคนเช้ือชาตไิทยท่ีอยูใ่นภาคอสีานของประเทศไทย	

(อสีานเป็นภาษาบาล	ีแปลว่า	ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื)	เป็น

ส่วนหนึ่งของประเทศไทย	แต่ในภาคอีสานมีกลุ่มชาติพันธุ์

หลายเชื้อชาติ	เช่น	เชื้อชาติลาว	เขมร	ไทย	จีน	เวียดนาม	

อนิเดีย	หรอืเชือ้ชาตอิืน่	ๆ 	ทีอ่พยพเข้ามาอยูแ่ต่โบราณกาล	

หรืออพยพเข้ามาอยู่ใหม่หลังสงคราม	 กลุ่มชาติพันธุ์ลาว	

เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากท่ีสุด	 และถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่

สุดในอีสาน	 ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ประกอบด้วยกลุม่ชนชาตพินัธุต่์าง	ๆ 	มากกว่า	20	ชาตพินัธุ	์

ส่วนมากเป็นกลุ่มชนชาวไทยเช้ือสายไท-ลาว	หรือชนเผ่า

ไท-ลาว	ทีค่นไทยภาคอืน่มกัเรยีกว่า ลาว	เป็นกลุม่ชาตพินัธ์

ใหญ่สุดของภาคอีสาน	 โดยทั่วไปชาวอีสานมีสังคมแบบ

เกษตรกรรมเพื่อยังชีพ	ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการท�านา	

“ยามว่างจากงานในนา	ผู้หญิงทอผ้า	 ผู้ชายจักสาน”	 เป็น

ค�ากล่าวทีส่ะท้อนให้เห็นสภาพการด�ารงชีวติและสงัคมของ

ชาวอีสาน	 ดังน้ันการทอผ้าจึงเป็นงานส�าคัญของผู้หญิง 

ผ้าที่ทอจะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม		 ได้แก่	 เสื้อ	 ซิ่น	 (ผ้านุ่ง)	 

ซ่ง	(กางเกง)	โสร่ง	ผ้าขาวม้า	ผ้าคลมุไหล่	เครือ่งนอน	หมอน	

มุ้ง	ผ้าห่ม	และเครื่องใช้ที่จะถวายพระในงานบุญประเพณี
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ต่าง	ๆ 	เช่น	ทีน่อน	หมอน	ผ้าห่อคมัภร์ี	ผ้ากราบ	ผ้าพระเวสส์

	 	 1.3	 ลายดั้งเดิมของผ้าสาเกตพบว่า	 ลวดลาย

บนผนืผ้ามาจากลายผ้ามดัหมีท่ีม่อียูเ่ดมิแล้ว	น�ามาจดัเรวม

ไว้ในผนืเดยีวกนัเป็นลายผ้าสาเกต	จ�านวน	5	ลายโดยเฉพาะ	

	 	 1.4	 ผ้าลายสาเกตกับเศรษฐกิจการศึกษา

ประเพณี	พิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนารวมทั้งวิถีชีวิต

ของชาวร้อยเอ็ด	 พบว่า	 ในอดีตการทอผ้าเป็นการทอเพื่อ

ใช้สอยในครัวเรือนเป็นองค์ประกอบในพิธีกรรม	ประเพณี

ความเชื่อทางศาสนา	แต่ปัจจุบันการทอผ้าเป็นการทอเพื่อ

ธุรกิจการค้าและเพื่อพัฒนาด้านทักษะฝีมือ

	 2.	 สภาพปัญหากระบวนการผลิตผ้าลายสาเกต 

ผลการวิจัยพบว่า	 ปัญหากระบวนการผลิตผ้าไหมสาเกต 

บ้านตาหยวก	 หมู่10	 และหมู่	 15	 ต�าบลทุ่งหลวง	 อ�าเภอ

สวุรรณภมิู	จงัหวดัร้อยเอด็	และปัญหากระบวนการผลติผ้า

ฝ้ายลายสาเกต	บ้านหนองเข็ง	หมู	่4	ต�าบลดงสงิห์	บ้านลอม

คอม	หมู่	14	ต�าบลจังหาร	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

พบว่า

	 	 2.1	 ด้านบุคลากร	ผู้ช�านาญการทอผ้ามักเป็น

ผูส้งูอาย	ุท�างานได้ช้าไม่คล่องแคล่วไม่สามารถท�างานได้เอง

ทุกขั้นตอนต้องอาศัยผู้อื่นช่วย

	 	 2.2	 ด้านสบืทอด	เยาวชนในปัจจบุนัต้องเรยีน

หนังสือ	 การถ่ายทอดวิชาการทอผ้าจึงน้อยลง	 ช่างทอ

เปลีย่นไปประกอบอาชพีอืน่ไม่มเีอกสารต�าราทีจ่ะสามารถ

ค้นคว้าด้วยตนเองจึงเกิดการถ่ายทอดไม่ตรงกันและความ

อดทนน้อยลง

	 	 2.3	 ด้านเครือ่งมอืเครือ่งใช้และอปุกรณ์ในการ

ทอผ้า	ในอดีตเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ท�าด้วยไม้เกิดการ

ผุกร่อน	แตกหักขาดการดูแลรักษา	ปัจจุบันมีการปรับปรุง

และจัดท�าเพิ่มเติมขึ้นใหม่บ้าง	

	 	 2.4	 ด้านเส้นไหม	ปัจจุบันไม่มีการผลิตใช้เอง

เหมือนในอดีตแต่มีการจัดซื้อจากพื้นที่อื่นหรือตามท้อง

ตลาด	

	 	 2.5	 ด้านวตัถดุบิ	อดตีใช้วตัถดุบิจากธรรมชาติ

ปัจจุบันนิยมซื้อวัตถุดิบส�าเร็จรูปจากร้านค้าเส้นไหมและ

สีสันตามธรรมชาติจึงหายไป

	 	 2.6	 ด้านเทคนิคการทอผ้าไหมลายสาเกต	 

ขึ้นอยู่กับความช�านาญของผู้ทอหากไม่ช�านาญในการทอ

เนื้อผ้าที่ได้มักไม่ได้มาตรฐาน

	 	 2.7	 การพัฒนาสีสัน	แต่เดิมการย้อมสีจะใช้สี

ธรรมชาต	ิปัจจบุนัใช้สทีีผ่่านกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

หรือสีเคมี	 ซึ่งข้อดีคือสะดวกรวดเร็ว	ข้อด้อยคือสีที่ได้อาจ

ไม่เหมือนสีธรรมชาติ	 อีกประการหนึ่งที่ควรค�านึงคือการ

เลือกใช้น�้าในการย้อม	 ควรใช้น�้าฝนฟอกย้อมสีจะดีกว่า 

น�้าประปาหรือน�้าบาดาล

	 	 2.8	 ด้านการออกแบบ	 เทคนิคการออกแบบ

และตกแต่งผลติภณัฑ์	ชาวบ้านยงัขาดความรูเ้รือ่งนีไ้ม่มกีาร

ดัดแปลงเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่หลากหลาย

	 3.	 การพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์จากผ้าลายสาเกต

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน

	 		 3.1	 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมลาย

สาเกตบ้านตาหยวกหมู่	 10	 และหมู่	 15	 ต�าบลทุ่งหลวง	

อ�าเภอสุวรรณภูมิ	พบว่า

	 		 	 3.1.1	 ด้านผู้ผลิต	 ปัจจุบันมีช่างผู้ผลิต	

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสาเกตเพียง	2	กลุ่มเท่านั้น	โดยแบ่ง

เป็น	 2	กลุ่มตามลักษณะประกอบการ	คือ	 กลุ่มแรก	ช่าง 

ผู้ผลิตผ้าไหมลายสาเกตอิสระผลิตเองที่บ้านท�าเพื่อใช้สอย

ในครอบครัวและจ�าหน่ายบ้าง	ไม่ได้มุ่งเน้นเป็นอาชีพหลัก	

กลุม่ที	่2	รวมตวักนัเป็นกลุม่ทอผ้า	ใช้ชือ่กลุม่ว่า	“	กลุม่ผลติ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสาเกตบ้านตาหยวก”และมีการ 

จดทะเบยีนกลุม่อาชพีโอทอ็ปไว้กับส�านกังานพฒันาชมุชน

อ�าเภอ

	 	 	 3.1.2	 ด้านวัสดุ	 ปัจจุบันมีการน�าวัสด	ุ

อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสาเกต	อาทิ	จักรเย็บผ้า	จักรโพ้งริม	

กรรไกรไฟฟ้า	เป็นต้น	ท�าให้สามารถท�าการผลิตผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมลายสาเกตได้เรว็ขึน้ผลติได้จ�านวนมากในแต่ครัง้ละ

	 		 	 3.1.3		 ด้านรูปแบบ	สีสันดั้งเดิม	 ใช้การ

ทอผ้าแบบ	2	ตะกอ	ท�าให้ได้ลวดลายผ้าสาเกตลายนาคไม่
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ครบ	12	ตัวตามมาตรฐานเนื้อผ้าไม่แน่นลวดลายไม่ชัดเจน

ไม่ละเอียดประณีต	สีสันไม่สะดุดตานิยมสีเม็ดมะขามหรือ

สนี�า้ตาลเข้ม	สเีขยีวขีม้้า	ตกสง่ีาย	หน่วยงานราชการเข้ามา

ช่วยพัฒนาการทอผ้าไหมสาเกตหลายตะกอข้ึน	 ท�าให้ผ้า

เนื้อแน่น	สีแวววาว	ไม่ตก	การใช้เส้นไหมจากโรงงานที่เส้น

ไหมมีคุณภาพเหนียว	 เม่ือน�ามาทอผ้าจึงได้ผ้าไหมลาย 

สาเกตที่สวยงาม	มีคุณภาพตามความต้องการ

	 	 	 3.1.4	 ด้านต้นทนุ	ในการผลติผ้าไหมสา

เกตต่อความยาว	20	เมตร	(ผ้าสาเกต	5	ชุด	ๆ	ละ	4	เมตร	

แต่ละชุดประกอบด้วยผ้าลายสาเกต	2	เมตร	และผ้าสีพื้น	

2	เมตร)	มต้ีนทนุการผลติต่อ	เป็นเงนิประมาณ	9,894	บาท	

การจ�าหน่ายทั่วไปราคาชุดละ	 2,800-3,800	 บาทก�าไร/ 

รายได้	เฉลีย่ต่อ	20	เมตร	1	หกู	ประมาณ	2,400-3,200	บาท	

(ใช้เวลาผลิตประมาณ	 25-30	 วัน	 แต่หากครอบครัวใด 

ผลิตเองทุกขั้นตอนไม่มีการจ้างงาน	 จะท�าให้มีก�าไรหูกละ	

6,000-10,000	บาท

	 	 	 3.1.5	 ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผ้าไหมลายสาเกตสูห่นึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์	มกีารเผยแพร่

ประชาสมัพันธ์ตามโครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ทัง้ใน

ระดับอ�าเภอ	จงัหวดั	ประเทศ	ท�าให้เป็นทีน่ยิมและรู้จกัของ

คนทั่วไป	เป็นของฝากของที่ระลึกที่มีคุณค่า

	 	 	 3.1.6	 ด้านรปูแบบผลติภณัฑ์จากผ้าไหม

ลาย	สาเกต	ดงันี	้เสือ้บรุษุ	ชดุสตร	ีย่ามพระสงฆ์	อาสนสงฆ์	

กระเป๋าอเนกประสงค์	 กระเป๋าสตรี	 เนคไท	 ผ้าคลุมไหล	่ 

ผ้าพันคอ	 หมวกสตรี	 ท่ีรองจาน	 ท่ีรองแก้ว	 กล่องทิชชู	 

ผ้าปูโต๊ะ	กระเป๋าแท็ปเล็ต

	 	 3.2	 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า	ฝ้ายบ้าน

หนองเข็ง	 ต�าบลดงสิงห์และบ้านลอมคอม	 ต�าบลจังหาร	

อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 มีการน�าเอาวัสดุประเภทดิ้นเงินดิ้นทอง	 โลหะ	

ฟองน�า้	มาเป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์	ท�าให้เกดิความ

แปลกใหม่	และเป็นที่นิยมชื่นชอบของผู้ใช้

สรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยมีประเด็นส�าคัญน�ามาสรุป	 และ

อภิปรายผล	ดังนี้

	 1.	 การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของผ้าลาย 

สาเกตจังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	เกิดจากกลุ่มชาติพันธุ์ในเขต

จงัหวดัร้อยเอด็ซึง่มฝีีมอืในการทอผ้าสวยงาม	วจิติรบรรจง

และมคุีณภาพเยีย่ม	5	กลุ่มด้วยกนั	ดงันี	้1)	กลุ่มไทย-อสีาน	

2)	 กลุ่มไทย-ลาว	 3)	 กลุ่มไทย-เขมร	 4)	 กลุ่มไทย-ส่วย	 

5)	กลุ่มภูไทหรือกลุ่มผู้ไท	เมื่อปี	พ.ศ.	2544	ผู้ช�านาญการ

ในทอผ้าไหม	 ได้มีการคัดเลือกลายผ้าไหมมัดหม่ีโบราณ	

จ�านวน	5	ลายมาทอสลับกัน	ได้แก่	ลายนาคน้อย	ลายโคม

เจด็	ลายคองเอีย้	ลายหมากจบัและลายค�า้เภา	สพีืน้ดัง้เดมิ

คือสีม่วงอมชมพู	 ซึ่งเป็นสีของดอกอินทนิลบกต้นดอกไม้

ประจ�าจงัหวดัร้อยเอด็และตัง้ชือ่ผ้าไหมตามชือ่เมอืงในอดตี	

คอื	“สาเกตนคร”	และเรยีกชือ่ผ้าไหมสาเกตจนถงึปัจจบุนั

	 2.		การศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาและกระบวน 

การผลิตผ้าลายสาเกต	พบว่า	 กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้าน 

ตาหยวก	 หมู่	 10	 และหมู่	 15	 ต.ทุ่งหลวง	 อ.สุวรรณภูมิ	

จ.ร้อยเอ็ด	มีแนวคิดประกอบอาชีพทอผ้าไหมควบคู่ไปกับ

การท�าการเกษตรกรรม	 เด็กรุ ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพการ 

ทอผ้า	ปัจจบุนัช่างทอผ้ามกัเป็นผูส้งูอาย	ุปัญหาคอืการผลติ

ผ้าไหมลายสาเกตล่าช้าไม่เพียงพอกับความต้องการของ 

ผู้บริโภค	

	 	 ส่วนกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายลายสาเกต	 บ้าน

หนองเข็ง	 หมู่	 4	 ต.ดงสิงห์	 และบ้านลอมคอม	 หมู่	 14	 

ต.จงัหาร	อ.จงัหารจงัหวดัร้อยเอด็	มแีนวความคิดการสร้าง

อาชีพใหม่	 (ผลิตผ้าฝ้ายลายสาเกต)	 ควบคู่ไปกับการท�า

เกษตรกรรม	 เช่นเดียวกัน	ที่ส�าคัญคือ	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2555	

การได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น	 รางวัล

ประกวดผ้าฝ้ายลายสาเกต	ระดับ	2	ดาว	ปี	พ.ศ.	2559	ได้

รับรางวัลระดับ	3	ดาว	และ	5	ดาวตามล�าดับ	และยังเป็น

สินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	ระดับ	

4	ดาว	และรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	(มผช.)

ผ้าฝ้ายสาเกต
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	 3.	 การพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์จากผ้าลายสาเกต

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน	พบว่า	มีการพัฒนาแยกเป็น	

5	ด้าน	ดังนี้

	 	 3.1	 ด้านผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมลาย 

สาเกตบ้านตาหยวก	 หมู่	 10	 และหมู่	 15	 ต�าบลทุ่งหลวง	

อ�าเภอสวุรรณภมู	ิจงัหวดัร้อยเอด็พบว่าปัจจบุนัมช่ีางผูผ้ลติ

ผ้าไหมลายสาเกตเพียง	5	กลุ่มเท่านั้น	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม

ตามลักษณะการประกอบการ	 กลุ่มแรก	 เป็นช่างผู้ผลิต

อสิระทีบ้่าน	ท�าเพือ่ใช้สอยในครอบครวัและจ�าหน่าย	ไม่ได้

มุง่เน้นเป็นอาชพีหลกั	ส่วนกลุม่ที	่2	รวมตวักนัเป็นกลุม่ทอ

ผ้า	ใช้ชือ่กลุม่ว่า	กลุม่ผลติผลติภณัฑ์ผ้าไหมลาย	สาเกตบ้าน

ตาหยวก	ช่างผลิตทีช่�านาญงานมจี�านวนน้อยจงึมผีลติภณัฑ์

ไม่มากนัก	 ผู ้สนใจต้องสั่งจองล่วงหน้าหลายสัปดาห	์

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดสนับสนุนด้านการ

พัฒนาฝีมือส�านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดสนับสนุนด้าน

วิชาการและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

	 	 3.2	 ด้านวัสดุ	 อุปกรณ์และเทคโนโลยี	พบว่า

ปัจจุบันมีการน�าวัสดุ	 อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า

มาปรบัใช้ในการผลิตผ้าไหมลายสาเกต	เช่นจกัรเยบ็ผ้า	จกัร

โพ้งริม	กรรไกรไฟฟ้าเป็นต้น	ท�าให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมลายสาเกตได้รวดเร็วขึ้น	 และผลิตได้จ�านวนมากใน

แต่ละครั้ง	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายบ้านหนองเข็ง

และลอมคอม	อ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	เป็นแบบค่อย

เป็นค่อยไปไม่ได้มุ่งเน้นเป็นอาชีพลัก

	 	 3.3	 ด้านรปูแบบ	สสีนั	คณุภาพ	พบว่า	รปูแบบ	

สีสันแบบดั้งเดิม	 มีการออกแบบลวดลายผ้าไหมลายสาเก

ตลายนาคไม่ครบ	 12	 ตัว	 ตามมาตรฐานผ้าลายสาเกต	

ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอสุวรรณภูมิ	ส�านักงานพัฒนา

ชมุชนจงัหวดัร้อยเอด็	ได้เข้ามาช่วยพฒันาความรูก้ารทอผ้า

ไหมลายสาเกต	จากการทอผ้าไหม	2	ตะกอ	เป็น	3	ตะกอ

ท�าให้ลวดลายเด่นชัด	เนื้อผ้าแน่นหนา

	 4.	 ด้านต้นทุน	 พบว่า	 ต้นทุนการผลิตต่อ	 1	 หูก	

ความยาว	20	เมตร	เป็นเงนิ	10,590-10,860	บาท	จ�าหน่าย

ได้	 13,000-14,000	 บาท	 ก�าไรต่อหูก	 ประมาณ	 2,400-

3,200	บาท	ซึ่งใช้เวลาผลิตประมาณ	25-30	วัน	ซึ่งการมี

ต้นทุนการผลิตที่สูง	 ก�าไรได้ไม่มานัก	 ส�านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้สนับสนุนด้านงบประมาณ	 กรม

หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติธวัชบุรี	 จังหวัดร ้อยเอ็ด	

สนับสนุนพันธุ์หม่อน	พันธุ์ไหม	

	 5.	 ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมลายสา

เกตสู ่หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 พบว่า	 มีการเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่าง	ๆ 	ดงันี	้เผยแพร่ทางโทรทศัน์ช่อง	

9,	 3,	 11	 และหนังสือพิมพ์	 เผยแพร่ทางนิตยสาร	 SILK	

หน่วยงานทีใ่ห้การสนบัสนนุ	ได้แก่	กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม	

ททท.	องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 (Product	Design)	 จาก

ผ้าลายสาเกตทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย	 ได้มีการออกแบบ

ส่ิงของเครือ่งใช้ทีม่รีปูแบบแปลกใหม่	สวยงามประกอบด้วย	

เสื้อบุรุษ	 เสื้อสตรี	 ชุดไทยสาเกต	กระเป๋าสตรี	 กระเป๋าใส่

แท็ปเล็ป	กระเป๋าอเนกประสงค์	กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ	

ย่าม	อาสนสงฆ์	ผ้าคลุมไหล่	ผ้าพันคอ	เนคไท	ชุดผ้าปูโต๊ะ	

กล่องกระดาษทิชชู	ที่รองจาน	ที่รองแก้วและหมวกสตรี

อภิปรายผล

 1.	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความเป็นมาของผ้าลาย 

สาเกตจังหวัดร้อยเอ็ด	 ลวดลายของผ้าไหมมาจากแรง

บันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ	 จากจินตนาการของ

ช่างผลิต	การผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าลายสาเกตเกดิจากภูมปัิญญา

ของคนในท้องถิน่	ซึง่สอดคล้องกบันวลอนงค์	ประทมุเนตร	

(2554	 :	 79-80)	 ได้ศึกษาอัตลักษณ์ผ้าไหมอีสาน:	 การ

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์	 และพัฒนา

กระบวนการผลิต	 ผลการวิจัยพบว่าประวัติความเป็นมา

และกระบวนการผลิตอัตลักษณ์ผ้าลายสาเกต	 มีการ

ประยกุต์และพฒันาหลายอย่างเช่น	เส้นใยไหมเดมิเคยเล้ียง

ไหมเอง	ปัจจบุนัซือ้เส้นไหมส�าเรจ็	ในพืน้ทีภ่าคอสีานเพราะ

สะดวกรวดเรว็กว่า	สอดคล้องกบัขนษิฐา	ด�าพลงาม	(2555	

:	80-82)	ได้ศึกษาผ้าไหมการพัฒนาเครื่องแต่งกายสตรีเชิง

พาณชิย์	จงัหวัดมหาสารคาม	ผลการวจิยัพบว่า	กระบวนการ
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ผลติเครือ่งแต่งกายผ้าไหมสตรจีงัหวดัมหาสารคาม	แบ่งเป็น	

7	ขั้นตอน	คือ	การปลูกหม่อน	การเลี้ยงไหม	การท�าเส้นใย	

การมัดหมี่	การย้อมหมี่	การทอผ้าไหมและการใช้ผ้าไหม

	 2.	 ผลการวิจัยพบว่า	 สภาพปัญหาและกระบวน 

การผลติผ้าลายสาเกต	กลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านตาหยวก	

หมู่	 10	 และหมู่	 15	ต.ทุ่งหลวง	อ.สุวรรณภูมิ	 จ.ร้อยเอ็ด	 

มีแนวคิดประกอบอาชีพทอผ้าไหมควบคู่ไปกับการท�าการ

เกษตรกรรม	 เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพการทอผ้า	ปัจจุบัน

ช่างทอผ้ามักเป็นผู้สูงอายุ	 ปัญหาคือการผลิตผ้าไหมลาย 

สาเกตล่าช้าไม่เพียงพอกับความต้องการของผู ้บริโภค	

สอดคล้องกับมนต์ชัย	 เพียรท�า	 (2557:	 76-78)	 ได้ศึกษา 

ผ้าขิด:	 การสร้างเครือข่ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรมอีสาน	 ผลการ

วิจัย	พบว่าการทอผ้าขิดมีการทอควบคู่กันไปกับการทอผ้า

ชนิดอื่น	 และยังสอดคล้องกับนวลอนงค์	 ประทุมเนตร	

(2554	 :	 79-80)	 ได้ศึกษาอัตลักษณ์ผ้าไหมอีสาน:	 การ

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์	 และพัฒนา

กระบวนการผลติ	ผลการวจิยัพบว่า	ด้านบคุลากรผูช้�านาญ

การทอผ้าปัจจุบันมักเป็นผู้สูงอายุและมีจ�านวนน้อย	 ส่วน

กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายลายสาเกต	บ้านหนองเข็ง	 หมู่	 4	

ต.ดงสิงห์	 และบ้านลอมคอม	หมู่	 14	 ต.จังหาร	 อ.จังหาร

จังหวัดร้อยเอ็ด	 มีแนวความคิดการสร้างอาชีพใหม่	 (ผลิต

ผ้าฝ้ายลายสาเกต)	 ควบคู่ไปกับการท�าเกษตรกรรม	 เช่น

เดียวกัน	ที่ส�าคัญคือ	เมื่อปี	พ.ศ.	2555	การได้รับคัดเลือก

ให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น	รางวัลประกวดผ้าฝ้ายลาย

สาเกต	 ระดับ	 2	 ดาว	 ปี	 พ.ศ.	 2559	 ได้รับรางวัลระดับ	 

3	ดาว	และ	5	ดาวตามล�าดับ	และยังเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์

หนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์	(OTOP)	ระดบั	4	ดาว	และรางวลั

มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	 (มผช.)	 ผ้าฝ้ายสาเกต	

สอดคล้องกับกฤษฎา	ดิษบรรจง	(2558	:	81-82)	ได้ศึกษา

กระบวนการให้ความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์	 ในภูมิปัญญา 

พื้นบ้านและอัตลักษณ์ลวดลายผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย

ทรงด�า	จังหวัดสุพรรณบุรี	ผลการวิจัยพบว่า	คนรุ่นใหม่มัก

ไม่ค่อยให้ความสนใจในการประกอบอาชพีทอผ้าเนือ่งจาก

ต้องใช้เวลาทอผ้านานและมีรายได้น้อย	จึงหันไปประกอบ

อาชีพในเมือง

	 3.	 ผลการวจิยั	พบว่า	การพฒันารปูแบบผลิตภัณฑ์

จากผ้าลายสาเกตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน	ผู้ผลิตกลุ่ม

แรก	เป็นช่างผูผ้ลติอสิระทีบ้่าน	ท�าเพือ่ใช้สอยในครอบครวั

และจ�าหน่าย	ไม่ได้มุง่เน้นเป็นอาชพีหลกั	กลุม่ท่ี	2	เป็นกลุม่

ผู้ทอผ้าและผลิตผลิตภัณฑ์	 สอดคล้องกับอนุชิต	 เปรมปรี	

(2557	:	81-82)	ได้ศึกษาการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ผ้าไหมมดัหมี	่ผ้าแพร

วา	ผ้ายกทอง	เพือ่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ของชมุชน	กลุม่ผลติ

ผลิตภัณฑ์ผ้าอสิระ	จะเป็นช่างผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าตามวถิชีวีติ

ของชมุชนชาวอสีาน	ซึง่เป็นกลุ่มผู้สูงอาย	ุมกัใช้เวลาว่างท�า

ผลิตภัณฑ์ผ้าเพือ่ไว้ใช้สอยในครอบครวั	และจ�าหน่ายให้กบั

คนในหมู่บ้านหรือผู้สนใจทั่วไป	ผลผลิตมีไม่มากหากสั่งท�า

ต้องใช้เวลานาน	หรอืต้องส่ังจองเป็นเวลาหลายสัปดาห์	การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์	(Product	Design)	จากผ้าลายสาเกต

ทัง้ผ้าไหมและผ้าฝ้าย	ได้มกีารออกแบบสิง่ของเครือ่งใช้ทีม่ี

รปูแบบแปลกใหม่	สวยงามประกอบด้วย	เสือ้บรุษุ	เส้ือสตรี	

ชุดไทยสาเกต	 กระเป๋าสตรี	 กระเป๋าใส่แท็ปเล็ป	 กระเป๋า

อเนกประสงค์	 กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ	 ย่าม	 อาสนสงฆ์	

ผ้าคลุมไหล่	ผ้าพันคอ	 เนคไท	ชุดผ้าปูโต๊ะ	กล่องกระดาษ

ทิชชู	 ที่รองจาน	 ที่รองแก้วและหมวกสตรี	 สอดคล้องกับ 

กงแก้ว	ศรีสุข	(2558	:	79-81)	ได้ศึกษาผ้าทอนาหมื่นศรี

และผ้าทอเกาะยอ:	 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน	ผลการวจิยัพบว่า	ผ้าทอนาหมืน่ศรแีละผ้าทอเกาะยอ	

มสีภาพปัญหาและแนวทางการจดัการแก้ปัญหาคล้ายคลงึ

กัน	 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์คือผลิตใน

รูปแบบเดิม	ๆ	ไม่หลากหลาย	ไม่ทันสมัย	ไม่ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้าและขาดเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น	 แนวทาง

แก้ไขคือ	ต้องส�ารวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าก่อนการ

ผลิต	และยังสอดคล้องกับ	ชนิสรา	ดวงบุบผา	(2558	:	76-

78)	ได้ศึกษาผ้าย้อมคราม:	การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดสกลนคร	 ผลการวิจัย
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พบว่า	 การน�าผ้าสีพื้นมาตัดเย็บเป็นเสื้อสตรีปักลวดลาย	

ตกแต่งปกเสื้อ	 ปลายแขนหรือกระเป๋าเสื้อให้สวยงาม	

ออกแบบลวดลายผ้าย้อมครามให้เป็นลายสมัยใหม่ตาม

ความนิยมของลูกค้า	 ขายตรงในชุมชน	 เครือข่ายและ	

Ecommerce	 ขายผ่านระบบออนไลน์เป็นการสร้างงาน	

สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เยาวชนและยังเป็นการสร้าง

เศรษฐกิจชุมชน

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 ควรมีแนวทางในการพัฒนา	 ส่งเสริมประกอบ

อาชีพนี้	โดยเริ่มจากการสร้างค่านิยม	สร้างความตระหนัก

ให้เกดิความภาคภมูใิจ	และเหน็คุณค่าของผลติภณัฑ์ผ้าไหม

ลายสาเกต	โดยการร่วมมอืจากทกุฝ่ายในชมุชน	ครอบครวั	

ผู้น�าชุมชน	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานราชการ	

รณรงค์ให้ใช้ผลติภัณฑ์ผ้าไหมในโอกาสต่าง	ๆ 	น�าผลติภณัฑ์

ผ้าไหมลายสาเกตไปจัดแสดงในโอกาสต่าง	 ๆ	 ควรจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม	 จัดหลักสูตร 

ท้องถิ่นให้กับนักเรียน	 เพื่อศึกษาและปฏิบัติท้ังในระบบ	

นอกระบบและตามอัธยาศัย

	 2.	 ควรมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์	 เทคโนโลยีที่ 

ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าลายสาเกต	

เพื่อให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้

	 3.	 ควรมกีารออกแบบอย่างหลากหลาย	ครอบคลมุ

วัยของผู้บริโภค	เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย
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กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ: กรณีศึกษา

เทศบาลต�าบลท่าพระ อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

A Study fo Reconciliational Process Creation for Local Administration

Based on the Reconciliational Creation of National People : A case study 

in Tapra municipality District, Khon Kean Province

บุษบา	บัวพรม1

Busaba	Buaprom1

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ส�าหรับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ:	 กรณีศึกษา	 เทศบาลต�าบลท่าพระ	 อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดขอนแก่นเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	ได้แก่	เจ้าหน้าที่รัฐผู้เกี่ยวข้อง	

ผู้บริหารเทศบาลต�าบลท่าพระ	 ครู	 อาจารย์พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จ�านวน	 220	 คน	 วิเคราะห์ข้อมูลโดย 

ค่าร้อยละและการวเิคราะห์เชงิเนือ้หาอธบิายความเรียง	พบว่ากระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ส�าหรบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ก้าวหน้า	 (1)	 ด้านบุคคล	 เปิดโอกาสให้ทุกคนใน

ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการปรองดองสมานฉันท์และโครงการพัฒนาต่าง	 ๆ	 ที่ชุมชนจัดขึ้นทุกขั้นตอนเพื่อสร้าง 

ความสามัคคี	 (2)	 ด้านการด�าเนินการ	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีแผนการจัดกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง	 

(3)	ด้านการประกอบอาชีพ	ควรมีการยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น	เช่น	การพัฒนาแหล่งน�้า

เพือ่การเกษตร	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	และ	4)	ด้านเศรษฐกจิ	ควรส่งเสรมิให้คนในชมุชนรูจ้กัลดต้นทนุการผลิตจาก

การใช้ปุ๋ยเคมี	และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม	เพื่อการประกอบและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน

 ค�าส�าคัญ : ความปรองดองสมานฉันท์,	กระบวนการขับเคลื่อน,	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to	study	the	driving	force	of	the	reconciliation,	the	problems	

and	obstacles,	and	to	propose	the	guidelines	for	driving	force	process	of	the	reconciliation.	The	study	

was	performed	by	collecting	 information	 from	220	key	 informants,	 including	 relevant	government	

officers,	 administrators	 of	 ThaPhraSubdistrict	Municipality,	 teachers,	monks	 and	 general	 public	 in	

ThaPhraSubdistrict	Municipality,	using	the	questionnaire	and	interviewing	forms.	Percentage	was	used	

for	data	analysis.	Content	analysis	was	conducted	and	presented	 in	descriptive	 form.	The	 results	

showed	that.	The	process	of	reconciliation	for	local	governments	Under	the	project	of	reconciliation	

to	progress	(1)	People-Opportunities	should	be	given	to	public	to	allow	everybody	to	participate	in	

the	 reconciliation	 and	 community	 development	 projects	 and	 to	 raise	 the	 acceptance	 and	 unity	 

(2)	 Process-Relevant	 agencies	 should	 have	 plans	 for	 ongoing	 activities	 and	 reconciliation	 projects	 

(3)	Occupation-Career	should	be	promoted	to	raise	income	and	improve	public	quality	of	life,	such	

as,	development	of	water	resources	for	agriculture	and	infrastructure	development,	and	4)	Economics-

Cost	 reduction	 from	 using	 less	 chemical	 fertilizers	 should	 be	 promoted	 and	 forming	 groups	 for	

sustainable	career	development	should	be	encouraged	to	public.

 Keywords : Reconciliation,	Driving	Force	Process,	Local	Administrative	Organization

บทน�า

 การด�ารงอยูร่่วมกนัของผูค้นในสงัคมการเมอืง	ย่อม

มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก	 ไม่ว่าจะเป็น

ความขัดแย้งในระดับบุคคลหรือในระดับสังคม	 เน่ืองจาก

โดยธรรมชาต	ิมนษุย์มไิด้ถือก�าเนดิมาเหมอืนกนัทกุประการ	

ความขัดแย้ง	 เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยของ

มนษุย์ในสงัคมมาตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบุนั	เป็นปรากฏการณ์

ทีเ่กดิจากความแตกต่างกนัในเรือ่งต่าง	ๆ 	เช่น	ผลประโยชน์	

ความคิด	 ค่านิยมของบุคคล	 หรือกลุ่มบุคคลในสังคมทุก

ระดับ	 ปัญหาความขัดแย้งที่ปรากฏนั้นมีทั้งที่เป็นความ 

ขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น	 และความขัดแย้งที่ไม่มี

ผลกระทบต่อบุคคลอืน่	ความขดัแย้งท่ีไม่มคีวามรนุแรงและ

มีความรุนแรง	 โดยอาจมีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจ	

สังคม	 การเมือง	 เทคโนโลยีหรือทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม	ส่วนระดบัความรนุแรงของความขดัแย้ง	จะข้ึน

อยู ่กับความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณ	ี 

จนอาจกล่าวได้อย่างสรุปว่า	 “ความขัดแย้งกลายเป็นส่วน

หน่ึงในชีวิตมนุษย์ในยุคศตวรรษที่	 21”	 ที่มาพร้อมกับ 

กระแสโลกาภิวัตน ์และแนวคิดการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย	 ที่เน้นการกระจายอ�านาจการปกครองสู่ 

ท้องถิน่[1]	การสร้างความปรองดองสมานฉนัท์	เป็นกระบวน

การจัดการและแก้ปัญหาแบบสันติวิธี	 มีวิธีการที่สามารถ

ด�าเนินการได้หลากหลายรูปแบบ	 ขึ้นกับสถานการณ ์

ความขัดแย้ง	 เช่น	 การเสนอแนวทางไต่สวนสาธารณะ	 

เพือ่พจิารณาและน�าไปสู่การสร้างข้อสรปุและการตดัสินใจ

ร่วมกันของคนในสังคม	 การสร้างพื้นที่ส�าหรับการสาน

เสวนาระหว่างฝ่ายท่ีขัดแย้งผ่านกระบวนการเจรจาไกล่

เกลี่ยแบบมีคนกลาง	 และการใช้กระบวนการยุติธรรม

สมานฉันท์	 เป็นกระบวนการเยียวยาปัญหาความขัดแย้ง

โดยให้ความสนใจในการฟื้นฟูแก่เหยื่อและชุมชนท่ีตกเป็น
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เหยือ่มากกว่าการให้คุณค่าเรือ่งการลงโทษผู้ท�าผดิ	เป็นต้น	

โดยรัฐบาลทุกสมัยต่างให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้าง

ความสมานฉันท์และปรองดองของคนในชาติ	 ให้รักความ

สามคัคีและอยู่ร่วมกนัอย่างสันตสิุข	ภายใต้ระบบการเมือง

การปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นพระประมุข	(ชววุฒิ	ลาภมาก,	2553)

	 ส�าหรับการด�าเนินงานเพื่อสร้างความปรองดอง

สมานฉนัท์ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	โดยได้

รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	ได้แก่	ผูบ้ญัชาการ

มณฑลทหารบกที่	23	(ค่ายศรีพัช	รินทร์	และนายทหารใน

สังกัดที่เกี่ยวข้อง)	ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น	

และเจ้าหน้าทีต่�ารวจในสงักดัทีเ่กีย่วข้อง	ผูก้�ากบัการสถานี

ต�ารวจภูธร	 และเจ้าหน้าที่ต�ารวจในสังกัดที่เกี่ยวข้องทุก

อ�าเภอ	 รองผู้อ�านวยการกองอ�านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดขอนแก่น	(กอ.รมน.จังหวัด	ข.ก.)	และคณะ

ผู้บริหาร	 ข้าราชการพนักงานและสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 เป้าหมาย	 คือ	 การฝึกอบรม

และการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี	 เพื่อสร้างทัศนคติ

และจติส�านึกทีด่งีามต่อสถาบนัส�าคัญของชาต	ิกลุม่เป้าหมาย

ที่เข้าร่วมโครงการช่วงแรก	 คือ	 ผู้น�าชุมชน	 สมาชิกสภา 

ท้องถิ่น	 อาสาสมัครสาธารณสุข	 นักเรียน/นักศึกษา	

ประชาชนทั่วไป	 ข้าราชการ	 พนักงานในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง	

จ�านวน	600	คน	ผลการด�าเนินงาน	ปรากฏกลุ่มเป้าหมาย

ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรม	ครบทั้ง	600	คน	ใน

บรรดากลุม่เป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ	ปรากฏว่า	เทศบาล

ต�าบลท่าพระ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	มีจ�านวนผู้เข้า

ร่วมโครงการเสริมสร้างความปรองดอง	และสมานฉนัท์มาก

ถึง	150	คน	ส่วนต�าบลอื่น	ๆ	ในจังหวัดขอนแก่น	มีจ�านวน

ผู ้เข้าร่วมโครงการเพียงต�าบลละ	 50	 คน	 (ณัฐปภัสร	์ 

วรธันย์ผาสุก,	 2556)	 ซ่ึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	

จ�าเป็นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบและแก้ไขที่ราก

เหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง	 (ศิวัช	 ศรีโภคางกุล,	 2558)	

ป ัจจัยส�าคัญที่ท�าให ้การขับเคลื่อนความปรองดอง

สมานฉันท์ประสบความส�าเร็จ	 คือ	 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทุกภาคส่วน	 ได้แก่	 สถาบันครอบครัว	 สถาบัน

ศาสนา	สถาบันการศึกษา	และสถาบันการปกครองชุมชน

(สถาบันพระปกเกล้า,	2555)

	 การศึกษากระบวนการขับเคล่ือนความปรองดอง

สมานฉนัท์ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์

ของคนในชาติ	 ในพื้นที่เขตเทศบาลต�าบลท่าพระ	 อ�าเภอ

เมอืง	จงัหวัดขอนแก่น	จงึเป็นประเดน็ทีน่่าศกึษา	เนือ่งจาก

กิจกรรมทางการเมืองท่ีมีการขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น

อย่างมีระบบจะเป็นองค์ความรู้	และสะท้อนภาพกระบวน 

การขับเคล่ือนความปรองดองสมานฉันท์สู่เป้าหมายใน

สังคมของจังหวัดขอนแก่นที่หลากหลายมิติ	 อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 และ

หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	ในการพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการขับเคล่ือนความปรองดองสมานฉันท์ส�าหรับ

ประชาชนในจงัหวดัขอนแก่นและสังคมไทย	ทีม่ปีระสิทธภิาพ	

ที่จะน�าไปสู่การเสริมสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาลกัษณะการขบัเคล่ือนความปรองดอง

สมานฉนัท์	ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์

ของคนในชาติ	 ในพื้นที่เขตเทศบาลต�าบลท่าพระ	 อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดขอนแก่น	

	 2.	 เพือ่ศกึษาปัญหาและอปุสรรค	ในการขบัเคล่ือน

ความปรองดองสมานฉันท์	 ภายใต้โครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	 ในพื้นท่ีเขตเทศบาล

ต�าบลท่าพระ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

	 3.	 เพื่อวิเคราะห์และน�าเสนอแนวทางในการขับ

เคล่ือนการด�าเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท	์

ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน

ชาต	ิในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบลท่าพระ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั

ขอนแก่น
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วิธีการศึกษา 

	 ในการวิจัยนี้	มีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษานี้เป็น	

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 โดยใช้แบบสอบถาม	

แบบสัมภาษณ์	 และการสังเกต	 ดังน้ันการเลือกกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	 (Key-Informants)	 ได้จากการเลือกแบบ

เจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 เฉพาะผู้ที่มีความรู้หรือ

ประสบการณ์ในการด�าเนินงานการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์	ในจังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	220	คน	โดยแบ่ง

ออกเป็น	4	กลุม่	ได้แก่	กลุม่เจ้าหน้าทีร่ฐัผูเ้ก่ียวข้อง	ประกอบ

ด้วย	 นายทหารมณฑลทหารบกที่	 23	 (ค่ายศรีพัชรินทร์)	 

เจ ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น	 

เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องในกองอ�านวยการรักษาความม่ันคง

ภายในจังหวัดขอนแก่น	 (กอ.รมน.จังหวัด	 ข.ก.)	 และ 

ผู้บริหารเทศบาลต�าบลท่าพระ	 จ�านวน	 20	 คน	 กลุ่มครู	

อาจารย์	ในพืน้ท่ีเทศบาลต�าบลท่าพระ	จ�านวน	27	คน	กลุม่	

พระสงฆ์	ในพ้ืนทีเ่ทศบาลต�าบลท่าพระ	จ�านวน	13	รปู	และ

กลุม่ประชาชนทัว่ไป	ในพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลท่าพระ	จ�านวน	

160	คน	

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ในการ

ศึกษาครั้งนี้	 ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 โดยใช้

แบบสอบถาม	 แบบสัมภาษณ์ท่ีผู้ศึกษาสร้างข้ึน	 และการ

สงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	ส�าหรบัแบบสมัภาษณ์ทีผู่ว้จิยั

สร้างขึ้นได้ตรวจสอบคุณภาพด้วยความเที่ยงตรงเนื้อหา	

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวม

ข้อมูล	ประกอบด้วย

 1. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามท่ีผูศ้กึษาสร้าง

ขึ้น	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของประชาชนที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลต�าบลท่าพระ	 ลักษณะการขับ

เคลื่อนความปรองดองสมานฉันท์	 ปัญหาและอุปสรรคใน

การขับเคลื่อนความปรองดองสมานฉันท์	 ภายใต้โครงการ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ในพื้นที่เขต

เทศบาลต�าบลท่าพระ	แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	

ดังนี้

	 	 ส่วนที	่1	ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบ 

สอบถาม	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	ศาสนา	สถานภาพสมรส	

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว	 ระดับการศึกษา	 อาชีพหลัก/

เสริม	 รายได้ต่อเดือน	 ภูมิล�าเนา	 ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน	

และการเป็นสมาชิกกลุ่ม	 เป็นค�าถามแบบหลายตัวเลือก	

โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์	เลือกได้	1	ค�าตอบ	

	 	 ส่วนที	่2	ข้อมูลลักษณะการขับเคล่ือนความ

ปรองดองสมานฉันท์	ภายใต้โครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของคนในชาต	ิในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบลท่าพระ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	4	ขั้น	ประกอบด้วย	ขั้นที่	1	

สร้างความตระหนกัเพือ่ให้เกดิความปรองดอง	ขัน้ที	่2	การ

มีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน	 ขั้นที่	 3	 สามารถ

พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน	 และขั้นที่	 4	 เกิดส�านึกร่วม	 เป็น

ลักษณะค�าถามปลายปิดและปลายเปิด	 (Open-Ended	

Questions)	ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ	ได้แสดงความคิดเห็น

อย่างเสรี

	 	 ส่วนที	่3	ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอ

แนะแนวทางในการขับเคลื่อนความปรองดองสมานฉันท์

ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน

ชาต	ิในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบลท่าพระ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั

ขอนแก่น	 เป็นลักษณะค�าถามปลายเปิด	 (Open–Ended	

Questions)	ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ	ได้แสดงความคิดเห็น

อย่างเสรี

 2.  แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษา

สร้างขึน้	เพือ่ศกึษาและวเิคราะห์แนวทางในการขบัเคลือ่น

การด�าเนนิงานการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์	ภายใต้

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาต	ิใน

พื้นที่เขตเทศบาลต�าบลท่าพระ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

ขอนแก่น	แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

	 	 ส่วนที	่1	ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบ 

สอบถาม	 เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดปลายเปิด	 (Open	

Ended)	ค�าถามเป็นลักษณะให้เติมค�าตอบ	

	 	 ส่วนที	่2	แนวทางในการขับเคลื่อนความ

ปรองดองสมานฉันท์	ภายใต้โครงการสร้างความปรองดอง
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สมานฉนัท์ของคนในชาต	ิในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบลท่าพระ	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 ประกอบด้วย	 สถาบัน

ครอบครัว	สถาบันศาสนา	สถาบันการศึกษา	สถาบันการ

ปกครองชมุชน	เป็นลักษณะค�าถามปลายปิดและปลายเปิด	

(Open-Ended	 Questions)	 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู ้ตอบ	 

ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล

	 เม่ือเกบ็ข้อมลูเรยีบร้อยแล้วผูศ้กึษาตรวจสอบความ

ถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	 และข้อมูลลักษณะการขับเคลื่อนความ

ปรองดองสมานฉันท์	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง

ความถี่	 (Frequency)	 และค่าร้อยละ	 (Percentage)	 

ส่วนข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์	น�ามาวเิคราะห์เชงิเนือ้หา	

(Content	Analysis)	จากนัน้น�าข้อมลูมาจ�าแนกเป็นหมวด

หมู่ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และน�าเสนอผลการศึกษาเป็น

ความเรียง

ผลการศึกษา 

	 การศึกษากระบวนการสร้างความปรองดอง

สมานฉนัท์	ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์

ของคนในชาติ:	กรณีศึกษา	เทศบาลต�าบลท่าพระ	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดขอนแก่น	ผู้ศึกษาสามารถสรุปการขับเคลื่อน

ความปรองดองสมานฉันท์ของเทศบาลต�าบลท่าพระ 

ได้ดังนี้

	 1.	 ลกัษณะท่ัวไปของประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที่

เทศบาลต�าบลท่าพระ	พบว่า	ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

เทศบาลต�าบลท่าพระ	 ส่วนมากอาศัยอยู่ในชุมชนมาแล้ว 

กว่า	 51-60	 ปี	 นับถือศาสนาพุทธ	 ส่วนมากมีสมาชิกใน

ครอบครัว	4-5	คน	จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	มอีาชพีเป็นเกษตรกร	มรีายได้เฉลีย่ต่อเดือน	ต�า่กว่า	

10,000	บาท	และส่วนมากเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง	ๆ	ในพื้นที่	

ได้แก่	 กลุ่มเกษตรกรท�านาต�าบลท่าพระ	 กลุ่มผู้เลี้ยงหม	ู

กลุ่มผู้ปลูกพืชผัก	ไม้ดอกไม้ประดับ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	

กลุ่มผู้เลี้ยง	โคเนื้อ	โคนม	กลุ่มออมทรัพย์	สภาพสังคมโดย

ทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลต�าบลท่าพระ	 โดยมีศาสนาพุทธ

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ	 และยังคงมีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	

ค่านิยมพิธีกรรม	 ความเชื่อจึงคล้ายกันทุกหมู่บ้านมีบุญ

ประเพณีที่ส�าคัญตามวิถีของชาวอีสาน	มีความเชื่อร่วมกัน

เป็นจดุเด่น	ซึง่ความเชือ่ร่วมกนัของชมุชนเป็นความเชือ่ตาม

แนวทางของศาสนา	 ที่สอนให้รักใคร่สามัคคีกัน	 อีกทั้ง

สมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่	 ที่สืบเช้ือสายมา

จากบรรพบรุษุคูเ่ดียวกนั	จงึส่งผลให้คนในชมุชนมลีกัษณะ

นิสัยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 พึ่งพาอาศัยกัน	 มีการไปมาหาสู่

กนัอยูเ่สมอ	ยดึมัน่ขนบธรรมเนยีมอย่างเคร่งครดั	มกีารร่วม

มือที่ดีในการช่วยเหลือชุมชน	มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ใจบุญ	

มีน�้าใจและที่ส�าคัญมีการให้อภัยกันมาโดยตลอด	ในยามที่

เกดิปัญหาขึน้ระหว่างสมาชกิในชมุชน	ผูน้�าก็จะใช้หลักของ

การประนปีระนอมในการไกล่เกลีย่	คอยช่วยเหลอืให้ได้รบั

ความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย

	 2.		ลักษณะการขับ เคลื่ อนความปรองดอง

สมานฉนัท์	ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์

ของคนในชาติ	 ในพื้นที่เขตเทศบาลต�าบลท่าพระ	 ผลจาก

การวิจัยพบว่า	 ลักษณะการขับเคล่ือนความปรองดอง

สมานฉนัท์ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์

ของคนในชาติ	ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบลท่าพระ	ม	ี4	ขัน้ตอน	

คือ	 การสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดความปรองดอง	

ท�าให้คนในหมู ่บ้าน/ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม	 ชุมชน

สามารถพึ่งตนเองได้	และการเกิดส�านึกร่วม	พบว่า	ความ

ปรองดองสมานฉันท์	 จะเกิดขึ้นได้	 เพราะมีแรงขับจาก

ภายในชมุชน	โดยใช้สถานศกึษา	ศาสนาครอบครวั	และชมุชน	

เข้ามาเป็นเครือ่งมอืในการขดัเกลาความคิด	และความรูสึ้ก	

ของสมาชิกให้เกิดความต้องการที่จะปรองดองสมานฉันท	์

คนในหมูบ้่าน/ชมุชนได้ให้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมใน

ทุกขั้นตอนของการปรองดองสมานฉันท์	 คนในหมู่บ้าน/

ชุมชนความส�าคัญกับการศึกษา	 โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

ชุมชน	เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมเรียนรู้	จนเกิด
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เป็นกลุม่อาชพี	ซึง่สามารถสร้างรายได้ให้กบัคนในหมูบ้่าน/

ชุมชน	 ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว	 จะก่อเกิดจิตส�านึกร่วมของ

คนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีเพิ่มมากขึ้น	ดังนี้

	 	 ขั้นที	่1	 การสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิด

ความปรองดอง	 โดยคนในชุมชนจะใช้กิจกรรมของชุมชน

เข้ามาเป็นเครือ่งมอืในการขดัเกลาความคดิ	และความรูสึ้ก

ของสมาชิกให้เกิดความต้องการท่ีจะความปรองดอง

สมานฉนัท์	ได้แก่	การเสรมิสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อม

ในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เอื้อต่อความปรองดองสมานฉันท์	 โดย

ให้ปราชญ์	 แกนน�าชุมชนและผู้รู้	 เป็นแกนกลางถ่ายทอด

ความรู้	เพื่อความปรองดองสมานฉันท์	ควบคู่ไปกับการจัด

ท�ากจิกรรมทีเ่ป็นสาธารณะชมุชนอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่กระตุน้

หรือสร้างแรงจูงใจให้เกิดส�านึกร่วมในการปรองดอง

สมานฉันท์

	 	 ขั้นที	่2	 การท�าให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม	

โดยชุมชนได้ให้ความส�าคัญการรับถึงข้อดีและผลกระทบ

จากการปรองดองสมานฉันท์	ซึ่งวิธีการคือ	การจัดเวทีแลก

เปล่ียนเรียนรู้	 การส่งเสริมการรวมตัวเพื่อท�ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์ของคนในชมุชน	จะท�าให้คนในหมูบ้่าน/

ชมุชนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และเสนอความคดิเหน็ใน

การแก้ไขปัญหาชมุชนด้วยตนเอง	ต่อทีป่ระชมุหรอื	หวัหน้า

กลุ่มบ้าน	หรือเสนอกับผู้น�าท้องถิ่นโดยตรง

	 	 ขั้นที	่3	 ข้ันพึง่ตนเอง	โดยพบว่า	ชมุชนสามารถ

อยู่ได้	โดยสามารถรักษาองค์ความรู้	วิถีชีวิต	วัฒนธรรมที่ดี

งามของชุมชนไว้ได้ท่ามกล่างความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น	

สิ่งที่ชุมชนต้องการ	คือ	การอยู่ดีกินดี	ครอบครัวอบอุ่น	ไม่

เป ็นหนี้ 	 โดยชุมชนจะให ้ความส�าคัญกับความรู ้ 	 มี

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน	มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้	และ

กลุ่มอาชีพต่าง	ๆ 	ขึ้นจากการรวมกลุ่มตามความสนใจ	เพื่อ

ให้สมาชกิได้ศกึษา	และท�ากจิกรรมร่วมกนั	คอืร่วมคิด	ร่วม

ท�า	ร่วมเรียนรู้	จนเกิดเป็นกลุ่มอาชีพเกิดขึ้น	ท�าให้สมาชิก

มีรายได้พอสมควร	

	 	 ขั้นที่	4	 ขั้นจิตส�านึกร่วม	 โดยพบว่า	 วิธีการที่

จะท�าให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน	คือ	การปลูกฝัง	ขัดเกลา	ค่า

นยิม	จติส�านกึความสามคัค	ีการมาส่วนร่วม	การช่วยเหลอื

เกือ้กลูกนั	ประนปีระนอมต่อกัน	ตัง้แต่เดก็ผ่านกระบวนการ

และกิจกรรมของสถาบัน	 และองค์การที่มีอยู่ในชุมชนเช่น	

สถานศกึษา	ศาสนา	และครอบครวั	สถาบนัเหล่านีจ้ะท�าให้

เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	สมาชิกมีความรู้	มี

รายได้	จนกลายเป็นแหล่งเรยีนรู	้ในเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง

ทีส่�าคัญแห่งเหนึง่ของประเทศ	ดงันี	้สถาบนัการศึกษา	ชุมชน

และสถาบนัครอบครวั	ร่วมกนัท�ากจิกรรสาธารณประโยชน์	

การปลูกฝังค่านิยม	 จิตส�านึก	 การสืบสานจารีตประเพณี	

และร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อ

ความปรองดองสมานฉันท์	มีการใช้สื่อในชุมชนทุกรูปแบบ	

เช่น	 หอกระจายข่าว	 พระสงฆ์	 ในการให้ความรู้/สร้างค่า

นิยมที่ดีแก่ชุมชน	

	 โดยผลการวิจัยพบว่า	 สถาบันที่จะท�าให้การ 

ขับเคล่ือนความปรองดองสมานฉันท์ภายใต้โครงการสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	 ในพื้นที่เขต

เทศบาลต�าบลท่าพระ	ก้าวหน้า	มี	4	สถาบัน	คือ	สถาบัน

ครอบครัว	สถาบันศาสนา	สถาบันการศึกษา	และสถาบัน

การปกครองชุมชน	 โดยสถาบันดังกล่าวมีบทบาทท่ีส�าคัญ

ดังนี้	สถาบันครอบครัว	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ

ขดัเกลาทางสงัคม	มหีน้าทีอ่บรมเลีย้งดแูละให้ความอบอุน่

แก่คนในครอบครัว	 ส่วนสถาบันศาสนา	 มีหน้าที่เป็นที่พึ่ง

ทางจิตใจ	 ควบคุมให้คนในสังคมท�าตามบรรทัดฐานและ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงาม	 ขณะที่สถาบันการศึกษา 

กม็หีน้าทีใ่นการส่ังสอนความรู	้และถ่ายทอดวทิยาการ	รวม

ถงึศีลธรรมจรรยาต่าง	ๆ 	ให้แก่สมาชิกในสังคม	และส�าหรบั

สถาบนัการปกครองชมุชน	กม็บีทบาทหน้าทีส่�าคญัไม่แตก

ต่างกนั	ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งและไกล่เกลีย่	ไม่ให้

ความขัดแย้งกลายเป็นข้อพิพาทเป็นคดีความ

		 3.	 ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนความ

ปรองดองสมานฉันท์	ภายใต้โครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของคนในชาต	ิในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบลท่าพระ

	 	 ขั้นที	่1	 สร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดความ
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ปรองดอง	พบมีปัญหาและอุปสรรค	2	ด้าน	คือ	ด้านบุคคล	

และ	ด้านการด�าเนนิการ	โดยปัญหาในด้านบคุคล	คอื	ความ

รู้ความเข้าใจในเรื่องการปรองดอง	 การเห็นประโยชน์ส่วน

ตนมากกว่าส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือหมู่บ้าน	 มีการ

ยอมรับในความคิดเห็นต่างของผู ้อื่นมีน้อย	 ขาดความ

สามคัค	ีแบ่งพรรคแบ่งพวก	ขาดความเกรงอกเกรงใจซ่ึงกนั

และกัน	ไม่มีระเบียบวินัยและขาดความรับผิดชอบ	ในส่วน

ของปัญหาด้านการด�าเนินการ	 คือ	 ภายในชุมชนหรือ

หมู่บ้านยังไม่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความ

ปรองดองสถาบันครอบครัว	 สถาบันศาสนา	 และสถาบัน

การศกึษาทีเ่กีย่วข้องในชมุชน	ยงัไม่มบีทบาทส�าคญัในการ

สร้างหรอืส่งเสรมิความตระหนกัเพือ่ให้เกดิความปรองดอง	

	 	 ขั้นที	่2	 การมส่ีวนร่วมของสมาชกิในหมูบ้่าน/

ชมุชน	พบมปัีญหาและอปุสรรค	2	ด้าน	คอื	ด้านบคุคล	และ

ด้านการด�าเนินการ	 โดยปัญหาในด้านบุคคล	 คือ	 ความรู้

ความเข้าใจ	และความสนใจกับการมีส่วนร่วมในการด�าเนนิ

งานของกิจกรรมหรือโครงการต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้น	ในส่วนของ

ปัญหาด้านการด�าเนินการ	 คือ	 กิจกรรมหรือโครงการ 

ต่าง	 ๆ	ที่จัดขึ้น	 ไม่สอดคล้องกับเวลาว่างของคนในชุมชน

หรือหมู่บ้าน	 ท�าให้คนในชุมชนหรือหมู่บ้านไม่มีเวลาท่ีจะ

เข้าร่วมในกิจกรรม	เพราะต้องท�ามาหาเลี้ยงชีพ

	 	 ขั้นที	่3	 ชมุชนสามารถพึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยนื	

พบมีปัญหาและอุปสรรค	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านการประกอบ

อาชพี	ด้านเศรษฐกจิและด้านการด�าเนนิการ	โดยปัญหาใน

ด้านการประกอบอาชพี	คอื	น�า้เพ่ือท�าการเกษตรและไฟฟ้า

การเกษตรไม่เพยีงพอกับความต้องการ	ดนิทีท่�าการเกษตร

มาอย่างยาวนานเสื่อมสภาพเพราะใช้ปุ๋ยเคมีมาก	การรวม

กลุ่มเพื่อประกอบอาชีพและแปรรูปสินค้าเกษตรภายใน

ชุมชนหรือหมู่บ้านยังมีน้อยและส่วนใหญ่ไม่ประสบความ

ส�าเร็จในการด�าเนินการงาน	 ท�าให้คนในชุมชนขาดความ

มั่นคงในชีวิต	 ส่วนปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 คือ	 ราคาพืชผล

ทางการเกษตรตกต�่า	 ประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในการถือ

ครองที่ดิน	และเป็นหนี้	และส�าหรับปัญหาด้านการด�าเนิน

การ	คือ	การขับเคลื่อนและพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง	

การสร้างความรู้ความตระหนักส�านึกในคุณค่าของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 ความสมานฉันท์	 จากหน่วยงานหรือ

สถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	เช่น	สถาบันการศึกษา	เทศบาล	

และชมุชน	ยงัไม่เพยีงพอ	ท�าให้ภมูปัิญญาในชมุชนส่วนใหญ่

อยู่กับผู้สูงอายุไม่มีการถ่ายทอดไปยังลูกหลาน	 และลูก

หลานของเกษตรกรไม่สนใจประกอบอาชีพการเกษตร

	 	 ขั้นที	่4	 เกดิส�านกึร่วม	พบมปัีญหาและอปุสรรค	

2	ด้าน	คือ	ด้านบุคคล	และ	ด้านการด�าเนินการ	โดยปัญหา

ในด้านบุคคล	คือ	จิตส�านึกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

มีน้อยลง	บางคนไม่สนใจที่ท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชน	ท�าให้

ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่	การช่วยเหลือซึง่กนัและกนัด้วยความ

จริงใจของคนในชุมชนลดน้อยลง	 ส่วนในด้านการด�าเนิน

การ	คือ	กระบวนการทางสังคมเพือ่ปลุกจติส�านกึสาธารณะ

ที่ดีให้คนในชุมชนหรือหมู่บ้าน	 โดยสถาบันหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	สถาบันการศึกษา	เทศบาลและชุมชน	ยัง

ไม่มี	

	 4.	 แนวทางในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานการ

สร้างความปรองดองสมานฉนัท์	ภายใต้โครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	 ในพื้นท่ีเขตเทศบาล

ต�าบลท่าพระ

	 	 ขั้นที	่1	 สร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดความ

ปรองดอง	มี	2	แนวทาง	ได้แก่	1)	ด้านบุคคล	โดยการสร้าง

ให้เกิดการยอมรับในความคิดเห็นของซึ่งกันและกัน	 ด้วย

การใช้หลักศาสนาเป็นเครื่องมือกล่อมเกลา	 และ	 2)	 ด้าน

การด�าเนินการ	 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศ

ความปรองดองภายในชุมชนหรือหมู่บ้าน	 โดยใช้สถาบัน

ครอบครัว	 สถาบันศาสนา	 และสถาบันการศึกษา	 เป็น

ตัวกลางเชื่อมโยงในการจัดกิจกรรม

	 	 ขั้นที	่2		การมส่ีวนร่วมของสมาชกิในหมูบ้่าน/

ชุมชน	มี	2	แนวทาง	ได้แก่	1)	ด้านบุคคล	โดยการสร้างการ

รับรู ้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์หมู่บ้าน/ชุมชน	 

ที่โปร่งใส่และตรวจสอบได	้ จะท�าให้คนในชุมชน/หมู่บ้าน	 

มคีวามคลางแคลงใจน้อยลง	ยนิดทีีจ่ะให้การสนบัสนนุและ

พร้อมให้ความร่วมมือกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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มากขึ้น	และ	2)	ด้านการด�าเนินการ	 โดยการจัดกิจกรรม

หรือโครงการต่าง	 ๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	 ควร

สอดคล้องกับเวลาว่างของคนในชุมชน/หมู่บ้าน	 เช่น	 

วันหยุดวันเสาร์อาทิตย์	หรือช่วงหลังเวลาเลิกงาน	เป็นต้น	

จะท�าให้คนในชุมชนหรือหมู่บ้านเข้าร่วมในกิจกรรมหรือ

โครงการต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้น	เพิ่มมากขึ้น	

	 	 ขั้นที	่3		ชมุชนสามารถพึง่ตนเองได้อย่างย่ังยืน	

มี	3	แนวทาง	ได้แก่	1)	ด้านการประกอบอาชีพ	ควรมีการ

ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/

หมู่บ้าน	 ให้ดีขึ้น	 เช่น	 จัดท�าโครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อ

การเกษตร	 เพื่อกักเก็บน�้าไว ้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม	

โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	 และโครงการส่งเสริม

กลุ่มเกษตรกรให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	 เพื่อการท�าการ

เกษตรหรือเพื่อจ�าหน่าย	เป็นต้น	2)	ด้านเศรษฐกิจ	ควรส่ง

เสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนหรือหมู่บ้านได้เรียนรู้

เกี่ยวกับการท�าการเกษตรแบบผสมผสานหรือไร่นาสวน

ผสม	 เพื่อสร้างระบบการเกษตรท่ีมีกิจกรรมการผลิต 

หลาย	ๆ 	กจิกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการบริโภคหรือลดความ

เสี่ยงจากราคาผลิตผลที่มีความไม่แน่นอน	 ควรมีการข้ึน

ทะเบียนคนยากจนที่ไม่มีที่ดินท�ากินและมีปัญหาหนี้สิน	

เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่าง

ยัง่ยนืต่อไป	และ	3)	ด้านการด�าเนนิการ	โดยหน่วยงานหรือ

สถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	เช่น	สถาบันการศึกษา	เทศบาล	

และชุมชน	 ควรร่วมมือกันขับเคลื่อนและพัฒนาวิถีชีวิต

ชุมชนพึ่งตนเอง	มีการสร้างความรู้ความตระหนักส�านึกใน

คณุค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง	ความสมานฉนัท์	ให้เป็น

รูปธรรมมากขึ้น	 มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ

หรือปราชญ์ชุมชนท่ีมีความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินได้

ถ่ายทอดความรู้ท่ีอยูใ่ห้แก่ลกูหลานอย่างจริงจัง	ผูน้�าชมุชน

และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะต้องมกีารส่งเสรมิการรวมกลุม่

ของสมาชกิให้มคีวามเหนยีวแน่น	อย่างต่อเนือ่ง	และขยาย

วงกว้างมากขึ้น	 โดยใช้วิธีจัดตั้งกลุ ่มตามความถนัด	

สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

	 	 ขั้นที	่4	 เกิดส�านึกร่วม	 มี	 2	 แนวทาง	 ได้แก	่ 

1)	ด้านบคุคล	โดยการจดักจิกรรมหรอืเวทีแลกเปลีย่น	เรยีน

รูโ้ดยมกีารใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ให้เป็นประโยชน์	เช่น	การ

จัดให้มีชุมชนออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่าง

ด�าเนินงานกิจกรรมต่าง	ๆ	ของชุมชนมากขึ้น	ควรมีการก

ระตุ้นความสนใจและแสดงประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชน	

(มากกว่าตวัเงนิ)	เช่น	ความสามคัค	ีโดยมสีือ่กลางประสาน

ให้ประชาชนในชุมชนเรียนรู้การท�างานร่วมกัน	เปิดโอกาส

ให้ผูเ้ข้าร่วมได้รบัผลสะท้อนจากกระท�าของตนเองหรอืจาก

การเข้าร่วมกิจกรรม	 2)	 ด้านการด�าเนินการ	 โดยการจัด

กิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อ

สังคมร่วมกัน	เพื่อให้คนในชุมชนหรือหมู่บ้านได้เรียนรู้การ

ท�างานร่วมกันเพ่ือสงัคม	เช่น	การจดัให้มกีจิกรรมของชมุชน	

เพือ่ช่วยรกัษาและเผยแพร่วฒันธรรมประเพณขีองชมุชนที่

ปฏิบัติสืบทอดกันมาไว้	เช่น	ประเพณีการท�าบุญเมื่อถึงวัน

ส�าคัญทางศาสนา	ประเพณีวันสงกรานต์	ประเพณีวันลอย

กระทง	 ประเพณีเข้าพรรษา-ออกพรรษา	 รวมถึงกิจกรรม

วนัปีใหม่	เป็นต้น	โดยสถาบนัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	

สถาบันการศึกษา	 เทศบาล	 และชุมชน	 ให้การสนับสนุน

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

วิจารณ์และสรุปผล 

	 ผลการวิจัยน้ี	 สามารถน�ามาวิจารณ์และสรุปผล 

ได้ดงันี้

	 1.		ลักษณะการขบัเคล่ือนความปรองดองสมานฉนัท์	

ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน

ชาต	ิในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบลท่าพระ	พบว่า	ความปรองดอง

สมานฉันท์	 จะเกิดขึ้นได้	 จะต้องใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีเป็น 

ตวัตัง้	เพือ่เป็นแรงขบัจากภายในชมุชน	ทีเ่กดิจากการมส่ีวน

ร่วมของประชาชนทกุภาคส่วน	อนัได้แก่	สถาบันครอบครัว	

สถาบนัศาสนา	สถาบนัการศกึษา	และสถาบันการปกครอง

ชุมชน	 ที่ต้องการจะให้เกิดปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน	

คนในหมูบ้่าน/ชมุชนให้ความส�าคญักับการศกึษา	มกีารร่วม

กลุ่มกันเพื่อร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมเรียนรู้	 จนเกิดเป็นกลุ่ม
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อาชีพ	และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ได้อย่างมั่นคง	 ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว	 จะก่อเกิดจิตส�านึก

ร่วมในการพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น	 (สมศักดิ์	 จังตระกูล,	

2554)	การน�าพืน้ทีม่าเป็นตวัตัง้ในการก�าหนดขอบเขตการ

แก้ปัญหา	เพือ่ให้เกดิการบรูณาการของทกุฝ่ายจะสามารถ

ลดปัญหาทั้งด้านความแตกต่าง	 ทางด้านภาษาและ

วฒันธรรม	ด้านความเสมอภาค	ความเท่าเทยีมลงไปได้	และ

(สถาบันพระปกเกล้า,	 2555)	 ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้การ 

ขับเคลื่อนความปรองดองสมานฉันท์ประสบความส�าเร็จ	

คอื	การมส่ีวนร่วมของประชาชนทกุภาคส่วน	ได้แก่	สถาบนั

ครอบครัว	สถาบันศาสนา	สถาบันการศึกษา	และสถาบัน

การปกครองชุมชน	

		 2.	 ปัญหาและอุปสรรค	 ในการขับเคลื่อนความ

ปรองดองสมานฉันท์	ภายใต้โครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉนัท์ของคนในชาต	ิในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบลท่าพระ	

พบว่า	ม	ี4	ด้าน	คอื	ด้านบุคคล	ด้านการด�าเนนิการ	ด้านการ

ประกอบอาชพี	และด้านเศรษฐกิจ	โดยปัญหาในด้านบคุคล	

คือ	 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล	 ปัญหาการเห็นแก่

พวกพ้องและประโยชน์ส่วนตน	 และปัญหาความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกบัการปรองดองสมานฉนัท์	ส่วนปัญหาด้านการ

ด�าเนนิการ	คอื	ยงัไม่กจิกรรมหรอืโครงการความปรองดอง

สมานฉนัท์ในชมุชนทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจน	การสนบัสนนุจาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไม่เพยีงพอ	ขาดความต่อเนือ่ง	ปัญหา

ในด้านการประกอบอาชีพ	 คือ	 น�้าและไฟฟ้าเพื่อท�าการ

เกษตร	ไม่เพียงพอกับความต้องการ	และชมุชนไม่มกีารรวม

กลุ่มที่ถาวร	 และปัญหาในด้านเศรษฐกิจ	 คือ	 ราคาพืชผล

ทางการเกษตรตกต�่า	 ประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในการถือ

ครองที่ดิน	 และเป็นหน้ี	 คนในหมู่บ้าน/ชุมชนขาดความ

มั่นคงในชีวิต	 ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีนับเป็นอุปสรรคต่อการขับ

เคลือ่นความปรองดองสมานฉนัท์ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบล

ท่าพระอย่างมาก	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ	2547)	การให้อภยัมไิด้กระท�า

กนัได้ง่ายดายหรอืลดัข้ันตอน	ในทางตรงข้ามต้องตระหนกั

ถึงความหมายอันลึกซ้ึงของเส้นทางการให้อภัย	 ท่ีส�าคัญ

ภาระของการให้อภยัต้องไม่ตกอยูก่บัเหยือ่ฝ่ายเดียว	ปัญหา

หลกัของการขบัเคลือ่นความเป็นหน่ึงเดยีวกนั	ม	ี2	ด้านคือ	

ด้านบุคคล	 และด้านการด�าเนินการ	 โดยปัญหาในด้าน

บุคคลมี	 3	 ประเด็นย่อย	 คือ	 ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

บุคคล	 ปัญหาการเห็นแก่พวกพ้องและประโยชน์ส่วนตน	

และปัญหาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนส่วน

ปัญหาด้านการด�าเนนิการ	คอื	การสนบัสนนุจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ	 ขาดความต่อเน่ือง	 และชุมชนไม่มี

การรวมกลุม่ทีถ่าวร	ปัญหาอปุสรรคส�าคญัในการขบัเคล่ือน

ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	ปัญหาอุปสรรค

ด้านบุคคล	ได้แก่	ความขัดแข้งภายในชุมชน	ฐานการเรียน

รูไ้ม่สามารถให้ความรูโ้ดยการเรยีนรู้ด้วยตนเองมากนกั	และ

ปัญหาอปุสรรคด้านการด�าเนนิการ	ได้แก่	การสนบัสนนุจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอและล่าช้า	 ชาวชุมชนไม่มี

การรวมกลุ่มที่ถาวร

		 3.	 แนวทางในการขับเคล่ือนความปรองดอง

สมานฉนัท์	ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์

ของคนในชาต	ิในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบลท่าพระ	ให้ก้าวหน้า	

คือ	การสร้างการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของกัน

และกนั	ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในหมูบ้่าน/ชมุชน

ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนา

ชุมชน	 โดยเฉพาะขับเคล่ือนความปรองดองสมานฉันท	์ 

เพือ่สร้างการรบัรู้ในกระบวนการขบัเคลือ่นความปรองดอง

สมานฉันท์แก่ประชาชนให้มากข้ึน	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรให้มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการความปรองดอง

สมานฉนัท์อย่างเป็นรปูธรรม	ต่อเนือ่ง	และควรเข้ามามส่ีวน

ร่วมในการกิจกรรมหรือโครงการมากขึ้น	 เพื่อสร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน	 

ควรมีการจัดท�าโครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร	

เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม	 มีการขยายไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตรเพิม่มากข้ึน	ควรมกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุ

การรวมกลุ่มของประชาชนในชมุชน	เพือ่การประกอบและ

พัฒนาอาชีพ	 ให้มีความยั่งยืนและม่ันคง	 เช่น	 การท�าการ

เกษตรอินทรีย์	 เพื่อลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมี	 
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จะช่วยยกระดับรายได ้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ดีขึ้น	 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,	

2559)	 สิ่งส�าคัญและจ�าเป็นต้องท�าคือ	 การกระตุ้นให้

ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักว่าตนเองเป็นผู้ที่มีบทบาท

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี	 รวมท้ังสร้าง

จติส�านกึซึง่หากได้ปลกูฝังจติส�านกึให้กับประชาชนแล้ว	คอื	

เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ประชาชนรับรู้ถึงภาระหน้าที่ของตน

ที่มีต่อส่วนรวม	 อันจะน�าไปสู่การกระตุ้นเตือนให้ทุกคนมี

ส่วนร่วมในทุก	ๆ 	กระบวนการแก้ไขปัญหา	ซ่ึงเป็นการแก้ไข

และพฒันาชมุชนให้อยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุและสมานฉนัท์

ได้อย่างยั่งยืน	 (อภิชาติ	 สุขแสง,	 2556)	 และ	 (สมศักดิ	์ 

จังตระกูล,	2554)

	 กระบวนการเสริมพลังชุมชน	 ที่จะก่อให้เกิดการ

เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์อย่างยั่งยืน	 ได้แก	่

1)	 การเสริมสร้างการรับรู้และความตระหนัก	 2)	 การส่ง

เสริมการตั้งค�าถามจากประเด็นปัญหาร่วมกัน	 3)	 การส่ง

เสริมการด�าเนินการร่วมกัน	และ	4)	การส่งเสริมให้ชุมชน

ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ผลการด�าเนินการ	 (สถาบันพระ

ปกเกล้า,	2555)	การเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนของหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วย

งานและชาวชุมชน	จะช่วยให้การขับเคลื่อนความเป็นหนึ่ง

เดียวกันบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด	
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Environment and Inspiration Factors Affecting Green Business

Kulisara	Limsuwan1

Abstract

	 The	aim	of	this	study	was	to	study	in	the	levels	of	the	environment	and	inspiration	of	public	

mind	and	green	business	practice	and	to	study	the	prediction	power	of	environment	and	inspiration	

of	public	mind	factors	affecting	to	green	business.	The	populations	were	14,382	undergraduate	students	

of	Mahasarakham	Business	School,	Mahasarakham	University	in	the	second	semester	of	2016	academic	

year.	The	simple	group	of	400	undergraduate	students	was	collected.	The	questionnaire	was	used	as	

research	tool	to	gathering	data.

	 The	results	 revealed	 in	holistic	view	of	environment	was	at	moderate	 level	and	 inspiration	 

of	public	mind,	and	green	business	practice	were	at	more	levels.	In	addition,	independent	variables	

of	environment	and	inspiration	of	public	mind	affecting	dependent	variable	of	green	business	practice	

of	undergraduate	students	with	72.80	percent	of	power	prediction	(Adjusted	R2	=	0.728).	Inspiration	

of	Public	Mind	was	the	most	effect	with	0.408.

 Keywords : Environment	Factors,	Inspiration	of	Public	Mind	Factor,	Green	Business	Practice.

Introduction

	 Sustainable	Development	Goals	 (SDGs)	 is	

an	agenda	established	in	September	2015	in	New	

York	 by	 all	 193	Member	 States	 of	 the	 United	

Nations	 in	order	to	achieve	an	improved	future	

for	all	with	a	path	over	the	next	15	years.	The	

Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	is	formally	

recognized	as	“Transforming	our	world:	the	2030	

Agenda	for	Sustainable	Development”	with	a	set	

of	seventeen	aspiration	“Global	Goals”	(Biovision,	

2017;	 Thiengkamol,	 2011e;	 UNDP,	 2017;	 UNEP,	

2017).	Nevertheless,	the	Sustainable	Development	

Goals	offer	an	influential	aspiration	for	humanizing	

the	 globe	 by	 escalating	 on	 the	 millennium	

development	goals	(MDGs).	There	are	17	goals	of	

SDGS	of	no	poverty,	zero	hunger,	good	health	and	

wellbeing,	 quality	 education,	 gender	 equality,	

clean	water	and	sanitation,	affordable	and	clean	

energy,	 decent	 work	 and	 economic	 growth,	

industry	 innovation	 and	 infrastructure,	 reduce	

inequality,	 sustainable	 cities	 and	 communities,	

responsible	consumption	and	production,	climate	

1	Lecturer,	Faculty	of	Accounting	and	Management	Mahasarakham	university
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action,	life	below	sea,	life	on	land,	peace,	justice	

and	 strong	 institutions,	 and	partnership	 for	 the	

goals	are	included	(Biovision,	2017;	UNDP,	2017;	

UNEP,	2017).

	 The	global	economic	level,	it	requires	the	

significance	 of	 green	 business	 or	 sustainable	

business	is	a	vital	matter.	The	private	organization	

that	concern	the	environmental	quality	will	be	

interesting	 in	 green	 business	 implementation	

based	 on	 the	 concept	 of	 Corporate	 Social	

Responsibility	(CSR)	to	operate	company	with	least	

negative	impact	to	environment	at	all	levels	of	

local,	 national,	 regional	 and	 global	 levels	

(Thiengkamol,	2007;	Biovision,	2017;	Greenfleet,	

2017).	The	business	sectors	intend	to	achieve	the	

sustainable	 development	 with	 17	 SDGs	 as	

mentioned	 above.	 The	 organization	 has	

implemented	the	concept	of	green	business	with	

green	design	 for	products,	 green	purchasing	 for	

raw	material	and	equipment	with	clean	or	green	

energy,	green	production,	green	marketing,	and	

green	 logistics	with	proper	planning	of	product	

distribution	 (Biovision,	 2017;	 Cooney,	 2009;	

Thiengkamol,	2007;	Thiengkamol,	201	le).

	 Environmental	 factors	 are	 included	

environmental	 knowledge;	 att itude	 and	

participation	 are	 critical	 factors	 for	 altering	 the	

environmental	conservation	behavior.	Particularly,	

environmental	knowledge	is	recognized	the	cital	

factor	to	adjust	all	groups	of	citizen	to	realize	as	

an	is	an	important	issue	to	change	environmental	

attitude	and	behavior	by	all	 level	 s	of	 student	

learning	 in	 a	 classroom	 or	 training	 process	

acquirement	 from	direct	 experience	 or	 indirect	

experience	 via	media	 reception.	 Environmental	

knowledge	covers	appropriate	acquiring	in	a	wide	

range	 of	 knowledge,	 understanding,	 ideas,	 and	

concepts.	So,	the	learners’	critical	judgment	can	

be	 accomplished.	 Supplementary,	 experiences	

and	 reflection	 in	 the	 environment	 should	 be	

permitted	 to	 improve	 their	 environmentally	

friendly	behavior	(Alaydin	et	al.,	2013;	Ors,	2012;	

La	Vega,	2004;	Leeming	et	al.,	1995;	Mifsud,	2011;	

UNESCO,	1978;	Palmer,	1998).

	 Environmental	attitude	 is	conceptualized	

in	terms	of	attitude	theory	as	being	composed	of	

beliefs	and	affect	toward	an	object.	 It	 is	a	vital	

factor	for	motivating	and	challenging	the	human	

behavior	 that	 either	 increases	 or	 decreases	

environmental	quality.	Environmental	knowledge	

and	environmental	attitudes	improvement	might	

alter	by	person	as	a	role	model,	impressive	event,	

environment	and	mass	media	reception	(Milfont	

and	 Duckitt,	 2010;	 Gifford	 and	 Sussman,	 2012;	

Bootrach	 et	 al., 2015a;	 Deerada	 et	 al,	 2014;	

Kaewhao	 et	 al,	 2015;	 Wongsueb	 et	 al,	 2015;	

Deerada	 et	 al,	 2016;	 Sutthiphapa	 et	 al.,	 2016;	

Thiengkamol,	2016)	In	the	academic	perspectives,	

positive	environmental	attitudes	lean	to	illustrate	

constancy	with	connected	beliefs	and	behaviors.	

It	 is	 concluded	 the	 research	 on	 environmental	

attitudes	 has	 largely	 been	 a	 theoretical	 and	

noncumulative.	While	it	is	probable	to	determine	

these	attitudes,	 little	 is	 known	about	 the	basic	

beliefs,	affect	or	the	association	of	these	elements	

(Barr,	2007;	Barr	et	al.,	201b;	Milfont,	and	Duckitt.,	

2010).
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	 The	knowledge	and	the	attitude	of	caring	

with	a	sensible	capability	are	the	foundation	of	

an	 ecological	 literacy	 (Orr,	 1990).	 Commonly,	

behavior	is	held	up	by	knowledge	and	an	attitude	

but	 there	 is	 not	 a	 direct	 cause-and-effect	

sequence	 from	 knowledge	 to	 attitude	 to	 the	

behavior	 (Monroe	 et	 al.,	 2000;	Morrone	 et	 al.,	

2001;	Milfont	and	Duckitt,	2010;	Alaydin,	2014).

	 Environmental	participation	is	accepted	as	

an	essential	factor	to	initiate	the	environmental	

behavior	 or	 habit	 of	 protection	 the	 natural	

resources	and	environment	as	well	as	ecosystem	

maintenance.	Especially	the	public	environmental	

participation	 can	 provide	 social	 groups	 and	

individuals	 with	 an	 opportunity	 to	 be	 actively	

involved	at	all	levels	in	working	toward	decision	

making	 of	 environmental	 problems	 (UNESCO,	

1978).	Environmental	participation	is	concerning	

the	environment	with	reflections	on	ecological,	

political,	economic,	social,	aesthetic	and	ethical	

perspectives.	Moreover,	people	who	participate	

in	 environmental	 conservation	 would	 pay	

attention	and	devote	workforce,	time,	money	and	

an	idea	sharing	to	other	for	better	environmental	

preservation	 but	 environmental	 participation	 is	

also	basic	right	of	stakeholders	to	conserve	the	

natural	resources	in	the	economic	and	political	

terms	(Palmer,	1998;	Thiengkamol.,	2007;	Barrett,	

&	Kuroda,	2002;	La	Vega,	2004;	Kaplowitz,	&	Levine,	

2005;	Mifsud,	2011;	Alaydin,	2014).

	 Thiengkamol	 developed	 “The	 theory	 of	

inspiration	 of	 public	 mind	 for	 environmental	

conservation	for	changing	human	behavior”	and	

proved	 that	 it	 is	 a	 crucial	 latent	 variable	 that	

composes	of	essential	observed	variables	of	self	

public	mind,	person	as	a	role	model,	impressive	

event,	environment,	and	media	reception.	It’s	to	

inspire	the	person	with	public	mind	to	conserve	

the	 natural	 resources	 and	 environment	 toward	

pro-environmental	 behavior.	 The	 variable	 of	

inspiration	of	public	mind	is	claimed	as	an	origin	

of	 or	 a	mediator	 to	 cause	 the	 environmental	

conservation	behavior	 to	continue	and	prolong	

global	 resources	 and	 environment	 quality.	 The	

inspiration	of	public	mind	 for	 green	business	 is	

able	to	happen	insight	in	a	person	since	he	might	

obtain	 the	 knowledge	 and	 experience	 for	

continuous	embedded	in	his	mind	for	duration.	

Therefore	 it	 is	accepted	that	the	different	from	

motivation	since	it	requires	no	compulsory	money,	

rewards,	 complements	 and	 admirations.	

Principally,	it	composed	of	person	as	role	model,	

impressive	 event,	 impressive	 environment,	 and	

media	 perceiving	 including	 movies,	 book,	

magazine,	and	 internet.	 (Bootrach	et	al.,	2015a;	

Deerada	et	al,	2014;	Kaewhao	et	al,	2015;	Maporn	

et	al.,	2015;	Wongsueb	et	al,	2015;	Deerada	et	al,	

2016;	 Sutthiphapa	 et	 al.,	 2016;	 Thiengkamol,	

2016)..

	 The	variable	of	Green	Business	is	composed	

of	 Green	 Purchasing,	 Green	 Production,	 Green	

Marketing	and	Green	Logistics.	 In	general,	green	

design	is	considered	as	green	architecture	that	is	

an	 approach	 to	 building	 with	minimization	 of	

harmful	 results	 on	 human	 health	 and	 the	

environment	by	attempting	to	conserve	air,	water,	

and	 earth	 qualities	 by	 selecting	 eco	 friendly	

building	materials	 and	construction.	 In	addition	
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green	design,	 hereby,	 also	 covers	 the	products	

design	 in	 industry	 aspect,	 mean	 of	 business	

management,	and	other	business	design.	On	the	

other	hands,	 it	 included	Green	Design	or	Green	

product	design	is	focused	on	assessing	the	impact	

of	processes,	systems	and	enterprises	modeling	

susta inable, 	 envi ronmental ly-consc ious	

manufacturing	processes	and	systems	(Dornfeld	

et	al.,	2013;	Clark	et	al.,	2009).	Green	Purchasing	

or	 Environmentally	 Preferable	 Purchasing	 (EPP)	

covers	seeking	to	buy	the	products	and	services	

with	lesser	or	decreased	impacts	on	environment	

and	 human	 health	 by	 weighing	 among	 rival	

products	or	services	with	the	similar	justification	

and	 included	 buying	 the	 green	materials	 or	

equipments	 for	 organization	 use	 (GNP,	 2003;	

Wikipedia,	 2017).	 Generally,	 green	marketing	

claims	 as	 a	 wide	 range	 concept	 by	 applying	

consumer	 goods,	 industrial	 goods	 and	 even	

services	 with	 manner	 of	 minimization	 the	

environmental	impact.	In	modern	concept,	green	

marketing	 or	 environmental	marketing	 or	 eco	

marketing.	It	is	emphasized	on	relocating,	changing	

or	 intensifying	 the	current	marketing	vision	and	

practice.	 Nevertheless,	 new	 challenging	 looked	

for	 the	 significantly	 various	 perspectives.	 The	

practical	marketing	is	paid	attention	on	the	eco	

system	 balance,	 natural	 and	 environmental	

prevention	and	preservation	(Jay,	1994;	Belz	and	

Peattie,	2012;	Peattie	and	Betz,	2010;	Wikipedia,	

2017).	 As	 a	 result,	 green	marketing	 covers	 the	

marketing	 of	 environmentally	 friendly	 product	

placement.	 The	 integral	wide-ranging	 variety	of	

activities	 and	 product	 adaptation	 are	 taken	

account	 of	 consideration.	 The	 sustainable	

production	process	is	addressed	and	advertising	

modification	is	taken	noticeably,	green	purchasing	

principles	of	 consist	 of	 4	parts	 consider	before	

purchasing,	the	product	consideration	on	the	life	

cycle	from	extraction	of	raw	materials	to	disposal.	

Select	 suppliers	 with	 consciousness	 for	 the	

environment	 and	 Gather	 environmental	

information	on	products	and	suppliers	(Belz	and	

Peattie,	2012;	Peattie	and	Belz,	2010;	IGNP,	2003;	

Thiengkamol,	2007;	Thiengkamol,	201	le;	Wikipedia,	

2017).	Susequently,	green	logistics	demonstrate	

the	 measurement	 efforts	 to	 reduce	 the	

environmental	and	ecological	impact	of	activities.	

(Wikipedia,	2017;	Thiell	et	al.,	2011)

	 The	 green	 business	 is	 closely	 associated	

with	 ecological	 business	 and	 is	 searching	 for	

environmental	 negative	 impact	 decrement	 and	

ecological	balance,	with	sustainable	development	

goals.	 Thus,	 it	 requires	 the	 environmental	

conservation	concepts	and	inspiration	of	public	

mind	to	meet	the	Sustainable	Development	Goals.	

The	global	action	plans	involve	no	poverty,	zero	

hunger,	 good	 health	 and	 well-being,	 quality	

education,	gender	equality,	clean	water	,sanitation,	

affordable	,	clean	energy,	decent	work	,economic	

growth,	industry	innovation	,	infrastructure,	reduce	

inequality,	 sustainable	 cities,	 communities,	

responsible	 consumption,	 production,	 climate	

action,	life	below	sea,	life	on	land,	peace,	justice	

and	 strong	 institutions,	 also	partnership	 for	 the	

goals	 (Biovision,	 2017;	 Lynn	 and	 Eda,	 Eds,	

2014;;Thiengkamol,	 2007;	 Thiengkamol,	 201	 le;	

UNEP,	2017;	UNDP,	2017).
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Objective

	 The	aim	of	this	study	as	the	followings.

	 1.	 To	study	the	levels	of	environment	and	

inspiration	 of	 public	mind	 and	 green	 business	

practice.

	 2.	 To	 examine	 the	 prediction	 power	 of	

environment	and	inspiration	of	public	mind	factors	

affecting	to	green	business.

Methodology

	 1.	 Population	and	Sample

	 	 The	 populations	 were	 14,382	 under	

graduate	 students	 of	 Mahasarakham	 Business	

School,	Mahasarakham	University	in	first	semester	

in	 2016	 academic	 year.	 The	 simple	 random	

sampling	technique	was	used	for	collecting	data	

from	400	undergraduate	students	with	confident	

interval	 at	 0.05	 (Yamane,	 1973).	 The	 research	

instrument	 was	 the	 questionnaire.	 Multiple	

Regression	 Analysis	 was	 used	 for	 analysis	 the	

relationship	between	independent	variables	and	

dependent	variable	(Hair,	et	al.,	2010).

	 2.		Research	Tool

	 	 The	questionnaire	used	as	the	research	

tool	comprised	6	parts	of	sample	characteristics,	

environment	 factors	 including	 environmental	

knowledge	with	6	items,	environmental	attitude	

with	6	items	and	environmental	participation	with	

6	 items,	 inspiration	 of	 public	mind	 factor	with	 

15	 items,	 green	 business	 practice	 factors	 with	 

20	 items.	 It	was	 employed	 for	 data	 collection.	 

The	 content	 and	 structural	 validity	 were	

determined	 by	 Item	Objective	 Congruent	 (IOC)	

with	 5	 experts	 in	 the	 aspects	 of	 environment	

aspect,	green	business,	social	science	and	social	

research	methodology	 (Rovinelli	 &	 Hambleton,	

1977).	The	reliability	was	done	by	collecting	the	

sample	group	from	50	undergraduate	students	of		

Business	 Program	 of	 Rajabhat	 Mahasarakham	

University	 which	 is	 nearby	 Mahasarakham	

University.	 The	 reliability	 was	 determined	 by	

Cronbach's	Alpha.	The	reliability	of	environmental	

	knowledge,	environmental	attitude,	environmental	

participation,	 inspiration	 of	 public	mind,	 green	

business	and	the	whole	questionnaire	were	0.799,	

0.880,	0.898,	0.954,	0.970	and	0.944	respectively	

(Cronbach,	1951).

	 3.	 Data	Collection

	 	 The	questionnaire	was	used	to	gather	

data	 from	 400	 undergraduate	 students	 of	

Mahasarakham	Business	 School,	Mahasarakham	

University	in	first	semester	of	2016	academic	year.	

The	400	questionnaires	were	examined	the	rightness	

and	completeness	before	coding.

	 4.	 Data	Analysis

	 	 The	descriptive	statistics	were	frequency,	

percentage,	mean	and	standardization.	Multiple	

Regression	 Analysis	 was	 used	 for	 analysis	 

the	relationship	between	independent	variables	

and	dependent	variable	(Hair,	et	al.,	2010).

Conceptual Framework

	 The	 conceptual	 framework	 of	 the	

relationship	between	the	independent	variables	

of	 environment	 and	 inspiration	 of	 public	mind	

affecting	green	business	practice	was	demonstrated	

as	the	following	figure.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

199

Green	busin	practice	(Y)	

comprised	design

-	green	purchasing	production

-	Green	marketing

-	Green	losistics

Inspiration	of	Public	Mind	Factors	

Comprised

					-	Self-public	mind

					-	Person	as

					-	Media	receiving

Environment	factors

Environmental	Knowledge	(X1)

Environmental	Attitude

Environmental	Participation	(X3)

Independent	Variables Dependent	Variabtel

Results

	 1.	 General	Characteristics	of	Sample	Group

	 	 The	sample	group	was	undergraduate	

student	 of	 Mahasarakham	 Business	 School,	

Mahasarakham	University	in	Northeastern	region	

of	Thailand	in	second	semester	of	2016	academic	

year.	 The	 results	 illustrated	 that	most	 of	 the	

sample	group	and	most	of	them	were	female	with	

244	students	(61.00%).	Majority	paid	respect	for	

Buddhist	 with	 404	 students	 (99.80%),	 and	 had	

resident	outside	municipality	with	295	students	

(71.78	 0/0)	 and	 had	 nuclear	 family	 with	 263	

students	(63.99%)	by	living	their	own	house	with	

228	students	(55.47%)	and	traveling	to	university	

by	motor-bicycle	with	232	students	(56.45%).	They	

were	the	second	order	child	with	216	students	

(54.30%).	 Moreover,	majority	 had	 income	 per	

month	 with	mean	 5,560.87	 Baht,	 use	 the	 of	

Science	and	Technology	major	with	144	students	

(35.03%),	and	230	forth	year	students	(55.96%).

	 2.	 Results	of	Environment	Levels

	 	 2.1	 Environment	Knowledge	Leve	I

	 	 	 The	 results	 of	 Environment	

Knowledge	Level	of	400	undergraduate	students	

had	 total	 score	 at	more	 level	with	 4.36	while	

considering	on	each	aspect.	It	was	revealed	that	

the	population	growth	is	a	significant	factor	of	global	

warming.	 It	was	at	most	level	with	4.56	highest	

and	subsequence	global	warming	is	happen	due	

to	 the	 increasing	 of	methane,	 carbon	 dioxide,	

nitrous	oxide,	halocarbon	in	the	atmosphere,	and	

The	global	environment	problems	are	occurred	

from	human	daily	activities	with	4.55,	and	4.30	

respectively	as	presented	in	Table	1.

Table 1 Environment	Knowledge	Level

Environment	Knowledge	Level x̄ S.D. Level

1. Environmental	education	is	an	

essential	 tool	 for	 preventing	

and	 solving	 environment	

problem.

4.17 0.38 More

2. The	 global	 environment	

problems	are	occurred	from	

human	daily	activities.

4.30 0.46 More

3. Deforestation	is	an	important	

cause	of	global	warming.
4.19 0.39 More

4. The	green	energy	consump-

tion	 aids	 to	 alleviate	 the	 

environment	problem.

4.21 0.41 More

5. The	 population	 growth	 is	 a	

significant	 factor	 of	 global	

warming.

4.56 0.50 Most

6. Global	 warming	 is	 happen	

due	 to	 the	 increasing	 of	

methane,	 carbon	 dioxide,	

nitrous	oxide,	halocarbon	in	

the atmosphere

4.55 0.50 Most

Total	Mean 4.36 0.31 More
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	 	 2.2	 Environment	Attitude	Level

	 	 	 The	results	of	Environment	Attitude	

Level	by	400	undergraduate	students	had	total	

mean	 score	 at	 more	 level	 with	 4.40	 while	

considering	 on	 each	 aspect,	 it	 was	 revealed	 

that	 peoples	 should	 realize	 to	 conserve	 the	

environment	 quality	 and	 eco	 logy	 system	

maintenance	was	at	more	level	with	4.49	and	it	

was	 the	 highest	mean.	 The	 subsequence	were	

everyone	should	love	and	concern	the	surrounding	

environment	with	4.39,	and	the	global	warming	

problem	is	a	critical	issue	that	everyone	must	take	

a	part	and	people	must	concern	that	they	need	

to	pay	attention	to	global	environment	issues	with	

4.37	and	4.37	respectively	as	presented	in	Table	2.

Table 2	Environment	Attitude	Level

Environment	Attitude	Level x̄ S.D. Level

1. The	 feeling	 on	 environment	

value	is	needed	for	everyone	

to	conserve	environment.

4.42 0.49 More

2. Everyone	 should	 love	 and	

concern	 the	 surrounding	 

environment.

4.39 0.49 More

3. The	global	warming	problem

is	a	critical	issue	that	everyone	

must	to	take	a	part.
4.37 0.48 More

4. The	impact	of	global	warming	

is	 a	 severe	problem	 to	deal	

with.

4.35 0.49 More

5. Peoples	 should	 realize	 to	

conserve	 the	 environment	

quality	 and	 ecology	 system	

maintenance.

4.49 0.50 More

 

Table 2
 

Environment	Attitude	Level x̄ S.D. Level

6 People	 must	 concern	 that	

they need to pay attention to 

global	environment	issues

4.37 0.48 More

Total	Mean 4.40 0.39 More

 

	 	 2.3	 Environment	Participation	Level

	 	 	 The	 results	 of	 Environment	

Participation	 in	 C	 Level	 by	 400	 undergraduate	

students	had	total	mean	score	at	more	level	with	

4.30	while	 considering	 on	 each	 aspect.	 It	 was	

revealed	 that	 everyone	 get	direct	benefit	 from	

environmental	conservation	participation.	Due	to	

the	 good	 quality	 of	 environment	was	 at	more	

level	 with	 4.35.	 It	 was	 the	 highest	mean	 and	

subsequence	were	local	people	must	participate	

in	planning	on	environmental	problem	solving,	and	

everyone	should	have	public	mind	to	conserve	

environment	and	natural	resources	with	4.33,	and	

4.32	respectively	as	presented	in	Table	3.

Table 3	Environment	Participation	Level

Environment	Participation	Level x̄ S.D. Level

1. Local	people	must	participate	

in	planning	on	environmental	

problem	solving.

4.34 0.47 More

2. Everyone	should	participate	in	

all	 types	 of	 environmental	

projects	and	activities.

4.23 0.42 More

3. Everyone	should	devote	time	

and	money	 to	participate	 in	

national	conservation	activities.
4.28 0.05 More
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Table 3 
 

Environment	Participation	Level x̄ S.D. Level

4. Everyone	should	have	public	

mind	 to	 conserve	 environ-

ment	and	natural	resources.
4.33 0.07 More

5. Everyone	 get	 direct	 benefit	

from	environmental	 conserva-

tion	participation	due	 to	 the	

good	quality	of	environment.

4.35 0.47 More

6. One	who	lives	based	on	suffi-

ciency	 economy	 assists	 to	

decrease	environmental
4.29 0.05 More

Total	Mean 4.30 0.37 More

 

  2.4 Inspiration	of	Public	Mind	Level

	 	 	 The	results	of	Inspiration	of	Public	

Mind	Level	by	400	undergraduate	students	had	

total	mean	score	at	more	level	with	4.42	while	

considering	on	each	aspect.	It	was	revealed	that	

story	about	Police	Senior	Sergeant	Major	named	

Vichai	 from	 television	who	 has	 cultivated	 tree	

across	the	country.	It	causes	the	people	inspiration	

of	public	mind	was	at	most	level	with	4.50	was	

the	highest	mean.	The	subsequence	were	people	

concerns	 to	 pay	 attention	 to	 maintain	 the	

environment	and	natural	resources,	and	people	

have	 a	 good	 perception	 to	 conserve	 the	

environmental	quality	for	all	aspects,	with	4.49,	

and	4.42	respectively	as	presented	in	Table	4.

Table 4	Inspiration	of	Public	Mind	Level

Inspiration	of	Public	Mind	Level x̄ S.D. Level

1. People	have	a	good	percep-

tion	to	conserve	the	environ-

mental	quality	for	all	aspects.
4.42 0.49 More

2. People	have	public	mind	 to	

devote	 for	 environmental	

quality	conservation.

4.37 0.48 More

3. People	concerns	to	pay	atten-

tion to maintain the environ-

ment	and	natural	resources.
4.49 0.50 More

4. People	give	ideas	and	means	

to	 conserve	 environmental	

quality.

4.37 0.48 More

5. Community	 and	 national	

leaders	 should	 be	 a	 good	

prototypes for others.

4.37 0.48 More

6. It	needs	to	have	a	good	role	

model	in	environment	conser-

vation

4.37 0.48 More

7. Environmental	 media	 con-

sumption	 help	 create	 an	 

inspiration	of	public	mind.

4.37 0.48 More

8. Story	 about	 Police	 Senior	

Sergeant	Major	named	Vichai	

from	television	who	has	culti-

vated	 tree	across	 country;	 it	

causes	the	people	inspiration	

of	public	mind.

4.50 0.50 More

Total	Mean 4.42 0.39 More

	 	 2.5	 Green	Business	Practice	Level

	 	 	 The	 results	 of	 Green	 Business	

Practice	Level	of	400	undergraduate	students	had	

total	mean	score	at	more	level	with	4.41	while	
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considering	on	each	aspect.	It	was	revealed	that	

choosing	 the	 packaging	 and	 equipment	 that	

involved	good	transport.	It	should	be	able	to	reuse	

was	at	most	level	with	4.51	was	the	highest	mean.	

The	subsequences	were	the	products	should	be	

able	 to	 recycle,	 and	 the	 global	 environment	

problems	are	occurred	from	human	daily	activities	

with	4.50,	and	4.49	respectively	as	presented	in	

Table	5.

Table 5 Green	Business	Practice	Level

Green	Business	Practice	Level x̄ S.D. Level

1. Green	 design	 is	 a	 balance	

between	 energy	 saving	 and	

living.

4.42 0.49 More

3. Green	 purchasing	 should	 be	

set	by	organization.
4.49 0.50 More

4. Establishing	the	working	team	

for	green	purchasing.
4.37 0.48 More

5. The	green	 label	products	as	

information	 base	 must	 be	 

arranged.

4.39 0.49 More

6. The	products	should	be	able	

to	recycle.
4.50 0.49 More

7. Choosing	 the	 packaging	 and	

equipment	 that	 involved	

good	transport,	it	should	able	

to	reuse.

4.51 0.50 More

8. The	moral	 and	 good	 gover-

nance	need	to	use	for	Attitude	

raising	for	driver	to	save	engine	

and	energy.

4.49 0.50 More

Total	Mean 4.41 0.39 More
 

 

Results of Environment and Inspiration of Public 

Mind Affecting Green Business Practice

	 The	 relationship	 between	 independent	

variables	of	Environment	and	Inspiration	of	Public	

Mind	 affecting	 dependent	 variable	 of	 Green	

Business	Practice	by	undergraduate	students	as	

presented	in	table	6	and	7.

Table 6 Result	 Analysis	 Prediction	 Power	 of	

Environment	 and	 Inspiration	 of	 Public	 Mind	

Affecting	Green	Business	Practice

Model	 R Square Adjusted
R	Square

Std. Error of 
the Estimate

1 0.855 0.731 0.728 0.185
	 a:	 Predictors:	 Constant,	 Environmental	 Knowledge,	

Environmental	 Attitude,	 Environmental	 Participation,	 Inspiration	 of	

Public	Mind	

	 b:	Dependent	Variable:	Green	Business	Practice

	 From	table	6,	after	Multiple	Linear	Regression	

was	analyzed	between	independent	variable	of	

Environmental	 Knowledge	 (X	 1),	 Environmental	

Attitude	0<2),	Environmental	Participation	0<3),	

Inspiration	of	Public	Mind	0<4)	affecting	dependent	

variable	Green	Business	Practice.	It	revealed	that	

regression	coefficient	equaled	to	0.885	(88.50%)	

and	coefficient	of	an	R	Square	was	0.731(73.10	
0/0)	with	 statistical	 significance	at	 level	of	0.01.	

After	it	was	adjusted,	the	coefficient	of	an	R	Square	

with	power	of	prediction	was	0.728	(72.80%).
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Table 7	 Multiple	 Linear	 Regression	 Analysis	

between	Environment	and	 Inspiration	of	Public	

Mind	Affecting	Green	Business	Practice

Model
Sum	of	

Squares
df

Mean 

Square
F Sig.

2

Regression 36.584 4 9.146

267.798 0.000**Residual 13.490 395
0.034

Total 50.074 399
	 a:	 Predictors:	 Constant,	 Environmental	 Knowledge,	

Environmental	 Attitude,	 Environmental	 Participation,	 Inspiration	 of	

Public	Mind	

	 b:	Dependent	Variable:	Green	Business	Practice

	 From	table	7,	after	Multiple	Linear	Regression	

was	analyzed	between	independent	variable	of	

Environmental	 Knowledge	 (X1),	 Environmental	

Attitude	0<2),	Environmental	Participation	0<3),	

and	 Inspiration	 of	 Public	 Mind	 0<4)	 affecting	

dependent	 variable	 Green	 Business	 Practice.	 

It	revealed	the	variance	value	of	the	test:	Variance	

Ratio	Test	was	conducted	and	the	value	is	267.789	

with	statistically	significant	at	0.01.

 

Table 8	Coefficients	of	Independent	Variables	Affecting	Green	Business	Practice

Model
Unstandardized	Coefficients

Standardized	

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

3 Constant 0.059 0.151 - 0.393 0.695

Environmental	Knowledge	(X1) 0.103 0.035 0.091 0.898 0.004**

Environmental	Attitude	(X2) 0.092 0.039 0.101 0.356 0.019**

Environmental	Participation	(X3) 0.392 0.039 0.411 0.049 0.000**

Inspiration	of	Public	Mind	(X4) 0.408 0.036 0.400 0.413 0.000**

a.	Dependent	Variable:	Green	Business	Practice

	 From	Table	8,	linear	regression	equation,	it	

revealed	the	independent	variables	of	Environment	

and	Inspiration	of	Public	Mind	affecting	dependent	

variable	of	affecting	Green	Business	Practice	 (Y)	

by	 undergraduate	 students,	 with	 statistical	

significance	at	 level	and	0.01	 for	all	 aspects	of	

independent	 variables	 of	 Environmental	

Knowledge	 (X1),	 Environmental	 Attitude	 0<2),	

Environmental	Participation	0<3),	and	Inspiration	

of	Public	Mind	0<4)	are	able	to	Green	Business	

Practice	(Y)	by	undergraduate	students,	therefore,	

the	equation	1	can	be	written	as	the	following.

	 y	=		a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4	………………….	(1)

When 

	 y	=		Green	 Business	 Practice	 as	 Dependent	

Variable,	a	=	constant	value,	b1	=	Coefficient	relation	

of	 Environmental	 Knowledge	 as	 Independent	

Variable,	 X1	 =	 Environmental	 Knowledge	 as	

Independent	Variable,	b2	=	Coefficient	relation	of	

Environmental	Attitude	as	Independent	Variable,	
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X2	 =	 Environmental	 Attitude	 as	 Independent	

Variable,	b3	=	Coefficient	relation	of	Environmental	

Participation	 as	 Independent	 Variable,	 X3	 =	

Environmental	 Participation	 as	 Independent	 

Variable,	b4	=	Coefficient	relation	of	Inspiration	of	

Public	 Mind	 as	 Independent	 Variable,	 X4	 =	

Inspiration	of	Public	Mind	as	Independent	Variable

	 Therefore,	 the	 prediction	 equation	 of	

relationship	 between	 independent	 variables	 

of	Environmental	Knowledge	(X1),	Environmental	

Attitude	0<2),	Environmental	Participation	0<3),	

and	 Inspiration	 of	 Public	 Mind	 0<4)	 affecting	

dependent	variable	of	Green	Business	Practice	(Y).	

It	can	be	explained	in	an	Inspiration	of	Public	Mind.	

It	was	the	most	effect	to	Green	Business	Practice	

(Y)	with	40.80	percent	with	statistical	significance	

at	level	0.01.	Subsequences	were	Environmental	

Part ic ipat ion	 0<3) 	 wi th	 39 .20	 percent ,	

Environmental	Knowledge	(X1)	with	10.30	percent,	

and	 Environmental	 Attitude	 0<2)	 with	 9.20	 at	

statistical	significance	at	level	0.01	as	the	following	

equation	2.

	 Equation	prediction	 in	term	of	 raw	score	

was	demonstrated	as	the	following	equation	2.

	 Y	=		0.059+0.103X1+0.092X2+0.392X3+0.408X4

	 Equation	prediction	in	term	of	standard	score	

was	demonstrated	as	the	following	equation	3.

	 Zr	=	0.091Z1+0.101Z2+0.039Z3+0.036Z4	 

Discussion

	 The	 results	 illustrated	 that	 Inspiration	 of	

Public	Mind	0<4)	affecting	dependent	variable	of	

Green	Business	Practice	(Y).	 It	can	be	explained	

that	Inspiration	of	Public	Mind	0<4)	was	the	most	

effect	 to	Green	Business	Practice	 (Y)	with	40.80	

percent	with	statistical	significance	at	level	0.01.	

This	indicated	that	Inspiration	of	Public	Mind	0<4)	

is	an	essential	factor	to	alter	the	Green	Business	

Practice,	 thus	 it	 should	 employ	 this	 factor	 to	

challenge	business	man	and	business	student	to	

perform	 the	 better	 green	 business	 practice.	

Including	 green	design,	 green	purchasing,	 green	

production,	green	marketing	and	green	logistics.	

The	result	of	prediction	power	of	 inspiration	of	

public	mind	likes	as	other	studies	of	numerous	

academic	work	such	as	researches	of	Kamin	et	al.,	

2014a;	Bootrach	et	al.,	2015a;	Deerada	et	al,	2014;	

Kaewhao	 et	 al,	 2015;	 Maporn	 et	 al.,	 2015;	

Wongsueb	 et	 al,	 2015;	 Deerada	 et	 al,	 2016;	

Sutthiphapa	 et	 al.,	 2016;	 Thiengkamol,	 2016.

Subsequently,	Environmental	Participation	0<3)	is	

another	 essential	 factor	 that	 affected	 to	Green	

Business	Practice	(Y)	with	39.20	percent.	The	result	

is	pertinent	to	the	study	of	Khamin	et	al.,	2016;	

Lhaophet	et	al.,	2016;	Wongsompong	et	al.,	2016).	

Furthermore,	 Environmental	 Knowledge	 (X1)	 is	

able	to	forecast	the	Green	Business	Practice	(Y).

with	effect	of	10.3	percent	and	it	 is	also	 in	the	

line	with	the	study	of	Alaydin	t	al.,	2014;	Chaisri	

et	al.,	2016;	Khamin	et	al.,	2016;	Lhaophet	et	al.,	

2016;	 Wongsompong	 et	 al.,	 2016).	 Lastly,	

Environmental	Attitude	0<2)	is	affecting	dependent	

variable	 of	 Green	 Business	 Practice	 (Y)	 9.20	 at	

statistical	significance	at	level	0.01.	Finding	of	this	

factor	 is	go	along	with	the	research	of	Gilg	and	

Barr,	2005;	Lhaophet	et	al.,	2016;	Wongsompong	

et	al.,	2016).
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Conclusion

	 The	findings	showed	that	an	inspiration	of	

public	 mind	 plays	 in	 very	 significant	 role	 of	

adjusting	the	green	business	practice.	Additionally,	

environment	factors	of	environmental	knowledge,	

attitude,	and	participation	are	also	others	critical	

variable	to	assist	and	support	for	green	business	

practice	including	green	design,	green	purchasing,	

green	 production,	 green	marketing	 and	 green	

logistics.	 Therefore,	 all	 these	 factors	 are	 able	

introduce	in	pro-environmental	behavior	adjustment	

to	encourage	for	business	sectors	and	education	

system	on	business	to	make	business	men	and	

students	to	act	upon	environmental	and	natural	

resources	 conservation	 to	 meet	 a	 genuine	

sustainable	development.
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การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Development Of Training Program To Enhance Positive Psychological 

Capital Of Students In Higher Education

ชนมน	สุขวงศ์1,	และรังสรรค์	โฉมยา2

Chanamon	Sookawong1,	Rungson	Chomya2

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	พฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทนุทางจติวทิยาเชิงบวกของนกัศึกษา

ในระดบัอดุมศกึษา	2)	ศกึษาผลของการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทนุทางจติวทิยาเชงิบวกของนกัศกึษาในระดับ

อุดมศึกษารูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบแผนการทดลองขั้นต้น	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขา

รัฐศาสตร์ชั้นปีที่	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	จ�านวน	12	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย	1)	โปรแกรม

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก	2)	แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่

ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�้า

	 ผลการวิจัยพบว่า	 โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามี

จ�านวน	16	กิจกรรมแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย	6	องค์ประกอบได้แก่	 1)	จุดประสงค์	 2)	 ระยะเวลา	3)	 เนื้อหาสาระ	 

4)	สือ่อปุกรณใ์นการฝกึอบรม	5)	การด�าเนนิการฝกึอบรม	6)	การประเมนิผลและตดิตามผลและขัน้กจิกรรม	มี	3	ขัน้ตอน

ได้แก่	1)	ขัน้เร่ิมต้น	2)	ขัน้ด�าเนนิการ	3)	ขัน้ยตุกิารฝึกอบรมและผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทนุทางจติวทิยา

เชิงบวก	พบว่า	นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมมีคะแนนหลังการทดลอง	 (Post-test)	 และคะแนนติดตามผล

การทดลอง	1	เดือน	(Follow)	สูงกว่าคะแนนก่อนการทดลอง	(Pre-test)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

 ค�าส�าคัญ : การพัฒนา,	โปรแกรมการฝึกอบรม,	ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	develop	the	training	program	to	enhance	Positive	

Psychological	Capital	of	students	in	Higher	educationand	2)	to	study	the	results	of	training	program	

to	 enhance	 Positive	 Psychological	 Capital	 of	 students	 in	 Higher	 education.	 This	 study	 was	 

pre-experimental	research	with	the	sample	group	consisted	of	12	subjects	of	the	first	year	students	

1	นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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in	Political	Science	of	Higher	education	in	the	Sisaket	Rajabhat	University.	The	research	instruments	

were:	the	training	program	and	the	Positive	Psychological	Capital	scale.	The	data	were	analyzed	by	

average,	standard	deviation,	and	One-way	repeated	measure	ANOVA.

	 The	results	of	this	research	revealed	that	the	training	program	to	enhance	Positive	Psychological	

Capital	of	students	in	Higher	education	consisted	of	16	activities,	and	the	activity	had	six	elements	

and	 three	steps.	The	six	elements	were	1)	objective	2)	 time	3)	contents	4)	media	5)	 training	and	 

6)	evaluation	and	follow.	The	three	steps	include	1)	The	Initial	Stage	2)	The	Working	Stageand	3)	The	

Ending	Stage.	The	students	who	participated	in	the	training	program	gained	higher	level	of	Positive	

Psychological	Capital	after	training	program	participation	(Post-test)	and	1	month	(Follow)	more	than	

before	the	training	program	participation	(Pre-test)	at	.05	level	of	statistical	significance.	

 Keywords :	Development,	Training	Program,	Positive	Psychological	Capital	

บทน�า

 ท่ามกลางกระแสของความเจรญิก้าวหน้า	ด้านวัตถุ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซ่ึงดูเหมือนนวัตกรรมต่าง	 ๆ	 จะ

ท�าให้มนษุย์มชีวีติทีส่ะดวกสบายมากขึน้	แต่สิง่เหล่านีล้้วน

ต้องแลกมากบัการท�างานหนกั	การแข่งขนั	ความเหนือ่ยล้า	

ความเครียดที่เพิ่มขึ้นจนท�าให้หลายคนรู้สึกมีความสุขลด

น้อยลง	 และอาจน�าไปสู่ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เพ่ิม

มากขึน้และในประเทศไทยเองความเครยีดกจ็ดัเป็นปัญหา

ระดับชาติเรื่องหนึ่ง	 ที่มีสาเหตุใหญ่	 ๆ	 มาจากเรื่องของ

ปัญหาเศรษฐกิจการเงิน	ครอบครัว	และ	การงาน	ซึ่งอาจ

เป็นปัจจยัเร่ิมต้นทีส่�าคญัในการน�าไปสูก่ารเริม่ต้นของความ

เจบ็ป่วยทางจติใจ	จนอาจน�าไปสูก่าร	ไร้สมรรถภาพในการ

ท�างาน	 ดังนั้นการป้องกันโดยการสร้างเสริมให้บุคคลมี

สุขภาพจิตที่เข็มแข็งจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญดังนั้นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันด้วยการส่งเสรมิทนุทางจติวิทยาเชิงบวก	(Positive	

Psychological	Capital)	ถอืว่าเป็นรากฐานทีส่�าคัญต่อการ

ด�ารงชวีติเพราะ	ต้นทนุทางจติวทิยาจงึเป็นเรือ่งท่ีน่าศกึษา

และพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากเป็นการน�าจิตวิทยาเชิง

บวกทีเ่น้นศึกษาโดยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	ทีม่งีาน

วิจัยที่สามารถอ้างอิงได้มีแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นตัวอย่าง

ชัดเจนมาประยุกต์ใช้	 โดยต้นทุนทางจิตวิทยานี้ประกอบ

ด้วยคุณลักษณะที่มีลักษณะเฉพาะ	 (Unique)	 คือ	 เป็น

คุณลักษณะที่สามารถวัดในลักษณะท่ีเป็นแบบสภาวะ	

(State-like)	คือสามารถเรียนรู้และพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้

ดีขึ้นได้	 โดยมีทฤษฎีทางจิตวิทยาสนับสนุนอย่างชัดเจน	

(หฤทัยทิพย์	ตัณฑเทศ	และคณะ,	2557)	ทุนทางจิตวิทยา

เชงิบวกเป็นคณุลกัษณะและพฒันาการของสภาวะจติใจใน

ทางบวกของบุคคลในการท�างาน	ซึ่งค�าว่าทุนคือ	สิ่งส�าคัญ

หรือทรัพย์สินที่มีอยู่	(Luthans	et	al,	2007)	โดยทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวก	 เป็นแนวคิดที่ประยุกต์ใช้ตัวแปรของ

จิตวิทยาเชิงบวก	โดย	Seligman	นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน

อดตีประธานของสมาคมจติวทิยาแห่งอเมรกิา	(American	

Psychology	Association	=	APA)	 ให้ค�าจ�ากดัความของ

จิตวิทยาเชิงบวกว่าเป็นการศึกษาและส�ารวจจุดแข็งของ

มนุษย์	 เป็นคุณลักษณะในการพัฒนาด้านบวกของบุคคล	 

ทีม่คีวามจ�าเป็นส�าหรบัการท�างานในปัจจบุนัซึง่เป็นยคุของ

การแข่งขันและเป็นตัวแปรที่ส�าคัญทางด้านจิตวิทยาที่มี

การประยกุต์ใช้จดุแขง็หรอืจดุเด่นและคุณลกัษณะทางบวก

ของตนเองในการปฏิบตังิาน	อกีทัง้ยงัเป็นสิง่ทีช่่วยให้บคุคล

มีแรงจูงใจในการท�างานให้มีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนช่วย 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท�างานให้ดียิ่งขึ้น	 (Snyder	

and	Lopez,	2002)
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Snyder	and	Lopez	(2007)	ได้ให้ความหมายของทนุทาง

จิตวิทยาเชิงบวกไว้ว่า	ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็นสภาวะ

ของบคุคลในการพฒันาคณุลกัษณะทางบวกในการท�างาน

ให้มีประสิทธิภาพ	 โดยจากการศึกษาของ	 Luthans	 และ

คณะ	 (2007)	 องค์ประกอบที่ส�าคัญของทุนทางจิตวิทยา 

เชิงบวก	(Positive	Psychological	Capital	: PsyCap)	มี

องค์ประกอบ	 4	 ด้าน	 คือ	 การรับรู้ในความสามารถของ

ตนเอง	 (Self-Efficacy)	การมองโลกในแง่ดี	 (Optimism)	

ความหวัง	 (Hope)	 และความยืดหยุ ่นทางอารมณ	์

(Resilience)	 ซึ่งทั้งสี่องค์ประกอบดังกล่าวเป็นส่วนที ่

ร่วมกนัในการส่งเสริมช่วยท�าให้เกดิทนุทางจติวทิยาเชงิบวก

ที่สมบูรณ์แก่บุคคลในการด�าเนินชีวิต	 โดยน�าท้ังสี่องค์

ประกอบมาศึกษาร่วมกันเป็นตัวแปรเดียว	 โดยเช่ือว่าทุน

ทางจิตวิทยาเชิงบวก	เมื่อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้งระดับ

กลุ่ม	และระดับบุคคล	จะท�าหน้าที่ส่งต่อไปยังผลทางด้าน

สุขภาวะทางจิต	 และพฤติกรรมการเรียน	 การท�างานและ

การด�าเนินชีวิต	 การเสริมสร้างบุคคลให้มีสุขภาพจิตที่ดี	

สามารถท�าได้หลายแนวทาง	แต่แนวทางทีก่�าลงัได้รบัความ

สนใจคือแนวคิดที่มองสิ่งท่ีอยู่ในจิตใจของบุคคลว่าเป็นต้น

ทุนประเภทหนึ่งที่สามารถจูงใจ	บริหารจัดการและพัฒนา

บุคคลได้	 บุคคลเมื่อตกอยู่ในภาวะวิกฤต	 คนที่มีทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวก	จะมีสภาพจิตใจกลับคืนเป็นปกติ	จะประ

สบความส�าเร็จด้านการเรียน	 การท�างาน	 การแข่งขันได้ดี	

(Fredrickson	 et	 al,	 2003)	 ดังน้ันหากบุคคลมีทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวกจะท�าให้บุคคลนั้นเกิดก�าลังใจ	 มีแรงจูงใจ	

สามารถทีจ่ะจดัการแก้ไขปัญหากบัสิง่เร้าทางลบได้ด้วยการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด	 โดยใช้ทรัพยากรทางจิตใจท่ีมีอยู่ใน

ตวัเองมาช่วยเป็นต้นทนุ	เพราะตวัแปรทนุทางจติวทิยาเชงิ

บวกจะเข้ามาช่วยท�าหน้าท่ีในการปรับเปลี่ยนท่ีความคิด

บุคคลเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตให้รู้สึกไปในทิศทาง

บวก	รับมือสถานการณ์ต่าง	ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์	แม้จะตก

อยู่ในสถานการณ์ที่รุมเร้าทั้งทางร่างกายและจิตใจก็ตาม	

(Nelson	and	Cooper,	2007	)	

	 โดยผู้วิจัยสนใจที่จะเริ่มพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิง

บวกกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีท่ี	 1	 เนื่องจาก

นักศึกษาชั้นปีที่1อยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัยรุ ่นตอนปลาย	 

ซ่ึงเป็นช่วงอายุระหว่าง	 18-21	 ปี	 (Steinberg,	 1993)	 

ซึ่งวัยรุ่นตามแนวคิดของ	Hurlock	(1974)	เป็นวัยที่มีการ

เจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะจากความเป็นเด็กค่อย	ๆ 	สู่ความ

เป็นผู้ใหญ่	 การที่เด็กบรรลุถึงขั้นวุฒิภาวะนี้ไม่ใช่จะเจริญ

เตบิโตแต่ร่างกายด้านเดยีวเท่านัน้	ทางด้านจติใจกจ็ะเจรญิ

เติบโตเป็นเงาตามตัวไปด้วย	นั่นหมายถึงว่าวัยรุ่นจะต้องมี

พัฒนาการทั้งร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญาไป

พร้อม	ๆ 	กนั	ในส่วนของพฒันาการด้านความคดิทางสงัคม	

กระบวนการการเข้าใจตนเอง	 บุคคลอื่นและสัมพันธภาพ

เป็นสิ่งส�าคัญของการเจริญเติบโตจากวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่	

ดงันัน้ในระยะนีข้องชีวติจงึเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรบัการพฒันา

ความเห็นใจและการมีมุมมองต่าง	 ๆต่อตนเองและบุคคล

อื่น	 รวมถึงการเรียนรู ้ในการประเมินตนเองและความ

สามารถของตนเองอย่างแท้จรงิ	นอกจากนีก้ารเปล่ียนแปลง

ที่รวดเร็วของพัฒนาการทางร่างกายส่งผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ของวัยรุ ่นด้วยวัยรุ ่นจะมี

อารมณ์ไม่คงที่	 รุนแรงและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 

การปรับตัวทางอารมณ์ของวัยรุ่นนับเป็นเรื่องยาก	 ซึ่งการ

ควบคุมอารมณ์ถือเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับวัยนี้	(Mangrulkar	

et	al,	2001)	สรปุได้ว่าจากพฒันาการหรอืการเปลีย่นแปลง

ที่ส�าคัญมากมายต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นและ

เป็นโอกาสที่จะพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกให้เกิดขึ้น	

	 ดังนั้นจากประเด็นข้างต้นผู้วิจัยมองว่าควรมีการ 

ส่งเสริมหรือสนับสนุนด้วยการส่งเสริมผ่านกิจกรรมหรือ

โปรแกรมการฝึกอบรมที่นอกเหนือจากการเรียนรู ้ใน

ห้องเรียนซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่

ส�าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาน้ันมีทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวกมากขึ้น	(Aber	Brown	&	Jones,	2003)	

จากการศกึษาแนวทางในการพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรม

ผู้วิจัยสนใจแนวคิดของ	 Nelson	 and	 Richard	 (1992)

เนือ่งจากเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นความส�าคญัของการ

สอนและการฝึกอย่างเป็นระบบ	มกีารทดลองประสบการณ์
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การเรียนรู้โดยการกระท�า	และให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการฝึก	 มีการสะท้อนแนวคิดและการเช่ือมโยงไปสู่การ

เรยีนรูก้ระตุน้ให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมเปิดรบัประสบการณ์

การเรียนรู้ใหม่	ๆ	ท้าทายอย่างต่อเนื่องโดยให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้สงัเกตทบทวนสิง่ทีเ่กิดขึน้และน�าส่ิงทีเ่กดิขึน้มา

คิดพิจารณาไตร่ตรองร่วมกันจนกระทั่งผู ้เข้ารับการฝึก

อบรมสามารถสร้างความคดิรวบยอดหรอืสมมตฐิานต่าง	ๆ 	

ในเรื่องที่เรียนรู้แล้วน�าความคิดหรือสมมติฐานเหล่าน้ันไป

ทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่	 ๆ	 ต่อไปผู้วิจัย

คาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาผ่านการฝึกอบรมแล้วจะมีทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวกมากขึ้นเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับ

นักศึกษาช่วงวัยรุ่นตอนปลายให้มีความสามารถในการรับ

รู้ความสามารถตน	มีการมองโลกแง่ดี	มีการด�ารงชีวิตด้วย

ความหวังและมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์	โดยจุดมุ่งหมาย

ที่ส�าคัญคือการส่งเสริมให้นักศึกษามีทุนทางจิตวิทยาเชิง

บวกในระดับที่มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

	 2.		เพือ่ศกึษาผลของการใช้โปรแกรมการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.		ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 ประชากรคือนักศึกษาระดับชั้นปีที่	 1	 ที่

ก�าลงัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ	จ�านวนนกัศกึษา

ทั้งสิ้น	2,467	คน	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559		

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขา

วิชารัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	 จังหวัด

ศรีสะเกษ	จ�านวน	12	คน	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	

ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	 (Cluster	 random	

sampling)	เข้าร่วมการฝึกอบรม

	 2.		ขอบเขตด้านตัวแปร

	 	 2.1	 วิธีการจัดกระท�าได้แก่โปรแกรมการฝึก

อบรม	(Training	Program)	จ�านวน	16	กิจกรรม

	 	 2.2	 ตวัแปรตามได้แก่ทนุทางจติวทิยาเชงิบวก

(Positive	Psychological	Capital)	มอีงค์ประกอบ	4	ด้าน

ดังนี้	 การรับรู้ความสามารถตน	 (Self-efficacy)	 การมอง

โลกแง่ด	ี(Optimism)	ความหวัง	(Hope)	และความยดืหยุน่

ทางอารมณ์	(Resilience)

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิง

บวกโดยน�าแนวคิด	ทฤษฎี	เอกสารงาน	และวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	

เช่น	 คือทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคม	 (Social	 Cognitive	

Theory)	ของ	Bandura	และเทคนิคต่าง	ๆ	ทางจิตวิทยา	

ได้แก่	เทคนคิการระดมสมอง	(Brainstoming	Technique)	

เทคนิคการเสริมแรงทางบวก	(Positive	Reinforcement	

Technique)	 การสอน	 (Teaching)	 การถาม	 (Asking)	 

การฟัง	(Listening)	การใช้บทบาทสมมุติ	(Role	Playing)	

การเรียนรู้จากตัวแบบ	(Modeling)	เทคนิคการเสนอแนะ	

(Counseling	 Suggestion)	 และการใช้ความจริงใจ	

(Genuineness)	โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้

แนวคิดเก่ียวกับการฝกอบรม

 1. จุดประสงคของการฝกอบรม

 2. ระยะเวลาของการฝกอบรม

 3. เน้ือหาสาระของการฝกอบรม

 4. ส่ืออุปกรณในการฝกอบรม

 5. การดําเนินการฝกอบรม
 6. การประเมินผลและติดตามผล
 และขั้นกิจกรรมมี 3 ขั้นตอนไดแก 
 1) ขั้นเริ่มตน 2) ขั้นดําเนินการ 3) ขั้นยุติการฝกอบรม

Nelson and Richard (1992) 

โปรแกรมการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวกของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ีได้ด�าเนินการโดยมีจุดมุ ่งหมาย	 

2	ประการ	ได้แก่	1)	เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา	 2)	 เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการฝึก

อบรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา	ซึ่งผู้วิจัยด�าเนินการตามระเบียบวิจัยดังนี้

1.	 โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิง

บวกของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาผู ้วิจัยได้พัฒนา

โปรแกรมการฝึกอบรมขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดและทฤษฏีที่

เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมแนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

นอกเหนือจากนี้	 ผู ้วิจัยน�าผลท่ีได้จากการวิเคราะห  ์

องค์ประกอบเชิงยืนยันที่แสดงถึงค่าน�้าหนักของแต่ละ 

องค์ประกอบทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็นจุดส�าคัญในการ

ก�าหนดน�้าหนักของกิจกรรมในแต่ละองค์ประกอบซึ่ง

จ�านวนกิจกรรมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าน�้าหนักใน

แต่ละองค์ประกอบทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งผลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าทุนทางจิตวิทยาเชิง

บวกของนกัศกึษาในระดับอุดมศกึษา	ประกอบด้วย	4	องค์

ประกอบ	ได้แก่การรับรู้ความสามารถตน	 (SPC)	การมอง

โลกแง่ดี	 (OPC)	 ความหวัง	 (HPC)	 และความยืดหยุ่นทาง

อารมณ์	 (RPC)	 มีน�้าหนักองค์ประกอบ	 0.737,	 0.744,	

0.914	และ	0.973	ตามล�าดับจากการศึกษาข้อมูลเหล่านี้

น�ามาสูก่ารออกแบบสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและก�าหนดเน้ือหากิจกรรมให้มี

ความสอดคล้องและเหมาะสมกับองค์ประกอบทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวกโดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น	 14	 กิจกรรมรวม

ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเป็น	 16	 กิจกรรม	 ผ่านการ

พจิารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของ

กจิกรรมจากผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน	5	ท่าน	ทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ทางด้านจิตวิทยาการวัดและประเมินผล	 แล้วน�ากิจกรรม

มาปรับปรุงแก้ไขจากนั้นจึงน�าไปทดลองใช้	(Try	Out)	กับ

นกัศกึษาชัน้ปีที	่1ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างซึง่มลีกัษณะใกล้เคยีง

กับกลุ่มตัวอย่างเมื่อท�าการทดลองกิจกรรมในแต่ละครั้ง 

ผู ้วิจัยได้ท�าการจดบันทึกข้อบกพร่องและด�าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมนั้นมีความ

สมบูรณ์มากที่สุดและสอดคล้องกับบริบทในการน�าไปใช้

ทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างตามโครงสร้างค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบและชื่อกิจกรรมดังนี้

ตารางที่ 1 โครงสร้างค่าน�้าหนักองค์ประกอบและชื่อ

กิจกรรม

องค์ประกอบทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวกของ

นิสิตนักศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา

ค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบ

ชื่อกิจกรรม

ด้านการรับรู้ความ

สามารถตน

0.737 1.		บุคคลต้นแบบ

2.		ความเชื่อมั่นใน	

		 ความสามารถตน

ด้านการมองโลกแง่ดี 0.744 3.		Road	of	Life

4.		มองโลกแง่ดี

5.	การเสริมสร้าง 

		 การมองโลกแง่ดี

ด้านความหวัง 0.914 6.		The	Martian

7.		ความหวัง

8.		มองอนาคตดีมี	 

	 ความหวัง

9.		อย่าสิ้นหวัง

ด้านความยืดหยุ่น

ทางอารมณ์

0.973 10.	อย่าท้อแท้

11.	มองโลกมุมใหม่

12.	ความสามารถ 

	 	ทางอารมณ์

13.	ถ้าฉันเป็นเขา

14.	จัดการกับอารมณ์

	 2.	 ผู ้วิจัยน�าโปรแกรมการฝึกอบรมที่ผ ่านการ

ทดลองใช้	(Try	Out)	มาใช้จรงิกบักลุม่ตวัอย่างคอืนกัศกึษา

สาขารัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในระดับ 

ชั้นปีที่	1	จ�านวน	12	คนภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	 
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ซึ่งเป็นลักษณะการวิจัยแบบแผนทดลองขั้นต้น	 (Pre-

Experimental	Design)	โดยเป็นลักษณะการทดลองกลุ่ม

เดียววัดก่อนและหลังเข้าโปรแกรมการฝึกอบรม	 (One	

Group	Pretest-Posttest	Design)	โดยฝึกอบรมสัปดาห์

ละ	2	ครั้ง	เป็นระยะเวลา	8	สัปดาห์หรือประมาณ	3	เดือน

โดยมีล�าดับขั้นตอนในการด�าเนินงานดังนี้

	 	 2.1	 ข้ันก่อนท�าการทดลองผู้วิจัยให้นักศึกษา

ชัน้ที	่1จ�านวน	12	คน	ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างท�าแบบวัดทนุทาง

จติวทิยาเชงิบวกเพือ่น�าข้อมลูหรอืคะแนนในการตอบแบบ

วัดเป็นคะแนนก่อนการทดลอง	(Pre-test)	

	 	 2.2		 ข้ันด�าเนินการทดลองผู้วิจัยให้นักศึกษา

ชั้นปีที่	1	จ�านวน	12	คน	ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเข้ารับ

โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

จ�านวน	16	สัปดาห์สัปดาห์ละ	2	ครั้ง	ครั้งละ	1.30	ชั่วโมง	

-	 2	 ชั่วโมง	 ยกเว้นกิจกรรมคร้ังที่	 6	 ชื่อกิจกรรม	 The	

Martian	 ใช้เวลาในการฝึก	 3	 ชั่วโมง	 โดยในการด�าเนิน

กจิกรรมในแต่ละครัง้ผูว้จิยัเน้นให้นกัศกึษาได้มส่ีวนร่วมใน

กิจกรรมและมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการสะท้อน

ความคิดของการท�ากิจกรรมในแต่ละครั้งด้วยตนเอง

ประกอบกบัผูว้จัิยท�าการประเมนิพฤตกิรรมจากแบบสังเกต

พฤตกิรรมเพ่ือประเมนิพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในกิจกรรม

และฝึกให้นักศึกษารู้จักเข้าใจทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมาก

ยิ่งขึ้น

	 	 2.3		 ข้ันหลังการทดลองเม่ือผู้วิจัยด�าเนินการ

จัดโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิง

บวกของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาครบตามจ�านวน

กิจกรรม	16	ครั้ง	ผู้วิจัยให้กลุ่มฝึกอบรมจ�านวน	12	คน	ท�า

แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกฉบับเดิมเพื่อน�าคะแนน

ตอบแบบวัดดังกล่าวมาใช้เป็นคะแนนหลังการเข้ารับ

โปรแกรมการฝึกอบรม	(Post-test)

	 	 2.4	 ขัน้ท�าการวดัซ�า้ผูว้จิยัให้กลุม่ฝึกอบรมท�า

แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกฉบับเดิมอีกครั้งเพ่ือ

เป็นการติดตามผลการทดลอง	1	เดือน	(Follow)	แล้วน�า

คะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกก่อน

การทดลองหลังการทดลองและติดตามผลการทดลอง	 

1	เดือน

สรุปผลการวิจัย

 1.	 โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทุนทาง

จติวทิยาเชิงบวกของนกัศึกษาในระดบัอดุมศึกษา	ทีผู้่วจิยัได้

สร้างและพฒันาขึน้ม	ี6	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	จดุประสงค์	

2)	ระยะเวลา	3)	เนือ้หาสาระ	4)	ส่ืออปุกรณ์ในการฝึกอบรม	

5)	การด�าเนินการฝึกอบรม	6)	การประเมินผลและติดตาม

ผลและขั้นกิจกรรม	 มี	 3	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 ขั้นเริ่มต้น	 

2)	ขั้นด�าเนินการ	3)	ขั้นยุติการฝึกอบรมโดยโปรแกรมการ

ฝึกอบรมประกอบด้วย	 16	กิจกรรม	มีโครงสร้างในแต่ละ

องค์ประกอบดังนี้	 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกด้านการรับรู้

ความสามารถตน	มีการพัฒนา	2	ครั้ง	ทุนทางจิตวิทยาเชิง

บวกด้านการมองโลกแง่ดี	 มีการพัฒนา	 3	 ครั้ง	 ทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวกด้านความหวัง	มีการพัฒนา	4	ครั้ง	 และ

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกด้านความยืดหยุ่นทางอารมณ	์ 

มีการพัฒนา	5	ครั้ง	

	 	 เมือ่ผู้วจิยัได้น�าโครงร่างโปรแกรมการฝึกอบรม

มอบให้กับผู ้ เช่ียวชาญจ�านวน	 5	 ท่านประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา	จ�านวน	4	ท่าน	และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษาจ�านวน	 1	 ท่าน	 เป็น 

ผู้ประเมนิความเหมาะสมของโปรแกรมการฝึกอบรมพบว่า

ผลของการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการฝึก

อบรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา	 มีความเหมาะสมของโปรแกรมการฝึก

อบรมว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงการมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกตาม

องค์ประกอบและตัวชี้วัดนั้น

	 2.		ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเพือ่พฒันา

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสรุปผลการทดลองดังน้ี
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกก่อนการทดลอง	 หลังการ

ทดลอง	และติดตามผลการทดลอง	1	เดือน

องค์ประกอบ

ก่อนการ

ทดลอง

หลังการ

ทดลอง

ระยะ

ติดตามผล

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D.

SPC 3.28 0.36 4.01 0.11 4.07 0.14

OPC 3.61 0.39 4.00 0.08 4.03 0.09

HPC 3.40 0.23 4.10 0.11 4.07 0.15

RPC 2.96 0.53 3.88 0.15 3.85 0.14

PC 3.18 0.25 3.99 0.06 4.00 0.07

อักษรย่อใช้แทนองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย

	 SPC	 แทน	 การรับรู้ความสามารถตน

	 OPC	 แทน	 การมองโลกแง่ดี

	 HPC	 แทน	 ความหวัง

	 RPC	 แทน	 ความยืดหยุ่นทางอารมณ์

	 PC		 แทน		 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

	 การวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่	2	พบว่า	ค่าเฉลี่ย

กลุ่มฝึกอบรมก่อนการทดลอง	หลังการทดลอง	และระยะ

ติดตามผลมีค่า	3.180,	3.997	และ	4.000	ตามล�าดับ	และ

อยู่ในระดับปานกลาง	ก่อนการทดลองและระดับมากหลัง

การทดลองและระยะตดิตามผล	โดยมคีะแนนเฉลีย่ทนุทาง

จิตวิทยาเชิงบวกหลังการทดลองและติดตามผล	 1	 เดือน 

สูงกว่าก่อนการทดลองโดยเรียงล�าดับคะแนนเฉลี่ยทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวกในแต่ละด้านหลังการทดลองและติดตาม

ผล	1	 เดือนจากมากไปหาน้อย	ได้ดังนี้	 1)	ด้านความหวัง

(HPC:	Post:	=	4.10,	Follow:	=	4.07)	2)	ด้านการรับรู้

ความสามารถตน	(SPC:	Post:	=	4.01,	Follow:	=	4.07)	

3)	ด้านการมองโลกแง่ดี	(OPC:	Post:	=	4.00,	Follow:	=	

4.03)	 4)	 ด้านความยืดหยุ่นทางอารมณ์	 (RPC:	 Post:	 =	

3.88,	Follow:	=	3.85)	ตามล�าดับคะแนน

ภาพประกอบ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายด้านของ

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก	ก่อนการทดลองหลังการทดลอง

และติดตามผลการทดลอง	1	เดือน

	 จากภาพประกอบที่	 2	 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่

เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยา

เชงิบวกหลงัการทดลองและตดิตามผลการทดลอง	1	เดอืน

มรีะดบัทนุทางจติวทิยาเชงิบวกสงูขึน้โดยมคีะแนนเฉลีย่ทุน

ทางจิตวิทยาเชิงบวก	ก่อนการทดลองหลังการทดลองและ

ติดตามผลการทดลอง	1	เดือนเป็น	3.18,	3.99	และ	4.00	

ตามล�าดับและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น	0.25,	0.06	และ	

0.07	ตามล�าดับ

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างทนุทางจติวทิยา

เชงิบวกของนกัศกึษา	ก่อนการทดลอง	หลงัการทดลอง	และ

ติดตามผลการทดลอง	 1	 เดือน	 โดยใช้สถิติ	 One-Way	

Repeated	Measure	ANOVA

ตัวแปร สถิติ

ทดสอบ	

Value F Hypothesis	

df 

Error 

df

Sig

ทุนทางจิตวิทยา

เชิงบวก

Pillai’s	

Trace	

0.92 65.34 2.00 10.00 0.00

	 จากตารางที่	3	พบวา่	ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของ

นักศึกษา	จ�านวน	12	คน	ก่อนการทดลอง	หลังการทดลอง	

และติดตามผลการทดลอง	 1	 เดือน	 ของการใช้โปรแกรม

การฝึกอบรม	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ 

(F	=	65.34,	p	<	.05)
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทุนทางจิตวิทยา

เชงิบวกของนกัศกึษา	ก่อนการทดลอง	หลงัการทดลอง	และ

ติดตามผลการทดลอง	 1	 เดือน	 ด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�้า	 (One-Way	 Repeated	

Measure	ANOVA)	แยกตามองค์ประกอบ

ช่วงเวลาที่เปรียบเทียบ ผลต่างของคะแนน

เฉลี่ย	(I-J)	
Sig.

(I)	Time (J)	Time

SPC

1 2 -0.731 0.000

1 3 -0.788 0.000

2 3 -0.058 0.130

OPC

1 2 -0.395 0.018

1 3 -0.417 0.013

2 3 -0.022 0.629

HPC

1 2 -0.696 0.000

1 3 -0.673 0.000

2 3 0.024 1.000

RPC

1 2 -0.911 0.000

1 3 -0.891 0.000

2 3 0.021 0.312

หมายเหตุ	

	 1		หมายถึง		ก่อนการทดลอง	

	 2		หมายถึง		หลังการทดลอง	

	 3		หมายถึง		ติดตามผลการทดลอง	1	เดือน	

	 เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ของทนุทาง

จติวทิยาเชงิบวกในช่วงเวลาท่ีต่างกันโดยใช้วธีิ	Bonferroni	

พบว่าคะแนนเฉลี่ยของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก	ก่อนการ

ทดลองหลังการทดลองและติดตามผลการทดลอง	1	เดือน

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ	 .05	 และจาก

ตาราง	4	พบว่า

	 1)		คะแนนหลงัการทดลองใช้โปรแกรม	(Post-test	

:	2)	สูงกว่าคะแนนก่อนการทดลองโปรแกรม	(Pre-test	:	

1)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	.05	

	 2)		คะแนนติดตามผลการทดลอง	1	เดอืน	(Follow	

:	3)	สูงกว่าคะแนนก่อนการทดลองใช้โปรแกรม	(Pre-test	

:	1)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	.05	

	 3)		คะแนนหลังการทดลองใช้โปรแกรม	(Post-test	

:	2)	กับคะแนนติดตามผลการทดลอง	1	เดือน	(Follow	:	

3)	ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

 1.		การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาขึ้นบน

พื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมโดยผู้วิจัยได้ท�าการ

สงัเคราะห์แนวคดิของ	Nelson	and	Richard	(1992)	และ

สมคิด	บางโม	 (2551)	พบว่า	 โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาระดับ

อดุมศกึษามคีวามเหมาะสม	แสดงให้เหน็ว่ามกีารเลอืกและ

พิจารณาการใช้เนื้อหาตลอดจนวิธีการต่าง	 ๆ	 ในการฝึก

อบรมทีด่	ีทีจ่ะท�าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มทางจติวทิยา

มทีนุทางจติวทิยาเชงิบวกเพิม่มากขึน้	ได้มกีารน�าน�าแนวคดิ	

ทฤษฎ	ีเทคนคิและวธีิการ	ต่าง	ๆ 	มาใช้ในการฝึกอบรม	ส่วน

ในด้านเนือ้หาของ	ทนุทางจติวทิยาเชิงบวกของนกัศกึษาใน

ระดับอุดมศึกษา	 ผู ้วิจัยได้แบ่งสัดส่วนของการจัดท�า

โปรแกรมการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกตามน�้าหนัก

องค์ประกอบที่ได้	 โดยอาศัยข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยันในระยะที่	 1	 เป็นฐานข้อมูลใน 

การแบ่งสัดส่วนของกิจกรรมตามน�้าหนักของแต่ละ 

องค์ประกอบโดยเน้นพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ม ี

น�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	 ได้แก่	 การพัฒนาองค์

ประกอบทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกด้านความยืดหยุ่นทาง

อารมณ์	(Resilience)	ใช้การจดักจิกรรมจ�านวน	5	ครัง้หลกั

ความหวัง	(Hope)	ใช้จัดกิจกรรม	จ�านวน	4	ครั้ง	หลักด้าน

การมองโลกแง่ดี	 (Optimism)	ใช้การจัดกิจกรรม	จ�านวน	

3	ครัง้หลกั	และทนุทางจติวทิยาเชิงบวกด้านการรบัรูค้วาม

สามารถตน	(Self-Efficacy)	มจี�านวนครัง้ในการจดักจิกรรม	

2	ครัง้หลกั	โดยกลุม่ฝึกอบรมสามารถจดัประสบการณ์กลุม่

ให้สมาชิกได้เรียนรู้ด้วยกัน	 จนกระทั่งผู้เรียนสามารถสร้าง

ความคิดรวบยอดหรือมีการให้ข้อมูลย้อนกลับร่วมกันใน
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เรื่องที่เรียนรู้แล้วจึงน�าความคิดหรือข้อมูลย้อนกลับเหล่า

นั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่	 ๆ	 ต่อไป	 เนื่องจาก

โปรแกรมที่ผู้วิจัยได้ออกแบบมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับช่วง

วัยของสมาชิกกลุ่มเป็นเนื้อหาท่ีเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย

สอดคล้องกบัการด�ารงชวีติเหมาะสมกบัความสามารถและ

ความสนใจของสมาชกิโดยให้สมาชกิมีส่วนร่วมในการเรียน

รู้และลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิด

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกการน�าโปรแกรมการฝึกอบรมมา 

ทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบ

ประสทิธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรม	(Developmental	

Testing)	 ก่อนที่จะน�าไปใช้กับกลุ่มทดลองโดยด�าเนินการ

ตามกระบวนการ	2	ขัน้ตอนคอื	การทดลองใช้เบือ้งต้น	(Try	

Out)	 และการทดลองใช้จริง	 (Trial	 Run)	 การทดสอบ

ประสิทธิภาพดังกล่าวช่วยให้ผู้วิจัยมั่นใจว่าโปรแกรมการ

ฝึกอบรมทีจ่ะน�าไปใช้จรงิมปีระสทิธภิาพและคณุภาพอย่าง

แท้จริงเพราะการน�าโปรแกรมการฝึกอบรมมาทดลองใช้กบั

นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ	

(Developmental	Testing)	เป็นกระบวนการควบคมุและ

ประกันคุณภาพ	 (Brahmawong,	 2013)	 และผู้วิจัยได้

ด�าเนนิการตามการออกแบบการวจิยัและพฒันาโปรแกรม

ทีม่กีารศกึษาวเิคราะห์และสงัเคราะห์ประเดน็ทีศ่กึษาวจิยั

ในการน�าไปสู่การก�าหนดเป็นโปรแกรมซึ่งมีขั้นตอนการ

ด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาดังนี้	 1)	 การตรวจสอบกรอบ

แนวคิดเชิงทฤษฎีจากผู้ทรงคุณวุฒิ	2)	การสร้างโปรแกรม

ฝึกอบรม	3)	การตรวจสอบและการปรบัปรงุโปรแกรมจาก

การทดลองใช้ก่อนน�าไปใช้จริง	 และ	 4)	 การทดลองใช้

โปรแกรมฝึกอบรม	(Sanrattana,	2007)	การออกแบบและ

พฒันาโปรแกรมจึงเป็นหวัใจส�าคญัอย่างยิ่งของการพฒันา

นวัตกรรมใหม่	ๆ	จึงต้องอาศัยหลักการแนวคิดทฤษฎีและ

ใส่ใจรายละเอียดต่าง	 ๆ	 ของเน้ือหาโปรแกรมและความ 

มุง่มัน่ตัง้ใจกบัการออกแบบอย่างจรงิจงัจะช่วยให้นวตักรรม

หรือโปรแกรมนั้นออกมาอย่างมีคุณภาพและได้รับการ

ยอมรับอย่างแท้จริง	 ซ่ึงแสดงว่าโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม

สามารถก่อให้เกิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกได้

	 2.	 ศึกษาผลของการทดลองใช้โปรแกรมการฝึก

อบรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยเปรียบเทียบ

คะแนนทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาโดยรวมและรายองค์ประกอบก่อนการทดลอง	

หลังการทดลองและระยะติดตามผล	ซึ่งในการทดลองครั้ง

นี้กลุ่มฝึกอบรมมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกก่อนการทดลอง

หลังการทดลองและติดตามผลการทดลอง	1	เดือนที่สูงขึ้น

แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 สายสมร	 เฉลยกิตติ	 (2554	 :	 149-157)	

ศึกษาการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของพยาบาล

วชิาชพีโดยการให้ค�าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการ	พบว่ากลุม่

ทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค�าปรึกษากลุ ่มแบบ

บูรณาการ	 ก่อนการทดลอง	 หลังการทดลอง	 และเมื่อส้ิน

สุดการติดตามผล	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั	.05	รวมทัง้สอดคล้องกับงานวจิยัต่างประเทศทีศึ่กษา

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก	Luthans	and	Jensen	(2005	:	

304-310)	 ศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก	กับความยึดมั่น

ต่อภารกจิองค์กรในอตุสาหกรรมด้านการดแูลสขุภาพ	โดย

ให้พนักงานที่เป็นนางพยาบาลประเมินทุนทางจิตวิทยา 

เชิงบวกและความต้ังใจจะคงอยู่กับองค์การและให้ผู้บังคับ

บัญชาประเมินความยึดมั่นต่อภารกิจต่อองค์การของนาง

พยาบาล	 ผลการศึกษาพบว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกทัง้กบัความตัง้ใจจะคงอยูก่บัองค์การ

และความยดึมัน่ต่อภารกจิต่อองค์การ	ในปี	2008	Luthans	

et	 al,	 (2008	 :	 219-238)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

บรรยากาศในองค์การที่มีการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน	 

กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยมีทุนทางจิตวิทยา 

เชิงบวกเป็นตัวแปรส่ือ	 โดยเก็บข้อมูลกับพนักงานในภาค

บริการและพนักงานในภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี	

พบว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ผลการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การด้านความ

รู้สึกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้ทุนทาง

จติวทิยาเชงิบวกของกลุม่ฝึกอบรมทีส่งูขึน้นัน้เป็นผลมาจาก

ลักษณะเนื้อหาและกิจกรรมท่ีมีกระบวนการถ่ายทอดและ
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เรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมผนวกกับเนื้อหากิจกรรม

มีความสอดคล้องกับช่วงวัยของกลุ่มฝึกอบรมและที่ส�าคัญ

คือความสนใจและความตั้งใจในการท�ากิจกรรมของกลุ่ม 

ฝึกอบรมเองจนท�าให ้กลุ ่มฝ ึกอบรมเกิดการเรียนรู ้

(Klausmeier,	1985)	การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มฝึกอบรม

จงึสามารถช่วยส่งเสรมิให้เกดิทกัษะในเชงิบวกและสามารถ

ลดพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาและสร้างพฤตกิรรมทีพึ่งประสงค์

ได้เป็นอย่างดี	(Merrell	&	Gueldner,	2010)	

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 การน�ากจิกรรมในโปรแกรมการฝึกอบรมไปใช้

กับนักศึกษาจะต้องค�านึงถึงวัยของผู้เรียนโดยกิจกรรม 

เหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นส�าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี	 1	 ในระดับ

อุดมศึกษาหากจะน�าไปใช้ในระดับช้ันอื่น	 ๆจ�าเป็นต้อง

ศึกษาและท�าการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับช่วงวัยของผู้

เรียน

	 2.		โปรแกรมการฝึกอบรมมีกิจกรรมเนื้อหาสาระ

ที่สามารถพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกได้เป็นอย่างดีผู้ท่ี

เกี่ยวข้องสามารถที่จะน�ากิจกรรมเหล่านี้ไปส่งเสริมให้ 

ผูเ้รยีนมพีฒันาการและมทีนุทางจติวทิยาเชงิบวกได้ดียิง่ขึน้

โดยอาจจะน�าไปใช้กับการเรียนการสอนการจัดโครงงาน

หรือออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายท้าทายความสามารถ

ในการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการ

เรียนรู้และเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 การศกึษาอิทธพิลของตัวแปรทีส่่งผลต่อทนุทาง

จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อจะท�าให้ทราบถึงตัวแปรที่มีอิทธิพล

และความส�าคัญต่อการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

อย่างแท้จริงสามารถจัดเรียงล�าดับความส�าคัญของตัวแปร

เหล่านั้นได้และท�าให้สามารถที่จะมุ่งเน้นหรือให้น�้าหนัก

ความส�าคัญกับตัวแปรได้อย่างถูกต้องและพร้อมที่จะน�า

ตวัแปรดงักล่าวไปสูก่ารสนบัสนนุหรอืพฒันาเพือ่ให้เกดิทนุ

ทางจิตวิทยาเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.	 ควรมีการติดตามผลของการพัฒนาทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวก	ทุก	3	เดือนหรือ	6	เดือน	เพื่อจะได้ทราบ

ว่าผลของการพัฒนาและการมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก	 

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
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การจัดการความรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Knowledge Management of the Sufficiency Economy Learning Centers

 in MahaSarakham Province

รังสฤษดิ์	สรรพอาษา1,	ทัชชวัฒน์	เหล่าสุวรรณ2

RangsaritSupha-arsa1,	TatchawatLoasuwan

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	มีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินงาน	ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	 เพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัด

มหาสารคาม	และเพือ่สังเคราะห์	รวบรวม	และประยกุต์ใช้องค์ความรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงในพืน้ทีจ่งัหวัดมหาสารคาม	พืน้ที่

เป้าหมาย	ได้แก่	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงบ้านดอนมัน	และศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านดอนแดง	

อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 ผู้ให้ข้อมูลหลัก	 ได้แก่	 ผู้อ�านวยการศูนย์และคณะกรรมการด�าเนินงานศูนย	์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์	แบบบันทึก	เครื่องบันทึกภาพ	และเทปบันทึกเสียง	รวบรวมข้อมูล	โดยวิธี

การสมัภาษณ์	สงัเกต	และประชมุกลุม่	(Focus	Groups)	วเิคราะห์ข้อมลูใช้พรรณนาวเิคราะห์	โดยท�าการวเิคราะห์ข้อมลู

และตรวจสอบข้อมูลไปพร้อม	ๆ	กัน

 ผลการวิจัย	พบว่า

	 1.	 สภาพการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	 กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน	และศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านดอนแดง	พบว่า	ปัจจุบัน	ทั้ง	2	ศูนย์ได้

รบังบประมาณสนบัสนนุจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นศูนย์ปราชญ์ของจงัหวดัมหาสารคาม	ท�าให้มคีวามพร้อม

ในการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อด�าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

	 2.	 การถอดบทเรียนองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	พบว่า	ศูนย์เรียนรู้

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน	มีองค์ความรู้ที่โดดเด่น	และเป็นตัวอย่างที่ดี	(Best	Practice)	คือ	“กระบวนการจัด

ฝึกอบรมของศูนย์ฯ”	ซึ่งมีองค์ประกอบ	5 ปัจจัย	คือ	หลักสูตรการฝึกอบรมีความเหมาะสม	ทีมวิทยากรมีความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์	ความพร้อมของศูนย์ฯ	ฝึกอบรม	การคัดเลือกเกษตกร	และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	ส่วน

ศนูย์เรียนรู้เกษตรกรรมย่ังยนืชมุชน	บ้านดอนแดง	อ�าเภอกนัทรวิชัย	จงัหวดัมหาสารคาม	มอีงค์ความรู้ทีโ่ดดเด่น	และเป็น

ตัวอย่างที่ดี	 (Best	Practice)	คือ	“การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”	ซึ่งมีองค์ประกอบ	3	ปัจจัย	คือ	

การปรับเปลี่ยนทัศนคติ	การวางแผนและการวิเคราะห์	และมีเทคนิค	องค์ความรู้	ภูมิปัญญาต่าง	ๆ

1	ศศ.ม.	(พัฒนาสังคม)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาสังคมศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	ปร.ด.	(สังคมวิทยา)	อาจารย์	สาขาสังคมศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 3.	 การสังเคราะห์	 รวบรวม	 และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัด

มหาสารคาม	มีดังนี้

	 	 3.1	 การสงัเคราะห์และรวบรวมองค์ความรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	คณะวจิยัได้สรปุ	องค์ความรูท้ีไ่ด้จากการศกึษา

ครั้งนี้	คือ	ศูนย์ฯ	การเรียนรู้ทั้ง	2	ศูนย์ฯ	มีองค์ความรู้เด่นแตกต่างกัน	คือ	ศูนย์ฯ	การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน

ดอนมัน	เด่นใน	“กระบวนการจัดการฝึกอบรม”	ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านดอนแดง	เด่นในเรื่ององค์ความ

รู้ของปราชญ์ชาวบ้าน	คือ	“การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า”	แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ	“พัฒนาเกษตรกร

ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมของแต่ละศูนย์ฯ	ให้ด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืน”	

	 	 3.2	 ส่วนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัด

มหาสารคามทั้ง	 2	 แห่งนั้น	 คณะผู้วิจัย	 ได้เสนอแนวทางประยุกต์ใช้ให้เกิด	 ความยั่งยืน	 ดังนี้	 เกษตรกรจะต้องรู้จัก 

ปรบัเปลีย่นแนวคดิและวเิคราะห์วางแผน	โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพ	และศนูย์เรยีนรูท้ีป่ระสบความ

ส�าเร็จ	จะต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับ	สามารถถ่ายทอดผ่านทีมวิทยากรที่ปฏิบัติได้จริง	พร้อมทั้งการสนับสนุนจากหน่วย

งานภายนอก	ที่เกินความสามารถของศูนย์ฯ	เช่น	งบประมาณ	เทคโนโลยี	องค์ความรู้ที่ต่อยอด

Abstarct

	 The	qualitative	research	aimed	to	investigate	the	current	conditions	of	knowledge	management	

of	the	sufficiency	economy	learning	centers	in	MahaSarakham	Province,	to	manage	the	knowledge	of	

the	Sufficiency	Economy	Learning	Centers	in	MahaSarakham	Province	and	to	synthesize,	collect	and	

apply	the	knowledge	body	of	the	Sufficiency	Economy	Learning	Centers	in	MahaSarakham	Province.	

The	research	sites	were	the	Sufficiency	Economy	Learning	Center	in	Ban	Don	Man	and	the	Sustainable	

Agricultural	 learning	Center	 in	Ban	Daeng,	Kantarawichai	District,	MahaSarakham	Province.	The	key	

informants	were	directors	and	members	of	the	sufficiency	economy	learning	centers.	The	research	

instruments	were	 an	 interview	 form	and	 a	 note	 taking	 form	 including	 video	 and	 voice	 recording.	 

The	data	was	collected	through	interview,	observation	and	focus	group	methods.	Descriptive	analysis	

was	employed	for	the	study.	

	 Results	of	the	research	are	as	follows.

	 1.	 The	findings	showed	that	the	two	Sufficiency	Economy	Learning	Centers:	Don	Man	and	Ban	

Daeng,	got	the	financial	support	from	the	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives	to	the	excellent	

Sufficiency	Economy	Learning	Centersin	Maha	Sarakham	Province.	

	 2.	 The	findings	indicated	that	the	Sufficiency	Economy	Learning	Center	in	Ban	Don	Man	is	the	

best	practice	center	for	knowledge	management.	The	knowledge	management	of	the	learning	center	

in	Ban	Don	Man	consisted	of	five	factors:	an	appropriatte	training	curriculum,	professional	trainers,	

facilities,	 selection	 of	 farmers	 (trainees)	 and	 government	 and	 private	 sector	 support.	Whereas,	 

he	knowledge	management	of	the	learning	center	in	Ban	Daeng	consisted	of	three	factors:	attitude,	
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analysis	and	plan,	and	techniques,	knowledge	and	local	wisdom.

	 3.	 The	analysis,	collection	and	application	of	the	knowledge	is	summarized	as	follows.

	 	 3.1	 The	findings	showed	that	the	knowledge	management	of	two	learning	centers	focused	

on	the	different	points.	The	Sufficiency	Economy	Learning	Center	in	Ban	Don	Man	focused	on	organizing	

and	providing	sufficiency	economy	training	courses	to	farmers,	whereas,	the	Sustainable	Agricultural	

learning	Center	in	Ban	Daeng	focused	on	local	philosophers

	 	 3.2	 Regarding	the	practical	application,	the	researchers	recommend	that	farmers	should	

adapt,	analyze	and	

	 	 3.3	 plan	human	resource	development	through	efficient	training	courses	with	professional	

trainers.	Additionally,	gGovernment	and	private	sectors	should	support	the	two	learning	centers	with	

finance,	technology	and	knowledge	transfer.

บทน�า

	 ค�าว่า	“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	เป็นปรัชญาที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 พระราชทานและพระ

ราชด�าริเพื่อช้ีแนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกร 

ชาวไทย	มาตัง้แต่	พ.ศ.	2517	ซึง่ตลอดระยะเวลาทีพ่ระองค์

ทรงครองราชย์	 ทรงได้น�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาปฏิบัติในพระราชกิจวัตร	 โดยทรงแสดงให้เห็นถึงความ 

พอเพียง	 ความพอดีในความเป็นอยู่	 ทรงใช้เหตุผลเป็น 

เครือ่งน�าทางตลอดเวลา	(สเุมธ	ตนัตเิวชกุล,	2549)	นอกจาก

นี	้หลังวิกฤตเศรษฐกิจทรงเน้นย�้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้

รอดพ้น	และสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภาย

ใต้กระแสโลกาภิวัตน์	และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอด

เวลา

	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการ

พฒันาทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการพึง่ตนเอง	ความพอมพีอกนิ	

พอมีพอใช้	การรู้จักความพอประมาณ	มีเหตุผล	การสร้าง

ภูมิคุ ้มกันที่ดี	 และตั้งตนอยู ่ในความไม่ประมาท	 โดย

ตระหนกัถงึการพัฒนาตามล�าดบัข้ันตอนทีถ่กูต้องตามหลกั

วิชาการตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการด�ารงชีวิต	

(ส�านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน	 กรมการพัฒนา

ชมุชน,	2549)	ซึง่เป็นปรชัญาชีถ้งึแนวการด�ารงอยูแ่ละการ

ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว	

ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ	หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นั้นมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่การวางแผนและการด�าเนินการ

ทุกขั้นตอน	ทั้งในส่วนบุคคลและองค์กร	และขณะเดียวกัน

จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในทุกระดับให้มี

ส�านกึในคณุธรรม	ความซือ่สตัย์สจุรติ	และให้มคีวามรอบรู้

ที่เหมาะสม	ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติ	

ปัญญาและความรอบคอบ	เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ

รองรบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็และกว้างขวางทัง้ด้าน

วตัถ	ุสงัคม	สิง่แวดล้อม	และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้

เป็นอย่างดี

	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	

9	(พ.ศ.	2545-2549)	ได้อญัเชิญ	“ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง”	

มาเป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ

ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการ	 โดย

ให้ความส�าคญักบัการแก้ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกจิให้ลลุ่วง	

และสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและมี

ภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจากภายนอก	 ขณะ

เดียวกันก็มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน	สังคม	

เศรษฐกิจ	 และส่ิงแวดล้อมเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย	และในปัจจุบันแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	(2550-2554)	ได้

ก�าหนดให้มีการพัฒนาประเทศโดยมุ่งสู่การเป็น	 “สังคม
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อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	 ภายใต้แนวปฏิบัติของ	 “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”	 ดังเช่นแผนพัฒนาต่าง	 ๆ	 ท่ีผ่านมา

จังหวัดมหาสารคาม	 เป็นจังหวัดหน่ึงของภาคอีสาน	 ที่มี

ประชากรส่วนใหญ่ประสบภาวะยากจน	 เป็นหน้ีสิน	 ท่ีท�า

กนิไม่เพยีงพอ	ทีท่�ากนิแห้งแล้งตลอดฤดกูาล	และประชากร

บางคนก็ตกอยู่ภายใต้การใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือย	 ไร้ทิศทางใน

การประกอบสมัมาชพี	ประชากรเหล่านีเ้มือ่ประสบกับทาง

ตันของชีวิตก็พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส	 จากความไม่รู้มาสู่

การเรียนรู้	 จากความเบื่อหน่าย	 ขี้เกียจ	 ไม่เอาการงาน	 

มาเป็นคนทีห่มัน่ฝึกฝนอบรมบ่มเพาะสตปัิญญา	ศกึษาเรยีน

รู ้จากรุ ่นเก่าสู ่การประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในรุ ่นใหม่	 

โดยการประกอบสัมมาชีพให้พอเหมาะ	 พอดี	 พอควรกับ

ศักยภาพของตนเอง	คนที่พลิกผันตัวเองเช่นนี้	ได้เป็นแบบ

อย่างของชาวบ้านในการด�าเนินชีวิต	 จนได้รับการขนาน

นามว่า	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 เช่น	 ก�านันอดิศร	 เหล่าสะพาน	

ประธานศนูย์การเรยีนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอเพยีง	บ้านดอน

มัน	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 และพ่อค�าพันธ	์ 

เหล่าวงษ	ีหมูท่ี	่2	ต�าบลศรสีขุ	อ�าเภอกนัทรวชิยัและบคุคล

ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเหล่าน้ี	 ได้ด�าเนินรอยตามแนวพระ

ราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 จนท�าให้มีชีวิต

ความเป็นอยูท่ีเ่รยีบง่าย	เป็นสขุ	ทัง้สขุภาพกายและสขุภาพ

ใจ	เศรษฐกจิในครวัเรอืนมพีออยู	่พอกิน	พอเหลอืได้จนุเจือ

เพ่ือนบ้าน	 แบ่งปันความรู้ในการด�าเนินชีวิตท่ีพอเพียงให้

แก่คนรอบข้างที่มีความสนใจใคร่รู้	จนกลายเป็นศูนย์เรียน

รู้ของชุมชน	 ยิ่งกว่าน้ัน	 ปราชญ์ชาวบ้านเหล่าน้ีได้รับการ

ยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านการเป็นผู ้น�าชุมชนที่

ประสบความส�าเรจ็ในการใช้ชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอ

เพียง	 โดยจะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและองค์กร

พฒันาเอกชนใด้ใช้ศนูย์การเรียนรูข้องปราชญ์ชาวบ้านเหล่า

นี้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนา

ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน

	 จากความส�าเรจ็ดงักล่าวข้างต้น	คณะวจิยัจงึมคีวาม

สนใจที่จะศึกษาการจัดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของ

ศูนย์การเรียนรู ้ด ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยศึกษาจาก 

ผูอ้�านวยการศนูย์	ซึง่เป็นบคุคลหลกัในการท�ากจิกรรมด้าน

เศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น	 และ

ระดับจงัหวดั	คณะกรรมการศนูย์ทัง้	2	แห่ง	รวมทัง้ผูม้ส่ีวน

กึ่ยวข้อง	 ซึ่งผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 นอกจากจะได ้

บทเรียนองค์ความรู ้ของคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชีวิตตามแนว 

พระราชด�าริในจังหวัดมหาสารคามแล้ว	 ยังสามารถน�าไป

ขยายผลสู่ประชาชนทั่วไปเพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการ

ด�าเนินชีวิตให้เหมาะสม	 ที่ส�าคัญคือ	 การพึ่งพาตนเองใน

สถานการณ์เศรษฐกจิและสังคมทีม่กีารผันผวนอย่างรุนแรง	

ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากลุ่มคนเหล่านี้สามารถ 

แก้ปัญหาและใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้

อย่างมั่นคง	 รวมทั้งผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 ยังสามารถ

ก�าหนดเป็นแนวนโยบายการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้

ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินงานของศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

	 2.		เพือ่ถอดบทเรยีนองค์ความรูข้องศูนย์การเรยีน

รู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

	 3.	 เพื่อสังเคราะห์	 รวบรวม	 และประยุกต์ใช้องค์

ความของศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในพืน้ทีจ่งัหวดั

มหาสารคาม

ขอบเขตการวิจัย

	 ศึกษาสภาพการด�าเนินงานของศูนย ์ เรียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดมหาสารคามในปัจจุบันว่ามี

การด�าเนินการในรูปแบบใด	มีกิจกรรมอะไรบ้างที่โดดเด่น	

มหีน่วยงานภายนอกเข้ามาสนบัสนนุหรอืเข้ามาเรยีนรูห้รอื

ไม่อย่างไร	จากนัน้คณะวจิยัจะด�าเนนิการถอดบทเรยีนองค์

ความรู ้เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้จากการศึกษาสภาพการ

ด�าเนินงาของแต่ละศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะพื้นที่	 โดยการจัดเวทีถอดบทเรียนองค์ความรู ้ 
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ซึง่องค์ความรูท่ี้ได้ในแต่ละเวท	ีคณะวจิยัจะน�ามาสงัเคราะห์

และรวบรวมเพือ่เผยแพร่ต่อสาธารณชน	โดยมขีอบเขตการ

วิจัยดังนี้

	 1.		ขอบเขตด้านเนือ้หา	คอืการวจิยัครัง้นี	้มุง่ศกึษา

เพื่อสังเคราะห์และถอดบทเรียนองค์ความรู้ของศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	 โดย

ใช้โมเดลหัวปลาทูเป็นกรอบความคิดในการถอดบทเรียน	

ซึ่งประกอบด้วย	หัวปลา	(Knowledge	Vision)	หมายถึง	

เป้าหมายของศูนย์เรียนรู้	ตัวปลา	(Knowledge	Sharing)	

หมายถึง	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และองค์ความรู้	 และ

หางปลา	(Knowledge	Assets)	หมายถึงองค์ความรู้ที่ได้

จากการถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่	

	 2.	 ขอบเขตด้านประชากร	 ประชากรที่ใช้ในการ

ศึกษาครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้อ�านวยการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	 รวมทั้งการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 เช่น	 เจ้าหน้าที่รัฐที่

เข้าไปส่งเสริมสนับสนุน	 คณะกรรมการศูนย์ฯ	 ผู้น�าชุมชน

ในพ้ืนที่	 รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง	 

2	แห่งอีกด้วย

	 3.	 ขอบเขตด้านพืน้ที	่คอื	ศนูย์การเรยีนรูท้ีเ่ก่ียวข้อง

กับการด�าเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง	 จังหวัด

มหาสารคาม	จ�านวน	2	แห่ง	ได้แก่	1)	ศนูย์การเรยีนรูช้มุชน

เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอ

กันทรวิชัย	 มีก�านันอดิศร	 เหล่าสะพานเป็นผู้อ�านวยการ

ศูนย์	2)	ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน	บ้านดอน

แดง	ต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	มีพ่อค�าพันธ์	เหล่าวงษี	

เป็นผู้อ�านวยการศูนย์

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key	informant)

	 การวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก	

(Key	informant)	ประกอบด้วยก�านันอดิศร	เหล่าสะพาน	

ผู้อ�านวยการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน

ดอนมัน	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 และคณะ

กรรมการด�าเนินงานของศูนย์ฯ	 นายค�าพันธ์	 เหล่าวงษี	 

ผู้อ�านวยการศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้าน

ดอนแดง	ต�าบลศรสุีข	อ�าเภอกนัทรวชิยั	และคณะกรรมการ

ด�าเนินงานของศูนย์ฯ

เครื่องมือในการวิจัย

	 เนือ่งจากการวจิยัในครัง้นี	้เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ	

ตวัผูวิ้จัยและผูร่้วมวจิยัถอืเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการเกบ็

รวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลู	ส�าหรบัเครือ่งมอืในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	มีดังนี้

	 1)	 แนวค�าถามประกอบการสมัภาษณ์	ซึง่เป็นแนว

ค�าถามเกี่ยวกับสภาพการด�าเนินงานปัจจุบันของศูนย์ฯ	

กิจกรรมของศูนย์ฯ	 การเข้ามาสนับสนุนของหน่วยงาน

ภายนอก	

	 2)	 เครือ่งบนัทกึเสียงและเครือ่งบันทกึภาพ	เพือ่ใช้

ส�าหรับบันทึกเสียงการสนทนาการสัมภาษณ์	 และบันทึก

ภาพกิจกรรม	 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ใช้ในการ

ศึกษาในครั้งนี้

	 3)	 แบบจดบันทึก	 โดยผู้วิจัยจะเตรียมไปส�าหรับ

การจดบันทึกภาคสนาม	(Field	note)	โดยคณะผู้วิจัยจะ

ท�าการจดบันทึกส่ิงที่สังเกตเห็น	 ค�าให้สัมภาษณ์และ

สนทนากลุ่ม	 ในช่วงแรกจะท�าการจดบันทึกอย่างย่อก่อน	

แล้วจงึน�ามาขยายความทนัทหีลงัการสมัภาษณ์และสนทนา

กลุ่ม	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การวิจัยในครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ทั้งนัก

วิจัย	 และผู้ร่วมวิจัย	 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	โดย

มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายรูปแบบ	ดังนี้

	 1)	 การวิจัยเอกสาร	 (Documentary	 research)	

โดยรวบรวมเอกสาร	ต�ารา	งานวิจัย	และวิทยานิพนธ์เกี่ยว

กบัศนูย์การถ่ายทอดองค์ความรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่เคยศึกษามาก่อน	
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	 2)	 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(Informal	and	indebt	interview)	

ผู้อ�านวยการศูนย์	 และคณะกรรมการด�าเนินงานของศูนย์

เรียนรู้ทั้ง	2	ศูนย์

	 3)		การจัดเวทีสังเคราะห์และถอดบทเรียนองค์

ความรูข้องศนูย์	โดยเร่ิมจากเป้าหมายของศูนย์ทีก่�าหนดไว้	

กิจกรรมของศูนย์ท่ีมีลักษณะโดดเด่นและสะท้อนความ

ส�าเรจ็ของศนูย์	โดยผ่านการบอกเล่าของผูเ้กีย่วข้องและบท

เรียนที่จะน�าไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณชน

	 4)	 การสนทนากลุ่ม	 (Group	discussion)	 คณะ 

ผูวิ้จัยจะท�าการสนทนาผูอ้�านวยการศนูย์และคณะกรรมการ

ด�าเนนิงานของศนูย์เรยีนรูท้ัง้	2	ศนูย์ทีใ่ช้เป็นกรณีศกึษาใน

ครั้งนี้

	 5)	 การบันทึกเสียงค�าสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม	

คณะผูว้จิยัจะใช้วธิกีารบนัทกึเสยีงเพือ่เป็นการช่วยความจ�า

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม	 ทั้งน้ี 

ผู้วิจัยจะท�าการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนเสมอ	 เมื่อได้รับ

อนุญาตจึงจะท�าการบันทึก		

	 6)	 การบันทึกภาพ	 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะใช้วิธี

การถ่ายภาพเพือ่น�ามาสะท้อน/เตอืนความจ�าเพือ่ให้ผูว้จิยั

สามารถระลกึถงึบริบท/บรรยากาศทีเ่กดิข้ึนโดยการสงัเกต	

และระหว่างการสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ ่ม	 หากจะมี

การน�าภาพถ่ายต่าง	 ๆไปใช้ในการยืนยันหรือใด	 ๆ	 ก็ตาม 

ผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ที่อยู่ในภาพก่อนเสมอ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเชิงคุณภาพน้ันมี

เป้าหมายเพ่ือจดัระบบของข้อมลู	เป็นกระบวนการวิเคราะห์	

สังเคราะห์	 เชื่อมโยง	หาข้อสรุป	ตีความหมายเพื่ออธิบาย

ปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างลึกซ้ึงในมุมมองของคนในที่

สามารถตรวจสอบได้และเชื่อถือได้	 (Denzin	&	Lincoln,	

2000)

	 ในการวิจัยคร้ังนี้	 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การ

พรรณนาวิเคราะห์เนื้อหาจากการตีความสร้างข้อสรุปจาก

ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งจากเอกสาร	การสัมภาษณ์	และการ

สังเกตการณ์	 โดยจะท�าการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบ

ข้อมูลไปพร้อม		ๆ	กัน	ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ผลการวิจัย

 1. สภาพการด�าเนนิงานของศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพียงในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม	 โดยเลือกศึกษาจาก

ศนูย์เรยีนรูชุ้มชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั	ต�าบลขาม

เรยีง	และศนูย์เรยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืชมุชน	บ้านดอนแดง	

ต�าบลศรีสุข	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

	 	 1.1	 สภาพการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู ้

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันพบว่า	 ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั	ได้ก่อตัง้เมือ่วนัที	่1	ธนัวาคม	

2548	 โดยเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก	เช่น	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน	อ�าเภอ

กันทรวิชัย	 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

มหาสารคาม	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2551	 ได้เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่	 โดยยึดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง	ของส�านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	ตั้งแต่	ปี	2551	โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนให้

เป็นศูนย์ปราชญ์	อบรมเกษตรกร

	 	 ปัจจบุนั	ศนูย์ตัง้อยูท่ีบ้่านเลขที	่25	หมู	่13	บ้าน

ดอนมัน	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด

มหาสารคาม	มกี�านนัอดศิร	เหล่าสะพาน	เป็นผูอ้�านวยการ

ศูนย์	และมีคณะกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า	7	คนร่วมเป็น

คณะกรรมการด�าเนนิงาน	โดยด�าเนนิกจิกรรมด้านเศรษฐกจิ

พอเพยีง	ได้แก่	ส�าหรับกจิกรรมของศนูย์	ประกอบด้วย	การ

เพาะเห็ดขอนขาว	เห็ดนางฟ้า	การเลี้ยงกบ	การเลี้ยงปลา

ดกุในบ่อซเีมนต์	และบ่อดนิ	การเล้ียงสกุร	การเลีย้งเป็ดเทศ	

การเลีย้งไก่พืน้เมอืง	การเลีย้งไก่งวง	ร้านค้าชมุชน	การเลีย้ง

โค	การท�าปุย๋ชวีภาพ	เกษตรอนิทรีย์	การปลกูผกัปลอดสาร

พษิ	การปรบัภมูทิศัน์จดัหน้าบ้านน่ามอง	เตาเผาถ่านน้า	ส้ม

ควันไม้	ไบโอแก๊ส	โรงสีข้าวกล้อง	และการ	ปลูกผักปลอด

สารพิษ	ซึ่งภายใต้กิจกรรมเหล่านี้	ท�าให้ศูนย์ท�าหน้าที่เป็น
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ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรในหลักสูตรต่าง	 ๆ	 เช่น	 หลักสูตร

การเพาะเห็ดขอนขาว	 เห็ดนางฟ้า	การเลี้ยงกบ	การเลี้ยง

ปลาดุกในบ่อซีเมนต์	 และบ่อดิน	 การเลี้ยงสุกร	 การเลี้ยง

เป็ดเทศ	การเลีย้งไก่พืน้เมอืง	การเลีย้งไก่งวง	ร้านค้าชมุชน	

การเลี้ยงโค	การท�าปุ๋ยชีวภาพ	เกษตรอินทรีย์	การปลูกผัก

ปลอดสารพษิ	การปรบัภมูทิศัน์จดัหน้าบ้านน่ามอง	เตาเผา

ถ่านน้า	ส้มควันไม้	ไบโอแก๊ส	โรงสีข้าวกล้อง	และการ	ปลูก

ผักปลอดสารพิษ	

	 	 ส่วนความพร้อมของศูนย์ในปัจจุบัน	 ศูนย์มี

อาคารฝึกอบรม	 1	 หลัง	 ที่รองรับผู้เข้าอบรมได้	 70	 คน	 

มีสถานที่พักเป็นอาคาร	 5	 หลัง	 รองรับผู ้เข้าอบรมได	้

ประมาณ	50	คน	มีโรงครัว	และห้องน้า	ที่เพียงพอต่อผู้เข้า

รับการฝึกอบรม	 มีฐานการเรียนรู้และแปลงสาธิตภายใน

ศูนย์	 มี	 สถานที่จัดกิจกรรมและ	มีวัสดุอุปกรณ์	ประกอบ	

การฝึกอบรมที่เหมาะสม

	 	 1.2	 สภาพการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู ้

เกษตรกรรมย่ังยืนชุมชนบ้านดอนแดงพบว่า	 ศูนย์เรียนรู้

เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน	 บ้านดอนแดง	 มีพัฒนามาจาก	 

จากประสบการณ์การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ของพ่อค�าพนัธ์	เหล่าวงษีซ่ึงต่อมาได้กลายเป็นแหล่งเรยีนรู้	

ฝึกอบรม	ศึกษาดูงานและเป็นต้นแบบการท�าเกษตรกรรม

ยั่ งยืนในเครือข ่ายเกษตรกรรมทางเลือก	 ภู มินิเวศ

มหาสารคาม	 ตั้งแต่ปี	 2546	 ต่อมา	 ได้รับคัดเลือกให้เป็น

เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของจังหวัด

มหาสารคาม	 และอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ	 ตั้งแต่	 ปี	 2549-2550	

ทั้งนี้	ศูนย์ฯ	ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนว

ทฤษฏีใหม่	โดยยดึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของสานกังาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตั้งแต่	ปี	2551

	 	 ปัจจุบันศูนย์ต้ังอยู ่ ท่ีบ้านเลขท่ี	 43	 หมู่	 2	

ต.ศรีสุข	 อ.กันทรวิชัย	 จ.มหาสารคาม	 มีนายค�าพันธ์	 

เหล่าวงษี	 เป็นผู ้อ�านวยการศูนย์และมีคัดเลือกคณะ

กรรมการด�าเนินงานไม่น้อยกว่า	 8	 คน	 ท�าหน้าที่ในการ

บริหารงานโดยด�าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนิน

ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 ได้แก่	 การท�าปุ๋ยน�้า

หมกัหอยเชอรีก่ารท�าน�า้หมกัสมนุไพรไล่แมลงการท�าน�า้ยา

ล้างจาน	การเล้ียง/ขยายพันธุก์บการขยายพนัธุพ์ชื	การเผา

ถ่านเพ่ือสกัดน�้าส้มควันไม้	 การท�าแปลงผักถาวรการเลี้ยง

จิง้หรดี	การท�าบ่อเลีย้งปลาดกุพลาสตกิ	การเพาะเหด็ขอน

จากขอนไม้	การปรบัปรงุพนัธุข้์าว	การผลติถงัหมกัก๊าซจาก

มูลสัตว์	 ภายใต้กิจกรรมเหล่านี้	 ท�าให้ศูนย์เป็นแหล่งฝึก

อบรมเกษตรกร	 ในหลักสูตร	 “เศรษฐกิจพอเพียงน�าสู่ 

การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองอย่างยั่งยืน”	(4	วัน	3	คืน)	 

โดยเนื้อหาหลักสูตร	 ประกอบด้วยการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ	

เกษตรกรรมยัง่ยนืคนืชวีติเกษตรกร	การท�าปุย๋น�า้หมกัหอย

เชอรี	่การท�าน�า้หมกัสมนุไพรไล่แมลงการท�าน�า้ยาล้างจาน	

การเลีย้ง/ขยายพนัธุก์บ	การขยายพนัธุพ์ชื	การเผาถ่านเพือ่

สกัดน�้าส้มควันไม้	การท�าแปลงผักถาวร	คุณธรรมน�าชีวิตสู่

เศรษฐกิจพอเพียง	การเลี้ยงจิ้งหรีด	หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	 การท�าบัญชีครัวเรือน	 การท�าบ่อเล้ียงปลาดุก

พลาสติก	 การเพาะเห็ดขอนจากขอนไม้	 สังคมไทยใส่ใจ

เศรษฐกิจพอเพียง	การปรับปรุงพันธุ์ข้าว	การผลิตถังหมัก

ก๊าซจากมูลสัตว์	

	 ส�าหรบัความพร้อมของศูนย์	ศูนย์มอีาคารฝึกอบรม

และห้องพักจานวน1หลังที่รองรับผู้เข้าอบรมได้ประมาณ	

50	คน	มห้ีองน้า	และวสัดุอปุกรณ์ทีเ่หมาะสมสาหรบัจัดการ

อบรม	มีฐานการเรียนรู้และแปลงสาธิตภายในศูนย์

	 2.	 การถอดบทเรียนองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	 โดยเลือก

ศกึษาจากศนูย์เรียนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั	

ต�าบลขามเรียง	 และศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน	

บ้านดอนแดง	ต�าบลศรีสุข	ดังนี้

  2.1 กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียงบ้านดอนมัน

		 	 	 การถอดบทเรียนศูนย ์ เรียนรู ้ชุมชน

เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอนมนั	โดยใช้โมเดลหวัปลาท	ูเป็นก

รอบความคิดในการศึกษาผลการวิจัย	มีดังนี้

	 	 	 2.1.1	 หัวปลา	 (Knowledge	 Vision)
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หมายถงึ	เป้าหมายของศนูย์เรยีนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอเพยีง

บ้านดอนมัน	 ต้องการให้เกิดขึ้น	 เมื่อเกษตรกรเข้ามาฝึก

อบรมตามหลกัสตูรฯ	ได้แก่	“เกษตรกรทีผ่่านการฝึกอบรม

จากศูนย์ฯ	ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด	และพัฒนาตนเองและ

ชุมชนให้พ่ึงตนเองได้	 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

ยั่งยืน”	

	 	 	 2.2.2	 ตัวปลา	(Knowledge	Sharing)	

หมายถึง	 กิจกรรมของศูนย์ฯ	 ที่เด่นและเป็นตัวอย่างที่ด	ี

(Best	 Practice)	 คือ	 “กระบวนการจัดการฝึกอบรมของ

ศูนย์”	 ซึ่งองค์ประกอบท่ีท�าให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียงบ้านดอนมัน	 ประสบความส�าเร็จจากการศึกษามี

ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 1)	 ศูนย์ฯ	 มีหลักสูตรการฝึก

อบรมมคีวามเหมาะสม	โดยศนูย์เรยีนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอ

เพียง	 ได้ก�าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสม	

หรือที่เรียกว่า	 หลักสูตร4วัน	 3คืน	 ซึ่งประกอบไปด้วยทั้ง

ภาคทฤษฎ	ีคอื	การให้ความรูเ้กีย่วกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอ

เพยีง	การท�าบญัชคีรวัเรอืน	และภาคปฏบิตัมิกีารฝึกปฏบิตัิ	

ในด้านการด�ารงชีพโดยพึ่งตนเอง	เช่น	เลี้ยงสัตว์,	ปลูกผัก,	

ท�าปุ๋ยหมัก,	ข้าวกล้อง	โดยปราศจากการใช้สารเคมี	พร้อม	

มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี	 เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจใน

การนีย้ดึปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงในเด�ารงชวีติอย่างยัง่ยนื	

		 	 	 	 2)	 ที ม วิ ท ย า ก ร 	 ซ่ึ ง มี ทั้ ง

ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง	 และการน�าเสนอ	 โดยทีม

วิทยากร	 ที่น�าโดยนายอดิศร	 เหล่าสะพาน	 ผู้อ�านวยการ

ศูนย์ฯ	เชี่ยวชาญสาขา	การพัฒนาชุมชน	การเปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิตสู ่เศรษฐกิจพอเพียง	 การเพาะกบ	 เลี้ยงสัตว์ป	ี 

(ไก่	เป็ด	ห่าน)	และการท�าเกษตรผสมผสานและทมีวทิยากร

ของศนูย์ทีม่ปีระสบการณ์จรงิโดยมเีทคนคิส�าคญั	คอื	เรยีน

รู้ด้วยตนเองโดยใช้วิถีชีวิต	หลักแนวคิด	และการปฏิบัติใน

การประกอบอาชีพ	 ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ทาง

ศูนย์ถนัด	 เช่น	การพึ่งตนเอง	การลดรายจ่าย	การเกื้อกูล

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 องค์กรชุมชนร่วมคิด

ร่วมท�าร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาโดยการปฏิบัติพัฒนา 

องค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา	 พัฒนาตนเองตามหลักวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่

	 	 	 	 3)	 ความพร้อมของศูนย์เรียนรู้

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน	 จากการที่ศูนย์ฯ	 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	ทั้งในส่วนงบประมาณฝึกอบรม	และงบ

ประมาณปรับปรุงศูนย์ฯ	ท�าให้ศูนย์ฯ	มีความพร้อมเหมาะ

สมในการฝึกอบรมเกษตรกรเป็นอย่างมาก	เช่น	ทีฝึ่กอบรม	

ทีพ่กั	โรงอาหาร	อยูบ่รเิวณใกล้กนั	การเดนิทางไปมาสะดวก	

ความปลอดภัยสูง	

	 	 	 	 4)	 การคัดเลือกเกษตรกรเข้า 

ฝึกอบรมถือเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งท่ีท�าให้ศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน	ประสบความส�าเร็จ

โดยวิธีการคัดเลือกจะมีอยู ่หลากหลาย	 แต่จะเน้นที	่ 

“ตัวเกษตรกร”	ที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง	เพื่อด�ารงชีวิต

โดยการพึ่งตนเองโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เช่น	

ประชาสมัพนัธ์กบัผูน้�าชมุชน	หน่วยงานราชการ	คดัเลอือก

จากผู้มีแนวคิดที่จะใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 ดังตัว

ปราชญ์ชาวบ้าน	 หรือวิธีบอกต่อจากเกษตรกรที่เคยผ่าน

การฝึกอบรมของศูนย์ฯ	 จะเห็นได้ว่า	 “วิธีการ”	 คัดเลือก	

“เกษตรกรท่ีเข้าอบรม”	 จะตรงกับแนวคิดของศูนย์และ

ท�าให้การฝึกอบรมประสบความส�าเร็จ

		 	 	 	 5)	 การสนบัสนนุจากหน่วยงาน

ภายนอก	การด�าเนนิงานของศนูย์เรียนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอ

เพียงบ้านดอนมัน	 จะไม่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนิน

งาน	 หากปราศจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	

ศูนย์ฯ	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	 การฝึกอบรม	 

การสนบัสนนุวทิยากรจาก	“โครงการพัฒนาการเกษตรตาม

แนวทฤษฎีใหม่	โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 2.1.3	 หางปลา	(Knowledge	Assets)

หมายถึง	องค์ความร้ทีไ่ด้จากการถอดบทเรียน	“ศนูย์เรยีนรู้

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ ้านดอนมัน	 ต.ขามเรียง	

อ.กันทรวิชัย	 จ.มหาสารคาม”	 คือ	 “กระบวนการจัดฝึก
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อบรมของศูนย์ฯ”	 ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี	 (Best	 Practice)	 

ที่ประสบความส�าเร็จ	5	ปัจจัย	คือ	หลักสูตรการฝึกอบรมี

ความเหมาะสม	 ทีมวิทยากรมีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์	 (ทฤษฎีปฏิบัติ)	 ความพร้อมของศูนย์ฯ	 

ฝึกอบรม	(เคร่ืองอ�านวยความสะดวก)	การคดัเลอืกเกษตกร	

(ตรงกบัแนวคดิ/ปรชัญาของศนูย์ฯ)	และการสนบัสนนุจาก

หน่วยงานภายนอก	(ส่วนราชการต่าง	ๆ	และเอกชน)	

  2.2 กรณศีนูย์เรยีนรูเ้กษตรกรรมย่ังยืนชมุชน

บ้านดอนแดง

	 	 	 การถอดบทเรียนองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้

เกษตรกรรมยัง่ยนืชมุชนบ้านดอนแดง	ต.ศรสีขุ	อ.กันทรวชัิย	

จ.มหาสารคาม	 โดยการถอดบทเรียนในการวิจัยครั้งนี้	 

ใช้โมเดลหัวปลาทู	 เป็นกรอบความคิดในการถอดบทเรียน	

ดังนี้

	 	 	 2.2.1	 หัวปลา	 (Knowledge	 Vision)	

ในที่นี้	 หมายถึงกิจกรรมของศูนย์ฯ	 บ้านดอนแดง	 ซ่ึงเป็น

ศูนย์ในเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	 จังหวัดมหาสารคาม	 

ซึ่ งศูนย ์ที่ เป ็นเครือข ่ายปราชญ ์ชาวบ ้านจะต ้องม	ี 

“องค์ความรู”้	ทีจ่ะถ่ายทอดให้กับเกษตรกรทีเ่ข้ารบัการฝึก

อบรม	 ซึ่งคณะวิจัย	 เห็นว่า	 องค์ความรู้ที่เด่นและจะเป็น

ประโยชน์กับเกษตรกร	 คือ	 “การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่

ให้เกดิประโยชน์สงูสุด”	จงึเป็นโจทย์ทีค่ณะวจิยัต้องการค�า

ตอบ

	 	 	 2.2.2	 ตัวปลา	(Knowledge	Sharing)

เป็นส่วนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ลงพ้ืนที่ไปศึกษา	

เก็บข้อมูล	 จัดเวที	 โดยให้ผู้เข้าร่วมเวทีเล่าเรื่อง	 (Story	

Telling)	 ซึ่งคณะวิจัย	 พบว่า	 “องค์ความรู้ท่ีเด่นและเป็น

ตัวอย่างที่ดี	(Best	Practice)	คือ	“การจัดการทรัพยากรที่

มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”	 ศูนย์ฯ	 มีองค์ความรู้	 เรื่องนี้

ค่อยข้างเด่น	 จากการศึกษา	 พบว่า	 ปัจจัยท่ีท�าให้การ 

จัดการฯ	ประสบความส�าเร็จ	มีดังนี้

	 	 	 	 1)	 การปรบัเปลีย่นทศันคตขิอง

ตัวเกษตกร	 จาการสัมภาษณ์และเปิดเวทีแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้กับศูนย์ฯ	คณะวิจัย	พบว่า	ปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งที่ท�าให้

ตัวเกษตกรกรประสบความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	การปรับเปลี่ยนทัศนคติ

	 	 	 	 2)	 การวางแผนการใช้ทรพัยากร

ของเกษตรกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ทรัพยากรของ

เกษตรกรแต่ละคนมีไม่เท่ากัน	 ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน	แหล่งน�้า	

สิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ 	แต่ปัจจัยที่ส�าคัญ	คือ	เกษตรกรต้องรู้จัก

วางแผนการใช ้ทรัพยากรที่มีอยู ่ ให ้คุ ้มค ่า	 และเกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ	ในทีน่ีจ้ะยกตวัอย่างการวางแผนการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพ่อค�าพันธ์	 

เหล่าวงษี	พ่อค�าพันธ์	มีที่ดินจ�านวน	6	ไร่	2	งาน	ได้แบ่ง

ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อย่างคุ ้มค่า	 อย่างคร่าว	 ๆ	 ดังนี้	 

แหล่งน�้า	 2	 ไร่ครึ่ง/	 ท�านา	 1	 ไร่ครึ่งปลูกไม้ผล	 1	 ไร่/	 

ปลูกผักสวนครัว	 2	 งานที่อยู่อาศัย	 1	 ไร่โดยการจัดการฯ	 

ใช้แนวคิด	 เกษตรผสมผสาน	 ให้มีที่ท�ากิน/แหล่งน�้า	 ที่อยู่

อาศัย	 เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน	 โดยยึดหลัก	 “ปลูกทุกอย่าง 

ทีก่นิ	และกนิทกุอย่างทีป่ลกู”	เหลอืจดัแบ่งปันให้ผูอ้ืน่	และ

จ�าหน่าย	พอมีเงินใช้

		 	 	 	 3)	 เทคนคิองค์ความรู	้ภมูปัิญญา

ด้านต่าง	 ๆ	 ในการช่วยเสริมให้เกษตกรท�าการเกษตรที่

ยั่งยืน	 ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	 ลดต้นทุน	 และเน้นการพึ่ง

ตนเองเป็นหลัก	 เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด	พ่อค�าพันธ์	 มีเทคนิคต่าง	 ๆ	 

ทีจ่ะน�ามาเป็นตวัอย่างให้กบัเกษตรกร	เช่น	ปุย๋หมักชวีภาพ,	

น�า้หมกัสมุนไพรไล่แมลง, น�า้ส้มควนัไม้,	ปุย๋น�า้สกดัจากมลู

สัตว์,	 การท�าแปลงถาวร,	 หลุมพอเพียง,	 เพาะเห็ดจาก 

ขอนไม้,	 ปุ ๋ยน�้าหมักหอยเชอรี่	 และปลูกข้าวต้นเดียว	 

ซ่ึงเทคนิคเหล่าน้ี	 เกษตรกรสามารถเรียนรู้และใช้วัสดุใน

ท้องถิ่น	ท�าเองได้ทั้งหมด	องค์ความรู้ต่าง	ๆ	

	 	 	 2.2.3	 หางปลา	(Knowledge	Assets)

องค์ความรู ้ที่ ได ้จากการถอดบทเรียน	 “ศูนย์เรียนรู ้

เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน	บ้านดอนแดง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	

จงหวัดมหาสารคาม”	คือ	“การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด”	ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี	(Best	Practice)

จะประสบความส�าเร็จได้	 ต้องประกอบด้วย	3	ปัจจัย	คือ	
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การปรบัเปลีย่นทศันคต	ิการวางแผนและการวเิคราะห์	และ

มีเทคนิค	องค์ความรู้	ภูมิปัญญาต่าง	ๆ 	ซึ่งคณะผู้วิจัยจะน�า

ไปเผยแพร่ต่อไป	

	 3.		การสังเคราะห์	 และรวบรวมองค์ความรู้ของ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	

โดยเลอืกศกึษาจากศนูย์เรียนรูช้มุชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้าน

ดอนมัน	ต�าบลขามเรียง	และศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน

ชุมชน	บ้านดอนแดง	ต�าบลศรีสุข	สรุปได้ดังนี้

	 	 การสงัเคราะห์และรวบรวมองค์ความรูเ้ศรษฐกจิ

พอเพียง	คณะผู้วิจัยได้สรุป	องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา

ครั้งนี้	 ได้แก่	 “กระบวนการจัดฝึกอบรม”	ของศูนย์เรียนรู้

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 บ้านดอนมัน	 อ.กันทรวิชัย	

จ.มหาสารคาม	 และ	 “การใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่ให้เกิด

ประโยชน์คุ้มค่า”	ของศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน	

บ้านดอนแดง	อ.กนัทรวชัิย	จ.มหาสารคาม	ซ่ึงทัง้สองศนูย์ฯ	

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ต่าง	ๆ 	จาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผ่านทางส�านกังานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	(ปีงบประมาณ	2551-2553)

 ศูนย์ฯ	 การเรียนรู้ทั้ง	 2	 ศูนย์ฯ	 มีองค์ความรู้เด่น 

แตกต่างกนั	ศนูย์ฯ	การเรยีนรูชุ้มชนเศรษฐกจิพอเพยีงบ้าน

ดอนมนั	เด่นใน	“กระบวนการจัดการฝึกอบรม”	ศนูย์เรียนรู้

เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านดอนแดง	 เด่นในเรื่ององค์

ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน	 คือ	 “การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

ให้เกดิประโยชน์คุม้ค่า”	แต่มเีป้าหมายเดยีวกนัคอื	“พฒันา

เกษตรกรทีไ่ด้รบัคดัเลอืกเข้าฝึกอบรมของแต่ละศนูย์ฯ	 ให้

ด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืน”	

	 จากบทเรียน	 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้ง	

คณะผู้วิจัย	 จึงได้เสนอแนวทางประยุกต์ใช้ให้เกิดความ

ยั่งยืน	 โดยด้านเกษตร	 เกษตรกรแต่ละจะต้องมีการ 

ปรบัเปลีย่นทศันคต	ิรูจ้กัวเิคราะห์วางแผน	เชือ่มัน่ในตนเอง	

กล้าที่จะทดลองท�าและด้านศูนย์ฝึกอบรม	 จะต้องมีทีม

บริหารและทีมวิทยากรที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ	 เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรผู้เข้ารับการอบรมได้

เรียนรู ้	 รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอกตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย

	 จากผลการวิจัย	 การจัดการความรู้เศรษฐกิจพอ

เพียงของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	

โดยเลือกพื้นที่วิจัย	2	แห่ง	คือ	ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียงบ้านดอนมัน	 และ	 ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน

ชมุชน	บ้านดอนแดง	อ�าเภอกนัทรวชัิย	จงัหวดัมหาสารคาม	

ผลการวิจัยพบองค์ความรู้ที่จะน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

	 1.	 เกษตรกร	ในทีน่ีห้มายถงึ	เกษตรกรทีเ่ข้าอบรม

จากทั้ง	 2	 ศูนย์	 หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจจะปรับเปลี่ยนวิธี

คิด	 โดยยึดหลัก	 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นหลัก 

ในการด�าเนินและพัฒนาชีวิตได ้อย ่างยั่งยืน	 ต ้องมี 

องค์ประกอบอยู่	2	ประการ	

	 	 1.1	 การปรับเปลี่ยนทัศนคติ	 ในการลงพื้นที่

ของคณะผูว้จิยั	จากการสมัภาษณ์	แลกเปลีย่น	และเปิดเวที

ร่วมกับคณะกรรมการของทั้ง	 2	ศูนย์	 เกษตรกรที่ประสบ

ความส�าเรจ็ในการใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการ

ด�าเนนิชวีติ	หรอืผูอ้�านวยการศนูย์ทัง้	2	ศนูย์	คอื	ก�านนัอดศิร	

เหล่าสะพาน	 ผู้อ�านวยการศูนยเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอ

เพียงบ้านดอนมัน	และพ่อค�าพันธ์	เหล่าวงษี	ผู้อ�านวยการ

ศูนย์เรียนเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านดอนแดง	 ให้ข้อมูล

ตรงกนัว่า	การปรบัเปล่ียนทศันคต	ิหรอืวธิคีดิของเกษตรกร	

เป็นส่ิงส�าคัญที่ สุด	 เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

เป็นแนวคดิทีท่วนกระแสกบัระบบเศรษฐกจิปัจจบุนั	ระบบ

เศรษฐกิจปัจจุบันเป็นวัตถุนิยม	ระบบเงินตรา	เป็นตัวชี้วัด

ในการด�ารงชวีติทีป่ระสบความส�าเรจ็	เช่น	มบ้ีานขนาดใหญ่	

รถยนต์ราคาแพง	 หรือมีเงินฝากในธนาคาร	 เป็นต้น	 

แต่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เน้นความพออยู่พอกิน	 โดย

การพึ่งตนเอง	เช่น	ท�านา	ปลูกผัก	เลี้ยงสัตว์	ตามศักยภาพ

ของตัวเอง	เหลือกินค่อยแบ่งปันคนอื่นและขาย	เพื่อมีเงิน

เกบ็ออมไว้ในยามจ�าเป็น	เจบ็ป่วย	การท�างานทกุอย่างเป็น

แรงงานของคนในครอบครวัเป็นหลัก	พึง่เทคโนโลยทีีท่�าเอง

ได้	 ควบคุมได้	 มีวัสดุและทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบ	
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จะเห็นได้ว่า	 แนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลัก	 (ทุนนิยม)	 กับ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 จะมีความแตกต่างกัน

อย่างมาก	ฉะนั้น	เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด	และเชื่อ

มั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 จึงจะสามารถด�ารงชีวิต

โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความส�าเร็จได้

	 	 1.2	 การวิเคราะห์และการวางแผน	 หลักการ

ส�าคัญอย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	 

“การเรียนรู้”	 เกษตรกรที่จะประสบความส�าเร็จในการใช้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชวิต	จะต้องมี

กระบวนการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา	 โดยหลักการเรียนรู้ที่

ส�าคญั	คอื	ยดึ	“ปัญหา”	เป็นหลกั	เกษตรกรต้องรูว่้าปัญหา

ที่ประสบอยู่	 คือ	 อะไร	 เช่น	 ท�างานทุกวัน	 มีความขยัน	 

มีรายได้ประจ�าเดือน	แต่ก็ยังมีหนี้สิน	ครอบครัวไม่มีความ

สุข	 ถ้าเกษตรกรจะเข้าใจ	 ต้องเรียนรู้จากคนที่เขามีปัญหา

มาก่อน	แล้วเขาแก้ปัญหาอย่างไร	สิ่งส�าคัญ	คือ	ต้องน�ามา

วิเคราะห์และวางแผนต่อให้ได้	 ว่าจะท�าอย่างไรต่อไป	 

ศูนย์เรียนรู ้	 บ้านดอนมันและบ้านดอนแดงมีการสรุป 

บทเรียน	เรือ่งการเรยีนรูต่้าง	ๆ 	ให้กบัเกษตรกรทีเ่ข้ารบัการ

อบรมโดยตลอด	 เช่น	 ประวัติชีวิตของผู้อ�านวยการศูนย์	

(ก�านนัอดศิร	และพ่อค�าพนัธ์)	เป็นบทเรยีนในการเรยีนรู้ให้

กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี	 ในการแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 หรือ	

เทคนคิการจดัการทรพัยากรอย่างคุ้มค้า	(ดนิ,	น�า้)	กจิกรรม	

1	 งาน	 1	 แสน	 หรือองค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 ของศูนย์	 เช่น	 

การเลี้ยงสัตว์	 การปลูกผัก	 ปุ๋ยหมัก	 น�้ายาไล่แมลง	 ซึ่งจะ

เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์และวางแผน	 โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู ้ต ่อเกษตรกรได้เป็นอย่างดี	 หาก

เกษตรกรรู้จักปรับตัวและปรับใช้	 ก็สามารถพึ่งตนเองได้

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

	 2.	 ศนูย์เรียนรู	้ในทีน่ี	้หมายถงึ	ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

พอเพียงบ้านดอนมัน	และบ้านดอนแดง	อ�าเภอกันทรวิชัย	

จังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงมีการอบรมเกษตรกรโดยม ี

เป้าหมายให้เกษตรกรทีผ่่านการอบรม	น�าปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต	 ให้อยู่ดีมีสุข	 สมดุล	

มัน่คง	ยัง่ยนื	ซึง่ศนูยเรยีนรูท้ัง้	2	ศนูย์	มผีลงานโดดเด่นและ

ประสบความส�าเรจ็ได้	มอีงค์ประกอบทีส่�าคญัอยู	่2	ประการ	

คือ	

	 	 2.1	 ทมีวทิยากร	ศนูย์เรยีนรูบ้้านดอนมนัและ

บ้านดอนแดง	มีทีมวิทยากรที่มีคุณภาพ	หมายถึงมีความรู้

ในทางทฤษฎี	สามารถถ่ายทอดต่อเกษตรกรได้	และได้ปฏิบตัิ

จริงในพื้นที่จนประสบความส�าเร็จ	 แต่ละศูนย์จะมีทีม

วิทยากร	 อยู่	 4-5	 คน	 เป็นวิทยากรหลัก	 แต่ละคนจะ 

รบัผดิชอบหน้าทีแ่ตกต่างกนัไปในการฝึกอบรมในหลกัสตูร	

(3	วัน	4	คนื)	นอกจากนัน้	ยงัมอีงค์ประกอบรองลงไป	เช่น	

หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมทัง้เนือ้หาและกจิกรรมต่าง	ๆ 	เน้น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง	ท�าให้เกษตรกรที่

เข้ารับการฝึอบรมเกิดความประทับใจและน�าไปปฏิบัติ 

ได้จริง	 ดังตัวอย่างจากการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ	สาขาวชิารฐัศาสตร์	ชัน้ปีที	่4	(ภาคปกต)ิ	ได้ตดิตาม

ผลเกษตรกรที่ผ่านการอบรม	 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียงบ้านดอนมัน	 จ�านวน	 152	 คน	 ในปีงบประมาณ	

2556	พบว่า	

	 	 	 2.1.1	 องค์ความรูท้ีไ่ด้จากการฝึกอบรม

โครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	โดยยึดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม	 คิดเป็นร้อยละ	 94.48	 แต่

เมื่อแยกรายกิจกรรมที่อบรม	พบว่า	การท�าปุ๋ยชีวภาพ/น�้า

หมักชีวภาพ	 ร้อยละ	 100	 การขยายพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว	์ 

ร้อยละ	98.03	การท�าน�้ายาล้างจาน	ร้อยละ	98.03	การใช้

สมุนไพรและสารไล่แมลง	ร้อยละ	97.37	การท�าบัญชีครัว

เรือน/บัญชีฟาร์ม	ร้อยละ	100	การแปรรูปผลผลิต	ร้อยละ	

76.32	การเพาะเห็ด	ร้อยละ	100	การเผาถ่าน/น�้าส้มควัน

ไม้	ร้อยละ	97.37	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	

81.58	และการรวมกลุ่ม	ร้อยละ	96.05

	 	 	 2.1.2	 การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน	ในภาพรวม	คิดเป็นร้อยละ	80.12	แต่เมื่อ

แยกรายประเด็น	 พบว่า	 กรรมวิธีการผลิตปัจจัยทางการ

เกษตร	เช่น	ปุย๋ชีวภาพ	เมลด็พนัธุ	์ฯลฯ	ร้อยล	76.32	ผลติ/

แปรรูปผลิตภัณฑ์ไว้ใช้เอง	 เช่น	 ถ่าน	 น�้ายาอเนกประสงค	์

ฯลฯ	 ร้อยละ	 64.47	 ปลูกพืชผักเพื่อบริโภคหรือจ�าหน่วย	
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ร้อยละ	 93.42	 ท�าอาชีพอื่นเสริมหรือท�างานอดิเรก	 เช่น	

เลี้ยงสัตว์	รับจ้าง	ฯลฯ	ร้อยละ	95.40	เริ่มต้นลดค่าใช้จ่าย

ในครัวเรือน	เช่น	ค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่าบุหรี่	ค่าสุรา	ค่าซื้อหวย	

ฯลฯ	ร้อยละ	96.05	ท�าบญัชคีรวัเรอืน	ร้อยละ	94.74	มกีาร

แบ่งปันพื้นท่ีท�าการเกษตรตามทฤษฎีใหม่	 เช่น	 เกษตร

อนิทรีย์	เกษตรแบบผสมผสาน	เกษตรทฤษฎใีหม่	วนเกษตร	

และเกษตรธรรมชาติ	 ฯลฯ	 ร้อยละ	 73.03	 สามารถน�า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่		ๆ	เช่น	การท�า

สารไล่แมลง	 น�้าส้มควันไม้	 ปุ๋ยหมักชีวภาพ	 ทอเสื่อกก	 

จักรสาน	การเพาะเห็ด	โครงการ	1	ไร่	1	แสน	พลังงานแสง

อาทิตย์	ร้อยละ	46.05	

	 จากผลดังกล่าวน้ี	 ยืนยันได้ว่า	 ทีมวิทยากรมีส่วน

ส�าคญัเป็นอย่างยิง่ทีท่�าให้การฝึกอบรมประสบความส�าเร็จ

	 	 2.2	 องค์ความรูศ้นูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง

บ้านดอนมันและบ้านดอนแดง	มีองค์ความรู้ที่น�าไปปฏิบัติ

ได้อย่างพอเพยีงส�าหรบัเกษตรกรทีเ่ข้าฝึกอบรม	องค์ความรู้

จะสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	เน้นการพึ่ง

ตนเอง	ลดรายจ่าย	เพิม่รายได้	เช่น	การเลีย้งสตัว์	ประกอบ

ด้วย	 หมูหลุม	 เลี้ยงกบ	 เลี้ยงปลาในบ่อดิน	 เลี้ยงจิ้งหรีด	 

เล้ียงสตัว์ปีก	(ไก่,เป็ด,ห่าน)	ฯลฯ	การปลกูพชื	ประกอบด้วย	

การท�านาต้นเดยีว	ปลกูผกัสวนครวั	ปลอดสารพษิ)	ปลกูไม้

ยืนต้น	ฯลฯ	และองค์ความรู้/เทคนิค/สูตรต่าง	ๆ	ประกอบ

ด้วย	 การท�าข้าวกล้อง	 ข้าวฮาง	 ปุ๋ยชีวภาพ	 น�้าส้มควันไม้	

น�้ายาล้างจาน	ฮอร์โมนยอดพืช	สูตรอาหารปลา	(ปลานิล,	

ปลาดุก)	ฯลฯ	

	 จะเห็นได้ว่า	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 ที่จะ

ประสบความส�าเร็จได้	โดยเป็นแหล่งเรียนรู้	และฝึกอบรม	

จะต้องประกอบด้วยสิ่งส�าคัญ	2	ประการ	คือ	ทีมวิทยากร	

และองค์ความรู้

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 จากผลการวิจัยในครั้งนี้	คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ในการน�าผลไปใช้	ดังนี้

	 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับเกษตรกร

	 	 จากผลการวิจัยในครั้งน้ี	 เป็นที่ยืนยันได้อย่าง

ชัดเจนว่า	 เกษตรกรต้องปรับเปล่ียนวิธีคิด	 และรู ้จัก

วิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความ

คุ้มค่า	 รวมทั้งจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา	 

จงึจะสามารถด�ารงชวีติโดยใช้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงให้

ประสบความส�าเร็จได้ดังนั้น	เกษตรกรทั่วไปที่สนใจในการ

ด�ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 จะต้องให้

ความส�าคัญที่สุดกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตน	 

การรู้จักวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด	ที่ส�าคัญจะต้องหาโอกาสในการเข้ารับ

การอบรมเพื่อเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน

พื้นที่ใกล้เคียง

	 2.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจ 

พอเพียง	

		 	 บทเรียนที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยใน

ครั้งนี้	 ที่พบว่า	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน

และบ้านดอนแดง	 ประสบความส�าเร็จในการฝึกอบรม

เกษตรนั้น	 เงื่อนไขที่ส�าคัญอย่างมาก	 คือ	 ทีมวิทยากรที่มี

คุณภาพ	มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	จัดเนื้อหา

หลักสูตรให้ตรงความต้องการของเกษตรกรผู้เข้าอบรม	 

ดังน้ัน	 กลุ่มหรือองค์กรชาวบ้านที่ก�าลังรวมตัวกันด�าเนิน

กิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 หากต้องการ

เป็นศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงทีป่ระสบความส�าเรจ็	จะ

ต้องให้ความส�าคัญกับทีมบริหารและทีมวิทยากรที่มี

คุณภาพ	จึงจะได้รับการยอมรับจากเกษตรกรผู้เข้าอบรม	

	 3.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 	 ข้อค้นพบในการวิจัยในครั้งน้ี	 ปัจจัยที่ส�าคัญ

อย่างหนึ่งที่ท�าให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประสบ

ความส�าเร็จคือ	 การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ในที่สุด	ดังนั้น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่ว่าจะเป็น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซ่ึงมีบทบาทหลักในการ 

ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์เรียนรู ้เรียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียง	 หรือที่เรียกว่า	 ศูนย์เครือข่ายปราชญ ์
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ชาวบ้าน	หน่วยงานทางการศกึษา	เช่น	กศน.	มหาวทิยาลยั	

วิทยาลัย	 และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

ควรให้การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรพัฒนา

ตนเอง	รวมกลุ่มเป็นศูนย์เรียนรู้	และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อ

สร้างความเข้มแขง็ให้กบัศนูย์เรยีนรูท้ีม่อียูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบ

ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สุเมธ	ตันติเวชกุล.	(2549).	ชีวิตพอเพียง.	นิตยสารแพรว,	รายปักษ์	(25	พฤษภาคม),	254-258.

ส�านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน,	การพัฒนาชุมชน,	กรม.	(2549).	คู่มือการสร้างวิถีพอเพียงตามแนวพระราช 

 ด�าริฯ.	กรุงเทพมหานคร	:	กรมพัฒนาชุมชน	ส�านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน.

Denzin,	N.	K.	and	Lincoln,	Y.	S.	(editors).	(2000).	Handbook of Qualitative Research Second	Edition.	 

	 California	:	SAGE.	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

233

สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ

เทียบเคียงสมรรถนะ

State, Associated Problems, Needs and Guidelines of interal assurance 

System by applying benchmarking process at Faculty of Natural Science 

in Champasack University, Loa.

อินทะแสง	อินทราชา1,	ญาณภัทร	สีหะมงคล2

Inthaseng	Inthalaxa1,	Yannapat	Srihamongkol2

บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 อุปสรรค	 ความต้องการ	 และแนวทาง 

การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยจ�าปาสักสอบถามคิดเห็นของบุคลากร 

เกีย่วกบัการน�าองค์ประกอบและตวับ่งชีข้องศนูย์ประกันคณุภาพการศกึษามาด�าเนนิการประกันคณุภาพภายในคณะ	และ	

2)	ร่างระบบการประกันคุณภาบภายในฯ	โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ	มี	3	ขั้นตอน	กลุ่มผู้ให้

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. สภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 อุปสรรค	 ความต้องการ	 และแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยจ�าปาสักได้แก่ด้านสภาพปัจจุบัน	 คือ	 ตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในคณะและมีชื่อเรียกว่าหน่วยงานประกันคุณภาพภายในและน�าใช้องค์ประกอบและตัวตัวบ่งชี้ของ

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการด�าเนินการประเมินภายในคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	 ด้านปัญหาอุปสรรค	

ได้แก่	บคุลากรทีเ่กีย่วข้องยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการประกนัคณุภาพภายในคณะบคุลากรยงัไม่เหน็ความส�าคญั

หรือความตระหนักต่อการประกันคุณภาพภายในคณะขาดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนในการด�าเนินงานประกัน

คณุภาพภายในคณะและงบประมาณและสิง่อ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิการประกนัคุณภาพในมจี�านวนไม่เพยีงพอ

1	นิสิตปริญญาเอกสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตรจารย์	คณะคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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กับความต้องการในการด�าเนินงานตามแผนที่วางไว้	และด้านความต้องการ	และแนวทางการพัฒนาระบบฯ	ได้แก่	จัดให้

มกีารจดัท�าเวบ็ไซต์ของคณะวทิยาศาสตร์ธรรมชาตเิพือ่เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัคณะ	และอบรม

อาจารย์ในหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ�าหลักสูตรเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการตวจประเมิน	 เพราะว่าจะท�าให้มีความรู้ความ

เข้าใจว่าองค์ประกอบหลักสตูรเป็นอย่างไรและสามารถน�าเอาไปบรหิารหลกัสตูรให้ได้องค์ประกอบ	พร้อมทัง้สามารถเขยีน

รายงานการประเมินตนเอง	(SAR)	ได้อย่างถูกต้อง	

 2.	 ร่างองค์ประกอบและตัวบ่งชี้	 การประกันคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก

โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ	ประกอบด้วย	9	องค์ประกอบ	และ	33	ตัวบ่งชี้	

 ค�าส�าคัญ :	การประกันคุณภาพายใน,	กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ,	มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก

Abstract

	 The	purposes	of	this	study	were	to	1)	examine	the	current	states,	problems,	needs,	and	guidelines	

in	developing	internal	assurance	in	the	Faculty	of	Natural	Science,	Champasack	University,	explore	

the	opinions	of	the	personnel	about	bringing	the	components	and	the	indices	from	educational	quality	

assurance	center	to	process	in	faculty’s	internal	quality	assurance,	and	2)	draft	the	system	of	internal	

quality	assurance	by	applying	benchmarking	process.	The	key	informants	of	this	study	were	executive	

directors	and	internal	quality	assurance	of	the	Faculty	of	Science,	Champasack	University,	Mahasarakham	

University,	and	KhonKaen	University.	The	instruments	used	in	this	study	were	the	questionnaire	and	

the	semi-structured	interview.	The	data	was	analyzed	by	calculating	to	find	frequency	distribution,	

mean,	and	Standard	deviation.

 The results indicated that:

	 1.	 Current	state,	problems,	obstacles,	needs,	and	guidelines	for	developing	 internal	quality	

assurance	of	the	Faculty	of	Natural	Science,	Champasack	University	were	divided	into	three	themes.	

First,	current	states	were	1)	set	up	the	department	that	was	responsible	for	processing	internal	quality	

assurance	within	the	faculty	and	called	internal	quality	assurance	department	in	faculty	of	natural	

science,	2)	bring	the	components	and	indices	from	educational	quality	assurance	to	process	within	

the	faculty	of	natural	science.	Second,	problems	and	obstacles	were	1)	the	personnel	who	related	

to	internal	quality	assurance	were	lack	of	knowledge	in	internal	quality	assurance,	2)	the	personnel	

did	not	think	highly	and	aware	of	importance	in	internal	quality	assurance,	3)	the	supportive	personnel	

in	 internal	quality	assurance	were	 insufficient,	4)	 the	budget	and	facilitation	 in	processing	 internal	

quality	assurance	were	not	enough	to	the	needs	that	the	process	was	planned.	Finally,	the	needs	

and	guidelines	in	developing	system	within	the	faculty	were	1)	there	was	no	website	of	the	faculty	of	

natural	science	as	a	channel	to	share	necessary	information	about	the	faculty,	2)	there	should	be	a	
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training	for	the	faculty	instructors	about	the	criteria	used	in	quality	assurance	because	they	would	

gain	more	knowledge	and	understanding	of	how	the	components	of	the	curriculum	were	and	how	

they	 could	 apply	 to	manage	 the	 curriculum	 to	 gain	 the	 components	 together	 with	 writing	 

self-assessment	report	(SAR)	accurately.

	 2.		The	draft	components	and	indices	of	internal	quality	assurance,	faculty	of	Natural	Science,	

Champasack	University	by	using	benchmarking	processing	included	9	components	with	33	indices.	

 Keywords :	Internal	Quality	Assurance,	Benchmarking	Process,	Champasack	University.

บทน�า

	 รัฐธรรมนูญแห ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	(ฉบับปรับปรุงปี	ค.ศ.	2015)	มาตรา	22	ได้

ระบใุห้รัฐต้องปฏบิติันโยบายพฒันาการจดัการศึกษาอบรม	

เพือ่สร้างคนลาวให้เป็นพลเมอืงด	ีมคีณุธรรม	มคีวามรูค้วาม

สามารถพร้อมทั้งระบุให ้รัฐและสังคมต้องเดินหน้า

พัฒนาการศึกษาแห่งชาติให้มีคุณภาพในทุกระดับรวมทั้ง

ภาครัฐและเอกชนจงึน�าไปสูก่ารก�าหนดกฎหมายการศกึษา

แห่งชาติฉบับปี	 ค.ศ.	 2015	 (ฉบับปรับปรุง)	 การประกัน

คุณภาพการศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวไม่ใช่เรือ่งใหม่และได้กลายเป็นปัญหาอันเร่งรบีทีจ่ะต้อง

ได้รับการแก้ไข	เรียกร้องให้ทกุภาคส่วนโดยเฉพาะแขนงการ

ศกึษาต้องเอาใจใส่ปรบัปรงุคณุภาพรอบด้าน	เช่น	ระเบยีบ

การ	 เคร่ืองมือและขั้นตอนการด�าเนินงานที่ชัดเจนและ

รอบคอบรวมทัง้การจดัเตรยีมบุคลากรให้เพยีงพอเหมาะสม	

และมีคุณภาพ	 เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการปฏิบัต	ิ

การบริหารจัดการ	การติดตามและประเมินผลเพื่อก้าวเข้า

สู่การรับรองคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นทางการในอนาคต	

(กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา,	2014)	และ	(บทสรุปแผน

พัฒนาการปฏิรูประบบการศึกษาแห่งชาติลาว	 ปี	 ค.ศ.	

2001-2010	และแผนพฒันาการปฏิรปูระบบการศกึษาแห่ง

ชาติลาว	แต่ปี	ค.ศ.	2011	ถึงปี	ค.ศ.	2020,	2010)	ซึ่งการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวทีผ่่านมามกีารด�าเนนิการเพือ่ท�าให้การศึกษา

มีคุณภาพด้วยหลากหลายรูปแบบ	ตามแต่ละสถาบันหรือ

หน่วยงานต้นสังกดัจะเป็นผู้ก�าหนดขึน้	แต่โดยภาพรวมของ

การประกันคุณภาพการศึกษาของชาตไิด้มคีวามชดัเจนขึน้

เป็นล�าดับ	อย่างไรก็ตามเนื่องจากหน่วยงานทางการศึกษา

ต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู ่เดิมต่างก็มีกระบวนการในการประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษาในรูปแบบที่ต่างกัน	และไม่ได้รับ

การประเมนิจากภายนอกจงึท�าให้การปรับปรงุด้านคณุภาพ

การศึกษายังไม่มีข้อมูลที่มีความหลากหลายที่สะท้อนถึง

ปัญหาแท้จริงเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาการด�าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ประกัน

คุณภาพการศึกษาขึ้นในปี	ค.ศ.	2013	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ก�าหนดแนวทาง	หลักการองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ต่าง	ๆ	ใน

การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุก	 ๆ	

ระดับให้เป็นเอกภาพกัน	 โดยมุ้งเน้นให้มีการสร้างระบบ

และกลไกในการควบคุมคุณภาพ	 การตรวจสอบคุณภาพ	

และการประเมินคณุภาพในการด�าเนนิงานของสถาบนัทัง้นี้

แต่ละสถาบันอาจจัดให้มีระบบการควบคุมการตรวจสอบ

และการประเมินผลการด�าเนินงานขึ้นเป็นการภายในและ

ให้ปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบของการประกันคุณภาพ

ภายในให้เหมาะสมกบัสภาพของแต่ละสถาบนัได้ตามความ

จ�าเป็น	เพื่อรับประกันความสอดคล้อง	และความจ�าเป็นที่

จะต้องปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ถูกต้องตามแผน

พฒันาทรพัยากรมนษุย์เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ-สงัคมของ

ประเทศชาต	ิองค์ประกอบส�าหรบัการศกึษาชัน้สูงแห่งชาติ

ขั้นต�่าสุดได้ถูกพัฒนาขึ้นประกอบมี	10	องค์ประกอบและ	

50	ตัวบ่งชี้	(กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา,	2014)
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	 ผ่านมามหาวิทยาลัยจ�าปาสักได้พัฒนาตนเองเพ่ือ

ให้บรรลุตามภาระกิจที่ทางมหาวิทยาลัยได้ก�าหนดไว	้ 

ซึง่ปัญหาทีส่�าคญัคอืการเอาใจใส่ด้านคณุภาพ	การคุม้ครอง

และประกันคุณภาพการเรียนการสอน	 จึงกลายเป็นความ

จ�าเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขของทุกภาคส่วนภายใน

มหาวิทยาลัยจ�าปาสักการด�าเนิน	การประกันคุณภาพการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	 ยังไม่มีรูปแบบองค์

ประกอบ/ตวับ่งชีท่ี้ชดัเจนในการประกนัคณุภาพการศึกษา	

โดยเฉพาะไม่มีการแต่งต้ังคณะรับผิดชอบในการประกัน

คณุภาพทกุระดบั	ไม่มรีะเบยีบการท่ีแน่นอน	ไม่มขีบวนการ

และข้ันตอนในการประเมินท่ีชัดเจน	 กล่าวคือในการ

ประเมินมอบความรับผิดชอบให้แต่ละคณะวิชาและหน่วย

งานเป็นผู้ประเมินผลของการประเมินไม่ได้รับการเปิดเผย

สู่สังคมท�าให้ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาต่อไม่มีข้อมูลเชิงลึกในการ

ตัดสินใจ	 มีหลายปัญหาท่ีไม่มีคุณภาพแต่ไม่ได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไข	 เช่น	 ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านปริมาณ

และคุณภาพในการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อ	 การสนอง

อาคารสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกให้การเรียนการ

สอนยงัอยูใ่นสภาพทีจ่�ากดั	คร-ูอาจารย์มจี�านวนไม่เพียงพอ

และยังมีวุฒิการศึกษายังต�่าการปฏิบัติหลักสูตรส่วนมาก

เน้นไปในทางทฤษฎีส่วนภาคปฏิบัติยังไม่สามารถสนองได้

ตามความต้องการในแต่ละหลกัสตูร	(บทรายงาน	10	ปี	แห่ง

การพัฒนามหาวิทยาลัยจ�าปาสัก,	2012)

	 ปัจจุบันการเทียบเคียงสมรรถนะถือเป็นกระบวน

การวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์บริการและวิธีปฏิบัติกับ

องค์กรทีท่�าได้ดกีว่า	เพือ่น�าผลของการเปรยีบเทยีบมาใช้ใน

การปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ	 

ซึ่งจากความหมายน้ี	 สรุปได้ว่า	 การท�าการเทียบเคียง

สมรรถนะประกอบด้วย	2	ส่วนหลัก	ได้แก่	1)	การเปรียบ

เทียบวัด	 (Benchmark)	 ซึ่งในส่วนนี้ต้องมีการก�าหนดตัว

วดัหรือทีเ่รียกว่า	Key	PerformanceIndicators	(KPIs)	ว่า

จะเปรียบเทียบกับใครในเรื่องใด	 2)	 การแลกเปลี่ยนเรียน

รู้วิธีการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 จากผู้ที่ท�า

ได้ดกีว่า	โดยเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้หลงัจากการเปรยีบ

เทียบ	 ให้รู้ถึงผู้ที่ท�าได้ดีกว่าและเข้าไปเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ

ซึ่งท�าให้ประสบความส�าเร็จหรือมีค ่าการเทียบเคียง

สมรรถนะสูงเพือ่น�ามาปรบัปรงุตนเอง	(ฉนัทนา	วริยิเวชกลุ,	

2549)

	 กระบวนการเทยีบเคยีงสมรรถนะเป็นกระบวนการ

เสาะหาและน�าแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุมาประยกุต์ใช้เป็นเครือ่ง

มอืหนึง่ทีถู่กน�ามาใช้เพ่ือปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพของ

องค์กร	(บุญดี	บุญญากิจ	และกมลวรรณ	ศิริพาณิช,	2545)	

การเทียบเคียงสมรรถนะจะชี้ให้องค์กรเห็นข้อด้อยของ

ตนเองเมือ่เทยีบกับผูอ้ืน่และกระตุน้ให้องค์กรปรบัปรงุวงจร

ชีวิตขององค์กรใหม่ซึ่งเป็นการรักษาและเพิ่มพูนความ

สามารถในการแข่งขนัโดยเฉพาะในสภาวะทีคุ่ณภาพกลาย

มาเป็นมาตรวดัทีส่�าคญัในการก�าหนดศักยภาพการแข่งขนั

ขององค์กรในปัจจุบันท่ามกลางสภาวะการเปล่ียนแปลงที่

เกดิข้ึนทัง้ในเรือ่งของการปฏิรปูการศกึษา	การปฏริปูระบบ

ราชการ	การปฏิรูประบบสุขภาพ	รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ที่ไม่หยุดนิ่งของบริบททางสังคมด้วย	นอกจากนี้การเทียบ

เคียงสมรรถนะยังเป็นกลยุทธ์ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการ

เรียนรู้และเอื้อต่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	 โดยการ 

ท�าการเปรยีบเทยีบเพือ่ปรบัปรงุและพฒันา	ท�าให้บคุลากร

มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเป็นการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	

แม้ว่าจะเป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของผู้อื่น	 โดยการ

ปรับสิ่งที่ ได ้ เรียนรู ้นั้นให ้เข ้ากับสภาพแวดล้อมและ

วฒันธรรมขององค์กร	อนัเป็นการพฒันาผลการปฏบิตังิาน

ทีด่ขีึน้	ดงันัน้การเทยีบเคยีงสมรรถนะจงึเป็นวธิกีารพฒันา

คุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมแนวทางหนึ่งส�าหรับวิธีการ

เทยีบเคยีงสถาบนัอดุมศกึษาอาจใช้ขัน้ตอนด�าเนนิการตาม

รายงานการศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

สถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียง

สมรรถนะ(ส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา,	2547)	และ	

(วุฒิพงษ์	 ยศถาสุโดม.2547)	 ซึ่งประกอบด้วย	 4	 ขั้นตอน

หลัก	 ได้แก่	 1)	 การวางแผนการเทียบเคียงสมรรถนะโดย

พิจารณาตั้งแต่หัวข้อการเทียบเคียงสมรรถนะสถาบันหรือ

หน่วยงานที่จะใช้การเทียบเคียงสมรรถนะ	 ตลอดจนถึงวิธี
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การจัดเก็บข้อมูล	 2)	 การวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงประกอบด้วย

การวิเคราะห์ช่วงห่างระหว่างสถาบันตนเองกับคู่เปรียบ

เทยีบในเร่ืองทีต้่องการเทยีบเคยีงสมรรถนะ	ณ	ปัจจบุนัและ

ช่วงห่างในอนาคต	 3)	 การบูรณาการโดยเน้นการสื่อสาร

ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและสร้างการยอมรับ	 รวมถึงการตั้ง 

เป้าหมาย	4)	การน�า	ข้อมลูทัง้หมดมาจัดท�าแผนปฏบิตักิาร

ตลอดจนการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติการควบคุมก�ากับดู

แลให้เป็นไปตามแผน	 และการทวนสอบผลว่าบรรลุ 

เป้าหมายหรือไม่เพียงใดส�าหรับการศึกษาเรื่องการเทียบ

เคียงสมรรถนะในการประกันคุณภาพน้ันส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ศึกษาการพัฒนาระบบ 

การประกนัคณุภาพสถาบนัอดุมศกึษาไทยด้วยกระบวนการ

เทียบเคียงสมรรถนะ

	 ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยในฐานะที่

เป็นบุคลากรด้านการศึกษา	มีความสนใจศึกษาการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ	 ท่ีมีความ

เหมาะสมกับสภาพบริบทด�าเนินการบริหารการจัดการกับ

คณะวิทยาศาตร์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	 เพื่อเป็น

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนาการศึกษา	 และสามารถตอบ

สนองในความต้องการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความ

สอดคล้องกับลักษณะการศึกษาของชาติ	 โดยผู้วิจัยเช่ือ

ว่าการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาฯ	จะเป็น

กลไกที่ส�าคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาให้

มีคุณภาพอย่างแท้จริง

ความมุ่งหมายของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนีมีความมุ่งหมาย

 1.	 เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบุนั	ปัญหา	อปุสรรค	ความ

ต้องการและแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก

สอบถามคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการน�าองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้ของศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษามาด�าเนิน

การประกันคุณภาพภายในคณะ

 2.	 ร่างองค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารประกนัคณุภาพ

ภายในคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก

โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ

วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.	 ศกึษารฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว	ฉบับปรับปรุง	ปี	ค.ศ.	2015	กฎหมายการ

ศกึษาแห่งชาต	ิปี	ค.ศ.	2015	พร้อมทัง้เอกสารรายงานและ

ฎกกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับ 

การจดัการศึกษาระดบัชัน้สูงของสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว

	 2.	 ศึกษาค้นคว้าต�ารา	เอกสาร	และแนวคิดทฤษฏี

ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในระดับ

อดุมศกึษา	การเทยีบเคยีงสมรรถนะและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

	 3.	 สร้างแบบสอบถามและกรอบประเด็นในการ

สมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบักระทรวง	มหาวทิยาลยั	คณะ	ภาค

วชิา	รวมทัง้ครอูาจารย์ท่ีรบัผิดชอบงานการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก

	 4.	 น�าแบบสอบถามและกรอบประเด็นการ

สมัภาษณ์ทีส่ร้างขึน้ให้อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์พร้อม

ทั้งให้ผู้เชียวชาญ	 5	 ท่าน	 ตรวจสอบความเป็นปรนัยและ

ครอบคลุมความตรงเชิงเนื้อหาและน�ามาปรับปรุงแก้ไข	

จากนัน้น�าไปทดลองใช้เพือ่หาค่าความเทีย่งตรง	(validity)	

และภาษาที่ใช้ในประเด็นค�าถามการสัมภาษณ์ว่าสามารถ

สื่อความเข้าใจให้ผู ้ถูกสัมภาษณ์ตอบได้ตรงประเด็นที่

ต้องการหรือไม่แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไข

	 5.	 ด�าเนนิการสัมภาษณ์ผู้บรหิารระดบัมหาวทิยาลัย

จ�าปาสักและคณะวิชาเป็นการสัมภาษณ์อย่างเปน็ทางการ	

(Formal	Interview)	

	 6.	 สอบถามความคดิเหน็ของอาจารย์และบคุลากร

เกี่ยวกับความเหมาะสมในการด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในตาม	10	องค์ประกอบ	และ	50	ตัวบ่งชี้

	 7.	 เลือกคณะวิทยาศาสตร์เพื่อจะท�าการเทียบ

เคียง	ซึ่งผู้วิจัยใช้ผลการประเมินตนเอง	(SAR)	กับบริบทใน



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

238

การจัดการเรียนการสอนที่ มีความใกล้เคียงกับคณะ

วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	 เป็นเกณฑ์ในการคัด

เลือกประกอบมคีณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

และคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 8.	 สังเคราะห์ประเด็นต ่าง	 ๆ	 ที่ ได ้จากการ

สัมภาษณ์เพื่อหารายละเอียดและเพิ่มความลึกของข้อมูล

เบื้องต้นพร้อมทั้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้จาก

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม

ขององค์ประกอบและตัวบ่งชีร้วมท้ังการน�าแนวคดิหลกัการ

การเทยีบเคยีงสมรรถนะและงานวจิยัต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบั

การพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ

ยกร่างระบบฯ	

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย

	 1)	 กลุ่มผู้เชียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

เกีย่วกบัความเป็นปรนยัและครอบคลมุความตรงเชงิเนือ้หา

และภาษาที่ใช้ในประเด็นท่ีจะสอบถามและค�าถามการ

สัมภาษณ์ว่าสามารถสื่อความเข้าใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบ

ได้ตรงประเด็นที่ต้องการหรือไม่	จ�านวน	5	คน	

	 2)	 กลุ ่มผู ้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน

ปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร ์ธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	 ได้แก่	 ผู้บริหารระดับคณะ	 คณะ

วิทยาศาสตร์	 รวมทั้งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน	 และผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	 จ�านวน	 13	 คน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 จ�านวน	 3	 คน	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 จ�านวน	 3	 คน	 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)	(บุญชม	ศรีสะอาด.	2553)	เพื่อ

น�าเอาข้อมูลมาใช้ในการเทีบยเคียงพัฒนาระบบฯ

	 3)	 กลุ่มตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของศูนย์

ประกันคุณภาพการศึกษาจ�านวน	 10	 องค์ประกอบ	 และ	

50	ตวับ่งชี	้ทีเ่ป็นอาจารย์และบคุลากรของคณะวทิยาศาสตร์

ธรรมชาต	ิมหาวทิยาลยัจ�าปาสกั	จ�านวน	41	คน	โดยวธิกีาร

เลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสัมภาษณ  ์

ผูบ้รหิารระดบัคณะภาควชิาและเจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ	 มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	 แบ่งเป็น	 3	ตอน	 ได้แก่	

ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไป	ตอนที่	2	สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	มหาวิทยาลัย

จ�าปาสัก	และตอนที่	3	ปัญหา	ความต้องการและแนวทาง

ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในฯ

การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ

	 1.	 การวเิคราะห์ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาผูว้จิยัได้

ประยุกต์ใช้วิธีการการวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้อง	

(IOC:	Index	of	Congruence)	ความคิดเห็นของผู้เชีย่วชาญ

ที่มีต่อข้อค�าถามแต่ละข้อ	(รัตนะ	บัวสนธ์.	2551)

	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด�าเนินการดังนี้

	 	 2.1	 การวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	

จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์

	 	 2.2	 การวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถาม	

ได้แก่	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ซึ่งมีเกณฑ์ใน

การแปลความหมายค่าเฉลี่ย	(บุญชม	ศรีสะอาด.	2553)

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์สภาพปัจจุบัน	

ปัญหา	 ความต้องการ	 และแนวทางการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร ์ธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	

  1.1 สภาพปัจจุบัน	ในการด�าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา	ของมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	สรุปได้ดังนี้

	 	 	 (1)	 ตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการด�าเนิน

งานประกันคุณภาพภายในคณะ	 โดยขึ้นตรงกับแผนก
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วิชาการและมีช่ือเรียกว่าหน่วยงานประกันคุณภาพภายใน

คณะวิทยาศษสตร์ธรรมชาติ	

	 	 	 (2)	 น�าใช้องค์ประกอบและตัวตัวบ่งชี้ 

ของศนูย์ประกนัคณุภาพการศกึษา	เพือ่ด�าเนนิการประเมนิ

ภายในคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติประกอบมี	 10	 องค์

ประกอบ	50	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	องค์ประกอบที่	1 พันธกิจ	และ

จุดมุ่งหมายในการจัดตั้ง	 องค์ประกอบท่ี	 2 การบริหาร	 

และการจัดการ	 องค์ประกอบท่ี	 3 การพัฒนาบุคลากร 

องค์ประกอบที	่4 หลกัสตูร	องค์ประกอบที	่5 ประสทิธภิาพ

การเรียนการสอนองค์ประกอบที่	6 การส่งเสริมนักศึกษา

องค์ประกอบที	่7 สภาพแวดล้อมและแหล่งการเรยีนรู	้องค์

ประกอบที่	8	ระบบข้อมูลข่าวสารองค์ประกอบที่	9	ระบบ

การประกันคุณภาพและองค์ประกอบท่ี	 10	 การค้นคว้า

วิทยาศาสตร์และบริการทางวิชาการ

	 	 	 (3)	 ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพในแต่ละภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก

  1.2	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 ในการด�าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา	ของมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	สรุป

ได้ดังนี้

	 	 	 (1)	 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องยังขาดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในคณะ

	 	 	 (2)	 บุคลากรยังไม่เห็นความส�าคัญหรือ

ความตระหนักต่อการประกันคุณภาพภายในคณะ

	 	 	 (3)	 ขาดบุคลากรหรื อ เจ ้ าหน ้ าที่ ที่

สนับสนุนในการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะ

	 	 	 (4)	 งบประมาณและสิ่งอ�านวยความ

สะดวกที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ในการด�าเนินการ

ประกันคุณภาพแต่ละคณะวิชายังมีจ�านวนไม่เพียงพอกับ

ความต้องการในการด�าเนินงานตามแผนที่วางไว้

  1.3	 ความต้องการและแนวทางการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายใน	 คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	สรุปได้ดังนี้	

	 	 	 (1)	 วางแผนเพื่อก�าหนดก�าลังคนในสาย

สนบัสนนุ	เพือ่รบัผดิชอบงานประกนัคณุภาพโดยตรงทีไ่ม่ใช่

เป็นอาจารย์สอนประจ�าในแต่ละหลักสูตร

	 	 	 (2)	 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม

ในการประกันคุณภาพภายในคณะ

	 	 	 (3)	 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและ 

ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	เข้าในการด�าเนนิการประเมนิ

ในแต่ละคณะวิชาเพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปตามแผนการ

ที่ก�าหนดไว้

	 	 	 (4)	 จัดท�าเว็บไซต์ระดับคณะ	เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการเผยแพร่	 ระเบียบการ	 หลักการ	 เอกสาร 

ต่าง	 ๆ	 ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะวิชา	 เผยแพร่ผล

ของการประเมินตนเองและข้อมูลอื่น	 ๆ	 เพื่อให้สังคมรับรู้

และใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจที่จะเข้ามาศึกษาอยู่สถาบัน

หรือคณะวิชาต่าง	ๆ	ตามความต้องการ

	 	 	 (5)	 ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ

ในการจดัการเอกสาร	เพือ่การจดัเกบ็ข้อมลูมปีระสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

	 	 	 (6)	 อบรมอาจารย ์ ในหลักสูตรหรือ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจ

ประเมิน	 เพราะว ่าจะท�าให ้มีความรู ้ความเข ้าใจว ่า 

องค์ประกอบหลักสูตรเป็นอย่างไรและสามารถน�าเอาไป

บริหารหลักสูตรให้ได้องค์ประกอบ	พร้อมทั้งสามารถเขียน

รายงานการประเมนิตนเอง	(SAR)	ได้อย่างถูกต้องและอาจ

จะท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจการประเมินแต่ไม่สามารถตรวจ

หลักสูตรตนเองได้	เป็นต้น

 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามแสดง

ความคิดเห็นกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบและ

ตัวบ่งชี้ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประกาศใช้ใน

การประเมนิคณุภาพการศกึษาในระดบัการศกึษาชัน้สงูทัง้

ภาครัฐและเอกชน	แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น	2	ส่วน	

คือ
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิด

เห็นผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมขององค์

ประกอบและตัวบ่งชี้ในด้านปัจจัยน�าเข้าโดยภาพรวม

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ x̄ S.D.
ระดับความ

คิดเห็น

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย

1.1  วิสัยทศัน์ วิสยัทัศน์พันธกิจ และ

จดุมุง่หมายในการปฏบิตัอิย่างชดัเจน 

และทุกภาคส่วนได้รับรู้

4.15 0.76 มาก

1.2 จุ ด มุ ่ ง หม าย ในกา รปฏิ บั ติ

สอดคล้องกับภาระหน้าที่ เหมาะสม

กับก�าลังและทิศทางการพัฒนาของ

สถาบัน ตอบสนองต่อการเรียกร้อง 

และความต้องการในการพัฒนา

ประเทศ ท้องถิ่น การเชื่อมโยงกับ

ภาคพื้น

4.17 0.63 มาก

1.3  วิสัยทัศน์ ภาระหน้าที่ และจุด 

มุ ่งหมายของการจัดตั้ง ได้รับการ

ทบทวนและปรับปรุงอยู่เป็นระยะ

4.12 0.68 มาก

2. การบริหารและการจัดการ

2.1 สภาบรหิารมบีทบาทและปฏบิตัิ

หน้าที่รับผิดชอบที่ได้ก�าหนดไว้ โดย

สอดคล้องกับแนวทาง นโยบาย

4.12 1.00 มาก

2.2 โครงร ่างการจัดตั้ ง  มีความ

ชัดเจน และมีการบรรจุพนักงานที่มี

วุฒิการศึกษา มีความสามารถที่

เหมาะสม

4.02 0.95 มาก

2.3 มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

ปรับปรุงอยู่เป็นระยะ และมีความ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภาระหน้าที่ 

และจดุมุง่หมายในการจดัตัง้ตามทีไ่ด้

ก�าหนดไว้

4.02 0.96 มาก

2.4 มีนโยบาย ระเบียบการ และขั้น

ตอนการคุ้มครอง-บริหารพนักงาน

ขั้นต่าง ๆ ที่ชัดเจน

3.98 0.92 มาก

2.5  มีนโยบาย ระเบียบการ และขั้น

ตอนการบรหิารด้านการเงนิทีช่ดัเจน 

โปร่งใส

4.03 1.02 มาก

ตารางที่ 1	(ต่อ)

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ x̄ S.D.
ระดับความ

คิดเห็น

2.6 มีสถานะด้านการเงินที่มีความ

มั่นคงยั่งยืน
4.00 1.00 มาก

3. การพัฒนาบุคลากร

3.1 มีกลไกในการคัดเลือกบุคลากร

เข้าบรรจทุ�างาน ทีม่คีวามซบัซ้อน ชดัเจน 

โปร่งใส สอดคล้องตามความต้องการ

3.93 0.98 มาก

3.2	อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิภาวะ	 และ

ความสามารถที่เหมาะสม
4.07 0.82 มาก

3.3	อาจารย์ผูส้อนมคีวามสามารถใน

การถ่ายทอดความรู้ความสามารถ

ตามหลักสูตรอย่างเข้มงวด

4.15 0.76 มาก

3.4	จ�านวนอาจารย์ผู้สอนต้องเพียง

พอในการจัดตั้ งหลักสูตรปฏิบัติ

หน้าทีใ่นการสอนและต้องสอดคล้อง

กับจ�านวนนักศึกษา

4.07 0.89 มาก

3.5	อาจารย์ที่ปรึกษาในการเขียน

รายงานทางวิชาการ	วิจัย	สารนิพนธ์	

วิทยานิพนธ์ฯ	 ต้องมีความเหมาะสม

ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ

4.15 0.91 มาก

3.6	มกีารก�าหนดหน้าทีแ่ละความรับ

ผิดชอบในการท�างานให้กับพนักงาน

ตามต�าแหน่งงานชัดเจน

4.07 0.95 มาก

3.7	มรีะบบประเมนิผลการสอนของ

ครู	อาจารย์	ที่เหมาะสม
3.90 0.83 มาก

3.8	มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 4.02 0.76 มาก

4.	สภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้

4.1 สถาบันตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อม

ที่เอื้ออ�านวยส�าหรับการเรียนการ

สอนพร้อมมีสถานที่กว้างขวาง

4.29 0.81 มาก

4.2	สถาบนัมสีิง่อ�านวยความสะดวก

ทีเ่พยีงพอ	เช่น	อาคาร	ห้องเรยีน	ห้อง

ท�างาน	ห้องประชมุ	สโมสร	ห้องปฐม	

พยาบาลข้ันพ้ืนฐาน	 ห้องน�้า	 ระบบ

ไฟฟ้า	น�า้ปะปา	หรือระบบน�า้สะอาด	

และเครื่องมือเครื่องใช้จ�าเป็นต่าง	ๆ

4.02 1.10 มาก
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ตารางที่ 1	(ต่อ)

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ x̄ S.D.
ระดับความ

คิดเห็น

4.3 สถาบันมีระบบรักษาสุขอนามัย

และความปลอดภยัส�าหรบัพนกังาน ครู

อาจารย์ และนักศึกษา 

3.98 1.08 มาก

4.4	สถาบันมีระบบป้องกันความ

ปลอดภัย	ภายในสถาบัน
4.15 0.76 มาก

4.5	ส ถ า บั น มี ก า ร บ� า รุ ง รั ก ษ า	

ซ่อมแซม	ขยาย	พฒันา	และปรับปรงุ

เครื่องอ�านวยความสะดวกครบวงจร

3.98 0.88 มาก

4.6	สถาบันมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ

อยูใ่นสถาบนัของตน	เช่น	ห้องสมดุ	ห้อง

ทดลอง	 ห้องคอมพิวเตอร์	 สื่อทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 และอื่น	 ๆ	 เพื่อใช้ใน

การเรียนการสอน	 การค้นคว้าทาง

วิทยาศาสตร ์	 และกิจกรรมของ

สถาบัน

4.00 1.11 มาก

4.7	บรรดาแหล่งเรียนรู้ที่มี	 มีความ

พอเพียงต่อการเรียน	 การสอน	 และ

ยังต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลาใน

รปูแบบต่าง	ๆ 	ให้มีความทนัสมยัและ

ตอบสนองการค้นคว้าเรียนรู ้ของ

นักศึกษา

3.90 1.22 มาก

4.8	 มีแผนปรับปรุง	 แหล่งเรียนรู  ้

ท่ีชัดเจน	 พร ้อมทั้งพนักงาน	 คร	ู

อาจารย์	บคุลากร	ให้มคีวามเพียงพอ	

เหมาะสม	 และมีประสบการณ์	 เพ่ือ

คุ้มครองติดตามการใช้	 การปฏิบัต	ิ

และเรียนรู้ต่าง	ๆ

3.85 1.10 ปานกลาง

  จากตาราง	 9	 พบว่า	 ความคิดเห็นผู ้ตอบแบบ 

สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบและ 

ตัวบ่งชี้ในด้านปัจจัยน�าเข้าโดยรวมมีความเหมาะสมมาก	 

(x̄ =	4.04)	ซึ่งประกอบมี	3 องค์ประกอบ	25 ตัวบ่งชี้	เมื่อ

พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบพบว่า	องค์ประกอบที่	1	มี

ความเหมาะสมมาก	(x̄ =	4.17)	รองลงมา	องค์ประกอบ 

ที่	 3 (x̄ =	 4.04)	 เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของตัว 

บ่งชี้ในมาตารฐานที่	1 มีจ�านวน	3 ตัวบ่งชี้	พบว่า	ตัวบ่งชี้

ที่	1.2 มีความเหมาะสมมาก	(x̄ =	4.17)	รองลงมาตัวบ่งชี้

ที่	1.1	(x̄ =	4.15)	ในมาตารฐานที่	3 มีจ�านวน	6 ตัวบ่งชี้	

พบว่า	ตวับ่งชีท้ี	่3.3 และตวับ่งชีท้ี	่3.5	มคีวามเหมาสมมาก	 

(x̄ =	 4.15)	 รองลงมาตัวบ่งช้ีที่	 3.2 ตัวบ่งช้ีที่	 3.4 และ 

ตัวบ่งชี้ที่	3.6	(x̄ =	4.03)

ตารางที่ 2	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิด

เห็นผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์

ประกอบและตัวบ่งชี้ในด้านกระบวนการ	โดยภาพรวม

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
x̄ S.D. ระดับความ

คิดเห็น

1.	หลักสูตร

1.1	สถาบันมีระบบพัฒนาหลักสูตร

ที่เหมาะสม
4.00 1.02 มาก

1.2	บรรดาหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้น

มาได้ก�าหนดผลการเรียนรู ้อย่าง

ชัดเจน	 และสอดคล้องกับขอบเขต

ขอบคุณวุฒิแห่งชาติ

4.05 0.86 มาก

1.3	บรรดาหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้น

มาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

ของท้องถ่ิน	 ตลาดแรงงาน	 และ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

4.22 0.90 มาก

1.4	บรรดาหลกัสตูรทัง้หมด	ส่งเสริม

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ	โดยส่งเสรมิการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ทักษะใน

การสบืค้น	ค้นคว้าข้อมลูข่าวสารจาก

แหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 การค้นคว้าและ

เรียนรู้ด้วยตนเอง

3.93 0.96 มาก

1.5	สถาบันมีกระบวนการทบทวน

หลักสูตร	 โดยการมีส่วนร่วมท้ังจาก

ภายใน	และภายนอกสถาบัน

3.93 1.03 มาก
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ตารางที่ 2	(ต่อ)

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
x̄ S.D. ระดับความ

คิดเห็น

2.	ประสิทธิภาพการเรียนการสอน

2.1	สถาบันมีกลไกเพื่อติดตามการ

เรียนการสอน	 และรับฟังความคิด

เห็นจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 เก่ียวกับ

ประสิทธิผลของการเรียนการสอน

3.78 0.98 มาก

2.2	การเรียนการสอน	 มีการใช ้

เทคโนโลยสีิง่ต่าง	ๆ 	ทีม่คีวามทนัสมยั	

และรูปแบบการให้การศึกษา	 โดย

นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

3.98 0.96 มาก

2.3	มีการจัดสรรสถานที่การฝึกงาน

ของนักศึกษาอย่างเหมาะสม	 และ

เพียงพอ

3.88 0.95 มาก

3.	ระบบข้อมูลข่าวสาร

3.1	สถาบันมีระบบข้อมูลเพื่อการ

บริหาร	 และคุ้มครองให้สถาบันเป็น

สถาบันที่มีประสิทธิภาพ	 ทันต่อ

สถานการณ์

3.90 0.97 มาก

3.2	สถาบันมีการสอบถามข้อมูล

ประวตันิกัศกึษา	เช่น	จ�านวนผูส้�าเรจ็

การศึกษาวัดตามผู้ที่ศึกษาต่อ	 การ

ก้าวไปสู ่การหางานท�า	 และตาม

ข้อมูลของครูอาจารย์

4.17 0.80 มาก

3.3	สถาบันมีระบบข้อมูล	 และฐาน

ข้อมูลของรายการทรัพย์สินต่าง	ๆ 	ที่

เป็นของสถาบัน	และถูกเก็บรักษาไว้

4.29 0.90 มาก

4.	ระบบการประกันคุณภาพภายใน

4.1	สถาบันมีนโยบายยุทธศาสตร	์

แผนการแผนงาน	 และขั้นตอนการ

ประกันคุณภาพที่ชัดเจน

4.05 1.07 มาก

4.2	สถาบนัจดัการเผยแพร่	และการ

ฝ ึ กอบรบ เ ก่ี ยวกั บ งานประกั น

คณุภาพให้กับพนักงาน	และนักศกึษา	

ให้มีความรู้และความเข้าใจอย่างดี	

และถูกต้อง

3.95 1.13 มาก

ตารางที่ 2	(ต่อ)

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
x̄ S.D. ระดับความ

คิดเห็น

4.3	ผลของการประเมนิตนเอง	ได้ถูก

น�ามาใช้	และขยายแผนการพัฒนา
3.90 1.11 มาก

4.4	สถาบันมีการทบทวน	 ติดตาม	

และปรับปรุงการประกันคุณภาพ

อย่างสม�่าเสมอ	และต่อเนื่อง

4.00 0.86 มาก

	 จากตาราง	 10	 พบว่า	 ความคิดเห็นผู้ตอบแบบ 

สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบและ 

ตัวบ่งชี้ในด้านกระบวนการโดยรวมมีความเหมาะสม	 

(x̄ =	3.99)	ซึ่งประกอบมี	4 องค์ประกอบ	15 ตัวบ่งชี้	เมื่อ

พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบพบว่า	 องค์ประกอบที่	 3  

มีความเหมาะสมมาก	(x̄ =	4.12)	รองลงมาองค์ประกอบ 

ที่	1 (x̄ =	4.03)	เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของตัวบ่ง

ชี้ในมาตารฐานที่	 3 มีจ�านวน	 3 ตัวบ่งชี้	 พบว่า	 ตัวบ่งชี ้

ที่	3.3 มีความเหมาะสมมาก	(x̄ =	4.29)	รองลงมาตัวบ่งชี้

ที่	3.2 (x̄ =	4.07)	ในมาตารฐานที่	1 มีจ�านวน	5 ตัวบ่งชี้	

พบว่า	 ตัวบ่งช้ีที่	 1.3	 มีความเหมาสมมาก	 (x̄ =	 4.22)	 
รองลงมาตัวบ่งชี้ที่	1.2 (x̄ =	4.05)	

ตารางที่ 3	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานความคิด

เห็นผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์

ประกอบและตัวบ่งชี้ในด้านผลลัพธ์โดยภาพรวม

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ x̄ S.D.
ระดับความ

คิดเห็น

1.	การส่งเสรินักศึกษา

1.1	มรีะเบยีบ	หลกัการองค์ประกอบ

ชัดเจน	 ในการรับนักศึกษาเข้าเรียน

ในสถาบัน

4.20 0.81 มาก

1.2	สถาบันเห็นความส�าคัญ	 และมี

กลไกในการให้ค�าปรึกษาทัง้ทางด้าน

วิชาการ	และปัญหาอื่น	ๆ

3.95 0.80 มาก
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ตารางที่ 3	(ต่อ)

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ x̄ S.D.
ระดับความ

คิดเห็น

1.3	มีแผนการเคลื่อนไหวกิจกรรม

นอกหลกัสตูร	ได้มีการขยายออกเป็น

แผนกตามความสนใจ	 หรือกิจกรรม

ตามความสนใจ	 และอ�านวยความ

สะดวกให้แก่การจัดตั้งและปฏิบัติ

4.10 0.86 มาก

1.4	 มีชมรมของนักศึกษา	 และได ้

เคลือ่นไหว	ขบัเคลือ่นอย่างเตม็ที	่ในการ

ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ของสถาบัน
3.95 0.97 มาก

1.5	มีองค์การจัดตั้งมหาชน	 และมี

การเคลื่อนไหวอย่างเต็มส่วนต่อ

กิจกรรมต่าง	ๆ	ของสถาบัน

4.20 0.81 มาก

1.6	มกีารร่วมมอืกับอดีตนกัศกึษา	ที่

ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันในรูป

แบบต่าง	 ๆ	 และได้ปฏิบัติอย่าง

สม�า่เสมอ

3.87 1.33 มาก

1.7	มีเครือข่ายกับผู ้ประกอบการ	

หน่วยงาน	 ธุรกิจต่าง	 ๆ	 และมีการ

เคลื่อนไหวอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อช่วย

เหลอืนกัศึกษาทีส่�าเรจ็การศกึษาแล้ว	

ในการหางาน	และมีงานท�า

3.73 1.30 มาก

2.	การค้นคว้าวิทยาศาสตร์และบริการทางวิชาการ

2.1	 มีนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และ

ระเบียบการที่ส่งเสริมครูอาจารย	์

และนักศึกษา	ด�าเนินการค้นคว้าวจัิย	

และการให้บริการด้านวิชาการแก่

สังคม

3.76 0.91 ปานกลาง

2.2	มกีารค้นคว้าทางด้านวทิยาศาสตร์	

อยู่เสมอ	และได้เผยแพร่ผลงาน	การ

ค้นคว้าให้สังคมได้รับรู้

3.85 1.13 ปานกลาง

2.3	มกีารบรกิารทางด้านวิชาการให้

แก่สังคมอยู่เสมอ
3.80 1.22 ปานกลาง

	 จากตาราง	 3 พบว่า	 ความคิดเห็นผู ้ตอบแบบ 

สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัว 

บ่งชี้ในด้านผลลัพธ์โดยรวมมีความเหมาะสม	 (x̄ =	3.09)	 
ซึ่งประกอบมี	2 องค์ประกอบ	10	ตัวบ่งชี้	เมื่อพิจารณาใน

แต่ละองค์ประกอบพบว่า	องค์ประกอบที่	1 มีความเหมาะ

สมมาก	(x̄ =	4.00)	เมือ่พจิารณาถงึความเหมาะสมของตวั

บ่งชีใ้นมาตารฐานการส่งเสรมินกัศกึษามจี�านวน	3 ตวับ่งชี้	

พบว่า	 ตัวบ่งชี้ที่	 1.1 มีความเหมาะสมมาก	 (x̄ =	 4.20)	 
รองลงมาตัวบ่งชี้ที่	1.3 (x̄ =	4.10)

อภิปรายผลการวิจัย

	 ผู้วจิยัได้ประยกุต์ใช้เทคนคิอย่างหลากหลายทัง้การ

ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฏีต่าง	 ๆที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา	 การเทียบเคียง

สมรรถนะ	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 การสัมภาษณ์การ

สอบถาม	มีข้อค้นพบที่ควรน�ามาอภิปรายผลดังนี้

	 1.	 สภาพปัญหาในการประกันคุณภาพภายใน 

คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	 มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	 ได้แก	่ 

งบประมาณและส่ิงอ�านวยความสะดวกทีท่างมหาวทิยาลัย

จัดสรรเข้าในการด�าเนินการประกันคุณภาพในแต่ละ 

คณะวิชายังมีจ�านวนไม่เพียงพอกับความต้องการในการ

ด�าเนินงาน

	 2.	 ร ่างองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	 มหาวิทยาลัย

จ�าปาสัก	 โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการเทียบเคียง

สมรรถนะ	ประกอบมี	 9	 องค์ประกอบ	 และ	 33	 ตัวบ่งชี	้

ได้แก่	องค์ประกอบที่	1	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้าหมาย

การกสร้างสถาบนั	ม	ี3	ตวับ่งชีอ้งค์ประกอบที	่2	การบรหิาร

และการจัดการมี	 6	 ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่	 3	 หลักสูตรมี	 

6	 ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่	 4	 นักศึกษามี	 3	 ตัวบ่งช้ีองค์

ประกอบที่	 5	 อาจารย์มี	 3	 ตัวบ่งชี้องค์ประกอบท่ี	 6	 

การวิจัยมี	 4	 ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่	 7	 การบริการทาง

วิชาการมี	2	ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่	8	ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในมี	 2	 ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบที่	 9	

ระบบข้อมลูข่าวสารและสิง่สนบัสนนุการเรยีนรูม้	ี3	ตวับ่งช้ี
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ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ปัจจัยน�าเข้า	จากผลการวิจัยพบว่า	ด้าน

ปัจจยัน�าเข้า	ตวับ่งชี	้3.7	หากน�าผลการวจิยัไปใช้ควรแก้ไข

ระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย์ให้เหมาะสม	

และตัวบ่งชี้	 4.8	 ควรมีแผนปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ให้มี

ความชัดเจน

	 	 1.2	 กระบวนการ	จากผลการวิจัยพบว่า	ควร

มีระบบกลไกเพื่อติดตามการเรียนการสอนและการรับฟัง

ความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง	ๆ	เกี่ยวกับประสิทธิผลของ

การเรียนการสอน

	 	 1.3	 ผลลัพธ์	 จากผลการวิจัยพบว่า	 คณะ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	 มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	 ควรมีนโย

บาย	ยทุธศาสตร์	และระเบยีบการทีส่่งเสรมิครอูาจารย์	และ

นักศึกษา	 ด�าเนินการค้นคว้าวิจัย	 และการให้บริการด้าน

วิชาการแก่สังคม	มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

	 2.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ควรท�าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน	 คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาต	ิ

มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	 โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ

เทียบเคียงสมรรถนะ	 เพื่อให้ได้ระบบการประกันคุณภาพ

ภายในที่มีความเหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการของ

คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการการอุดมศึกษา,	 ส�านักงาน.	 (2557).	 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา.  

	 กรุงเทพมหานคร	:	ภาพพิมพ์.	

ฉันทนา	วริยเวชกุล	(2549).	Benchmarking:	การเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบ.	วารสารครุศาสตร : คณะ 

 ครุศาสตร์อุตาหกรรม,	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

บุญชม	ศรีสะอาด.	(2553).	การวิจัยเบื้องต้น.	(พิมพ์ครั้งที่	8).	กรุงเทพมหานคร	:	สุวีริยาสาส์น.

บุญดี	บุญญากิจ	และกมลวรรณ	ศิริพานิช.	(2545).	Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ.	(พิมพ์ครั้งที่	2).	 

	 กรุงเทพมหานคร	:	อินโนกราฟฟิกส์.

มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก.	 (2012).	 10 ปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยจ�าปาศักดิ์ (ปี ค.ศ. 2002 ถึงปี ค.ศ. 2012).  

 กรุงเทพมหานคร	:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	ประเทศไทย.

_______.	(2012).	แผนพฒันามหาวทิยาลยัจ�าปาสกั 10 ปีต่อหน้า (ปี ค.ศ. 2012 ถงึปี ค.ศ. 2022).	กรงุเทพมหานคร	 

	 :	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	ประเทศไทย.

วุฒิพงษ์	ยศถาสุโดม.	(2547).	Benchmarking การเทียบเคียง.	กรุงเทพมหานคร	:	Be	Bright	Book.

ศึกษาธิการและกีฬา	สปป	ลาว,	กระทรวง.	(2001).	บทสรุปแผนพัฒนาการปฏิรูประบบการศึกษาแห่งชาติลาวปี ค.ศ.  

 2001-2010 และแผนพฒันาการปฏริปูระบบการศกึษาแห่งชาติลาวปี ค.ศ. 2011-2020. เวยีงจนัทน์	:	วสิาหกจิ 

	 การพิมพ์จ�าหน่ายศึกษา.

_______.	(2014).	คู่มือองค์ประกอบคุรภาพการศึกษาส�าหรับการศึกษาชั้นสูง: ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

245

ระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

A Study of Situational Public Transportation System

in Khon Kaen Municipality.

ธมนวรรณ	รัตนชัย1

Tamonvan	Rattanachal1

บทคัดย่อ 

	 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาสภาพของระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	2)	ศกึษา

ปัญหาและอุปสรรคของให้บริการของระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	 และ	 3)	 เสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	งานวจัิยนีเ้ป็นงานวจิยัเชงิส�ารวจ	เกบ็รวบรวมข้อมลู

จากกลุ่มเป้าหมาย	(Key	Informants)	ที่ได้รับการเลือกแบบหลายขั้นตอน	(Multi-Stage	Sampling)	เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	คือ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งสาธารณะ	จังหวัดขอนแก่น	

จ�านวน	141	คน	วเิคราะห์ข้อมลูโดยค่าร้อยละและการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา	ผลการศกึษาพบว่า	ระบบการขนส่งสาธารณะ

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	มี	2	รูปแบบ	คือ	รถโดยสารสาธารณะแบบประจ�าทาง	และ	รถโดยสารสาธารณะแบบไม่

ประจ�าทาง	กลุ่มผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ	ส่วนใหญ่คือ	พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้างที่มีรายได้	5,001-10,000	

บาท/เดอืน	ประเภทรถทีใ่ช้บรกิาร	คอื	รถโดยสารสองแถว	ปัญหาของการให้บรกิารระบบการขนส่งสาธารณะ	คอื	คณุภาพ

การให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ	 เป็นเหตุผลให้ความนิยมใช้บริการระบบการขนส่งสาธารณะลดลง	แนวทางการ

พัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ	 ดังนี้	 รถโดยสารแบบประจ�าทาง	 ควรตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนน�ามาให้

บรกิาร	และมกีารฝึกอบรมพฒันาทกัษะการให้บรกิารแก่พนกังานอย่างสม�า่เสมอรถโดยสารแบบไม่ประจ�าทาง	ควรมกีาร

ควบคมุอตัราค่าบรกิารให้ได้มาตรฐาน	และมกีารขึน้ทะเบยีน	ผูใ้ห้บรกิารเพือ่ความสะดวกในการดแูลผูข้บัขีแ่ละประชาชน

ผู้ใช้บริการ

 ค�าส�าคัญ : การขนส่ง,	ระบบการขนส่งสาธารณะ,	เทศบาลนครขอนแก่น

Abstract

	 The	objective	of	 this	 research	was	 to	 1)	 study	 situation	of	public	 transportation	 system	 in	

khonkaen	municipality.	2)	study	problems	and	obstacle	of	the	public	transportation	system	3)	propose	

guidelines	the	development	of	the	public	transportation	system.	This	is	a	survey	research.	The	data	

were	obtained	from	key	informants.	The	141	key	informants	were	sleeted	from	involved	parties	in	

1	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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public	transportation	system	using	multi-stage	sampling.	The	data	were	using	question	maries	and	

Strudel	 Interview,	using	questionnaire	and	 interview	 forms.	Percentage	and	content	analysis	were	

performed.	The	results	showed	that:	There	have	been	2	types	of	public	transportation	in	Khon	Kaen	

Municipality	which	were	public	transports	with	specific	and	non-specific	routes.	Most	of	public	transport	

users	were	employees/workers	who	earned	5,001-10,000	baht/month.	The	most	common	type	of	

transport	 used	was	 Song-Taew	 (two-row	 seat	 bus).	 Service	 quality	 was	 the	 problem	 of	 public	

transportation.	The	following	guidelines	for	public	transportation	system	development	were	suggested.	

Public	transport	with	specific	routes:	The	vehicles	should	be	checked	regularly	before	providing	service.	

Employees	should	have	service	training	regularly.	Public	transport	with	non-specific	routes:	The	service	

rates	should	be	standardized.	Service	providers	should	register	themselves	and	their	employees	for	

convenience	in	regulating	the	drivers	and	caring	for	the	passengers.

 Keywords :	Public	Transportation,	Public	Transportation	System,	Khonkaen	Municipality

บทน�า 

	 การขนส่งมวลชนในประเทศไทยนั้น	มีหลากหลาย

รูปแบบมากขึ้นแต่จ�านวนผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนภายใน

ประเทศตั้งแต่ปี	2554	จนกระทั่งถึงปี	2558	ในภาพรวมมี

จ�านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ดังจะเห็นได้จากสถิติการ 

จดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใหม่ในปี	พ.ศ.	2555	เพิ่ม

ขึ้นจากปี	พ.ศ.	2554	ถึงร้อยละ	11.0	และในปี	พ.ศ.	2556	

เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ถึงร้อยละ	10.1	แม้ว่าในปี	พ.ศ.	2557	

จะมีจ�านวนการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใหม่	 ใน

อตัราทีล่ดต�า่ลง	คอื	ลดลงร้อยละ	35.1	(กรมขนส่งทางบก,	

2559)	 ด้วยความนิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง	ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด	และยังก่อให้

เกดิปัญหามลพษิและอุบตัเิหตเุป็นจ�านวนมาก	ดงันัน้จงึควร

มกีารพฒันาระบบขนส่งมวลชนให้มปีระสทิธิภาพเพิม่มาก

ขึ้น	(สลิลาทิพย์	ทิพยไกรศร,	2554)	ขอนแก่นเป็นจังหวัด

หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ท่ีเป็นศูนย์กลางความ

เจริญทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการศึกษา	 เป็นเมือง

ขนาดใหญ่ที่มีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรใน

เขตพื้นที่ชนบทเข้ามาในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้เกิด

ปัญหาต่าง	 ๆ	 เกิดข้ึนหลายด้านตามมากมาย	 โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ปัญหาการจราจร	และพืน้ทีท่ี่เกดิปัญหาการจราจร

รุนแรงในจังหวัดขอนแก่น	 คือ	 เขตเทศบาลนครขอนแก่น	

โดยในพื้นท่ีดังกล่าวจะมีทั้งรถที่มาจากจังหวัดใกล้เคียง	

จากภมูภิาคอืน่	จากประเทศเพือ่นบ้านเข้าสูเ่มอืงขอนแก่น	

และปรมิาณรถยนต์ของจงัหวดัขอนแก่นเองทีม่จี�านวนมาก

ถึง	822,020	คัน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559)	แม้

ระบบขนส่งสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจะ

มีทั้งระบบขนส่งสาธารณะแบบประจ�าทางและแบบไม่

ประจ�าทาง	แต่ระบบขนส่งสาธารณะดงักล่าว	กลับไม่ได้รบั

ความนยิมใช้บรกิารจากประชาชนมากนกั	การศกึษาสภาพ

และปัญหาของระบบการขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่

เทศบาลนครขอนแก่นจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ	 เพราะ

ปัจจุบันพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	 ถือเป็นพื้นที่

เศรษฐกิจที่ส�าคัญอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดขอนแก่นที่พื้นที่

ส่วนใหญ่มีการเจริญเติบอย่างรวดเร็ว	 ผลจากการเติบโต

ของเมืองและเศรษฐกิจ	 ส่งผลให้สภาพการจราจรในเขต

เมืองและบริเวณโดยรอบเมืองมีปัญหาการจราจรมากขึ้น	

จ�านวนผู้ใช้รถส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นจากสภาพปัญหา 

ข้างต้น	 ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความจ�าเป็นในการศึกษาระบบ

การขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	 เพื่อน�า
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ข้อมูลมาประยุกต์ใช ้ในการ	 พัฒนาระบบการขนส่ง

สาธารณะของจังหวัดขอนแก่น	ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาสภาพของระบบการขนส่งสาธารณะ

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	

	 2.	 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของให้บริการ

ระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	

	 3.	 เพื่อจัดท�าเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ

การขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

วิธีการศึกษา 

	 ในการวิจัยนี้	มีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้

 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

	 การศึกษานี้	เป็นการศึกษาแบบกรณีศึกษา	ดังนั้น	

ผู ้ ให ้ข ้อมูลส�าคัญ	 จึงเลือกเฉพาะผู ้ ท่ี มีความรู ้หรือ

ประสบการณ์ในระบบขนส่งสาธารณะของจงัหวัดขอนแก่น	

จ�านวนทั้งสิ้น	141	คน	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้

	 1.	 กลุ ่มเจ้าหน้าที่ผู ้ เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง

สาธารณะ	จงัหวัดขอนแก่น	ประกอบด้วย	หวัหน้าส�านกังาน

ขนส่งจังหวัดขอนแก่น	 เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลนักวิชาการ

ขนส่งปฏิบัติการ	 จ�านวน	 6	 คน	 โดยใช้วิธีการเลือกแบบ

เจาะจง	(Purposive	Sampling)	และกลุ่มผู้ประกอบการ

เกีย่วกบัระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	

ประกอบด้วย	รถโดยสารสองแถว	รถตูป้รบัอากาศ	รถมนิบิสั	

รถแทก็ซี	่รถสามล้อตุก๊ตุก๊	รถสามล้อถบี	และรถจกัรยานยนต์	

รับจ้าง	 โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า	 (Quota	

Sampling)	 โดยประชากรจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตาม

ลักษณะที่เลือกเอาไว้	 โดยก�าหนดสัดส่วนรถโดยสาร

สาธารณะประเภทละ	5	คน	รวมทั้งสิ้น	35	คน	เพื่อศึกษา

สภาพปัจจุบัน	 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทาง

พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

	 2.	 กลุ่มผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขต

เทศบาลนครขอนแก่น	 โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	

จ�านวน	 100	 คน	 เพื่อศึกษาการใช้บริการระบบขนส่ง

สาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 

	 ในการศึกษาครั้งนี้	ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 การสังเกต	 การ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 และแบบสอบถามที่ผู้ศึกษา

สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 แนวคิดเกี่ยวกับการขนส่งและระบบการ

ขนส่งสาธารณะ	แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการ

ขนส่งผู้โดยสาร	 และแนวความคิดเกี่ยวกับการเดินทาง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น	2	ชุด

 ชุดที่ 1	 แบบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน	

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบ

ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	 ในประเด็น

ค�าถาม	3	ข้อ	ได้แก่	

	 1.		เส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ

	 2.		จ�านวนและตารางเวลาเดินรถ

	 3.		ปัญหาอปุสรรคของบรกิารรถโดยสารสาธารณะ

 ชุดที่ 2	 แบบสอบถามเพื่อศึกษาการใช้บริการ

ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดย

แบบสอบถามแบ่งเป็น	4	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที่	1	 ข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	

6	ข้อ	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	อาชีพ	รายได้ต่อเดือน	ระดับ

การศึกษา	 และสถานภาพ	 เป็นค�าถามแบบหลายตัวเลือก	

โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกได้	1	ค�าตอบ

	 ส่วนที่	2	 ข้อมลูลกัษณะการเดนิทางด้วยระบบการ

ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	จ�านวน	5	ข้อ	

ประกอบด้วย	 ประเภทรถโดยสารสาธารณะที่ใช้บริการ	

เหตุผลในการเลือกใช้บริการ	จ�านวนเที่ยว	(ไป-กลับ)	ที่ใช้

บรกิารต่อเดอืน	ความถีใ่นการใช้บรกิาร	และช่วงเวลาทีม่กั

ใช้บริการ	เป็นค�าถามแบบหลายตัวเลือก	โดยกลุ่มตัวอย่าง

เลือกได้	1	ค�าตอบหรือหลายค�าตอบ

	 ส่วนที่	3	ข้อมูลการให้บริการขนส่งสาธารณะ	 ใน

เขตเทศบาลนครขอนแก่น	 จ�านวน	 15	 ข้อ	 เป็นลักษณะ
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ค�าถามแบบม	ี2	ตวัเลอืก	คอื	ใช่หรอืไมใ่ช่	โดยกลุม่ตวัอย่าง	

เลือกได้	1	ค�าตอบ

	 ส่วนที่	4	 ข้อมลูการปรบัปรงุและพฒันาระบบขนส่ง

สาธารณะ	ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	จ�านวน	9	ข้อ	เป็น

ลักษณะค�าถามแบบมี	 2	 ตัวเลือก	 คือ	 ต้องการหรือไม่

ต้องการ	 โดยกลุ่มตัวอย่าง	 เลือกได้	 1	 ค�าตอบโดยกลุ่ม

ตัวอย่าง	เลือกได้	1	ค�าตอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	 ผู้ศึกษาตรวจสอบ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์และ

แบบสอบถาม	การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์	ผูว้จิยั

วเิคราะห์ข้อมลูการวเิคราะห์เชงิเนือ้หา	(Content	Analysis)	

และน�าเสนอผลการศกึษาเป็นความเรียง	และการวิเคราะห์

ข้อมูลจากแบบสอบถาม	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

แจกแจงความถี	่(Frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage)	

ผลการศึกษา 

 1. สภาพของระบบการขนส่งสาธารณะ ในเขต

พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น พบว่า	ระบบขนส่งสาธารณะ

ของเทศบาลนครขอนแก่น	เพ่ิมขึน้ตัง้แต่ในช่วงที	่พ.ร.บ.การ

ขนส่งทางบก	พ.ศ.	 2497	 ประกาศใช้บังคับ	 โดยรูปแบบ

ระบบการขนส่งสาธารณะเทศบาลนครขอนแก่น	ม	ี2	รปูแบบ	

คือ	 1)	 ระบบขนส่งสาธารณะรถโดยสารสาธารณะประจ�า

ทาง	ซึ่งประกอบด้วย	รถโดยสารสองแถว	รถตู้ปรับอากาศ	

รถมินิบัส	 และ	 2)	 ระบบขนส่งสาธารณะรถโดยสาร

สาธารณะไม่ประจ�าทาง	 ซึ่งประกอบด้วย	 รถแท็กซี	่ 

รถสามล้อตุก๊ตุก๊	รถสามล้อถบี	และรถจกัรยานยนต์รบัจ้าง	

ซ่ึงระบบการขนส่งสาธารณะแต่ละประเภทจะมีเส้น

ทางการเดินรถแตกต่างกนัหรอืคล้ายกันในบางประเภท	ขึน้

อยูก่บัสมัปทานเส้นทางเดนิรถและวตัถปุระสงค์ของการให้

บริการของรถโดยสารสาธารณะประเภทนั้น	 รายละเอียด

ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	เปรียบเทียวระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	จ�าแนกตามประเภทรถโดยสารสาธารณะ

ประเภทรถ
เส้นทางให้บริการ

และช่วงเวลาให้บริการ

อัตราค่าโดยสาร

(บาท)

ความแตกต่างจาก

ระบบขนส่งสาธารณะอื่น

1.	รถโดยสาร

	 สองแถว

-		มีเส้นทางการให้บริการ	19	

	 เส้นทาง	ครอบคลุมทั้งภายใน

	 เขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง

-		จ�านวนรถที่ให้บริการ	475	คัน

-		ให้บริการ	06:00-19:00	น.

-		นักเรียน	นักศึกษา	6	บาท	

-		บุคคลทั่วไป	9	บาท	

		 ตลอดสาย

-		อัตราค่าโดยสารชัดเจน

-		ให้บริการตามเส้นทางที่	

		 ก�าหนด

2. รถตู้โดยสาร	

		 สาธารณะหรือ

		 ปอ.14

-		มีเส้นทางให้บริการระหว่าง

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ถึง	

	 สถานีขนส่งแห่งที่	3	(บขส.)

-		จ�านวนรถที่ให้บริการ	10	คัน

-		ให้บริการ	07.00	-17.00	น.

-		20	บาท	ตลอดสาย -		อัตราค่าโดยสารชัดเจน

-		ให้บริการตามเส้นทางที่		

		 ก�าหนด
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ตารางที่ 1	(ต่อ)

ประเภทรถ
เส้นทางให้บริการ

และช่วงเวลาให้บริการ

อัตราค่าโดยสาร

(บาท)

ความแตกต่างจาก

ระบบขนส่งสาธารณะอื่น

3. รถมินิบัส -		มีเส้นทางให้บริการระหว่าง		

		 บขส.3	ถึง	ถนนมิตรภาพ-ถนน

	 ประชาสโมสร	ถึง	ถนนกลาง

	 เมือง	ถึง	ถนนเหล่านาดี

-		จ�านวนรถที่ให้บริการ	10	คัน

-		ให้บริการ	06.00	-	20.00	น. 

	 และ	20.00	-	06.00	น.

-		ประชาชนทั่วไป	15	บาท	

-		เด็ก/นักเรียน	10	บาท

		 ตลอดสาย

-		อัตราค่าโดยสารชัดเจน

-		ให้บริการตามเส้นทางที่

	 ก�าหนด

4. รถแท็กซี่ -		มีเส้นทางให้บริการครอบคลุม

		 ทั้งในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่

	 เทศบาล

-		จ�านวนรถที่ให้บริการ	20	คัน

-		ให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง

-		เก็บค่าโดยสารแบบเพิ่ม

	 ขึ้นตามระยะทางที่ให้

	 บริการ

-		อัตราค่าโดยสารชัดเจน

-		ให้บริการได้ทุกเส้นทั้ง

	 ภายในและภายนอกเขต

	 เทศบาล

5. รถสามล้อ

	 ตุ๊กตุ๊ก

-		มีเส้นทางให้บริการครอบคลุม

	 ทั้งในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่

	 เทศบาล

-		จ�านวนรถที่ให้บริการ	79	คัน

-		ให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง

-		เก็บค่าโดยสาร	เริ่มต้นที่	

	 50	บาท	หรือตามข้อตกลง

	 ระหว่างผู้ให้บริการและ

	 ผู้รับบริการ

-		อัตราค่าโดยสารไม่

	 ชัดเจน

-		ให้บริการได้ทุกเส้นทั้ง

	 ภายในและภายนอกเขต

	 เทศบาล

6. รถสามล้อถีบ -		มีเส้นทางให้บริการครอบคลุม

		 ทั้งในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่

		 เทศบาล

-		ไม่ทราบจ�านวนรถที่ให้บริการ

-		ไม่มีก�าหนดเวลาให้บริการ

		 แน่นอน

-		เก็บค่าโดยสารตามข้อ

	 ตกลงระหว่างผู้ให้บริการ

	 และผู้รับบริการ

-		อัตราค่าโดยสารไม่

	 ชัดเจน

-		ให้บริการได้ทุกเส้นทั้ง

	 ภายในและภายนอกเขต

	 เทศบาล

7. รถจักรยานยนต์	

		 รับจ้าง

-		มีเส้นทางให้บริการครอบคลุม

		 ทั้งในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่

		 เทศบาล

-		ไม่ทราบจ�านวนรถที่ให้บริการ

-		ไม่มีก�าหนดเวลาให้บริการ

	 แน่นอน

-		เก็บค่าโดยสารตามข้อ

	 ตกลงระหว่างผู้ให้บริการ

	 และผู้รับบริการ

-		อัตราค่าโดยสารไม ่

	 ชัดเจน

-		ให้บริการได้ทุกเส้นทั้ง

	 ภายในและภายนอกเขต

	 เทศบาล
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	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 ระบบขนส่งสาธารณะรถ

โดยสารสาธารณะประจ�าทาง	ซึ่งประกอบด้วย	รถโดยสาร

สองแถว	 รถตู้ปรับอากาศ	 และรถมินิบัส	 เป็นรถโดยสาร

สาธารณะที่ ให ้บริการตามเส ้นทางและคิวที่ก�าหนด	 

มีก�าหนดอัตราค่าโดยสารท่ีชัดเจน	 ส่วนระบบขนส่ง

สาธารณะรถโดยสารสาธารณะแบบไม ่ประจ�าทาง	 

ซึ่งประกอบด้วย	รถแท็กซี่	รถสามล้อตุ๊กตุ๊ก	รถสามล้อถีบ	

และรถจักรยานยนต์	เป็นรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการ

ได้ในทุกพื้นที่ทั้งภายในและนอกเขตเทศบาล	 สามารถให้

บริการขนส่งผู้ใช้บริการถึงที่หมายได้ตามที่ต้องการ	โดยไม่

ต้องรอควิให้บรกิาร	การเก็บอตัราค่าโดยสารขึน้อยูก่บัระยะ

ทางและข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

	 ผลจากการส�ารวจการใช ้บริการระบบขนส่ง

สาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	พบว่า	ผู้ใช้บริการ

ระบบขนส่งสาธารณะส่วนมากเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน/

รบัจ้างเพศหญงิ	ทีม่อีาย	ุ20-30	ปี	มรีายได้ต่อเดอืนระหว่าง	

5,001-10,000	 บาท	 ประเภทรถโดยสารสาธารณะที่ใช้

บริการ	 คือ	 รถโดยสารสองแถว	 ผู้ใช้บริการกลุ่มน้ีมักใช้

บรกิารในช่วงเวลาเร่งด่วน	คอื	ตอนเช้า	(06.30	-	09.30	น.)	

โดยมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการรถ	คือ	ความปลอดภัย

 2. ปัญหาและอุปสรรคของให้บริการระบบการ

ขนส่งสาธารณะในเขตพืน้ท่ีเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า	

ผู ้ใช้บริการไม่นิยมใช้บริการระบบการขนส่งสาธารณะ

เพราะคณุภาพการให้บรกิารของรถโดยสารสาธารณะยงัไม่

สามารถตอบสนองความคาดหวังในการใช้บริการของผู้ใช้

บริการได้ท�าให้ความนิยมใช้บริการระบบการขนส่ง

สาธารณะลดลง	 และมีปัญหาเกี่ยวกับการจราจรติดขัด	 

สรุปดังนี้

	 	 2.1	 คุณภาพการให้บริการของรถโดยสาร

สาธารณะโดยปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในระบบ

ขนส่งสาธารณะแบบไม่ประจ�าทาง	ซึ่งได้แก่	รถแท็กซี่	 รถ

สามล้อตุก๊ตุก๊	รถสามล้อถบี	และรถจกัรยายนต์รบัจ้าง	เกีย่ว

กับอัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรมชัดเจน	 และพนักงานผู้ให้

บรกิาร	ทีข่บัรถน่าหวาดเสยีว	เส่ียงต่อการเกิดอบุตัเิหต	ุโดย

สรุปปัญหาและอุปสรรคของให้บริการระบบการขนส่ง

สาธารณะจังหวัดขอนแก่น	แต่ละประเภทได้ดังนี้

	 	 	 2.1.1	 รถโดยสารสองแถว	มปัีญหาเกีย่ว

กับ	1)	สภาพรถไม่พร้อมใช้งาน	 เช่น	ความสะอาดภายใน

รถ	 รถบางคันขาดราวเหล็กกันตก	 เพ่ือป้องกันการเกิด

อุ บัติ เหตุหรือ ส่ิงของตกหล ่น	 อุปกรณ์กันฝน	 และ 

2)	พนักงานขับรถไม่สุภาพ	ขาดระเบียบวินัยในการขับขี่

	 	 	 2.1.2	 รถตูป้รบัอากาศ	มปัีญหาเก่ียวกับ	

1)	 พนักงานขับรถไม่สุภาพ	 ขาดระเบียบวินัยในการขับขี่

และ	2)	พนักงานขับขี่หวาดเสียวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

	 	 	 2.1.3	 รถมนิบิสั	โดยกลุม่ผูใ้ช้บริการเหน็

ว่า	การให้บรกิารรถโดยสารสาธาระประเภทมนิบิสั	โดยรวม

มคีณุภาพการให้บรกิารดกีว่ารถโดยสารสาธารณะประเภท

อื่น	จึงยังไม่พบปัญหาในการใช้บริการ

	 	 	 2.1.4		 รถแทก็ซี	่มปัีญหาเกีย่วกับ	1)	การ

เก็บค่าโดยสารไม่เป็นไปตามมิเตอร์และหรือเรียกเก็บ

บริการอื่น	ๆ	เพิ่มเติมอย่างไม่เป็นธรรม	2)	พนักงานขับรถ

ไม่สุภาพ	ขาดระเบยีบวนิยัในการขบัข่ีและ	3)	พนกังานขบัขี่

หวาดเสียวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

	 	 	 2.1.5	 รถสามล้อตุ๊กตุก๊	มปัีญหาเกีย่วกับ	

1)	การเกบ็ค่าโดยสารไม่เป็นมาตรฐาน	ขึน้อยู่กบัการตกลง

ระหว่างผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิาร	ซึง่อาจท�าให้ผู้ใช้บรกิาร	

เสยีค่าบรกิารทีแ่พงเกนิจรงิ	2)	สภาพรถเก่าไม่พร้อมใช้งาน	

และการขาดการบ�ารุงรักษาให้รถมีสภาพพร้อมให้บริการ

อยู่เสมอ	 3)	 พนักงานขับรถไม่สุภาพ	 ขาดระเบียบวินัยใน

การขับขี่	และ	4)	พนักงานขับขี่หวาดเสียวเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ

	 	 	 2.1.6	 รถสามล้อถีบ	 มีปัญหาเกี่ยวกับ	 

1)	การเกบ็ค่าโดยสารไม่เป็นมาตรฐาน	ขึน้อยู่กบัการตกลง

ระหว่างผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิาร	ซึง่อาจท�าให้ผู้ใช้บรกิาร	

เสยีค่าบรกิารทีแ่พงเกนิจรงิ	2)	สภาพรถเก่าไม่พร้อมใช้งาน	

และการขาดการบ�ารุงรักษาให้รถมีสภาพพร้อมให้บริการ

อยูเ่สมอ	และ	3)	พนกังานขบัรถแต่งกายไม่สภุาพและสภาพ

ร่างกายไม่พร้อมให้บริการ
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	 	 	 2.1.7	 รถจักรยานยนต์รับจ้าง	มีปัญหา

เกี่ยวกับ1)	 การเก็บค่าโดยสารไม่เป็นมาตรฐาน	 ขึ้นอยู่กับ

การตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ	ซึ่งอาจท�าให้

ผู้ใช้บริการ	 เสียค่าบริการท่ีแพงเกินจริงและ	 2)	 พนักงาน

ขับขี่หวาดเสียวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

	 	 2.2	 ปัญหาการจราจรติดขัด	 เพราะจ�านวน 

ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่มีพื้นผิวถนนเท่าเดิม

	 3.		แนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ

ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น	

	 	 3.1	 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้

บรกิารของรถโดยสารสาธารณะ	พบว่า	รถโดยสารสาธารณ

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	 ทั้ง	 7	 ประเภท	 ควรมีการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	 ยกเว้นรถ

โดยสารสาธารณะประเภท	รถมินิบัส	โดยสรุปดังนี้

	 	 	 3.1.1	 รถโดยสารสองแถว	โดยผูป้ระกอบ

การควรมีการรักษาสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนน�ามาให้

บริการ	 เช่น	 การท�าความสะอาด	 รถและอุปกรณ์ภายใน 

รถ	เบาะหรือที่นั่งราวจับต่าง	ๆ	เป็นต้นควรมีการฝึกอบรม

และพัฒนาทกัษะการให้บรกิารในเร่ืองวนิยั	มารยาท	คารพ

กฎจราจร	และขบัขีป่ลอดภัย	แก่พนกังานผูใ้ห้บรกิารอย่าง

สม�า่เสมอและควรมกีารปรบัตารางเวลาเดนิรถให้เหมาะสม

กับความต้องการใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน	 เช่น	 เวลา	

07.00	-	08.00	น.	และ	17.00	-	18.00	น.	และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องควรมีการสุ่มตรวจคุณภาพการให้บริการอย่าง

สม�่าเสมอ	

	 	 	 3.1.2	 รถตู้ปรับอากาศ	 โดยผู้ประกอบ

การควรมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการให้บริการใน

เร่ืองวินัย	 มารยาท	 คารพกฎจราจร	 และขับข่ีปลอดภัย 

เพิ่มเติมแก่พนักงานขับรถที่ให้บริการเป็นประจ�าทุกปีและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสุ่มตรวจคุณภาพการให้

บริการอย่างสม�่าเสมอ	

	 	 	 3.1.3	 รถแท็กซ่ี	 โดยผู้ประกอบการมี

มาตรการควบคุมอัตราค่าบริการให้มีมาตรฐาน	 มีการ 

คัดกรอง	 การอบรม	 การมอบใบอนุญาตท่ีเป็นลักษณะ

วิชาชีพเฉพาะกลุ่มแท็กซี่อย่างเคร่งครัด	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรมีการสุ่มตรวจคุณภาพการให้บริการอย่าง

สม�่าเสมอ	

	 	 	 3.1.4		 รถสามล้อตุ๊กตุ๊ก	 โดยผู้ประกอบ

การควรก�าหนดราคาค่าบริการที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั	มกีารปรบัปรงุสภาพรถให้มสีีสันน่านัง่	และสะอาด	

โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องควรมีการจัดระเบียบและ 

ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง	 เพื่อความ

สะดวกในการดูแลผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้บริการ

	 	 	 3.1.5	 รถสามล้อถบี	ผูป้ระกอบการควร

ก�าหนดราคาค่าบรกิารทีช่ดัเจนและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั

มีการปรับปรุงสภาพรถสามล้อถีบให้มีสีสันน่าน่ัง	 สะอาด	

โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องควรมีการจัดระเบียบและ 

ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการรถสามล้อถีบ	 เพื่อความสะดวกใน

การดูแลผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้บริการ

	 	 	 3.1.6		 รถจกัรยานยนต์รบัจ้าง	ผูป้ระกอบ

การควรก�าหนดราคาค่าบริการที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน

เดยีวกนัโดยหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องควรมีการจดัระเบยีบและ

ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อความ

สะดวกในการดูแลผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้บริการ	

	 	 3.2		 การจงูใจเพือ่ให้ประชาชนหนัมาใช้บรกิาร

ระบบขนส่งสาธารณะ	เช่น	การเก็บค่าธรรมเนียมการจอด

รถตามช่วงเวลาที่จอดหรือตามเขตพื้นที่ที่จอด	การพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ	 เช่น	 ความสะดวกสบาย	 ความ

รวดเร็วของการให้บริการ	 การให้ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษ 

ต่าง	ๆ	การให้ข้อมูลแก่ผู้เดินทาง	การน�าเทคโนโลยีอ�านวย

ความสะดวกต่าง	 ๆ	 มาใช้เช่น	 อุปกรณ์เก็บค่าโดยสาร

อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับรถมินิบัส

 

สรุปและอภิปรายผล

	 ผลการศกึษาทีน่�าเสนอข้างต้น	สรปุและอภปิรายผล	

ดังนี้

	 1.	 ผลการศึกษาสภาพของระบบการขนส ่ง

สาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	พบว่า	ระบบขนส่ง
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สาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	 เริ่มให้บริการ

ประชาชนเมื่อ	 พ.ศ.	 2549	 การให้บริการระบบขนส่ง

สาธารณะมี	2	รูปแบบ	คือ	1)	ระบบการขนส่งสาธารณะ

แบบประจ�าทาง	ประกอบด้วย	รถโดยสารสองแถว	รถตูป้รบั

อากาศ	รถมินิบัส	และ	2)	ระบบการขนส่งสาธารณะแบบ

ไม่ประจ�าทาง	ประกอบด้วย	รถแท็กซี่	รถสามล้อตุ๊กตุ๊ก	รถ

สามล้อถีบ	และรถจกัรยานยนต์รบัจ้าง	ซึง่การให้บริการรถ

โดยสารสาธารณะทัง้	2	รปูแบบ	กลุม่ผูใ้ช้บรกิารรถโดยสาร

สาธารณะมีความเห็นว่า	รถโดยสารประจ�าทางมินิบัส	เป็น

รถที่โดยสารที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้าง

ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้มากกว่ารถโดยสารสอง

แถว	แม้โดยสารสองแถวจะมปีรมิาณการให้บรกิารอย่างทัว่

ถงึมากกว่ารถโดยสารมนิบิสั	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะรถโดยสาร

มินิบัส	 มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในด้านสภาพรถ	

ความสะอาด	 ปลอดภัยและมีส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีทัน

สมัยและครบครัน	มากกว่า	รถโดยสารสองแถว	สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของขนิษฐา	 สุริยะ	 และคณะ	 (2550)	 ที่ 

พบว่า	 เหตุผลที่นักท่องเท่ียวนิยมใช้บริการระบบขนส่ง

สาธารณะ	คอื	สภาพรถเหมาะสมกบัการเดนิทางท่องเทีย่ว	

และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	อนภุาค	เสาร์เสาวภาคย์	

และคณะ	 (2554)	 ที่พบว่า	 ปัจจัยด้านความสะดวก	 เป็น

ปัจจัยบวกที่มีผลทางบวกต่อการใช้บริการรถสาธารณะ	

	 2.		ผลการศกึษาปัญหาและอุปสรรคของระบบการ

ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	พบว่า	ความ

เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนคร

ขอนแก่น	 ท�าให้เกิดปัญหาต่าง	 ๆ	 ตามมามากมาย	 อย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้	 โดยเฉพาะปัญหาด้านการจราจร	 ที่

ประชาชนทัว่ไปมกันยิมใช้รถยนต์ส่วนตวัมากกว่าระบบการ

ขนส่งสาธารณะแม้ในเขตพื้นเทศบาลนครขอนแก่นจะมี

ระบบการขนส่งสาธารณะไว้ส�าหรับให้บริการประชาชน

จ�านวนมาก	 แต่ก็ไม่ท�าให้ประชาชนหันนิยมใช้บริการเพิ่ม

ขึ้น	 เพราะด้วยระบบขนส่งสาธารณะยังมีปัญหาเก่ียวกับ

คุณภาพการให้บริการ	 เช่น	 การเรียกเก็บอัตราค่าโดยสาร

อย่างไม่เป็นธรรม	 พนักงานผู้ให้บริการไม่สุภาพ	 ขาดวินัย	

ขับขี่รถน่าหวาดเสียวเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	 และสภาพ

รถที่ให้บริการไม่พร้อมให้บริการ	 สอดคล้องกับการศึกษา

ของกิตติพงศ์	 ชัยกิตติภรณ์	 (2559)	 ที่พบว่า	 รถโดยสาร

ประจ�าทางมีปัญหาในเรื่องสภาพรถ	 ความปลอดภัย	 และ

คุณภาพการให้บริการ	 ซึ่งผู ้ใช้บริการต้องการให้มีการ

ปรับปรุง	 เช่นเดียวกับผลการศึกษาของอนุภาค	 เสาร์

เสาวภาคย์	และคณะ	(2554)	ที่พบว่า	ปัจจัยด้านการมีรถ

ส่วนตวั	เป็นปัจจยัทีม่ผีลทางลบต่อการใช้บริการรถสาธารณะ	

และสอดคล้องกับปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลือกรปูแบบ

การเดินทางของจตุพร	นนทศิริ	(2546)	ที่ว่า	ตัวแปรส�าคัญ

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้ใช้

บริการคือ	การถือครองรถยนต์	ซึ่งหากผู้ใช้บริการมีระดับ

การครอบครองรถยนต์สูง	 จะท�าให้ระดับความต้องการใช้

บริการระบบขนส่งสาธารณะมีน้อย	

	 3.	 ผลการศึกษาได้แนวทางการพัฒนาระบบการ

ขนส่งสาธารณะในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลนครขอนแก่น	คอื	การ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของรถโดยสาร

สาธารณะทุกประเภท	 ให้มีคุณภาพการให้บริการที่ด	ี 

ซึ่งได้แก่	รถโดยสารสองแถว	รถตู้	รถแท็กซี่	รถสามล้อตุ๊ก

ตุ ๊ก	 รถสามล้อถีบ	 และรถจักรยานยนต์รับจ้าง	 ยกเว้น	 

รถโดยสาร	ประเภทมนิิบสั	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรมี

การสุ่มตรวจคุณภาพการให้บริการอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อ

กระตุ้นให้ผู้ใช้บริการได้หันมาใช้บริการระบบการขนส่ง

สาธารณะเพิ่มมากขึ้น	

ข้อเสนอแนะ

	 การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 1.		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

	 	 1.1		 ส�านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น	 ควรมี

การก�าหนดมาตรการในการควบคุมอัตราค่าโดยสาร	 โดย

เฉพาะรถโดยสารสาธารณะไม่ประจ�า	อย่างเคร่งครัด	และ

ควรมีนโยบายสุ่มตรวจคุณภาพการให้บริการรถโดยสาร

สาธารณะไม่ประจ�าอย่างสม�่าเสมอ

	 	 1.2		 ส�านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นควรมีน
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โยบายจัดระเบียบและขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการรถโดยสาร

สาธารณะไม่ประจ�า	ได้แก่	รถสามล้อตุ๊กตุ๊ก	รถสามล้อถีบ

และรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อความสะดวกในการดูแล	 

ผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้บริการ

	 	 1.3	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ควรมนีโยบายจดัท�าหลกัสตูรการฝึก

อบรมเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการรถ

โดยสารสาธารณะ	เช่น	หลักสูตรขับขี่อย่างปลอดภัย	รวม

ถึงพัฒนาหลักสูตรอ่ืน	 ๆ	 ท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้ให้บริการรถ

โดยสารสาธารณะทุกประเภท	 มีการแจกสติ๊กเกอร์หรือ

ใบรับรองการเข้าร่วมอบรม	 เพื่อรับประกันคุณภาพ	 และ

มาตรฐานในการให้บริการ	จะท�าให้ผูใ้ช้บรกิารไว้วางใจและ

หันมาใช้บริการระบบการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น

	 2.		ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

	 	 2.1	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น	 ด�าเนิน

การควบคุมอัตราค่าโดยสาร	 โดยเฉพาะรถโดยสาร

สาธารณะไม่ประจ�าอย่างเคร่งครัด	 และมีการสุ่มตรวจ

คุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ประจ�าอย่าง

สม�่าเสมอ

	 	 2.2	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น	 จัดท�า

โครงการจดัระเบยีบและขึน้ทะเบยีน	ผูใ้ห้บรกิารรถโดยสาร

สาธารณะไม่ประจ�า	ได้แก่	รถสามล้อตุ๊กตุ๊ก	รถสามล้อถีบ	

และรถจักรยานยนต์รับจ้าง	 เพื่อความสะดวกในการดูแล 

ผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้บริการ

	 	 2.3		 ส�านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น	 และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	จดัท�าโครงการการฝึกอบรมเก่ียวกบั

คณุภาพการให้บรกิารของผูใ้ห้บรกิารรถโดยสารสาธารณะ

มกีารแจกสติก๊เกอร์หรอืใบรับรองการเข้าร่วมอบรม	เพือ่รบั

ประกันคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ	 จะท�าให ้

ผูใ้ช้บรกิารเกดิความไว้วางใจและหันมาใช้บรกิารระบบการ

ขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น

	 	 2.4	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น	 และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรมแีผนแม่บทในการจดัการบรกิาร

ขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 ทั้งปัจจุบัน

และอนาคตเพื่อให้มีการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน	จะก่อให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ส่วนรวมมากกว่าการ

ด�าเนินการในปัจจุบัน

 3.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

ระบบการขนส่งสาธารณะในจงัหวดัขอนแก่น	เพือ่น�าข้อมลู

ทีไ่ด้มาประยกุต์ใช้ในและการวางแผนกระตุน้ให้ผู้ใช้บรกิาร

ได้หนัมาใช้บริการระบบการขนส่งสาธารณะแทนรถส่วนตวั

มากขึ้น
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การพัฒนารูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา

Developing Evaluation Model on Communicative Language Teaching 

(CLT) of English Teachers in Primary Educational Schools

	ธัญญาพร	เกียวรัตน์1,	ปิยะธิดา	ปัญญา2	,	อรัญ	ซุยกระเดื่อง3

Thunyaporn	Kiaorat1,	Piyatida	Panya2 ,	Arun	Suikraduang 3

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา	โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา	แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น	4	ระยะ	ประกอบด้วย	ระยะที่	1	วิเคราะห์	

สังเคราะห์	 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา	 โดยการ

ศึกษา	วิเคราะห์	สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจ�านวน	10	คน	ระยะ

ที่	2	สร้างรูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา	โดยน�ากรอบแนวคิด

ที่ได้จากระยะที่	1	มาใช้ในการร่างรูปแบบ	จากนั้นน�าร่างรูปแบบมาตรวจสอบ	ยืนยันความถูกต้อง	ความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการประเมินโดยการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	9	คน	สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการ

ประเมินและประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการประเมินดังกล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญ	 จ�านวน	 5	 คน	 ก่อนน�าไปทดลองใช้ใน

สถานการณ์จริง	ระยะที่	3	ทดลองใช้รูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถม

ศึกษา	 เพื่อศึกษาคะแนนการพัฒนา	และความตรงเชิงจ�าแนกของรูปแบบ	ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	14	 โรงเรียน	 

ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 และระยะที่	 4	 ประเมินรูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา	โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้รูปแบบการประเมิน	จ�านวน	43	คน	เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วย	แบบสัมภาษณ์	แบบสังเกต	และแบบประเมิน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วย	สถติพิืน้ฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	สถติทิดสอบสมมตฐิาน	ได้แก่	การค�านวณ

คะแนนพัฒนาการ (Gain	Scores),	The	Wilcoxon	Signed-Ranks	Test	และ	Mann-Whitney	U	Test

1	นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร์	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร์	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		ผลการวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา	 พบว่า	 ยึดหลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	 2551	 ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีหลักสูตรก�าหนด	สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเร่ืองการยก

ระดับคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ

	 2.		รปูแบบการประเมนิการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของครใูนโรงเรียนประถมศกึษามลีกัษณะเป็นแผนภมูิ

ที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กัน	4	องค์ประกอบ	คือ	1)	เป้าหมายของการประเมิน	2)	สิ่งที่มุ่งประเมิน	3)	วิธีการประเมิน	และ	

4)	เกณฑ์การประเมิน	มีเป้าหมายการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ

ครูในโรงเรียนประถมศึกษาส่ิงท่ีมุ่งประเมินได้แก่	 ด้านแนวคิดในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา	ด้านปัจจัยการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ด้านกระบวนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	และ

ด้านผลผลติการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร	วธิกีารประเมนิยดึหลกัการประเมนิเชงิระบบ	มผีูป้ระเมนิทีม่าจากแหล่ง	

ผูป้ระเมนิภายในและภายนอก	ได้แก่	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	ครผููส้อนภาษาองักฤษ	ครวูชิาการ	และ	ศกึษานเิทศก์	ขัน้ตอนการ

ประเมนิ	ประกอบด้วย	ขัน้เตรยีมการ	ขัน้ด�าเนนิการ	ขัน้สรปุและรายงานผล	เคร่ืองมอืประเมนิประกอบด้วย	แบบประเมนิ	

แบบสัมภาษณ์	และแบบสังเกต	ช่วงเวลาที่ประเมิน	ภาคเรียนละ	2	ครั้ง	ต้นภาคเรียนและก่อนปิดภาคเรียน	เกณฑ์การ

ประเมินเป็นเกณฑ์สัมบูรณ์

	 3.		ผลการทดลองใช้และตรวจสอบความตรงของรูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ

ครูในโรงเรยีนประถมศึกษา	พบว่า	รปูแบบการประเมนิการสอนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารในโรงเรียนประถมศึกษาท�าให้

ครูมพีฒันาการในการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร	โดยค่าเฉลีย่ผลการประเมนิครัง้ที	่2	สงูกว่าค่าเฉลีย่ผลการประเมนิ

ครั้งที่	 1	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และตรวจสอบความตรงของรูปแบบกับครูกลุ่มสูงและครูกลุ่มต�่า	พบว่า	 

มีความตรงเชิงจ�าแนก	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.	 ผลการประเมินรูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา	 

พบว่า	รปูแบบการประเมนิการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของครใูนโรงเรยีนประถมศกึษาได้มาตรฐานการประเมนิ

ด้านการใช้ประโยชน์และด้านความเป็นไปได้	อยู่ในระดับมาก	ส่วนด้านความเหมาะสมและด้านความถูกต้องอยู่ในระดับ

มากที่สุด	เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 ค�าส�าคัญ	:	การพัฒนารูปแบบ,	การประเมิน,	การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,	ครูในโรงเรียนประถมศึกษา	

และการวิจัยและพัฒนา

 

Abstract

 The	objectives	of	this	research	were:	to develop	the	evaluation	model	on	CLT	of	English	teachers	

in	primary	schools	by	using	research	and	development	process.	The	research	was	divided	into	4	phases	

:	the	first	phase	was	to	analyze	and	synthesize	concepts	of	evaluation	model	by	studying	research	

documents,	related	to	the	topic,	and	different	databases;	study	the	general	conditions	and	problem	
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of	learning	management	by	interviewing	10	experts	in	the	field	of	learning	management	of	English	

primary	teachers	evaluation	on	teach	CLT,	the	second	phase	was	to	construct	an	evaluation	model 

by	using	the	information	obtained	from	phase	1	for	drafting	the	evaluation	model.	Then	the	propriety	

and	feasibility	of	this	phase	were	verified	by	connoisseurship	technique	among	9	experts.	Construct	

a	handbook	of	instruction	for	using	the	evaluation	model	with	5	experts	evaluated	the	appropriateness	

of	the	handbook,	the	third	phase	was	to	trial	of	the	evaluation	model	at	14	schools	selected	through	

purposive	sampling,	and	the	fourth	phase	was	to	evaluate	the	evaluation	model	by	a	relevant	group	

that	involving	a	trial	of	the	model	with	43	persons.	The	instruments	used	in	this	research	consisted	

of	an	interview	form,	observation	forms	and	evaluation	forms.	The	qualitative	data	were	analyzed	by	

contents	analysis.	The	quantitative	data	were	analyzed	through	basic	statistics	comprising	percentage,	

mean,	and	standard	deviation.	Gain	Scores	and	the	Wilcoxon	Signed	-	Ranks	Test	and	Mann	-	Whitney	

U	Test	were	employed	for	testing	hypotheses.

The results of the study were as follows:

	 1.		The	 concepts	evaluation	model	on	CLT	of	 English	 teachers	 in the	 primary	 schools	was	

followed	the	principles	of	the	Basic	Education	Core	Curriculum	B.E	2551.	According	to	the	standards	

and	Indicators,	supported	of	the	policy	for	Ministry	of	Education	about	enhance	quality	of	education.

 2.  The	 evaluation	model	 on	 CLT	 of	 English	 teachers	 in the	 primary	 schools	 consisted	 of	 

4	components;	1)	the	goal	of	evaluation,	2)	to	be	aimed	at	evaluation,	3)	the	method	of	evaluation	

and	4)	the	criteria	of	evaluation.	The	goal	of	evaluation	was	to	improve	the	teaching	quality	of	English	

teachers	in the	primary	schools.	The	objectives	of	evaluation	were	the	learning	management	of	the 

primary	teachers	which	consisted	of	concept	of	learning,	factors	of	learning,	process	of	learning,	and	

outcome	of	 learning.	 The	method	of	 systematic	 evaluation	 consisted	 of	 evaluators	 included the 

internal	 assessment	 and	 the	 external	 assessment.	 Such	 as	 school	 administrator,	 English	 teacher,	

academic	 teacher	 and	 educational	 supervisor.	 The	 process	 of	 evaluation	 included	 preparing,	

performance,	summary	and	report.	The	instruments	of	evaluation	included	evaluation	form,	interview	

form	and	observation	form.	The	period	of	evaluation	included	the	semester	2	times	per	semester:	

early	 semester	 and	 the	 end	 of	 semester.	 The	 criteria	 of	 evaluation	were	 absolute	 criteria	which	

developed	by	the	experts.

 3.  The	 implementation	 and	 discriminant	 validity	 of	 the	 evaluation	model	was	 statistically	

significant	at	.01	level.	This	improved	the	development	of	teachers	on	learning	management	which	

indicated	that	the	mean	score	of	the	second	evaluation	was	higher	than	the	first	evaluation	with	

statistically	significant	at	.01	level.
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	 4.		The	evaluation	model	on	CLT	of	English	teachers	in the	primary	schools	had	overall	standards	

for	utility	and	possibility	at	a	high	level.	The	appropriateness	and	accuracy	at	the	highest	level.	It	was	

rated	at	the	highest	level	as	a	whole.

 

 Keywords	:	Development	Model,	Evaluation,	Teaching	CLT, Primary	Teachers,	and	Research	and	

Development

บทน�า

	 การศึกษาของประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาคุณภาพของเด็กไทยโดยสะท้อนจากพัฒนาการ

จดัการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง	กระทรวงศกึษาธกิารเห็นความ

ส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่

ชัดเจนยิ่งข้ึน	 โดยเฉพาะปฏิรูปครู	 ปฏิรูปโรงเรียน	 และ

ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา	ทั้งนี้ในประเด็นหลักสูตร

ได้เน้นการพัฒนาหลักสูตร	 การเรียนการสอนและการ

บริหารจดัการเพือ่ให้คนรุน่ใหม่เกดิกระบวนการคิดอย่างมี

ระบบและแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตเุป็นผล	นอกจากนีใ้นการ

จดัการศกึษาของโลกมแีนวโน้มเกดิการเปลีย่นแปลงในมติิ

ด้านเนือ้หาและการเรยีนรู	้เช่น	การส่งเสรมิการพฒันาด้าน

ทกัษะการรู้เท่าทนั	ทกัษะชวีติ	(Life	Skill)	การจดัการเรยีน

การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาให้เป็นไปใน

ทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	 

มีเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุตามเจตนารมณ์ของการ

จัดการศึกษาที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

Communicative	Language	Teaching:	CLT	(ส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2557)	 และในการ

ปฏริปูในรอบสองกระทรวงศกึษาธกิารได้ก�าหนดวสิยัทศัน์

ว่า	“คนไทยยุคใหม่ต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมคีณุภาพ	

มสีตรู้ิทัน	มปัีญญารู้คดิ	มีสมรรถนะ	และมีคณุธรรม	รบัผดิชอบ

ต่อครอบครัว	ประเทศชาติ	และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก”	

พร้อมก�าหนดคุณลักษณะคนไทยยุคใหม่ว่าจะต้องเป็น

บุคคลที่สามารถสื่อสาร	 คิดวิเคราะห์	 แก้ปัญหา	 ริเริ่ม

สร้างสรรค์	เน้นเพ่ิมเตมิความสามารถในการใช้ภาษองักฤษ	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	2554	:	5)	

	 การเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการ

ส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษของคนไทย	 จัดเป็นความจ�าเป็น

เร่งด่วนของประเทศในปัจจุบัน	 ในสภาวะที่ระดับความ

สามารถของคนไทยในด้านภาษาองักฤษยงัอยูร่ะดบัต�า่มาก	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2557)	

ขณะที่ต้องเร่งพัฒนาประเทศให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง

ของโลกและรองรับภาวะการค้า	 การลงทุน	 การเช่ือมโยง

ระหว่างประเทศ	และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคม

ทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง	การปฏิรูป

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นนโยบายส�าคัญของ

กระทรวงศึกษาธกิารทีจ่ะต้องเร่งด�าเนนิการให้เกดิผลส�าเรจ็

โดยเร็ว	โดยปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้

เป็นไปตามธรรมชาตขิองการเรยีนรู้	เน้นการสอนภาษาเพือ่

การส่ือสาร	 ปรับการเรียนการสอนจากการเน้นไวยากรณ์

มาเป็นเน้นการสื่อสารที่เริ่มจาก	 การฟัง	 ตามด้วยการพูด	

การอ่าน	และการเขียนตามล�าดบั	(ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2557	:	1-10)	

	 การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ	 โดยที่กระทรวง

ศึกษาธิการได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษครั้งแรกในช่วงปี	 2527	 โดยมุ่งหวังให้ช่วย

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส�าหรับครูและ

นักเรียนระดับประถมศึกษาในทุกอ�าเภอได้จัดตั้ง	 English	

Resource	and	 Instruction	Centre	 (ERIC	Network)	

ในปี	2547	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ได้ปรับเปล่ียนช่ือใหม่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	(PEER	Center)	ปัจจุบัน
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มีจ�านวนศูนย์ทั้งสิ้น	881	ศูนย์ทั่วประเทศครบทุกเขตพื้นที่

การศึกษา	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2556	 :	 1-11)	 โดย 

มุ่งหวังว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา

นั้นต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการสอนเพื่อการสื่อสาร	

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดนโยบายการ

ปฏิรปูการศกึษาในทศวรรษที่สอง	(พ.ศ.	2552-2561)	โดย

มีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ภายในปี	2561	จะต้องมกีารปฏรูิปการศกึษาและการเรยีน

รูอ้ย่างเป็นระบบใน	3	ประเดน็หลกัคอื	การพฒันาคณุภาพ

มาตรฐานการศกึษา	และการเรยีนรูข้องคนไทย	เพิม่โอกาส

ทางการศึกษาและการเรียนรู ้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง	 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและ

การจดัการศกึษา	จงึก�าหนดนโยบายและเป้าหมายแผนงาน

ส�าคัญในการขับเคลื่อน	 คือ	 1)	 ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการ

ศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน	 2)	 ส่งเสริมให้ครูใช้

ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มท่ี	 3)	 จะท�าครูให้ครบตาม

เกณฑ์ครบทกุห้อง	4)	ส่งเสรมิให้เดก็เรียนท่องจ�าให้น้อยลง	

เน้นฝึกคิดวิเคราะห์	 5)	 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน	

STEM	ศึกษาครบทุกโรงเรียน	6)	ยกระดับภาษาอังกฤษให้

นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน	7)	ปรับระบบการสอบ	O-NET	ให้เป็นที่ยอมรับ

และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา	8)	ผลิตก�าลัง

คนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ	 9)	 ผลิตคนด ี

ออกสู่สังคม	10)	ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด	และ	 

11)	การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

	 การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นการศกึษาทีม่คีวาม

ส�าคญั	เพราะมคีวามมุง่หมายให้บคุคล	มพีืน้ฐาน	ความรูใ้น

ด้านวิชาการและวิชาชีพ	 เพื่อน�าไปใช้ในการศึกษาต่อหรือ

ประกอบอาชีพ	 ดังเช่น	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์	หลักการ

และจุดหมายไว้	ดังนี้	1)	วิสัยทัศน์	หลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซ่ึงเป็นก�าลังของ

ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย	 ความรู้	

คุณธรรม	 มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น

พลโลก	 ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข	 มีความรู้และ

ทักษะพื้นฐาน	 รวมทั้งเจตคติที่จ�าเป็นต่อการศึกษาต่อการ

ประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชวีติ	โดยมุง่เน้นผูเ้รยีน

เป็นส�าคญั	บนพืน้ฐานความเชือ่ว่าทกุคนสามารถเรยีนรู้และ

พฒันาตนเองได้เตม็ตามศกัยภาพ	2)	หลกัสตูรมหีลกัการที่

ส�าคัญเป็นหลักสูตรเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ	 มี 

จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส�าหรับ

พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้	 ทักษะ	 เจตคติ	 และ

คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็น

สากลเพือ่ปวงชนทกุคนมโีอกาสได้รบัการศกึษาอย่างเสมอ

ภาคและมคีณุภาพสนองการกระจายอ�านาจให้สงัคมมส่ีวน

ร่วมในการจัดการศึกษา	 สอดคล้องกับสภาพและความ

ต้องการของท้องถิ่น	มีโครงสร้างยืดหยุ่น	ทั้งด้านสาระการ

เรียนรู้	 เวลาและการจัดการเรียนรู้	 เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

และเป็นหลกัสตูรส�าหรบัการศกึษาในระบบ	นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย	 ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	 สามารถเทียบ

โอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์	3)	จุดหมายมุ่งพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นคนดี	มีปัญญา	มีความสุข	มีศักยภาพในการ

ศกึษาต่อและประกอบอาชพี	ก�าหนดจดุหมายเพือ่ให้ผู้เรยีน

มีคุณธรรม	 จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่า

ของตนเอง	มวีนิยัและปฏิบตัตินตามหลักธรรมของพระพทุธ

ศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื	ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร	 การคิดการ

แก้ปัญหา	การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตมีสุขภาพกาย

และสขุภาพจติทีด่แีละรกัการออกก�าลงักาย	มคีวามรกัชาติ	

มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก	 ยึดมั่นใน

วถิชีีวติและการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีจิตส�านึกในการ

อนรัุกษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทยอนรุกัษ์ทรพัยากรและ

พฒันาสิง่แวดล้อม	มจีติสาธารณะทีมุ่ง่ท�าประโยชน์และสิง่

ที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551	:	3-4) 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

260

	 การยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในชวีติประจ�าวนัเป็นนโยบาย

และเป้าหมายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนของกระทรวง	

ศกึษาธกิารแต่ปัญหาทีพ่บในปัจจบุนัคอืนกัเรยีนไม่สามารถ

ใช้ภาษาเพือ่การสือ่สารได้	และจากผลการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน	O-NET	 ระหว่างปีการศึกษา	

2558-2559	ทีผ่่านมาพบว่ามผีลการทดสอบของกลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 (ภาษาอังกฤษ)	 อยู่ในระดับ

ต�่ามากทั้งสองปีการศึกษา	 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายสาระยัง

พบว่า	สาระที่	1	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	ซึ่งผลการทดสอบ

ดังกล่าวมีสาเหตุที่เก่ียวข้องกับครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ

โดยตรงเพราะการจดัการเรียนการสอนทีม่คีณุภาพย่อมส่ง

ผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	 O-NET	 

สูงขึ้น	เพราะฉะนั้นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถม

ศึกษาจ�าเป็นต้องได้รับการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและ

สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพของครูต่อไป	แต่ปัญหาที่

พบก็คือการประเมินการสอนเพื่อการสื่อสารของครูนั้นยัง

ไม่มีรูปแบบการประเมินท่ีชัดเจน	 ซ่ึงประเด็นดังกล่าวเป็น

ส่วนส�าคัญที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 การประเมินการสอนของครู	 เป็นมิติหนึ่งของ

กระบวนการจัดการเรียนรู้	 ซ่ึงเป็นกระบวนการรวบรวม	

และใช้ข้อสนเทศเพ่ือตัดสินคุณค่า	 และเพ่ือการตัดสินใจ

ของการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน	 สมหวัง	 พิธิยานุวัฒน์	

(2524	:	79-91)	ได้กล่าวถึงการประเมินการจัดการเรียนรู้

ไว้ว่า	การประเมนิการจดัการเรยีนรูเ้ป็นกจิกรรมทีผู่ส้อนทกุ

คนยอมรับว่ามีความส�าคัญ	 และเป็นประโยชน์ในอันท่ีจะ

ส่งเสริมคุณภาพของผู ้เรียนว่าเป็นหน้าท่ีผู ้สอนควรจะ

แสวงหาข้อตชิมเกีย่วกบัพฤตกิรรมการสอนทุกรปูแบบเพือ่

ปรับปรุงการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 นับเป็น

กิจกรรมสร้างสรรค์สมรรถภาพในการสอนของครูซ่ึงย่อม

ส่งผลต่อคณุภาพของผูเ้รยีนอกีด้วยและศริชิยั	กาญจนวาส	ี

(2543	ก	:	7)	ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการประเมินการจัดการ

เรียนรู้	 เป็นกลไกลหนึ่งในระบบประกันคุณภาพการศึกษา	

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับระบบการก�ากับติดตาม	 และตรวจสอบ

ปัจจัย	 กระบวนการ	 ผลการจัดการเรียนรู้	 เพื่อเป็นข้อมูล

ป้อนกลับสู่ระบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	 

ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวน้ีก�าหนดได้โดยรูปแบบของการ

ประเมิน	Nevo	(1983	:	117-124)	ได้เสนอแนวคิดในการ

พฒันารปูแบบการประเมนิโดยเสนอเป็นค�าถามหลักในการ

พัฒนารูปแบบการประเมินเช่นเดียวกับแนวคิดของศิริชัย	

กาญจนวาสี	 (2543	 ข	 :	 55-60)	 ที่เห็นว่าในการพัฒนา 

รูปแบบการประเมินนั้น	 ผู้ออกแบบหรือพัฒนารูปแบบ	 

การประเมินจะต้องตอบค�าถามหลัก	 4	 ค�าถาม	 ให้ได้ว่า	 

1)	 ประเมินท�าไม	 2)	 ประเมินอะไร	 3)	 ประเมินอย่างไร	 

4)	ตดัสินผลด้วยวิธีใด	ซึง่ค�าถามข้อแรก	จะช่วยให้ผู้ประเมนิ

ก�าหนดเป้าหมายของการประเมนิได้	ค�าถามข้อสองจะช่วย

ให้ผู้ประเมินระบุสิ่งที่มุ่งประเมินได้	ค�าถามข้อสาม	จะช่วย

ให้ผู้ประเมนิก�าหนดวธิกีารวดัและวธิกีารประเมนิได้เหมาะ

สมกับเป้าหมายและส่ิงที่มุ่งประเมินได้และค�าถามสุดท้าย

จะช่วยให้ผู้ประเมินก�าหนดเกณฑ์เพื่อใช้ตัดสินคุณค่าของ

สิ่งที่มุ่งประเมินได้	

	 เนื่องมาจากการจัดการศึกษาของประเทศไทย	 

ที่มุ ่งหวังสู ่ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาเพื่อท่ีจะ

พฒันาคนไทยให้มคุีณภาพตามทีต้่องการให้สามารถแข่งขนั

กับนานาประเทศได้นั้น	 ครูนับเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด	 ครู

ต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน	 สามารถ

พัฒนากิจกรรม	วิธีการ	ตลอดจนสื่อต่าง	ๆ 	ที่ใช้ในการสอน

เพื่อให้บรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน	 รวมถึง

สามารถถ่ายทอดความรู้และต่อยอดให้ผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน,	2554	:	5)	และจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาใน

ขณะน้ียงัไม่พบว่ามรีปูแบบหรอืแนวทางทีช่ดัเจนในมติขิอง

การประเมินซึ่งหากมีการพัฒนารูปแบบการประเมินการ

สอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของครใูนโรงเรยีนประถม

ศึกษาอย่างมีระบบ	 มีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลแล้ว	

จะก่อให้เกิดประโยชน์ช่วยให้ครู	 และผู้เก่ียวข้องได้ทราบ
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ข้อมลูสารสนเทศ	ส�าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ	 และ

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการก�ากับ	 ติดตาม	 วางแผน	

และตัดสินใจทางด้านบริหารได้	 นอกจากนี้	 การเสนอ

แนะแนวทางการประเมินที่เหมาะสมกับบริบททางการ

ศึกษานับว่าเป็นการขยายและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การประเมินการสอนของครูและในกรณีดังกล่าวการ

ประเมินเป็นกระบวนการรวบรวมและใช้ข้อสนเทศเพ่ือ

ตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษา	ดังนั้น	การวิจัยเพื่อให้ได้

มาซึ่งรูปแบบการสอนของครูนั้นย่อมจะใช้เป็นเครื่องมือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติได้เป็นอย่างดี	 และยัง

เป็นการศกึษาองค์ความรูข้องศาสตร์แห่งการประเมิน	ด้วย

เหตุผลท้ังหมดนี้	 จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ

พัฒนารูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร	 ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา	 โดยอาศัย

กระบวนการวจิยัและพฒันา	(R&D)	เพือ่น�าผลการวจิยัและ

พัฒนาที่ได้ไปใช้ในการประเมินการสอนภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ	 สนองนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ	ตามประกาศกระทรวง	ศึกษาธิการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อวิเคราะห์	สังเคราะห์	แนวคิดเกี่ยวกับการ

ประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา

	 2.	 เพื่อสร้างรูปแบบการประเมินการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา

	 3.	 เพือ่ทดลองใช้	และตรวจสอบความตรงของรปู

แบบการประเมนิการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของ

ครูในโรงเรียนประถมศึกษา

	 4.	 เพ่ือประเมนิรปูแบบการประเมนิการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งน้ี	 มุ่งพัฒนารูปแบบการประเมินการ

สอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของครใูนโรงเรยีนประถม

ศึกษา	 ด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา	

(Research	and	Development)	โดยแบ่งขั้นตอนวิธีการ

วิจัย	 เป็น	 4	 ระยะ	 ซึ่งแต่ละระยะจะสอดคล้องกับความ 

มุง่หมายของการวจิยั	ผูวิ้จยัได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอน	ดงันี้

 ระยะที่ 1 วเิคราะห์	สงัเคราะห์แนวคดิเกีย่วกบัการ

ประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา

	 	 1.1	 ศึกษา	วิเคราะห์	และสังเคราะห์เอกสาร

และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิด	ทฤษฎ	ีการประเมนิการ

สอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของครใูนโรงเรยีนประถม

ศึกษา

  1.2	 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	เกี่ยวกับแนวการ

สอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของครใูนโรงเรยีนประถม

ศึกษา

  1.3	 สงัเคราะห์	สารสนเทศ	เพือ่เป็นกรอบองค์

ประกอบของร่างรูปแบบ	และองค์ประกอบในการประเมนิ

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร	 ของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา

 ระยะที่ 2  สร้างรปูแบบการประเมนิการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา

	 	 2.1	 ร่างรูปแบบการประเมินการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา

	 	 2.2	 ตรวจสอบความเหมาะสม	และความเป็น

ไปได้ของร่างรปูแบบการประเมินการสอนภาษาองักฤษเพือ่

การสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา

	 	 2.3	 ปรับปรุงรูปแบบการประเมินการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถม

ศึกษา	ให้สมบูรณ์

	 	 2.4	 ร่างคู่มือการใช้รูปแบบการประเมินการ

สอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของครใูนโรงเรยีนประถม

ศึกษา
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	 	 2.5		 ตรวจสอบความเหมาะสม	 ความชัดเจน

ของคูม่อืการประเมนิการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร

ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

	 	 2.6	 ปรบัปรงุคูม่อืการประเมินการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการส่ือสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษาให้

สมบูรณ์

 ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการประเมินการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 ของครูในโรงเรียนประถม

ศึกษา	

  3.1	 วางแผนทดลองใช้รูปแบบการประเมิน

	 	 3.2	 เตรียมการทดลองใช้รปูแบบการประเมนิ

	 	 3.3	 ด�าเนินการประเมินตามรูปแบบการ

ประเมิน

	 	 3.4		 เก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 3.5		 วิเคราะห์ข้อมูล

  ระยะที่ 4 ประเมินรูปแบบการประเมินการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถม

ศึกษา	

  4.1	 ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

รูปแบบ

	 	 4.2		 พัฒนาเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการประเมนิรปูแบบ

	 	 4.3	 ด�าเนินการประเมิน	 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การทดลองใช้รูปแบบการประเมิน

	 	 4.4		 วิเคราะห์ผลการประเมิน

ผลการวิจัย

 สรุปผลการวิจัย	ได้	4	ประเด็น	ดังนี้

 1.		ผลการวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

การประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู

ในโรงเรยีนประถมศกึษา	พบว่า	ยดึหลกัการและแนวคดิใน

การจัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่

หลักสูตรก�าหนด	 สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ในเรื่องการยกระดับคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ

	 2.		รปูแบบการประเมนิการสอนภาษาองักฤษเพ่ือ

การสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษามีลักษณะ 

เป็นแผนภูมิที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กัน	 4	องค์ประกอบ	คือ	 

1)	เป้าหมายของการประเมนิ	2)	สิง่ทีมุ่ง่ประเมิน	3)	วธิกีาร

ประเมิน	 และ	 4)	 เกณฑ์การประเมิน	 มีเป้าหมายการ

ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการสอนภาษา

องักฤษเพือ่การส่ือสารของครใูนโรงเรยีนประถมศึกษาส่ิงที่

มุง่ประเมนิได้แก่	ด้านแนวคดิในการสอนภาษาองักฤษเพือ่

การสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา	ด้านปัจจัยการ

สอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร	 ด้านกระบวนการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 และด้านผลผลิตการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 วิธีการประเมินยึดหลักการ

ประเมินเชิงระบบ	 มีผู้ประเมินที่มาจากแหล่งผู้ประเมิน

ภายในและภายนอก	 ได้แก่	 ผู้บริหารโรงเรียน	 ครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ	ครูวิชาการ	และ	ศึกษานิเทศก์	ขั้นตอนการ

ประเมิน	ประกอบด้วย	 ขั้นเตรียมการ	 ขั้นด�าเนินการ	 ขั้น

สรุปและรายงานผล	เครื่องมือประเมินประกอบด้วย	แบบ

ประเมิน	 แบบสัมภาษณ์	 และแบบสังเกต	 ช่วงเวลาที่

ประเมิน	 ภาคเรียนละ	 2	 ครั้ง	 ต้นภาคเรียนและก่อนปิด 

ภาคเรียน	เกณฑ์การประเมินเป็นเกณฑ์สัมบูรณ์

	 3.		ผลการทดลองใช้และตรวจสอบความตรงของ

รูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของครใูนโรงเรียนประถมศึกษา	พบว่า	รปูแบบการประเมนิ

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนประถม

ศึกษาท�าให้ครมูพีฒันาการในการสอนภาษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สาร	โดยค่าเฉลีย่ผลการประเมนิครัง้ที	่2	สงูกว่าค่าเฉล่ีย

ผลการประเมินครั้งที่	 1	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	และตรวจสอบความตรงของรปูแบบกบัครกูลุม่สงูและ

ครูกลุ่มต�่าพบว่า	 มีความตรงเชิงจ�าแนก	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.	 ผลการประเมินรูปแบบการประเมินการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถม

ศึกษา	 พบว่า	 รูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สารของครใูนโรงเรยีนประถมศึกษาได้มาตรฐาน
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การประเมินด้านการใช้ประโยชน์และด้านความเป็นไปได	้

อยูใ่นระดบัมาก	ส่วนด้านความเหมาะสมและด้านความถกู

ต้องอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	เมือ่พจิารณาโดยรวมอยูใ่นระดบั

มากที่สุด

อภิปรายผล

	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบการอภิปราย	ดังนี้

	 1.		ผลจากการวเิคราะห์	สงัเคราะห์เอกสาร	งานวจิยั

ทีเ่กีย่วข้อง	และผลจากการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วข้องหรอืผูท้รง

คณุวฒุ	ิพบว่า	ได้กรอบแนวคดิเพือ่ใช้ในการร่างรปูแบบการ

ประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูใน

โรงเรยีนประถมศกึษาทีเ่ป็นแผนภมูโิครงสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างองค์ประกอบของการประเมิน	มี	5	องค์ประกอบ	

คือ	 1)	 เป้าหมายของการประเมิน	 เพ่ือเป็นสารสนเทศใน

การปรับปรงุและพัฒนาคณุภาพการสอนภาษาอังกฤษเพือ่

การสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา	 2)	 สิ่งท่ี 

มุ่งประเมิน	ประกอบด้วย	5	ด้านดังนี้	ด้านแนวคิดในการ

สอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร	ด้านปัจจยัการสอนภาษา

องักฤษเพ่ือการสือ่สาร	ด้านกระบวนการสอนภาษาองักฤษ

เพือ่การสือ่สาร	ด้านผลผลติการสอนภาษาองักฤษเพือ่การ

สื่อสาร	 และด้านการสร้างศูนย์เครือข่ายการสอนภาษา

อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร	 3)	 วิธีการประเมิน	 ประกอบด้วย	 

ผูป้ระเมนิจากภายในและผูป้ระเมนิจากภายนอก	มข้ัีนตอน

การประเมิน	 ดังนี้	 ขั้นเตรียมการประเมิน	 ขั้นด�าเนินการ

ประเมิน	 ขั้นสรุปและรายงานผล	 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบ

ประเมนิ	แบบสมัภาษณ์	และแบบสงัเกต	ช่วงเวลาประเมนิ	

ภาคเรียนละ	 2	 คร้ัง	 4)	 เกณฑ์การประเมิน	 เป็นเกณฑ์

สัมบูรณ์	5)	ผลการประเมิน	 ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา	 ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมี

ความสัมพันธ์กัน	 ในทางปฏิบัติสามารถน�าไปใช้ได้จริงทุก

องค์ประกอบ	ทั้งนี้เป็นเพราะ	รูปแบบการประเมินที่ผู้วิจัย

พัฒนาขึ้น	 ได ้กรอบแนวคิดจากการศึกษาวิเคราะห	์

สังเคราะห์เอกสาร	 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการ

ประเมินและการพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการ

เรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารอย่างหลากหลาย	

และจากการสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญที่มีความรู ้ความ

สามารถในเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสาร	 มีความรู้ความสามารถในเรื่องหลักสูตรการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร	 และมีความรู้

ความสามารถในเรื่องการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา	

ซึ่งท�าให้ได้ร่างรูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษ

เพือ่การส่ือสารทีเ่หมาะสมกบัครใูนระดบัประถมศึกษามาก

ยิ่งขึ้น	มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมตรงประเด็น

กับสิ่งที่มุ่งประเมิน	 มีความชัดเจนเข้าใจง่ายอีกทั้งยังได้ข้อ

สารสนเทศเพื่อน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษา

องักฤษเพือ่การส่ือสารของครใูนโรงเรยีนประถมศึกษาและ

สามารถน�าไปใช้ได้ตามบรบิทของสถานศกึษาอย่างแท้จรงิ	

โดยได้น�าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ

ประเมินที่สอดคล้องกับ	นีโว	Nevo	(1983)	การสร้างและ

พัฒนารูปแบบการประเมิน	 ศิริชัย	 กาญจนวาสี	 (2552)	 

ขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการประเมิน	 รัตนะ	 บัวสนธ	์

(2555)	การประเมินแบบ	360	องศา	พิสณุ	ฟองสี	(2553)	

มาสนับสนุนในการร่างรูปแบบ	 และในส่วนของสิ่งที่มุ่ง

ประเมินน้ันได้มีการน�าแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการที่

เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร	

(Communicative	Language	Teaching)	สุมิตรา	องัวฒันกลุ	

(2540)	หลกัการจดัการเรยีนการสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร	

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2557)	 

การสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร	ธปูทอง	กว้างสวาสดิ	์

(2549)	ตลอดจนงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการพฒันารปูแบบการ

ประเมินท่ีหลากหลาย	 จึงท�าให้ได้ร่างรูปแบบที่มีความ

ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก	ๆ 	ทีจ่�าเป็นในการพฒันารปูแบบ

การประเมนิการสอนภาษาองักฤษในโรงเรยีนประถมศกึษา	

และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียน

ประถมศกึษา	ผนวกกบัการน�านโยบายกระทรวงศกึษาธิการ

ในการยกระดบัคณุภาพภาษาองักฤษของครใูนสถานศกึษา	
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การจัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา

องักฤษเพือ่การสือ่สารในชวีติประจ�าวันได้	น�ามาสงัเคราะห์

เพื่อใช้ในการร่างสิ่งที่มุ่งประเมินในรูปแบบการประเมินฯ	

น�าแนวการท�างานเชงิระบบมาใช้ในการวจิยั	จงึท�าให้ได้ร่าง

รูปแบบการประเมินและส่ิงท่ีมุ่งประเมินท่ีชัดเจน	 น�าแนว

การท�างานเชิงระบบ	 (System	 Approach)	 ซึ่งประกอบ

ด้วย	ปัจจยั	กระบวนการ	และผลผลติ	มาเป็นกรอบแนวคิด	

(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	2554	:	4-5)	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เพ็ญประภา	กั้วพิทักษ์	(2555	:	

127-128)	 พบว่า	 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ของ

ครูต่างประเทศระดับประถมศกึษาโรงเรยีนมาตรฐานสากล	

ประกอบด้วย	1)	แนวคิดด้านการจัดการเรียนรู้	2)	ปัจจัย

การเรียนรู้	 3)	 กระบวนการจัดการเรียนรู้	 4)	 ผลผลิตการ

เรียนรู้	และ	5)	การสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้	เป็นต้น	

	 2.		ผลการสร้างรปูแบบการประเมนิการสอนภาษา

อังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา	 

พบว่า	รูปแบบการประเมนิมลีกัษณะเป็นแผนภมูโิครงสร้าง

ความสัมพันธ์กันมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	 4	 องค์ประกอบ	

คือ	 1)	 เป้าหมายของการประเมิน	 2)	 สิ่งที่มุ ่งประเมิน	 

3)	วิธีการประเมิน	และ	4)	เกณฑ์การประเมิน	ดังนี้

  2.1		 เป้าหมายของการประเมินการประเมิน

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา	ผู้วิจัยก�าหนดเป้าหมายของการประเมินเพื่อ

ปรบัปรุงและพัฒนาคณุภาพการสอนภาษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สารของครูในโรงเรยีนประถมศกึษา	เพราะเป็นเป้าหมาย

ที่ต้องการให้เกิดกับผู้รับการประเมินซึ่งมีความส�าคัญต่อ

การปรับปรงุและพัฒนาคณุภาพการสอนภาษาอังกฤษเพือ่

การสือ่สารในสภาพปัจจบุนัให้มคีณุภาพดยีิง่ขึน้	ทัง้นีเ้พราะ	

เป้าหมายของการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สือ่สารของครูในโรงเรยีนประถมศกึษานัน้ยงัเป็นตวัก�าหนด

ทศิทางในการด�าเนนิการประเมนิการสอนภาษาองักฤษเพือ่

การสือ่สารของครใูนโรงเรยีนประถมศกึษาไว้ล่วงหน้าท�าให้

ทราบว่าเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาคืออะไร	 และเป็นการ

ตอบค�าถามว่าเม่ือประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารของครูโรงเรียนประถมศึกษาจะประเมินไปท�าไม	

(Why)	 ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้	 จึงได้ก�าหนดเป้าหมายของ

การประเมินไว้อย่างขัดเจนว่า	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา	 ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

วงการศึกษา	 ในเรื่อง	 การพัฒนาคุณภาพการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการส่ือสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา	

สอดคล้องกับ	แนวคิดของ	ศิริชัย	กาญจนวาสี	(2552	:	57)	

ที่ให้ความเห็นว่า	 เป้าหมายของการประเมิน	 คือ	 พัฒนา

คุณค่าของส่ิงที่มุ่งประเมินและสอดคล้องกับแนวคิดของ	

Patton	(1987	:	7)	ที่ว่า	เป้าหมายสูงสุดของการประเมิน

คือการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินเพื่อพัฒนาสังคม	

นอกจากนีก้ารก�าหนดเป้าหมายของการประเมนิเพ่ือพฒันา

คุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

บณัฑติา	อนิสมบตั	ิ(2550	:	179),	อ้อมธจติ	แป้นศร	ี(2551 

:	263)	และเพ็ญประภา	กั้วพิทักษ์	(2555	:	72-83)	ที่กล่าว

สอดคล้องกันว่า	เป้าหมายของการประเมินเป็นสิ่งส�าคัญที่

จะท�าให้การด�าเนินการประเมนิเป็นไปตามแผนทีว่างไว้โดย

มีเป้าหมายของการประเมินเป็นไปเพ่ือการพัฒนาสิ่งที่มุ่ง

ประเมิน

	 	 2.2		 สิง่ทีมุ่ง่ประเมนิ	คอื	องค์ประกอบ	ตวับ่งชี้

หลัก	 และตัวบ่งชี้ย่อย	 ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารของครใูนโรงเรยีนประถมศึกษาซึง่	องค์ประกอบของ

สิง่ทีมุ่ง่ประเมนิเป็นส่วนทีส่�าคญัของการน�าเอาคณุลกัษณะ	

(Trait)	 ของผู ้ถูกประเมินมาจัดเป็นองค์ประกอบและ 

ตัวบ่งช้ี	 ซ่ึงองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการส่ือสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา	

เป็นการตอบค�าถามของค�าว่า	 “What”	 หมายความว่า	

อะไรทีเ่ป็นองค์ประกอบและตวับ่งชีข้องคุณลักษณะของครู

ผู้สอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในโรงเรยีนประถมศกึษา

ที่ควรจะมีในการวิจัยครั้งนี้	 ส�าหรับส่ิงที่มุ ่งประเมินใน 

ครั้งนี้	มีองค์ประกอบอยู่	4	องค์ประกอบ	10	ตัวบ่งชี้หลัก	

43	ตัวบ่งชี้ย่อย	 ได้แก่	 องค์ประกอบที่	 1)	ด้านแนวคิดใน
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การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ประกอบด้วย	2	ตัว

บ่งชีห้ลกั	และ	7	ตวับ่งชีย่้อย	องค์ประกอบที	่2)	ด้านปัจจยั

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ประกอบด้วย	2	ตัว

บ่งชี้หลัก	 และ	 10	 ตัวบ่งช้ีย่อย	 องค์ประกอบท่ี	 3)	 ด้าน

กระบวนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 ประกอบ

ด้วย	4	ตัวบ่งชี้หลัก	และ	20	ตัวบ่งชี้ย่อย	องค์ประกอบที่	

4)	 ด้านผลผลิตการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

ประกอบด้วย	 2	 ตัวบ่งชี้หลัก	 และ	 6	 ตัวบ่งชี้ย่อย	 มีการ 

ตรวจสอบยืนยัน	ความถูกต้อง	ความเหมาะสม	และความ

เป็นไปได้ของสิ่งที่มุ่งประเมิน	 (องค์ประกอบและตัวบ่งชี้)	

ของรูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของครูโรงเรียนประถมศึกษา	 โดยใช้เทคนิคการ

สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	 (Connoisseurship)	จึงท�าให้ได้สิ่ง

ที่มุ ่งประเมินตรงกับสิ่งที่ต ้องการวัด	 ทั้งนี้ เพราะว่า	 

องค์ประกอบและตวับ่งชีท้ีไ่ด้ในการประเมนิการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้	 มีความถูกต้อง	 เหมาะสม	

ครอบคลมุ	และมคีวามเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ประเมนิการ

สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูโรงเรียนประถม

ศึกษาในสถานการณ์จริง	เนื่องจากสภาพความเป็นจริงนั้น

การที่จะได้มาของสิ่งที่มุ่งประเมิน	 (องค์ประกอบและตัว 

บ่งชี)้	ครูผูถ้กูประเมนิมกัไม่มโีอกาสแสดงบทบาทและมส่ีวน

ร่วมในการก�าหนดตัวชี้วัดหรือเกณฑ์มาตรฐานในการ

ประเมินการปฏบัิตงิานของตนเอง	ส่วนมากผูร้บัผดิชอบใน

การก�าหนดตัวบ่งชี้	 หรือเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวกับครูมัก

เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้เชี่ยวชาญ	 ศึกษานิเทศก์	 หรือนัก

วิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ท�าให้ตัวบ่งชี้

และเกณฑ์คุณภาพท่ีก�าหนดอาจไม่สอดคล้องกับสภาพที่

ครูปฏิบัติจริงได้	(สุวิมล	ว่องวาณิช,	2544	:	17)	ผู้วิจัยจึง

ออกแบบการได้มาของสิ่งท่ีมุ ่งประเมินในรูปแบบการ

ประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูใน

โรงเรยีนประถมศกึษาจากผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องในเรือ่งนีทุ้กฝ่าย

โดยเฉพาะครผููส้อนครวูชิาการและผูเ้ชีย่วชาญด้านการสอน

ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารใช้เทคนคิการวจิยัทีเ่ป็นระบบ

และเชือ่ถอืได้	โดยก�าหนดให้ครผููส้อนและครวูชิาการทีม่ผีล

งานเชิงประจักษ์ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร	

ตลอดจนผูบ้รหิารสถานศกึษาทีจ่ดัการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนประถมศึกษา	 ผู้มีส่วน

เกีย่วข้องและนักวชิาการทีเ่ป็นทีย่อมรับด้านการสอนภาษา

องักฤษเพือ่การส่ือสารในโรงเรยีนประถมศกึษามาร่วมเป็น

ผูท้รง	คณุวฒุใิห้ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ในประเดน็ทีส่�าคญั

ต่าง	 ๆ	 จากน้ันได้น�าประเด็นการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

องค์ประกอบและตวับ่งชีข้องส่ิงทีมุ่ง่ประเมนิ	มาตรวจสอบ

ยืนยันอีกครั้งจากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคการสัมมนาอิง 

ผู้เชี่ยวชาญ	 จึงท�าให้ส่ิงที่มุ่งประเมินของผู้วิจัยที่สร้างขึ้นมี

คุณภาพเหมาะสมที่จะน�าไปใช้ได้จริง	 และได้น�าประเด็น

ต่าง	ๆ	จากการแสดงความคิดเห็น	เสนอแนะ	มาปรับปรุง

องค์ประกอบ	ตวับ่งชี	้และเกณฑ์ให้มคีวามถกูต้อง	เหมาะสม	

เป็นไปได้	 เป็นที่ยอมรับในการน�าไปใช้ในสถานการณ์จริง	

โดยมีฉันทามติ	 ดังน้ี	 ก�าหนดน�้าหนักความส�าคัญขององค์

ประกอบในการประเมิน	 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความส�าคัญกับ

องค์ประกอบด้านกระบวนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารมากที่สุด	 โดยให้น�้าหนักความส�าคัญเท่ากับ	 40%	

รองลงมา	ได้แก่	ด้านแนวคิดในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสือ่สาร	และด้านผลผลติการสอนภาษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สาร	เท่ากบั	25%	ส่วนด้านปัจจยัการสอนภาษาองักฤษ

เพื่อการส่ือสารให้น�้าหนักความส�าคัญน้อยที่สุด	 เท่ากับ	

10%	และในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักการศึกษามี

มติว่า	 ควรพิจารณาที่ด้านกระบวนการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารมากที่สุด	 สะท้อนให้เห็นว่าครูมีบทบาท

ส�าคญัในการจดัการเรยีนการสอนซึง่สอดคล้องกบั	Horwitz	

and	other	(2009	:	1)	ที่เห็นว่า	การประสบความส�าเร็จ

ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนใน

โรงเรียนประถมศึกษาต้องอาศัยกลยุทธ์	 เทคนิค	 วิธีการ 

ต่าง	 ๆ	 ของครูผู ้สอนประกอบกับการน�านโยบายการ 

ขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษลงสู่การ

ปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่งและเกดิความยัง่ยนืมกีารส่งเสรมิอย่าง 

ต่อเน่ือง	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(2554	:	5)	เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขัน
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กับนานาประเทศได้และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้

เรียนเป็นส�าคัญ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เมธี	 ดิสวัสดิ์	

(2552	:	196-203),	อนญัญา	คอูารยิะกลุ	(2553	:	213-224)	

และวีระศักดิ์	 ลันสี	 (2558	 :	 260-265)	 ที่ให้ความ

เหo็สอดคล้องกนัว่า	สิง่ทีมุ่ง่ประเมนิเป็นองค์ประกอบหนึง่

ของรูปแบบการประเมินประกอบด้วย	 องค์ประกอบและ

ตัวบ่งชี้	 ซึ่งเป็นส่วนที่ส�าคัญของการน�าเอาคุณลักษณะ	

(Trait)	 ของผู ้ถูกประเมินมาจัดเป็นองค์ประกอบและ 

ตัวบ่งชี้

	 	 2.3		 วิธีการประเมิน

	 	 	 จากเป้าหมายของการประเมินน�าไปสู่วิธี

การประเมินซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงของการประเมิน

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา	 วิธีการประเมินเป็นการตอบค�าถามว่า	

ประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูใน

โรงเรียน	 มีวิธีการประเมินอย่างไร	 (How)	 รายละเอียด

ประกอบด้วย	1)	ผูป้ระเมนิ	ประกอบด้วย	1)	ผูบ้รหิาร	2)	ครู

วิชาการ	3)	ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ	และ	4)	ศึกษานิเทศก์	

การก�าหนดผูป้ระเมนิในการวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัได้ยดึหลกัการ

ประเมิน	360	องศา	โดยอาศัยผู้เกี่ยวข้องรู้เห็นการปฏิบัติ

งานของครูร่วมกันให้ข้อมูลเป็นการประเมินท่ีให้ความ

ส�าคัญกับการประเมิน	 ทั้งจากบนลงล่าง	 (Downward	

Appraisal)	 จากล่างขึ้นบน	 (Upward	 Appraisal)	 การ

ประเมนิจากด้านข้าง	(Peers	Appraisal)	และการประเมนิ

ตนเอง	(Self	Evaluation)	ซึ่งการประเมินลักษณะนี้ท�าให้

ได้สาระป้อนกลับมคีวามน่าเชือ่ถือมากกว่าสารสนเทศทีม่า

จากแหล่งใดแหล่งหนึง่เพยีงแหล่งเดยีว	ท�าให้เกดิความเชือ่

มัน่ต่อการประเมนิ	ได้สารสนเทศป้อนกลบัจงึมคีณุค่า	และ

มแีนวโน้มของการยอมรบัสงู	Edwards	และ	Ewan	(1996)	

พสิณ	ุฟองสี	(2553	:	117)	ทัง้น้ีเป็นเพราะ	การประเมนิทีมี่

ลกัษณะของการประเมนิจากหลายแหล่ง	 (Multi	 Sources)	

หรือวิธีการประเมินโดยผู้ท�าการประเมินหลายคน	 (Multi	

Ratting	or	Multi	Appraisal)	ท�าให้ผลการประเมนิมคีวาม

แม่นย�ามากขึน้	สามารถให้ข้อมลูทีส่ะท้อนความจรงิได้เป็น

อย่างดี	 และเป็นการลดความล�าเอียงหรือความคลาด

เคล่ือนอันเกิดจากแต่ละบุคคลได้ท�าให้ผลการประเมินมี

ความแม่นตรงยิง่ขึน้	ยิง่ไปกว่านัน้การเปิดโอกาสให้ผู้มส่ีวน

เกีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการประเมนิ	จะท�าให้เกดิความ

รู้สึกเป็นเจ้าของและยอมรับในผลการประเมิน	สอดคล้อง

กับ	 สุวิมล	 ว่องวานิช	 (2550	 :	 15)	 ได้ให้ความเห็นไว้ว่า	 

การปล่อยให้การปฏบิตักิารด้านการประเมนิอยูใ่นกลุม่ของ

นักประเมินโดยล�าพังไม่เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมในกระบวนการจะส่งผลต่อการจดัหาข้อมลูทีค่รบ

ถ้วนรอบด้านและการใช้ประโยชน์จากการประเมิน	 

การพัฒนาระบบกระบวนการประเมินจึงจ�าเป็นต้องเปิด

โอกาสให้ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม

เพือ่ให้สามารถเข้าถงึแหล่งข้อมลูเกดิความรูสึ้กเป็นเจ้าของ

และยอมรับในผลการประเมิน	 2)	 ขั้นตอนการประเมิน	 

การประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู

ในโรงเรยีนประถมศกึษา	พบว่า	ได้แบ่งขัน้ตอนการประเมนิ

เป็น	 6	 ขั้นตอน	 ดังนี้	 1)	 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน	 

2)	 ประชุมศึกษาคู่มือการประเมินและร่วมวางแผนการ

ประเมนิ	3)	ด�าเนนิการประเมนิ	4)	วเิคราะห์ผลการประเมนิ	

5)	 สรุปผลการประเมิน	 6)	 รายงานผลการประเมิน	 

โดยก�าหนดให้ครอบคลุมกระบวนการในการประเมินการ

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา	 ทั้งนี้เพราะ	 ขั้นตอนการประเมินที่ผู้วิจัย

พัฒนาข้ึนสามารถด�าเนินการได้จริงทุกขั้นตอนและบรรลุ

ผลตามเป้าประสงค์ท่ีตัง้ไว้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ผูว้จิยัได้ 

น�าแนวคิดของ	 บุญชม	 ศรีสะอาด	 (2543	 :	 101-102)	 

ที่กล่าวว่า	การวิจัยพัฒนารูปแบบมี	2	ขั้นตอน	คือ	1)	การ

สร้างหรือการพัฒนารูปแบบจ�าเป็นต้องให้ผู ้เชี่ยวชาญ

พจิารณาความถกูต้องเหมาะสม	2)	การทดสอบความเทีย่ง

ตรงของรูปแบบจ�าเป็นต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูป

แบบ	แนวคิดของ	Debenham	(1989)	ที่กล่าวว่า	ขั้นตอน

การพัฒนาระบบมี	 1)	 การวิเคราะห์ระบบ	 (System	

analysis)	 2)	 การออกแบบระบบ	 (System	 analysis)	 

3)	การน�าระบบไปใช้	(System	implementation)	และ
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น�าแนวคิดของศิริชัย	กาญจนวาสี	(2552	:	131)	ที่กล่าวว่า	

ขัน้ตอนในการประเมนิเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายควรประกอบ

ด้วยขัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างน้อย	3	ขัน้ตอน	คอืการวางแผน	

การด�าเนินการ	 ขั้นสรุป	 และเผยแพร่สารสนเทศของการ

ประเมินในส่วนของการรายงานผลการประเมินเพื่อเป็น

ข้อมูลย้อนกลับไปยังครูและผู้บริหาร	 แนวคิดของรัตนะ	 

บัวสนธ์	(2551	ข	:	94)	ได้เสนอไว้	4	ขั้นตอน	คือ	1)	การ

ส�ารวจหรือสังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ	 

2)	 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพ	 3)	 การทดลองใช	้ 

4)	การประเมินปรับปรุงผลที่ได้จากการประเมินจะน�าไปสู่

การตดัสนิใจปรบัปรงุพฒันาผลติภณัฑ์ต่อไป	ผูว้จิยัจงึได้ขัน้

ตอนการประเมินดังกล่าวมาออกแบบพัฒนาได้อย่าง

ครอบคลุมทุกขั้นตอนและให้มีการรายงานผลการประเมิน

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับไปยังครูผู ้รับการ

ประเมนิทกุคนอย่างเป็นความลบัและมกีารรายงานผลการ

ประเมนิในภาพรวมเสนอต่อผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืหน่วย

งานต้นสังกัด	 โดยคาดหวังว่าผลการประเมินแต่ละครั้งจะ

เป็นสารสนเทศช่วยให้เกดิการพฒันาการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วม

ทดลองซึ่งถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากการน�าผลการ

ประเมนิในรูปของการใช้ในเชงิปฏบิตั	ิ(Instrumental	Use)	

โดยสารสนเทศหรือผลการประเมินเป็นเสมือนเครื่องมือ

การเปลี่ยนแปลง	 เป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีด�าเนินงาน	 (ศิริชัย	 กาญจนวาสี,	

2552	:	152)	สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	

(2547	 :	 335-339)	 พบว่าขั้นตอนการประเมินควรม	ี 

4	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 ขั้นเตรียมการประเมิน	 ขั้นด�าเนินการ

ประเมิน	 ขั้นสรุปผลการประเมิน	 และขั้นรายงานผลการ

ประเมินและสอดคล้องกบังานวจิยัของอนญัญา	คอูาริยะกลุ	

(2553	:	213-224)	พบว่ากระบวนการด�าเนินการประเมิน

มี	 3	 ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นเตรียมการประเมิน	 ขั้นด�าเนินการ

ประเมนิ	และขัน้สรปุการประเมนิ	3)	เครือ่งมอืประเมนิ	ใน

การประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู

ในโรงเรียนประถมศึกษา	 พบว่า	 ใช้แบบประเมินที่เป็น

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ประกอบด้วย	 1)	 แบบ

ประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษาส�าหรับครูภาษาอังกฤษประเมิน

ตนเอง	 2)	 แบบประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารของครใูนโรงเรยีนประถมศึกษาส�าหรบัการประเมนิ

โดยผู้บริหารสถานศึกษา	 3)	 แบบประเมินการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการส่ือสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา

ส�าหรับการประเมินโดยครูวิชาการ	 4)	 แบบประเมินการ

สอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของครใูนโรงเรยีนประถม

ศกึษาส�าหรับการประเมนิส�าหรบัศกึษานเิทศก์	ทัง้นีเ้พราะ

เครื่องมือการประเมินที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง	

เหมาะสมและเป็นไปได้	สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์จรงิ

ได้	 และมีเครื่องมือที่มีคุณภาพผ่านการหาคุณภาพจาก 

ผู ้ เชี่ยวชาญมีการยืนยันความถูกต ้องเหมาะสมของ 

เครื่องมือโดยใช้เทคนิคการวิจัยสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ

(Connoisseurship)	 ซึ่งเป็นเทคนิคที่น่าเช่ือถือและเป็นที่

ยอมรบัของบคุคลทัว่ไปสามารถสะท้อนให้เหน็สภาพความ

เป็นจริงของส่ิงท่ีประเมินได้ดีที่สุดและสามารถลดความ

ล�าเอยีงของการประเมนิได้เป็นอย่างด	ี4)	ระยะเวลา	ท�าการ

ประเมินภาคเรียนละ	 2	 ครั้ง	 คือในช่วงต้นภาคเรียนและ

ก่อนปิดภาคเรียน	 เม่ือวิเคราะห์ผลการประเมินแล้ว	 

จะรายงานผลให้ผูบ้รหิาร	และแจ้งผลการประเมนิให้ครผููร้บั

การประเมินทราบ	 เพื่อด�าเนินการนิเทศ	 และหาแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารของครใูนโรงเรยีนประถมศึกษา	ทัง้นีเ้พราะผู้วจิยัได้

น�าหลักการ	 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและ 

หาคุณภาพของเครื่องมือและใช้เทคนิคการยืนยันเพื่อหา

คุณภาพของเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือ	และมีระยะเวลา

ในการประเมินที่เหมาะสมท�าให้วิธีการประเมินที่ผู้วิจัย

พัฒนาขึ้นมีคุณภาพทุกขั้นตอน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

อ้อมธจิต	แป้นศรี	(2551	:	265)	พบว่า	วิธีการประเมินนั้น

ควรมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินที่หลากหลาย	 เพื่อให้

สามารถสะท้อนสิ่งที่ประเมินตามสภาพความเป็นจริง	
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มากกว่าสะท้อนความคิดเห็นของผู้ประเมิน	 และเป็นการ

ยนืยนัผลการประเมินให้น่าเชือ่ถอืได้อกีทางหนึง่	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	เพ็ญประภา	กั้วพิทักษ์	(2555	:	176-177)	

พบว่า	 เครื่องมือประเมินที่มีความหลากหลายสามารถ

สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสิ่งท่ีประเมินได้ดี

และสามารถลดความล�าเอียงของการประเมินได้เป็นอย่าง

ดี	สะท้อนความคิดเห็นของผู้ประเมินให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น	

	 	 2.4		 เกณฑ์การประเมิน

	 	 	 เกณฑ์การประเมิน	 ในการประเมินการ

สอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของครใูนโรงเรยีนประถม

ศึกษา	 เป็นเกณฑ์สัมบูรณ์	 (Absolute	Criteria)	 โดยการ

เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการประเมินกับเกณฑ์ที่

ก�าหนดโดยผูเ้ชีย่วชาญ	ซึง่จะต้องได้ค่าเฉลีย่อย่างน้อย	3.5	

จากสเกล	5	ระดับ	หรือคะแนนเกณฑ์การประเมินที่ถือว่า

ผ่านเกณฑ์ในภาพรวมคือ	70	%	ผู้วิจัยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ใน

การประเมินซึ่งก�าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ	 ทั้งนี้เพราะในการ

ประเมินใด	 ๆ	 เกณฑ์การประเมินนับเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งของ

การประเมิน	 จ�าเป็นต้องมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา

คณุภาพของงานวจิยัซึง่เกณฑ์การประเมนิในครัง้นีห้มายถงึ

ระดับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูใน

โรงเรยีนประถมศกึษาท่ีถอืว่าเป็นความส�าเร็จของการสอน	

ดงัทีบ่ญุชม	ศรีสะอาด	(2543	:	93)	ให้ความเหน็ไว้ว่า	เกณฑ์

เป็นสิ่งส�าคัญที่ใช้ในการประเมินผล	 ในการประเมินสิ่งใด	

ถ้ามเีกณฑ์ทีก่�าหนดไว้อย่างชัดเจนเหมาะสม	จะท�าให้ประเมนิ

ได้อย่างง่าย	มปีระสทิธภิาพ	ช่วยรกัษามาตรฐานของผลงาน	

ผลการกระท�าหรือการปฏบิตั	ิและยงัใช้เป็นแนวทางส�าหรบั

ด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้บรรลุผลในระดับทีพ่งึปรารถนา	

สอดคล้องกบัแนวคดิของ	สมหวงั	พธิยิานวุฒัน์	(2544	:	80)	

พบว่า	 สิ่งที่มีความส�าคัญย่ิงของกิจกรรมการประเมิน	 คือ	

เกณฑ์	 (Criteria)	 เน่ืองจากเกณฑ์เป็นสิ่งท่ีตัดสินคุณภาพ

ของผลลพัธ์หรอืการปฏบิตั	ิ(Performance)	สอดคล้องกบั

แนวคดิของ	นงลกัษณ์	วริชัชัย	และสวุมิล	ว่องวานชิ	(2542 

:	 76)	 พบว่า	 เกณฑ์สมบูรณ์เป็นเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยหลัก

เหตผุล	และเป็นระดบัทีใ่ช้ในการตดัสนิความส�าเรจ็ของการ

ด�าเนินงานตามมาตรฐานที่ เหมาะสมและยอมรับได้	

สอดคล้องกับแนวคิดของศิริชัย	กาญจนวาสี	(2552	:	95)	

พบว่า	 เกณฑ์เป็นระดับหรือมาตรฐานที่ถือว่าเป็นความ

ส�าเร็จของการด�าเนินงานหรือผลการด�าเนินงาน	 เกณฑ์จึง

เป็นตวัตดัสินคณุภาพของการปฏบิตั	ิหรอืผลทีไ่ด้รบั	เกณฑ์	

หมายถึง	 หลักที่ใช้ตัดสินใจส�าหรับการบ่งบอกถึงระดับ

คณุภาพ	ความส�าเรจ็หรือความเหมาะสมของส่ิงใด	ๆ 	เกณฑ์

การประเมินรูปแบบการประเมินในครั้งนี้	 เป็นเกณฑ์

สัมบูรณ์	(Absolute	Criteria)	หมายถึง	สิ่งที่ใช้เป็นหลักใน

การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใด	เรื่องหนึ่งที่ได้มีการก�าหนดไว้

ล่วงหน้าตายตัว	 ในการพิจารณาว่าควรจะใช้เกณฑ์ใด

ส�าหรับท�าการตัดสินใจในเรื่องใดหรือสิ่งใด	 ค�าตอบต่อ

ประเดน็ค�าถามดงักล่าวกคื็อ	การเลือกใช้เกณฑ์ใดจะขึน้อยู่

กับวัตถุประสงค์การประเมินและสิ่งที่จะท�าการประเมิน	

(รัตนะ	บัวสนธ์.	2555	:	22-23)

	 3.	 ผลการทดลองใช้	และตรวจสอบความตรงของ

รูปแบบการประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา	พบว่า

	 	 3.1		 ผลการศึกษาคะแนนพัฒนาการ	 พบว่า	

ครูส่วนใหญ่มีการพัฒนาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารใน

ระดับพอใช้	จ�านวน	11	คน	และค่อนข้างดี	จ�านวน	3	คน	

ทั้งนี้เพราะว่า	 ครูส่วนใหญ่เป็นครูที่ไม่จบวิชาเอกภาษา

อังกฤษ	แต่ต้องมาท�าการสอนวิชาภาษาอังกฤษประจ�าชั้น

ประถมศกึษาปีที	่6	ยงัไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งแนวคดิ

เก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 ขาดความ

ตระหนกัในเรือ่งปัจจยัทีส่่งผลต่อการสอนภาษาองักฤษเพือ่

การสื่อสาร	ขาดทักษะกระบวนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสือ่สาร	ท�าให้ผลผลติด้านการสอนภาษาอังกฤษเพือ่การ

สือ่สารต�า่ลงไปด้วย	จากเหตผุลดงักล่าวหน่วยงานต้นสงักดั

จึงจัดอบรมและพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6	ทุกคนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 ในหลักสูตร	 “การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

CLT	 ส�าหรับครูประถมศึกษา”	 และมีการนิเทศ	 ติดตามฯ	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

269

จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม�่าเสมอ	 ท�าให้ครูผู้สอนมี

ความรู ้ความเข้าใจและมีความม่ันใจในการสอนภาษา

อังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพิ่มขึ้น	 ท�าให้มีคะแนนพัฒนาการ

เพิม่ข้ึนตามล�าดบั	และเมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ผลการประเมนิ

ครั้งที่	 1	 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยผลการประเมินครั้งท่ี	 2	

พบว่า	ค่าเฉลีย่ผลการประเมนิครัง้ที	่2	มค่ีามากกว่าค่าเฉลีย่

ผลการประเมินครั้งที่	1	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	แสดงให้

เหน็ว่าการใช้รปูแบบการประเมนิการสอนภาษาองักฤษเพือ่

การสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษาในคร้ังน้ีส่งผล

ท�าให้ครูมีการปรับปรุง	 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน	

และเอาใจใส่ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เพ็ญประภา	

กั้วพิทักษ์	(2555	:	176-177)	พบว่า	รูปแบบการประเมิน

การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาต่างประเทศระดับ

ประถมศกึษาโรงเรียนมาตรฐานสากล	ท�าให้ครมูพัีฒนาการ

ในการจัดการเรียนรู้โดยค่าเฉลี่ยผลการประเมินครั้งที่	 2	 

สงูกว่าค่าเฉลีย่ผลการประเมนิครัง้ที	่1	อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.01	

	 	 3.2	 ผลการพจิารณาคณุภาพของรปูแบบการ

ประเมินด้านความตรง	 (Validity)	 โดยใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชัด	

(Known	Group	Technique)	พบว่า	รปูแบบการประเมนิฯ	

มีความตรงเชิงจ�าแนก	(Discriminant	Validity)	สามารถ

จ�าแนกได้อย่างถูกต้องว่าครูท่ีผ่านการอบรมในหลักสูตร	

“การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร	 CLT	 ส�าหรับครูประถมศึกษา”	 จบวิชาเอกภาษา

องักฤษ	และเป็นครผููป้ระสานศนูย์พัฒนาการเรยีนการสอน

ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามีคะแนนการประเมินสูง

กว่าครใูนโรงเรยีนทัว่ไปทีไ่ม่จบวชิาเอกภาษาองักฤษแม้จะ

ผ่านการอบรม/พัฒนาในหลักสูตรเดียวกัน	 ซึ่งพิจารณาได้

จากค่าเฉลี่ยผลการประเมินครั้งที่	 1	 เปรียบเทียบกับค่า

เฉลี่ยผลการประเมินครั้งท่ี	 2	 ของครูกลุ่มสูง	 และกลุ่มต�่า	

พบว่า	ค่าเฉลีย่ผลการประเมนิครัง้ที	่2	มค่ีามากกว่าค่าเฉลีย่

ของผลการประเมินครั้งที่	 1	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.01	ทั้งนี้เป็นเพราะ	รูปแบบการประเมินฯ	ที่พัฒนา

ขึ้นสามารถให้ผลการประเมินที่ตรงกับความเป็นจริง	

สามารถแยกกลุ่มได้ถูกต้อง	ซึ่งมีลักษณะของความตรงเชิง

จ�าแนก	(Discriminant	Validity)	โดยความตรงเชงิจ�าแนก

น้ี	 เป็นวิธีหนึ่งในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง	

(Construct	Validity)	ซึง่บางครัง้อาจเรยีกว่าความตรงตาม

ทฤษฎี	มีความหมายว่า	การที่เครื่องมือนั้น	ๆ	สามารถวัด

หรือเก็บข้อมูลได้ตามลักษณะ	 (Trait)	 ที่ต้องการ	 (รัตนะ	 

บัวสนธิ์,	2551ก	:	128-129)	แสดงว่ารูปแบบการประเมิน

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของครูในโรงเรียน

ประถมศกึษาทีพ่ฒันาขึน้นี	้มคีวามตรง	หรอืมปีระสทิธภิาพ

ในการน�าไปใช้	ทัง้นีเ้นือ่งจากรปูแบบการประเมินฯ	ทีพ่ฒันา

ขึ้นนี้	 ได้สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีหลักการ	 แนวคิด	

ทฤษฎีมารองรับ	 ใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย	 และผ่านการ

พิจารณาตรวจสอบคุณภาพจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	ท�าให้ได้

รปูแบบการประเมนิทีม่คีวามถูกต้อง	เหมาะสม	ครอบคลมุ	

เป็นที่ยอมรับ	 สามารถน�ามาใช้ในการประเมินการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถม

ศึกษา	 ได้อย่างถูกต้อง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Licon	

(2004	:	161-165)	พบว่า	การตรวจสอบความพงึพอใจของ

ผู้ใช้รูปแบบการประเมิน	 การใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชัด	 (Know	

Group	Technique)	การเปรียบเทียบคุณภาพกับรูปแบบ

เดิม	และการวัดความรู้ก่อน-หลัง	เป็นต้น

	 4.	 ผลการวิจัยยังพบว่า	 รูปแบบการประเมิน

สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้และผลที่ได้จากรูป

แบบการประเมินมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลา	 และงบ

ประมาณการใช้จ่าย	มผีลการประเมนิมแีนวโน้มอยูใ่นระดบั

มากทีส่ดุ	ทัง้นีเ้ป็นเพราะ	ผูว้จิยัได้ด�าเนินการให้ผูเ้กีย่วข้อง

ทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจในหลักการและรายละเอียดที่ถูก

ต้องเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน	 ว่าเป็นการประเมินเพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สือ่สารของครใูนโรงเรียนประถมศึกษา	และทีส่�าคญัรปูแบบ

การประเมินที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ 	 ได ้สร ้างขึ้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ผ่านขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบความ

เหมาะสม	 จากผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
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ประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษาเป็นอย่างดี	 ท�าให้ได้รูปแบบการ

ประเมินที่มีเป้าหมายชัดเจน	มีองค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้	ที่ใช้

ในการประเมินที่เหมาะสม	ครอบคลุม	เป็นไปได้	มีวิธีการ

ประเมนิ	ใช้ผูป้ระเมนิในแต่ละองค์ประกอบตามค่าน�า้หนกั

ความส�าคัญของแต่ละองค์ประกอบ	 แตกต่างกันไปตาม

ความเหมาะสมรวมทั้งใช้วิธีการและเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสม	 ในแต่ละองค์ประกอบมีเกณฑ์

การประเมินที่เหมาะสม	 เป็นที่ยอมรับท�าให้เกิดความน่า

เชือ่ถอืในการประเมนิ	นอกจากนีใ้นการพฒันารูปแบบการ

ประเมินการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษาครั้งนี้	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการโดยใช้

กระบวนการวจิยัและพฒันา	ซึง่เป็นการน�าวธิกีารวจิยัมาใช้

ในกระบวนการสร้างและตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑ์

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นนั้น

สามารถน�าไปใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์	 (รัตนะ	 บัวสนธิ์,	

2551ก	 :	 94)	 และมีเกณฑ์การประเมินงานประเมินที่ 

เหมาะสม (ศิริชัย	กาญจนวาสี,	2552	:	178-180)	เกณฑ์

การประเมินงานประเมินตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม 

และคณะ	โดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการประเมนิ

ทางการศกึษา	(The	Joint	Committee	on	Standards	for	

Educational	Evaluation)	ซ่ึงมสีตฟัเฟิลบมี	(Stufflebeam)	

ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการได้ด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานส�าหรับ

การตัดสินคุณภาพการประเมินทางการศึกษา	ซึ่งแบ่งออก

เป็น	 4	 มาตรฐาน	 คือ	 มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน	์

(Propriety	 Standards)	 มาตรฐานด้านความเป็นไปได้	

(Feasibility	 Standards)	 มาตรฐานด้านความเหมาะสม	

(Propriety	 standards)	 และมาตรฐานด้านความถูกต้อง	

(Accuracy	Standards)	จ�านวน	30	เกณฑ์	สอดคล้องกับ

งานวจิยัของอมร	มะลาศร	ี(2554	:	262-267),	(เพ็ญประภา	

กั้วพิทักษ์,	2555	:	168-172),	อาทิตย์	อาจหาญ	(2558	:	

193-211)	 ที่สอดคล้องกันว่า	 การประเมินรูปแบบการ

ประเมินตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมและคณะ	 มี	 4	

มาตรฐานหลัก	คือ	ด้านความเหมาะสม	ด้านความถูกต้อง	

ด้านความเป็นไปได้	และด้านประโยชน์ในการน�าไปใช้	

    

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 การน�าผลการใช้รูปแบบการประเมินการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถม

ศึกษาไปใช้	 ผู้บริหาร	 ครู	 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ในที่นี้

หมายถึงศึกษานิเทศก์	 หรือหน่วยงานต้นสังกัด	 ควรมีการ

ศึกษาและท�าความเข้าใจรูปแบบการประเมินฯ	 และคู่มือ

ประกอบการประเมินฯ	 ให้รอบด้านเพื่อให้ค�าแนะน�าและ

ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให้กับครูใน

โรงเรยีนประถมศกึษาได้อย่างถกูต้อง	เนือ่งจากการวจิยัครัง้

น้ียังมีจุดด้อยของการใช้รูปแบบการประเมินฯ	 คือ	 ต้อง

ประเมินครูที่ผ่านการอบรม/พัฒนาในหลักสูตร	 “การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

CLT	ส�าหรับครูประถมศึกษา”	เท่านั้น	แต่จุดเด่นของการ

วจิยัครัง้นี	้คอื	สามารถจ�าแนกครทูีม่คีณุภาพสงูออกจากครู

ที่มีคุณภาพต�่าได้	 โดยใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชัด	 (Know	Group	

Technique)

	 2.	 ในการน�ารูปแบบการประเมินฯ	 ไปใช้ประเมิน

ครแูต่ละครัง้	ควรมกีารวางแผนการด�าเนนิงานตามขัน้ตอน

อย่างชัดเจน	 มีการติดต่อประสานงานและประชุมชี้แจง

ท�าความเข้าใจทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมินให้เข้าใจ

ตรงกัน	และทิ้งระยะการประเมินครั้งที่	1	และครั้งที่	2	ให้

ห่างกันพอสมควร	 เช่น	ต้นภาคเรียน	และปลายภาคเรียน	

เพือ่จะได้เปรยีบเทยีบผลคะแนนพฒันาการได้อย่างชัดเจน

	 3.	 ครูผู้รับการประเมินควรมีการศึกษาค้นคว้า

แนวคดิทฤษฎกีารสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารจากสือ่

การเรียนรู้ที่หลากหลาย	 และควรน�าเอกสาร	 คู่มือการ

อบรม/พัฒนาในหลักสูตร	 “การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร	 CLT	 ส�าหรับครูประถม

ศึกษา”มาทบทวนและท�าความเข้าใจสร้างองค์ความรู้ให้

ตนเอง	 เป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน	

เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนต่อไป
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	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรน�ารูปแบบการประเมินการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนประถมศึกษา	 ไป

ท�าการวจิยักบัครผููส้อนในระดบัชัน้ต่าง		ๆ 	เพือ่ศกึษาปัจจยั

ที่ส่งเสริมคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 2.		ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการประเมิน

การสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของครใูนสถานศกึษา

สังกัดมัธยมศึกษา	สังกัดเอกชน	และสังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา
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ผลการใช้รูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Effects of the Evaluation Model for Parallel Instruction under Office 

of the Basic Education Commission

กรนันท์	วรรณทวี1,	ไพศาล	วรค�า2,	ปิยะธิดา	ปัญญา3

Koranun	Wannatawee1,	Paisarn	Worakham2,	Piyatida	Panya3 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ	เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานของ

สถานศกึษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการวจิยัตามขัน้ตอนกระบวนการวิจยัและ

พัฒนา	ด�าเนินการวิจัย	4	ระยะ	ประกอบด้วย	ระยะที่	1	ศึกษา	วิเคราะห์	แนวทางการประเมินเกี่ยวกับการประเมินการ

จัดการศึกษาแบบคู่ขนานสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ศกึษาแบบคูข่นานสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จ�านวน	9	ท่าน	ระยะที	่2	สร้างรปูแบบการประเมนิ

การจัดการศึกษาแบบคู่ขนานสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยน�าข้อมูลจากตอนที่	 1	 มาร่าง 

รูปแบบและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการประเมินฯ	 โดยใช้เทคนิคการ

หาฉันทามติแบบพหุลักษณะ	จากผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	9	คน	จัดท�าคู่มือการประเมิน	และตรวจสอบความเหมาะสมของ

คู่มือการประเมินฯ	ก่อนน�าไปใช้จริง	ระยะที่	3	ตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาแบบ 

คู่ขนานของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น	 ตรวจสอบความตรงของรูปแบบโดยใช้กลุ่มรู้ชัด	 

ระยะที่	4	ประเมินรูปแบบการประเมิน	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินรูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาแบบคู่ขนาน

ในสถานศึกษา	 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เป็นกลุ่มเดี่ยวกันกับที่ทดลองใช้รูปแบบฯ	และมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ

การประเมินฯ	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย	แบบสัมภาษณ์	แบบประเมิน	และ

แบบสงัเกต	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ประกอบด้วยสถติพิืน้ฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

และสถิติทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่	The	Mann-Whitney	U	Test	

 ผลการวิจัยพบว่า 1)	 ผลการแนวทางการประเมินการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พบว่า	องค์ประกอบในการประเมนิจดัการจัดการศกึษา	ประกอบ	6	องค์ประกอบ	ได้แก่	หลกัแนวคดิ

การประเมิน	 วัตถุประสงค์	 มาตรฐานตัวชี้วัด	 ซึ่งประกอบด้วย	 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบคู่ขนาน	

1	นิสิตปริญญาเอก	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา	การจัดการเรียนการสอน	การส�าเร็จการศึกษา	การเทียบโอนการศึกษา	และการประกัน

คุณภาพการศึกษา	 วิธีการประเมิน	 และเกณฑ์การประเมิน	 2)	 ผลสร้างของรูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาแบบ 

คู่ขนานของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่า	รูปแบบการประเมินการจัดการศึกษา

แบบคูข่นานของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	มลัีกษณะเป็นโมเดลเชงิบรรยาย	ประกอบ

ด้วย	องค์ประกอบ	6	องค์ประกอบ	คือ	หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน	วัตถุประสงค์ของการประเมิน	มาตรฐาน 

ตวัชีว้ดั	วธิกีารประเมนิ	ผูท้�าการประเมนิ	และเกณฑ์การประเมนิ	3)	ผลตรวจสอบความเทีย่งตรงของรปูแบบการประเมนิ

การจัดการศึกษาแบบคู่ขนานของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่าความเชื่อมั่น

ระหว่างผูป้ระเมนิ	(RAI)	มค่ีาเท่ากบั	0.982	ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบพจิารณาได้จากความแตกต่างระหว่าง

คะแนนการประเมินของโรงเรียนที่	1	และ	โรงเรียนที่	2	ที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	จึงสรุป

ได้ว่ารปูแบบมคีวามตรง	4)	ผลประเมนิรปูแบบการประเมนิการจดัการศึกษาแบบคู่ขนานของสถานศึกษาสังกดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.63,	S.D	=	0.49)

 ค�าส�าคัญ : รูปแบบการประเมิน,	การจัดการการศึกษาแบบคู่ขนาน	

Abstract

	 This	research	was	intended	to	develop	a	model	for	assessing	the	parallel	Instruction	management	

under	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission	(OBEC).	To	administer	of	the	research	procedure	

in	four	phases	that	were	conducted	by	the	research	process	and	followed	as	R&D	research	technique.	

The	first	phase	has	analyzed	the	concepts	of	education	and	evaluation	of	education	parallel,	under	

the	OBEC	and	interviews	of	nine	personnels	with	those	involved	of	parallel	education	management.	

The	second	phase	has	created	a	parallel	evaluation	of	education	for	assessing	the	academy	schools	

under	the	OBEC.	The	third	phase	To	examine	the	validity	of	the	parallel	educational	evaluation	model	

of	schools	under	the	Office	of	the	Higher	Education	Commission.	Validate	the	format	of	the	pattern	

by	Known	Group	Technique.	The	 fourth	phase	has	developed	the	assessment	model.	A	group	of	

information	providers	in	assessing	the	parallel	educational	evaluation	model	in	educational	institutions.	

Basic	Education	A	single	group	with	the	trial	version.And	understanding	of	the	model	assessment.	The	

instruments	used	in	this	study	were	questionnaires,	assessment	forms	and	observation	forms	used	for	

data	analysis.	The	basic	statistics	were	percentage,	mean	and	standard	deviation.	The	hypothesis	tests	

were	The	Mann-Whitney	U	Test

 the research revealed as follow:

	 1.		The	 results	 of	 the	 parallel	 study	management	 approach	 under	 the	Office	 of	 the	 Basic	

Education	 Commission	 found	 that	 the	 components	 of	 the	 educational	management	 assessment	

consisted	of	six	components,	namely,	conceptual,	objective,	standard,	metric.	contain	with	Concepts	
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of	parallel	education.	Curriculum	structure	The	teaching	and	learning	Graduation	Transfer	of	education	

And	quality	assurance	education.	Evaluation	method	And	the	evaluation	criteria.

	 2.		The	results	of	the	parallel	educational	evaluation	model	of	schools	under	the	jurisdiction	

of	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission	showed	that	the	parallel	education	evaluation	model	

of	schools	under	the	jurisdiction	of	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission	A	descriptive	model	

is	composed	of	six	elements,	namely,	the	concept	of	evaluation.	Purpose	of	assessment	Standard	

metrics	Evaluation	method	Evaluator	And	the	evaluation	criteria.

	 3.		The	results	of	the	parallel	educational	evaluation	model	of	schools	under	the	jurisdiction	

of	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission	showed	that	the	parallel	education	evaluation	model	

of	schools	under	the	jurisdiction	of	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission	A	descriptive	model	

is	composed	of	six	elements,	namely,	the	concept	of	evaluation.	Purpose	of	assessment	Standard	

metrics	Evaluation	method	Evaluator	And	the	evaluation	criteria.

	 4.		The	evaluation	of	the	parallel	educational	evaluation	model	of	schools	under	the	Office	of	

the	Basic	Education	Commission	Overall,	the	highest	level	(x̄ =	4.63,	S.D	=	0.49)	

 Keywords : Evaluation	Model,	Parallel	Instruction.

บทน�า

	 การจัดการเรียนการสอนสายสามัญกับสายอาชีพ	

ซึ่งจะเป็นการด�าเนินการร่วมกันระหว่างส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	 (สอศ.)	 กับส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 จัดการเรียนสาย

อาชพีในโรงเรยีนมธัยมศกึษา	เมือ่นกัเรยีนส�าเรจ็การศกึษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 แล้ว	 จะได้ประกาศนียบัตร	 

2	ใบ	ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ	ดังนี้น	การจัดการเรียน

แบบคูข่นานถอืว่าเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีส่งัคมไทยต้องการ	

ซึ่งรัฐบาลเน้นย�้าให้เร ่งด�าเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยในปัจจุบัน	 โดย

ก�าหนดนโยบายรัฐบาลตัง้เป้ารณรงค์ให้	เข้าเรยีนสายอาชพี	

40	:	60	(สามัญ	:	อาชีพ)	อย่างเป็นระบบ	เพราะถือว่าโลก

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง	 และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 

ในขณะเดยีวกนั	มกีารเกดิขึน้ของเทคโนโลยต่ีาง	ๆ 	มากมาย

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้	 ซึ่งผลที่ได้จากการน�า

นวัตกรรมใหม่	ๆ	มาใช้นอกจากเกิดประโยชน์อันมากมาย

แล้วยงัมผีลกระทบต่อการด�ารงชีวติของท่าน	อย่างยิง่ทัง้ใน

แง่สังคม	 เศรษฐกิจ	 และวัฒนธรรม	 ความรุ ่งเรืองของ

เทคโนโลยีต่าง	ๆ	ด�าเนินไปพร้อม	ๆ	กับความเสื่อมโทรม

ของสงัคม	ซึง่เหล่านีท้�าให้ท่านเริม่มกีารกลบัมาสูธ่รรมชาต	ิ

ท้องถิน่	และชมุชน	ซึง่เป็นรากฐานทีม่ัน่คงในการด�ารงชวีติ

ของมนุษย์มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ท่านเป็นทรัพยากร

ที่ส�าคัญยิ่งในการพัฒนาในทุก	ๆ 	ด้านการส่งเสริมให้ท่านมี

คุณภาพชีวิตที่ดี	 เหมาะสม	 พอเพียงกับสภาพสังคมและ

เศรษฐกิจในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญยิ่ง	 ชุมชน	 เป็น	

สังคมขนาดกลางที่เช่ือมโยงสังคมขนาดเล็ก	 คือบ้าน	

โรงเรียน	กับสังคมใหญ่	คือประเทศชาติ	และโลก	

	 ดังนั้นในการพัฒนาท่านให้เป ็นผู ้ที่มีคุณภาพ	

สามารถด�ารงชวีติ	อยูใ่นสงัคมได้อย่างมีความสขุนัน้	ชมุชน

หรอืท้องถิน่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิง่	การส่งเสรมิให้ชุมชน

ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิทีเ่ป็น	อยูใ่น

สังคมนั้น	ๆ	จะช่วยให้ท่านสามารถน�าความรู้ไปใช้ได้อย่าง

แท้จรงิสามารถด�ารงอยูซ่ึง่วฒันธรรม	และวถิชีวีติตามสภาพ
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ของแต่ละท้องถิ่น	ขณะเดียวกัน	สามารถน�าเอาทรัพยากร

ในท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 มาใช้ได้อย่างมีคุณค่า	 เกิดประโยชน์ต่อ 

ท้องถิ่น	 ตระหนักถึงคุณค่า	 และรู้จักวิธีการดูและรักษา 

สิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ให้คงอยู่กับชุมชน	

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่ได้สั่งสมจากประสบการณ์

ของท่านในชุมชนมาเป็น	 เวลานาน	มีการเชื่อมโยงศาสตร์

ต่าง	ๆ	เข้าด้วยกันโดยถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง

ด้วยวิธีการง่าย	และเหมาะสมตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น	

มีความหลากหลาย	สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้อง

ตรงกับสภาพสังคมปัจจุบัน	ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน	 มีผลกระทบน้อยและ	 มีคุณค่าทั้งในทางสังคม	

เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 และการด�ารงชีวิตของมนุษย์อย่าง

แท้จริง	(กระทรวงศึกษาธิการ	,2551	:	15)

	 แนวคิดเรื่องระบบการศึกษาแนวใหม่แบบคู่ขนาน	

(New	parallel	track)	นีย้งัต้องการระดมสมองต้องการข้อ

ชี้แนะ	ปรับปรุง	และพิจารณาในรายละเอียดอีกมาก	การ

ศึกษาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และมีความส�าคัญต่อประเทศชาติ

มากหากหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาไม่ว่าจะ

เป็น	 ส�านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน	 ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	ที่ประชุม

อธิการบดี	 จะกรุณารับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้

กับภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ	 หน่วยงานและ

องค์กรภาคเอกชน	บ้าง	เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษารอบ	2	

สัมฤทธิ์ผลตามที่ประชาชนชาวไทยทุกท่านโดยเฉพาะเด็ก

และเยาวชนรอคอย	อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาการศกึษาของ

ประเทศไทยซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งและจะช่วยแก้ไข

ปัญหาอืน่	ๆ 	ของประเทศ	การศกึษาเกีย่วข้องกับการจดัการ

ศึกษาแบบคู่ขนาน	พบว่า	มีที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ

เรียนการสอน	 และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน	 

แม้โรงเรยีนทีด่�าเนนิการจดัการศกึษาแบบโรงเรยีนคูข่นาน	

จะมีอยู่เพียงจ�านวนหนึ่ง	 เมื่อเทียบกับโรงเรียนที่เปิดสอน

ในหลักสูตรภาคปกติ	 แต่หากการจัดการศึกษาไม่สามารถ

ควบคุมคุณภาพให้เป็นระบบได้ก็ถือได้ว่าการปฏิรูปการ

ศึกษาในรูปแบบนี้ล้มเหลวจากรายงานสรุปผลการด�าเนิน

งานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง

ศกึษาธิการ	โรงเรยีนคูข่นานระหว่างวนัที	่14	-	17	กนัยายน	

2557	โดยส�านกังานพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา	พบ

ข้อเสนอแนะข้อหนึ่ง	 คือ	 ควรจัดท�ามาตรฐาน	 และแนว

ด�าเนินการโรงเรียนคู่ขนานที่ชัดเจน	 เพื่อที่จะสามารถ

ควบคุมคุณภาพได้ตรงตามหลัก	 และเกณฑ์มาตรฐานที่

ก�าหนดไว้ได้

	 อย ่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ	หรือโรงเรียนคู่ขนาน	ถือว่า

เป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกฝ่ายจ�าเป็นต้องค�านึงถึง	 และแม้ว่า

โครงการโรงเรียนคู ่ขนานจะใช้หลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการเหมือนกับการศึกษาภาคปกติ	 แต่การจัดการ

เรยีนการสอนนโยบายเป้าหมาย	และการด�าเนินงานย่อมมี

ความแตกต่างซ่ึงมีปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะเฉพาะ	 ซึ่งมี

ความแตกต่างจากการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนปกติ

ทั่วไป	 ดังนั้นมาตรฐาน	 และตัวบ่งชี้จึงอาจแตกต่างไปจาก

การจัดการศึกษา	 โดยการใช้หลักสูตรภาคปกติโดยเฉพาะ

มาตรฐานด้านกระบวนการบรหิารจดัการ	และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน	 มาตรฐานด้านความพร้อมของครู	

หลักสูตร	อาคารสถานที่	ตัวบ่งชี้ต้องมีลักษณะเป็นตัวบ่งชี้

ที่เหมาะสมกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนแบบ 

คู่ขนาน	 ดังนั้นการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานควรมีตัวบ่งชี้

เฉพาะนอกเหนือไปจากตัวบ่งชี้ที่ใช้ในโรงเรียนทั่วไป	 เพื่อ

ให้มีความชัดเจน	และสอดคล้องในทางปฏิบัติ	และพัฒนา

ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยัง

เป็นการเตรียมโรงเรียนที่การจัดการศึกษาแบบคู่ขนานดัง

กล่าวเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพอีกด้วย

	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 แสดงให้เห็นได้ว่า	 เร่ือง	

“คณุภาพการศกึษา”	เป็นสิง่ส�าคญัทีส่ถานศกึษาต้องค�านงึ

ถึงเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากคุณภาพการศึกษาของผู้จบ

หลักสูตรจะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก�าหนดไว	้

หรือไม่สถานศึกษา	 และคณะกรรมการสถานศึกษาตามพ

ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 2542	จะต้องเป็น
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ผูร้บัผดิชอบ	ดงันัน้	สถานศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพต้องมกีาร

ก�ากบั	ตดิตามความก้าวหน้าของผูเ้รยีน	ช้ันเรยีน	งานทกุด้าน

ของสถานศึกษา	 และการปรับปรุงโครงการ/แผนการ 

ต่าง	 ๆ	 และมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนท่ีจะ

สร้างจดุแขง็	ก�าจัดข้อบกพร่อง	และเลือกจัดล�าดบัจุดพฒันา

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการก�ากับ	 และ

ตรวจสอบเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา	(อ้อมธจิต	แป้นศรี,	2551	:	5)	

	 อย ่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแบบคู่ขนาน	 หรือทวิศึกษา	

ถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกฝ่ายจ�าเป็นต้องค�านึงถึง	 และ

แม้ว ่าโครงการโรงเรียนจะใช้หลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการเหมือนกับการศึกษาภาคปกติ	 แต่การจัดการ

เรยีนการสอนนโยบายเป้าหมาย	และการด�าเนินงานย่อมมี

ความแตกต่างซ่ึงมีปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะเฉพาะ	 ซ่ึงมี

ความแตกต่างจากการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนปกติ

ทั่วไป	 ดังนั้นมาตรฐาน	 และตัวบ่งชี้จึงอาจแตกต่างไปจาก

การจัดการศึกษา	 โดยการใช้หลักสูตรภาคปกติโดยเฉพาะ

มาตรฐานด้านกระบวนการบรหิารจดัการ	และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน	 มาตรฐานด้านความพร้อมของครู	

หลักสูตร	อาคารสถานที่	ตัวบ่งชี้ต้องมีลักษณะเป็นตัวบ่งชี้

ที่เหมาะสมกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนแบบคู่

ขนาน	 ดังนั้นการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานควรมีตัวบ่งชี้

เฉพาะนอกเหนือไปจากตัวบ่งชี้ที่ใช้ในโรงเรียนทั่วไป	 เพื่อ

ให้มีความชัดเจน	และสอดคล้องในทางปฏิบัติ	และพัฒนา

ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาให้มากยิ่งข้ึนอีกท้ังยัง

เป็นการเตรียมโรงเรียนที่การจัดการศึกษาแบบสองภาษา

ดังกล่าวเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพอีกด้วย

	 การจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ในโรงเรียน

มธัยมศกึษา	มคีวามซบัซ้อนพอสมควร	เนือ่งจากมนีกัเรยีน

ครูและบุคลากรจ�านวนมาก	 มีโครงสร้างการบริหาร

ประกอบด้วยกลุม่งานบรหิารวชิาการ	กลุม่งานบรหิารทัว่ไป	

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล	 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ	

และกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน	 ตลอดถึงต้องด�าเนิน

การตามมุมมอง	4	มิติ	ประกอบด้วย	ด้านคุณภาพผู้เรียน	

ด้านการบรหิารจดัการศกึษา	ด้านการจดัการเรยีนการสอน	

และด้านชุมชนและแหล่งการเรยีนรู	้ซึง่ภารกจิดงักล่าวต้อง

ด�าเนินการอย่างสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ

ชุมชน	เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	 ซึ่งอาจท�าให้มี 

การด�าเนินงานไม่ครบถ้วนหรือไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร	 

จากการศึกษาพบว่าสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 มีการ

ด�าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินและติดตามผลโครงการ

น้อยกว่าภารกิจอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับแผนงานและโครงการ	

(วินัย	 แสนมณี,	 2531)	 การประเมินการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษา	 จ�าเป็นต้องมีรูปแบบวิธีการ	 ขั้นตอน	 และ 

เครือ่งมอืเป็นการเฉพาะส�าหรบัสถานศกึษา	เพราะรปูแบบ

การประเมิน	 เป็นทัศนะที่เป็นอุดมการณ์	 หรือรูปแบบ

ส�าหรับท�าการประเมินที่สอดคล้องกับมโนทัศน์ของ 

การประเมินและอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผ	 โดยรูปแบบ

การประเมนิทางการศกึษามตีวัอย่างเช่นรปูแบบกลุ่มทีเ่น้น 

การตัดสินใจด้วยวิธีการเชิงระบบ	 กลุ่มที่เน้นการตัดสินใจ

ด้วยวธิเีชงิธรรมชาต	ิกลุม่ทีเ่น้นการตดัสนิคุณค่าด้วยวธิเีชงิ

ระบบ	และกลุม่ทีเ่น้นการตดัสนิคณุค่าด้วยวธิเีชงิธรรมชาต	ิ

(ศิริชัย	กาญจนวาสี,	2550	:	91)	และรูปแบบการประเมิน

ที่นิยมใช้กันมาก	เช่นรูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย

ตามแนวคิดของ	ไทเลอร์	 (Tyler)	รูปแบบการสนองความ

ต้องการตามแนวคิดของ	 สเตค	 (Stake)	 รูปแบบที่ช่วยใน

การตัดสินใจ	(CIPP	Model)	ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม

และคณะ	(Stufflebeam	&	orthers.)	รปูแบบการประเมนิ

ประสิทธิภาพการอบรมตามแนวคิดของเคิร์กแพ็ททริค	

(Kirkpatrick)	 และรูปแบบหรือกระบวนทัศน์ที่เน้นทฤษฎี		

ตลอดถึงการประเมินในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้รูปแบบ

การประเมินอย่างผสมผสานจากหลายรูปแบบตามความ

เหมาะสมและความต้องการมากขึ้น	(พิสณุ	ฟองศรี,	2549	

:	 31-40)	 และปัจจุบันมีการให้ความส�าคัญกับวิธีการ

ประเมินเชิงธรรมชาติและการมีส่วนร่วมมากข้ึน	 และ

เนือ่งจากรปูแบบการประเมนิดงักล่าวมจีดุแขง็และจดุอ่อน
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ในตัว	 ไม่มีวิธีการประเมินรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดที่เหมาะ

สมที่สุดส�าหรับสิ่งที่มุ ่งประเมินในทุกกรณี	 ดังนั้นสถาน

ศึกษาต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการ

ประเมินต่าง	 ๆ	 เพื่อประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมของประเทศไทย	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการ

ประเมิน	 เนื่องจากรูปแบบการประเมินดังกล่าว	ส่วนใหญ่

เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในต่างประเทศ	 ส่วนแนวคิดและ

ทฤษฎีของนักวิชาการในประเทศเก่ียวกับรูปแบบการ

ประเมนิทางการศกึษาทีส่ามารถน�ามาใช้ได้อย่างด	ีเช่น	รปู

แบบการประเมินแบบซิปปี้	 โมเดล	 (CIPPI	Model)	 ของ 

บุญชม	 ศรีสะอาด	 (2546	 :	 112-15)	 และรูปแบบการ

ประเมินนเรศวร	ของรัตนะ	บัวสนธิ์	(2549	:	359-368)

	 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น	 ผู ้วิจัยในฐานะเป็น 

ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในด้านการ

สอน	 และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา	 มีความเห็นสอดคล้องกับข้อมูลสภาพ

ปัญหาดังกล่าว	 จึงมีความต้องการพัฒนาแนวทางการ

ประเมินการจัดการศึกษาในสถานศึกษา	 ให้มีระบบและ

กระบวนการทีเ่หมาะสมกบับรบิทของสถานศึกษา	และเอ้ือ

ต่อระบบการตัดสินคณุค่าและการตดัสนิใจทางการบรหิาร

ส�าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีระดับสูงข้ึนโดย

การออกแบบและด�าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ

การประเมินการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานในสถานศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน	 ซ่ึงเป็นการประยุกต์ใช้แนว

ความคดิจากหลกัการและทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้องกบัการประเมนิ	

จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของสถาน

ศึกษา	 และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดการศึกษาแบบคู่ขนานมาออกแบบรูปแบบการ

ประเมนิ	และปรบัปรงุรปูแบบโดยใช้ข้อมูลการวจิารณ์และ

ข้อเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ	ผลการทดลองใช้เครือ่งมอืการ

ประเมินตามรูปแบบ	 และผลการประเมินรูปแบบ	 โดยมี

ความคาดหวังว่ารูปแบบการประเมินท่ีสร้างขึ้นมีความ

สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎี	และเหมาะสมกับบริบท

ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	ซึ่งรูปแบบการประเมิน

ดังกล่าว	 มีกระบวนการประเมินสถานศึกษาทั้งระบบใน

สถานศึกษา	 ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาเกี่ยวกับการประเมินการจัดการศึกษาแบบคู่ขนาน

ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 ตลอดถึงรูปแบบการ

ประเมินดังกล่าว	 สามารถเอื้อประโยชน์ส�าหรับนักการ

ศกึษาและผู้สนใจทัว่ไป	น�ารปูแบบการประเมินทีพั่ฒนาขึน้

ไปประยกุต์ใช้พฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนได้อย่าง

มีคุณภาพ	 และเป็นกรอบในการประเมินคุณภาพ	 การ

จดัการศึกษาของโรงเรยีนซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา	

และส่งเสรมิการจดัการศกึษาแบบคูข่นานให้มปีระสทิธิภาพ

ต่อไปในอนาคต

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการ

ประเมนิการจัดการศกึษาแบบคูข่นานสงักดัส�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	โดยใช้กระบวนการวจิยัและ

พัฒนา	 (Research	 and	 Development)	 ซ่ึงผู้วิจัยได้

ด�าเนินการวิจัยตามล�าดับ	ดังนี้

  ระยะที่ 1 มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางการ

ประเมนิและองค์ประกอบ	ตวัช้ีวดัของรปูแบบการประเมนิ

การจัดการศึกษาแบบคู่ขนาน	 โดยการศึกษา	 วิเคราะห	์

สังเคราะห์แนวทางการประเมินจาก	 เอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมทั้งสัมภาษณ์	 ผู้เช่ียวชาญ	 เพ่ือให้ได้

สารสนเทศที่จะน�าไปร่างรูปแบบการประเมินการจัดการ

ศกึษาแบบคูข่นานของสถานศกึษาสังกัดคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในระยะที	่1	

คือ	

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ในขัน้ตอนนี	้ประกอบด้วย	แบบบนัทกึเอกสารและ

แบบสัมภาษณ์	ดังนี้

	 1.	 แบบบนัทกึเอกสาร	เป็นแบบบันทึกทีใ่ช้ในการ

บันทึกจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ในประเด็น 

ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานของ
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สถานศึกษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้

ฐาน	 	 2.	 แบบสัมภาษณ์	 เป็นแบบมีโครงสร้าง	

ส�าหรับสอบถามผู ้ทรงคุณวุฒิ	 มีจุดมุ ่งหมายเพื่อให้ได้

สารสนเทศ	 เกี่ยวกับองค์ประกอบ	 ตัวบ่งช้ี	 รูปแบบการ

ประเมินการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้

	 1.	 ผู ้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

	 2.	 ส่งหนังสือขอความร่วมมือ	และแบบสัมภาษณ์

ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน

	 3.	 ติดต่อผู้ให้สัมภาษณ์	 ทางโทรศัพท์	 เพ่ือนัด

หมายการสัมภาษณ์

	 4.	 ผู้วิจัยด�าเนินการสัมภาษณ์	 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้

สัมภาษณ์	 ด้วยตนเอง	 ตามเวลานัดหมาย	 โดยการบันทึก

เทปเสียงในการสัมภาษณ์

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 เก่ียวกับแนวคิด	 ทฤษฎี	 การ

ประเมินการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ท่ีได้

จากการสังเคราะห์เอกสารและจากการสัมภาษณ์	 น�ามา

ท�าการวเิคราะห์เน้ือหา	(Content	Analysis)	และน�าเสนอ

ผลการวิเคราะห์โดยการบรรยาย

 

 ระยะที่ 2	 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการ

ประเมินการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 1.	 ร่างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานของ

สถานศึกษา	สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.	 ร่างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานของ

สถานศึกษา	สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 3.	 ร่างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานของ

สถานศึกษา	สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 4.	 ผูวิ้จยัน�าเสนอคูม่อืการใช้รปูแบบการประเมินฯ

ให้อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์และผูเ้ชีย่วชาญด้านภาษา	

ได้พจิารณาตรวจแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ	เพือ่ปรับปรงุให้

มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

	 5.	 น�าคู่มือการใช้รูปแบบการประเมินฯ	 ไปให ้

ผู้เชีย่วชาญตรวจสอบความเหมาะสม	ความชดัเจนของคู่มอื

การประเมิน	 ก่อนน�าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง	 ของ

สถานศึกษา	สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในขัน้ตอน

	 การสร้างรปูแบบการประเมนิการจดัการศึกษาแบบ

คู ่ขนานของสถานศึกษาสังกัดณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	มี	3	ชนิดคือ	

	 1.	 แบบประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้

ของร่างรูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาแบบคู่ขนาน

ของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.	 แบบบันทึกผลการประชุมกลุ่มย่อย	 เป็นแบบ

บันทึกข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะตลอดจนข้อวิพากษ์ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อร่างรูปแบบการประเมิน

	 3.	 แบบประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้

ของคู่มือการใช้รูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาแบบ

คู่ขนานของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานมี ลักษณะเป ็นแบบสอบถามปลายป ิดชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ

 การเกบ็รวบรวมข้อมลูขัน้ตอนนี	้ผูว้จิยัด�าเนนิการ

ดังนี้

	 1.	 ผู ้วิจัยประสานผู ้ เช่ียวชาญเพื่อของความ

อนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในการวิจัยด้วยการติดต่อทาง

โทรศัพท์	หรือเข้าพบด้วยตนเอง

	 2.		เมือ่ผูเ้ชีย่วชาญตอบรบัการเป็นผูเ้ชีย่วชาญแล้ว	

ผู้วิจัยท�าหนังสือของความอนุเคราะห์จากคณะครุศาสตร	์

มหาวทิยาลยัราชภฏัมาหาสารคาม	ถงึผู้เชีย่วชาญทัง้	9	ท่าน

	 3.	 ส ่งหนังสือขอความอนุเคราะห์	 เค ้าโครง

วทิยานิพนธ์ฉบบัย่อ	และแบบประเมนิความเหมาะสมความ
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เป็นไปได้ของร่างรูปแบบการประเมิน	 เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ

ด�าเนนิการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อน

ด�าเนินการประชมุกลุ่มอภิปรายแบบพหุลกัษะเพ่ือหาฉนัทา

มติ	ประมาณ	1	สัปดาห์

	 4.		ประสานผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอนัดหมายวันเวลา

และสถานที่ในการประชุมกลุ่มอภิปรายแบบพหุลักษณะ

เพือ่หาฉนัทามต	ิผลการนดัหมายวนัที	่24	กรกฎาคม	2559	

เวลา	09.0-12.00	น.	ณ	ห้องประชมุช่อแก้ว	2	มหาวิทยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม

	 5.		เม่ือจดัท�าคู่มอืการใช้รปูแบบการประเมนิฯ	แล้ว

ผู้วิจัยได้ส่งร่างคู่มือการใช้รูปแบบการประเมิน	 พร้อมด้วย

แบบประเมินความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้ของคู่มือการ

ใช้รูปแบบการประเมินฯ	 ทางไปรษณีย์	 พร้อมขออนุญาต

นดัหมาย	ก�าหนดวนั	เวลา	ส่งคนื	ทัง้นีผู้วิ้จยัได้ประสานงาน

ทางโทรศัพท์	หรือ	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	และ

ด้วยตนเอง

	 6.		ด�าเนินการประชุมกลุ ่มอภิปรายแบบพหุ

ลกัษณะเพ่ือหาฉนัทามตติามวนั	เวลาและสถานที	่ทีน่ดัหมาย

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมลูผูว้จิยัได้ด�าเนนิการโดยแบ่งเป็น	

2	 ลักษณะ	 คือ	 การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือและการ

วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 1.	 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ	 ด้วยการวิเคราะห์

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีการหาหา

ค่าความสอดคล้อง	 (IOC:	 Index	 of	 Item	Objective	

Congruence)	 ของ	 Rovinelliและ	 Hambleton 

	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความ

เหมาะสม	ความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการประเมินฯ	มี

ดังนี้

	 	 2.1	 น�าผลการวเิคราะห์ค่ามธัยฐานมาเปรยีบ

เทียบกับเกณฑ์	 เพ่ือแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์จุด

กึง่กลาง	(Midpoint)	(บญุชม	ศรสีะอาด,	2553	:	103)	ดงันี้

	 ค่ามัธยฐาน	 	หมายถึง

	 4.51	-	5.00	 มีความเหมาะสมและ

	 	 ความเป็นไปได้มากที่สุด

	 3.51	-	4.50		มีความเหมาะสมและ

		 	 ความเป็นไปได้มาก

	 2.51	-	3.50	 มีความเหมาะสมและ

	 	 ความเป็นไปได้ปานกลาง

	 1.51	-	2.50	 มีความเหมาะสมและ

	 	 ความเป็นไปได้น้อย

	 1.00	-	1.50	 มีความเหมาะสมและ

	 	 ความเป็นไปได้น้อยที่สุด

	 	 2.2.	 พิจารณาข้อมูลเพื่อหาฉันทามติ	 หรือ

ความสอดคล้องของผลการพจิารณาตดัสนิของผูเ้ชีย่วชาญ	

ผู้วิจัยได้พิจารณาจากผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้	3	กลุ่ม	โดย

ใช้สถิติทดสอบ	The	Kruskal	-	walllis	Test	เกณฑ์ที่ใช้ใน

การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบการประเมินฯทั้งในมิติความ

เหมาะสมและมิติความเป็นไปได้	มีดังนี้

	 	 	 1)	 ค่ามัธยฐาน	(Mdn)	ตัง้แต่	3.51	ขึน้ไป

	 	 	 2)	 ผลการทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนความคดิเห็นไม่มนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(ไม่แตกต่างกนั

หรือมีฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญทั้ง	3	กลุ่ม)

	 	 2.3	 การวิเคราะห์ข ้อมูลจากการประชุม

อภปิรายแบบพหลุกัษณะเพือ่หาฉนัทามต	ิส�าหรบัข้อมูลเชงิ

คณุภาพ	ผูว้จิยัด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูโดยาการวเิคราะห์

เนือ้หา	(Content	Analysis)	และน�า	เสนอผลการวเิคราะห์

โดยการบรรยาย

	 3.		การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคู่มือการ

ใช้รูปแบบการประเมินฯ	ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลความ	ดังนี้	

(บุญชม	ศรีสะอาด.	2553	:	103)	ดังนี้

	 ค่าเฉลี่ย		 	 	หมายถึง

	 4.51	-	5.00	 มีความเหมาะสม	ในระดับมากที่สุด

	 3.51	-	4.50	 มีความเหมาะสม	ในระดับมาก

	 2.51	-	3.50	 มีความเหมาะสม	ในระดับปานกลาง
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	 1.51	-	2.50	 มีความเหมาะสม	ในระดับน้อย

	 1.00	-	1.50	 มีความเหมาะสม	ในระดับน้อยที่สุด

		 4.		ด�าเนินการปรับปรุงคู ่มือการประเมิน	 โดย

การน�าข้อสรุปที่ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน

ความเหมาะสมของคู่มือการประเมิน	 ข้อเสนอแนะ	 และ

ข้อคิดเห็นอื่น	ๆ	จากผู้เชี่ยวชาญ	มาปรับปรุงสาระต่าง	ๆ	

ของคูม่อืการประเมิน	ให้มคีวามเหมาะสม	และสมบรูณ์มาก

ยิ่งขึ้นกอ่นน�าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง	จัดพิมพแ์บบ

ประเมนิคูม่อืการประเมินการจัดการศกึษาแบบคูข่นานของ

สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน	ฉบับสมบูรณ์	เพื่อน�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

 ระยะที่ 3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ

การประเมนิการจดัการศกึษาแบบคูข่นานของสถานศกึษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ระยะนี้เป็นการทดลองใช้รูปแบบการประเมินการ

จดัการศึกษาแบบคูข่นาน	เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

รูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานของ

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 ตรวจสอบความตรงเชิงจ�าแนก	 (Discriminant	

Validity)	พร้อมเปรยีบเทยีบคณุภาพของการจดัการศกึษา

โดยใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชัด	(Known	Group	Technique)

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการน�ารูปแบบการ

ประเมินที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้	มีวิธีด�าเนินการดังนี้

	 1.	 ผู ้วิจัยท�าหนังสือขอความร่วมมือจากคณะ

ครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามถงึสถานศกึษา

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

	 2.		ประสานโรงเรียนท่ีเป ็นกลุ ่มตัวอย่างทาง

โทรศพัท์เพือ่ขอนดัหมายวนั	เวลาและสถานทีใ่นเกบ็ข้อมลู

	 3.	 นัดหมายผู้ประเมิน	ตามวัน	เวลา	และสถานที่	

ที่นัดหมาย		 	 	 	 	 	

	 4.	 ด�าเนินการประเมิน	ตามวัน	เวลา	และสถานที่	

ที่นัดหมาย

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 เพื่อพิจารณาเกี่ ยวกับความตรงเชิงจ�าแนก	

(Discriminant	 Validity)	 ของรูปแบบการประเมิน	 ด้วย

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการ

ประเมนิระหว่างโรงเรยีนทีม่ปีระสบผลส�าเร็จในการจัดการ

ศึกษาและโรงเรียนที่ประสบปัญหาในการจัดการศึกษา	 ที่

โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน	 The	Mann-Whitney	 U	

Test	โดยมีสมมติฐานในการทดสอบคือ	กลุ่มโรงเรียนรู้ชัด

มีค่าเฉลี่ยคะแนนของผลการประเมินสูงกว่า	กลุ่มโรงเรียน

ปกติ

 ระยะที่ 4  ประเมนิรปูแบบการประเมนิการจดัการ

ศึกษาแบบคู่ขนาน	 ของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 การประเมนิรปูแบบการประเมนิจากการน�ารปูแบบ

ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จรงิเพือ่พิจารณาว่า	รปูแบบการ

ประเมินมีความเป็นไปได้	 ความเหมาะสม	 ความถูกต้อง	

ครอบคลุม	 และมีประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ประเมินการ

จดัการศกึษาแบบคูข่นาน	ของสถานศกึษาสงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มากน้อยเพียงใด

ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 ผลการศกึษาแนวคดิการจดัการเรยีนรูแ้ละการ

ประเมนิการจัดการศกึษาแบบคูข่นานสงักดัส�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานจากเอกสาร	ต�ารา	บทความ

ทางวิชาการ	รายงานการวิจัย	พบว่า	องค์ประกอบที่ใช้ใน

การประเมินการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส�าคัญมี	 5	 องค์

ประกอบ	ดังนี้	ด้านหลักการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานด้าน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการ

สอนด้านการส�าเร็จการศึกษาด้านการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

	 2.		รูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 ประกอบด้วย	 6	 องค์ประกอบคือหลักแนวคิด 

เกี่ยวกับการประเมินวัตถุประสงค์ของการประเมิน	 สิ่งที่ 
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มุง่ประเมนิ	วธิกีารประเมนิผูท้�าการประเมนิ	และเกณฑ์การ

ประเมิน

	 3.		ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ

การประเมนิการจดัการศกึษาแบบคูข่นานของสถานศกึษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

ผลตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบการประเมินการ

จัดการศึกษาแบบคู่ขนานของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานจากผลการประเมนิของ

โรงเรียนที่ประสบผลส�าเร็จในการจัดการศึกษา	 และ

โรงเรยีนทีป่ราบปัญหาในการจดัการศกึษา	ผูว้จิยัใช้เทคนคิ

กลุ่มรู้ชัด	 (Known	Group	Technique)	พบว่า	รูปแบบ

การประเมนิการจดัการศกึษาแบบคูข่นานของสถานศกึษา

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานมคีวาม

เที่ยงตรงซ่ึงพิจารณาได้จากความแตกต่างระหว่างคะแนน

การประเมนิของโรงเรยีนที	่1	และ	โรงเรยีนที	่2	ทีพ่บความ

แตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	จงึสรปุได้ว่า

รปูแบบมคีวามตรงเพราะผลการประเมนินัน้ตรงตามสภาพ

จริง	

	 4.		ผลประเมินรูปแบบการประเมินการจัดการ

ศึกษาแบบคู่ขนานของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการประเมินรูปแบบการ

ประเมนิการการจดัการศกึษาแบบคูข่นานของสถานศกึษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	(x̄ =	
4.63,	S.D.	=	0.49)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่

ในระดับมากที่สุดทุกด้าน	เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้

ดังนี้	 ด้านความเป็นไปได้	 มีค่าเฉลี่ย	 (x̄ =	4.74,	 S.D.	=	

0.43)	 รองลงมาคือ	 ด้านความเป็นประโยชน์	 มีค่าเฉลี่ย	 

(x̄ =	4.63,	S.D.	=	0.51)	ด้านความเหมาะสม	มีค่าเฉลี่ย	

(x̄ =	4.62,	S.D.	=	0.52)	ส่วนด้านความถูกต้อง	มีค่าเฉลี่ย	

(x̄ =	4.54,	S.D.	=	0.52)	ตามล�าดับ	 	
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การพัฒนารูปแบบการประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้ 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Development The Evaluation Model of The Performance

One Stop Crisis Center (OSCC) Under Ministry of Public Health

มะลิวรรณ	อังคณิตย์1,	ปิยะธิดา	ปัญญา2,	อรัญซุยกระเดื่อง3 

Maliwan	Angkhanit1,	Piyatida	Panya2,	Arun	Suikaduang3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	 ในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข	 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาจ�าแนกออกเป็น	 4	 ขั้นตอน	 ประกอบด้วย	 1)	 การวิเคราะห์	

สังเคราะห์	 สภาพปัจจุบัน	ปัญหาการประเมิน	แนวทางประเมิน	และองค์ประกอบมาตรฐานผลส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

ของศูนย์พึ่งได้	โดยศึกษาเอกสาร	ต�ารา	บทความ	รายงานการวิจัย	และฐานข้อมูลต่าง	ๆ	สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	9	คน	

และสนทนากลุ่มทีมสหวิชาชีพศูนย์พึ่งได้	4	แห่ง	4	ครั้ง	รวม	40	คน	2)	การพัฒนารูปแบบการประเมินและคู่มือการใช้

รูปแบบการประเมิน	 โดยน�าสารสนเทศท่ีได้จากข้ันตอนที่	 1	 มาประกอบการร่างรูปแบบการประเมิน	 ตรวจสอบความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 15	 คน	 ด้วยเทคนิคการประชุมอภิปรายแบบ	 MACR	 

3)	การศึกษาผลการใช้รูปแบบการประเมินกับศูนย์พึ่งได้	6	แห่ง	และ	4)	การประเมินรูปแบบการประเมินโดยผู้เกี่ยวข้อง

กับการทดลองใช้รูปแบบ	17	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้	 ประกอบด้วย	 แบบประเมิน	 แบบตรวจ

สอบรายการ	แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์ละสนทนากลุ่ม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	มัธยฐาน	และพิสัยระหว่างควอไทล์	และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ	The	Kruskal-Wallis	test	และ	

Pearson	Correlation	Coefficient	ผลการวิจัยปรากฏดังนี้	

	 1)	 สภาพปัจจุบัน	ปัญหาการประเมิน	ยังไม่มีรูปแบบการประเมิน	นิเทศ	ก�ากับ	ติดตามและประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นรูปแบบและมีแนวทางการประเมินชัดเจนมาจากระดับ

นโยบาย	2)	 รูปแบบการประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ประกอบด้วย	 

9	องค์ประกอบ	คือ	(1)	หัวข้อการประเมิน	(2)	หลักการและแนวคิดการประเมิน	(3)	วัตถุประสงค์การประเมิน	(4)	เนื้อหา

และตัวบ่งชี้ที่มุ่งประเมิน	 (5)	 เกณฑ์การประเมิน	 (6)	ผู้ประเมิน	 (7)	วิธีการและเครื่องมือประเมิน	 (8)	ระยะเวลาในการ

ประเมิน	 และ	 (9)	 ผู้ใช้สารสนเทศและการให้ข้อมูลย้อนกลับ	 3)	 ผลการใช้รูปแบบการประเมินผลส�าเร็จฯ	 บรรลุตาม

1	นิสิตปริญญาเอก	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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วัตถุประสงค์และให้สารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป	 เม่ือพิจารณาคุณภาพของรูปแบบการ 

ประเมินฯ	 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผลการประเมินตนเองกับผลการประเมินจากคณะกรรมการภายนอก	 มีความ

สัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง	(r	=	.998,	P-value	=	0.01)	และ	4)	รูปแบบการประเมินผลส�าเร็จฯ	ที่พัฒนามีคุณภาพ

ตามมาตรฐานด้านความถูกต้อง	 ความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 และความเป็นประโยชน์ในระดับมากทุกด้าน 

ทีมสหวิชาชีพศูนย์พึ่งได้ผู้ใช้รูปแบบการประเมินยอมรับผลการประเมินในระดับมากทุกองค์ประกอบ	

 ค�าส�าคญั : การประเมนิผลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานศนูย์พ่ึงได้	เดก็	สตรแีละบคุคลในครอบครวัทีถ่กูกระท�ารนุแรง	

การประชุมอภิปรายแบบพหุลักษณะผู้เชี่ยวชาญ	(MACR)

ABSTRACT

	 The	aims	of	this	research	study	was	to	develop	the	successfully	evaluation	model	of	the	reliantly	

performance	One	Stop	Crisis	Center	(OSCC)	under	the	Ministry	of	Public	Health	to	administer	with	the	

research	and	development	process	that	combines	quantitative	and	qualitative	methods	are	classified	

into	four	stages	contained	of	synthesis	and	analysis	of	current	problems	and	assessment,	the	texts,	

articles,	research	papers,	and	databases.	Experts	interviewed	of	nine	personnel	and	to	have	a	group	

discussion	multidisciplinary	 team	of	 the	OSCC	 as	 40	 people	was	 involved.	 The	 development	 of	

assessment	and	manual	evaluation	model	to	the	information	taken	from	the	first	step	of	the	assessment	

form	checked	 the	 suitability	 and	 feasibility	of	 the	model	by	15	highly	qualified	persons	with	 the	

technical	discussions	by	the	experts	multipath	characteristics	 (Multi	Attribute	Consensus	Reaching:	

MACR).	Trial	assessment	form	with	a	sample	size	of	6	OSCC	centers	and	the	Development	of	the	

Successfully	Evaluation	Model	(DSEM)	was	evaluated	by	those	concerned	with	the	evaluation	form	

with	17	related	persons	who	involved	in	the	trial	design.	Using	the	research	instruments	to	collect	

data	consisted	of	assessment	questionnaires	and	interviews.	The	statistically	significant	was	used	in	

this	study	consists	of	foundational	statistics,	including	average,	standard	deviation,	median	and	range	

between	quartiles	and	test	correlation	by	experiment	and	The	Pearson	Correlation	Coefficient,	and	

the	Kruskal-Wallis	test.	

	 The	results	of	this	findings	were	followed	as:	Current	condition,	evaluation	problem	There	is	

no	form	of	assessment,	supervision,	monitoring	and	evaluation	of	the	working	performance	One	Stop	

Crisis	Center	(OSCC)	.	The	DSEM	model	to	evaluate	the	results	achieved	in	the	practice	of	relying	on	

an	OSCC	center	under	the	Ministry	of	Public	Health	consists	of	nine	components:	assessment	topics,	

principles	and	concepts	of	assessment,	the	purpose	of	the	assessment,	content	and	indicators	aimed	

at	evaluating,	evaluation	criteria,	assessor,	methods	and	tools,	evaluating,	the	duration	of	the	evaluation,	

and	information	and	user	feedback.	The	results	from	the	assessment	of:	evaluation	form,	achieve	the	
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objective	and	provide	information	to	improve	and	develop	quality	next	year,	when	considering	the	

quality	of	the	accuracy	of	the	evaluation	model	analyzing	the	correlation	between	self-assessment	

scores	and	scores	from	external	evaluators	by	Pearson	Correlation	Coefficient	results	positive	correlation	

coefficient	(r	=	.998,	ρ <	0.01).	The	OSCC	on	self-assessment	to	develop	a	quality	management	system	

are	provides	a	dependable,	and	to	evaluate	the	model,	the	quality	standards	of	accuracy	appropriate	

possibilities	and	utility	in	all	aspects,	and	a	multidisciplinary	team	to	rely	on	the	form	accepts	the	high	

level	of	evaluation	in	all	on	components.

 Keywords : Successfully	Evaluation	Model,	Child,	Women,	Multi	Attitude	Consensus	Reaching.

บทน�า

	 ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก	 สตรีและบุคคลใน

ครอบครัวที่ถูกกระท�ารุนแรงเป็นปัญหาสุขภาพและสังคม

เชิงโครงสร้างที่ส�าคัญของประเทศไทยและประเทศต่าง	 ๆ	

ทั่วโลก	 (เบญจพร	 ปัญญายง	 และคณะ,	 2556	 :	 29)	 

การศกึษาของธนาคารโลกพบว่า	การข่มขนืและความรนุแรง

ในครอบครัวเป็นสาเหตุหลักของความพิการ	 การไร้ความ

สามารถและการเสยีชวีติของผูห้ญงิในวยัเจรญิพนัธุท์ัว่โลก	

โดยที่การเสียชีวิตของผู้หญิงอายุ	 15-44	 ปี	 เกิดจากการ

ข่มขืนและความรุนแรงในครอบครัวประมาณร้อยละ	 16	

(World	Development	Report,	1993)	โดยการกระท�า

รุนแรงเกิดข้ึนได้ในทุกช่วงอายุและเกิดขึ้นได้ทั้งในบ้าน	

โรงเรียนและในชุมชน	 หรือในพื้นท่ีสาธารณะ	 (เบญจพร	

ปัญญายง	และคณะ,	2556	:	29;	WHO:	World	Health	

Organization,	 1999)	 การกระท�ารุนแรง	 หมายถึง	 การ 

กระท�าใด	ๆ	ที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	ทั้งทาง

กาย	วาจา	จติใจ	และทางเพศ	โดยการบงัคบั	ขูเ่ขญ็	ท�าร้าย

ทุบตี	คุกคาม	จ�ากัด	กีดกันเสรีภาพ	ทั้งในที่สาธารณะ	และ

ในการด�าเนินชีวิตส่วนตัวซ่ึงเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้

เกิดความทุกข์ทรมานท้ังทางร่างกายและจิตใจแก่ผู ้ถูก

กระท�า	 (WHO	 Consultation	 on	 Child	 Abuse	

Prevention,	1999	:	107)	เนื่องจากสตรีและเด็กเป็นเพศ

ที่อ่อนแอจึงมักจะตกเป็นเหยื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่

เสมอการกระท�ารุนแรงต่อเด็กและสตรีจึงมีอยู่ทุกสังคม	

(WHO:	World	Health	Organization,	1999	:	10-20)	

ส�าหรับประเทศไทยจากรายงานของศูนย์พึ่งได้	 กระทรวง

สาธารณสุข	(ส�านักบริหารการสาธารณสุข	สถิติศูนย์พึ่งได้	

2555-2558)	ข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วประเทศที่มีการลง

บันทึกโปรแกรมเด็กและสตรีที่ถูกกระท�ารุนแรง	110	แห่ง	

มีผู้มารับบริการทั้งหมด	23,977	ราย	เฉลี่ย	66	รายต่อวัน	

เป็นการถูกกระท�ารุนแรงในเด็ก	10,712	ราย	ปัญหาความ

รุนแรงที่เกิดอันดับ	1	คือ	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	รองลงมา

เป็นการท�าร้ายร่างกาย	ผู้กระท�าส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็ก

รู้จัก	ไว้วางใจ	และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด	เช่น	แฟน	รองลง

มาคือ	 เพื่อน	 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากส่ิงแวดล้อม	 เช่น	 

การดื่มสุรา	การใช้สารเสพติด	สื่อลามก	ผลกระทบเมื่อถูก

กระท�ารุนแรงพบว่ามีผลกระทบทั้งระยะส้ันและระยะยาว

ไม่ว่าทางด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	จิตวิญญาณ	จะเห็น

ได้ว่าปัญหาและผลกระทบจากความรุนแรงต่อเด็ก	 สตรี	

และบคุคลในครอบครวัได้กลายเป็นประเดน็ส�าคญัส�าหรบั

ประเทศไทยทีร่ฐับาลและสงัคมควรให้ความสนใจและต้อง

แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในเชิงรูปธรรมมากขึ้น	 เช่น	จัดท�า

นโยบายระดับชาติ	 ออกพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก	 

พ.ศ.	2546	และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าความ

รุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	2550	รวมทั้งก�าหนดกลไกดูแล 

ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบ	ประกอบด้วย	มีการ

จัดตั้งศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทุกระดับ	ปัจจุบันมีศูนย์ดังกล่าวกว่า	800	แห่งทั่วประเทศ	
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		 กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงในการให้บรกิารช่วยเหลอืเดก็และสตรทีีถู่กกระท�า

รุนแรงทางด้านการบริการทางแพทย์	และสาธารณสุขด้วย

เหตทุีล่กัษณะส่วนใหญ่ของความรนุแรงต่อเดก็และสตร	ีคือ	

การถูกกระท�ารุนแรงต่อร่างกายและทางเพศ	โรงพยาบาล

จึงเป็นที่พ่ึงแห่งแรกท่ีผู้ถูกกระท�ารุนแรงเข้ามาเพื่อรับการ

รักษาอาการบาดเจ็บเพื่อสนองตอบนโยบายการยุติความ

รุนแรงต่อเด็กและสตรีของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี	

2542	คณะรฐัมนตรจีงึได้มมีตใิห้จดัตัง้	“ศนูย์ช่วยเหลอืเดก็

และสตรีในภาวะวิกฤต”	 ขึ้น	ณ	 โรงพยาบาลทั่วประเทศ	 

ในปี	พ.ศ.	2547	และมีมติให้ใช้ชื่อ	“ศูนย์พึ่งได้”	เพื่อให้มี

บริการที่มีความละเอียดอ่อน	 เป็นมิตร	 ความเป็นส่วนตัว

และการรักษาดูแลที่เป็นระบบครบวงจรเบ็ดเสร็จจุดเดียว	

(กรมสนบัสนนุระบบบรกิารสขุภาพ	กระทรวงสาธารณสุข,	

2551	:	86-100)	ลักษณะการให้บริการเพื่อดูแลเด็ก	สตรี	

และบุคคลในครอบครัวผู้ถูกกระท�ารุนแรงท้ังทางร่างกาย	

จิตใจ	และทางเพศ	บริการฟรีตลอด	24	ชั่วโมง	ครอบคลุม

ทั้งการรักษาพยาบาล	 ประสานหน่วยงานช่วยเหลือด้าน

กฎหมาย	และสวัสดิการสังคมอื่น	ๆ	มีทีมแพทย์	พยาบาล	

นักจิตวิทยา	 และนักสังคมสงเคราะห์	 ท�างานแบบทีมสห

วิชาชีพด้วยการรักษาความลับในสถานท่ีให้บริการเป็น

สัดส่วนและมีความปลอดภัยท่ีจะคุ้มครองให้ความช่วย

เหลือแก่เด็กผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รุนแรงโดย

การเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้เด็กผู้ที่

ประสบภาวะวิกฤตสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้

ตามปกติ	(ณรงค์	สหเมธาพัฒน์,	2558)

	 อย่างไรกต็ามจากการด�าเนนิงานทีผ่่านมาของศนูย์

พึ่งได้สามารถท�าได้จนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายหน่วย

งานแต่ในมุมมองของผู้ปฏิบัติเองนั้นยังคงมีปัญหาและ

อปุสรรคในการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัเิพราะต้องอาศัย

ความร ่วมมือในการท�างานเป็นทีมสหวิชาชีพหลาย

กระทรวงที่ต้องมีความเข้าใจงานของแต่ละกระทรวงที่ 

มาท�างานร่วมกันทั้งระดับนโยบาย	 โครงสร้าง	 ระบบงาน	

การจดัอตัราก�าลงัรบัผดิชอบ	(ส�านกับรหิารการสาธารณสขุ,

2557	:	11)	รวมทั้งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า

บรรลุเป้าหมายการดูแลหรือไม่	แต่ยังขาดงานวิจัยที่ศึกษา

เรื่องการป้องกัน	 และการประเมินผลมาตรการแก้ปัญหา

ต่าง	ๆ	(สุชาดา	ทวีสิทธิ์	และอารีย์	พรหมโม้,	2557)	ทั้งนี้

กระทรวงสาธารณสุขยังไม่เคยมีการประเมินความส�าเร็จ

ของการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้มาก่อน	

	 การประเมินเป็นการตัดสินคุณค่า	 ฉะนั้นการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรจึงเป็นการตัดสิน

คณุค่าของการปฏบิตังิานตามภารกจิ	คณุค่าของการปฏบิตัิ

งานอาจมองว่าเป็นคุณภาพหรอืความส�าเร็จของการด�าเนนิ

งานขององค์กร	โดยทัว่ไปมกัจะพจิารณาจากตวัชีว้ดัส�าคัญ	

ได้แก่	ความเป็นธรรมและเสมอภาคของบรกิาร	ประสิทธผิล	

(การด�าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย)	 ประสิทธิภาพ	 

(การด�าเนินงานเป็นไปอย่างประหยัดทรัพยากรหรือใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า)	 และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง	

(กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์และมีความพึงพอใจ)	

(ศิริชัย	กาจนวาสี,	2556	:	1)	โดยที่ผลการประเมินจะตอบ

สนองความต้องการตัดสินใจของฝ่ายต่าง	 ๆ	 ทั้งระดับ 

ผูบ้รหิาร	ผูต้รวจสอบคณุภาพมาตรฐานการปฏบิตังิานศนูย์

พึ่งได้จากภายในและภายนอก	 องค์กรทีมสหวิชาชีพ	 และ

สังคมเกี่ยวกับผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการที่มี

คุณภาพ	และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน	อันจะช่วยเสริม

สร้างมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงาน	

	 เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความ

ต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง	ๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร	กรมพัฒนาระบบ

บรกิารข้าราชการ	(ส�านกังานพฒันาคุณภาพระบบราชการ;	

ก.พ.ร,	2558	:	1)	ได้น�าแนวคิดเกณฑค์ุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ	(Public	Sector	Management	Quality	

Award:	PMQA)	มาใช้เพื่อให้ส่วนราชการต่าง	ๆ	สามารถ

น�าไปประเมินองค์การด้วยตนเอง	(Self-Assessment)	ได้

อย่างรอบด้านว่าขณะนี้	 สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร	 และ

ต้องการมุง่ไปทางใด	เกณฑ์น้ีเป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบ
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ทุกภาคส่วนของระบบทั้งบริหารงาน	 พัฒนาปรับปรุง

กระบวนการและผลลัพธ์	 โดยตระหนักถึงคุณค่าท่ีส่งมอบ

แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 ซึ่งเกณฑ์	

PMQA	เป็นชดุของค�าถาม	7	ด้านในการบรหิารและด�าเนนิ

งานของส่วนราชการ	 (ส�านักงานพัฒนาคุณภาพระบบ

ราชการ;	ก.พ.ร.,	2558	:	1-16)	กระทรวงสาธารณสุขเป็น

หน่วยงานภาครัฐอกีหน่วยทีม่กีารด�าเนนิงานศนูย์พึง่ได้ตาม

นโยบายสาธารณะทีเ่ป็นแนวทางการด�าเนนิงานของรฐับาล

ในการแก้ไขปัญหาการยตุคิวามรนุแรงต่อเดก็และสตรขีอง

รฐับาลทีไ่ด้ประกาศไว้ตัง้แต่ปี	2542		ดงันัน้การประเมนิผล

การด�าเนนิงานศนูย์พึง่ได้ซึง่เป็นนโยบายสาธารณะเป็นการ

วิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดจากการน�านโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อน�าเสนอแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ		

	 ท่ีผ่านมาผู้วิจัย	 พบว่า	 ไม่มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายและไม่มีรูปแบบการประเมินหรือ

ชุดเครื่องมือหรือตัวบ่งชี้ผลส�าเร็จการดูแลส�าหรับวัดผล

ส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้ท่ีมีคุณภาพโดยตรง

ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อประกันคุณภาพ

ว่าศูนย์พึ่งได้ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้การดูแลต่อ

เด็กและสตรีที่ถูกกระท�ารุนแรงได้อย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐานอย่างแท้จริงจากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผล

ส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	 ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	 เนื่องจากเป็นหน่วยบริการท่ีให้บริการผู้ป่วย

เดก็และสตรทีีถ่กูกระท�ารนุแรงโดยตรงทีม่แีพทย์	พยาบาล	

นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา	 มาปฏิบัติงานประจ�า

ศูนย์ดังกล่าวร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ	ซึ่งเป็นบุคลากรที่มี

บทบาทส�าคญัต่อความคาดหวงัของผูร้บับรกิารให้ปลอดภยั	

หายหรือทุเลาจากอาการเจ็บป่วยจากปัญหาความรุนแรง	

และจากการทบทวนวรรณกรรม	 พบว่า	 มีผู้วิจัยที่ท�าการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานไว้หลายท่านแต่ก็มีรูปแบบ

แนวทางใกล้เคยีงกัน	ยงัไม่พบรปูแบบการประเมินผลส�าเร็จ

ในการปฏบิตังิานของศนูย์พึง่ได้โดยตรง	ด้วยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึ

ได้ด�าเนินการพัฒนารูปแบบการประเมินผลส�าเร็จในการ

ปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้น	

ซึ่งหากมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือ

คุณค่าที่เป็นสารสนเทศส�าหรับท�าให้ทราบผลการพัฒนา

และระดับคุณภาพบริการของหน่วยงานโดยการประเมิน

จากผูใ้ห้บรกิารภายในและผู้รบับรกิาร	และรบัการประเมนิ

จากบุคคลภายนอกเพื่อรายงานผลต่อหน่วยงานระดับสูง

ในการจัดท�านโยบาย	 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดระบบ

บริการศนูย์พึง่ได้ทีม่คีณุภาพให้สอดคล้องกบับรบิท	สภาพ

การณ์ความรนุแรงในเดก็	สตร	ีและบคุคลในครอบครวัทีถ่กู

กระท�ารุนแรง	 ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

นอกจากน้ียงัเป็นการพฒันาองค์ความรูเ้กีย่วกับศาสตร์ของ

การวัดและประเมินด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย

และพฒันาเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศาสตร์ของการ

ประเมินให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา 

รูปแบบการประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย ์

พึง่ได้	ในสงักดักระทรวงสาธารณสุขโดยวัตถปุระสงค์เฉพาะ	

ดังนี้

	 1.	 เพือ่วเิคราะห์	สงัเคราะห์	สภาพปัจจบุนัปัญหา

และแนวทางการประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของ

ศูนย์พึ่งได้	ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

	 2.		เพือ่พฒันารปูแบบการประเมนิผลส�าเรจ็ในการ

ปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

	 3.		เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการประเมินผลส�าเร็จ

ในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได ้	 ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	

	 4.		เพื่อประเมินรูปแบบการประเมินผลส�าเร็จใน

การปฏบิตังิานของศนูย์พึง่ได้	ในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข
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วิธีการวิจัย

	 ใช้รปูแบบการวจิยัและพฒันาทีม่กีารผสมผสานวธิี

การทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ	การด�าเนนิการวจิยัแบ่ง

เป็น	4	ขั้นตอน	ประกอบด้วย	1)	การวิเคราะห์	สังเคราะห์	

สภาพปัจจุบัน	ปัญหาการประเมิน	แนวทางประเมิน	และ

องค์ประกอบมาตรฐานผลส�าเรจ็ในการปฏิบตังิานของศูนย์

พึ่งได้	โดยศึกษาเอกสาร	ต�ารา	บทความ	รายงานการวิจัย	

และฐานข้อมูลต่าง	 ๆ	 สัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 9	 คน	 

และสนทนากลุ่มทีมสหวิชาชีพศูนย์พึ่งได้	 4	 แห่ง	 4	 ครั้ง	 

รวม	 40	 คน	 2)	 การพัฒนารูปแบบการประเมินและคู่มือ

การใช ้รูปแบบการประเมิน	 โดยน�าสารสนเทศท่ีได  ้

จากขั้นตอนที่	 1	 มาประกอบการร่างรูปแบบการประเมิน	 

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	15	คน	ด้วยเทคนิคการประชุมอภิปราย

แบบ	MACR	 3)	 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการประเมิน 

กับศูนย์พึ่งได้	 6	 แห่ง	 และ	 4)	 การประเมินรูปแบบ 

การประเมินโดยผู้เกี่ยวข้องกับการทดลองใช้รูปแบบ	 

17	 คน	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้	

ประกอบด้วย	 แบบประเมิน	 แบบตรวจสอบรายการและ

แบบสัมภาษณ์	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 

ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	มธัยฐาน	และพสิยัระหว่าง

ควอไทล์	ทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิต	ิทดสอบ	The	Mann-

Whitney	 U	 Test	 และ	 The	 Kruskal-Wallis	 test	 

แสดงดังแผนภูมิที่	1

ขั้นตอน

ระยะที่ 1 วิ เคราะห ์  สั ง เคราะห ์ 

สภาพ ปัจจุบัน ปัญหาการประเมิน 

แนวทางการประเมิน องค์ประกอบ

และตวับ่งชีผ้ลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิาน

ของศูนย์พึ่งได้ ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการ

ประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

ของศูนย์พึ่งได้ ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

ระยะที่ 3  การศึกษาผลการใช ้รูป

แบบการประเมินผลส�าเร็จในการ

ปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้ ในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข

ระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบการ

ประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

ของศูนย์พึ่งได้ ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

กิจกรรม

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับองค ์

 ประกอบรปูแบบการประเมนิ องค์ประกอบและตวับ่งชีผ้ลส�าเรจ็ในการ 

 ปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้              

2.  สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลส�าเร็จในการ 

 ปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้              

3. สนทนากลุ่มทีมสหวิชาชีพศูนย์พึ่งได้ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน  

 ปัญหาการประเมิน และแนวทางการประเมินผลส�าเร็จฯ

1. ยกร่างรปูแบบการประเมนิผลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานของศนูย์พึง่ได้ ใน 

 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ โดยใช้ 

 เทคนิคการอภิปรายเพื่อหาฉันทามติแบบพหุลักษณะผู ้เชี่ยวชาญ  

 (MACR)

3. สร้างคูม่อืการใช้รปูแบบการประเมนิผลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานของศนูย์ 

 พึ่งได้ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

1.  เลอืกศนูย์พึง่ได้ทดลอง จ�านวน 6 แห่ง จากเขตตรวจราชการ ทีก่ระทรวง 

 มีนโยบายให้ประเมินผลส�าเร็จฯ

2.  เตรียมการทดลองใช้รูปแบบการประเมินฯ

3.  ด�าเนินการทดลองใช้รูปแบบการระเมินฯ กับกลุ่มตัวอย่าง

4.  วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ

1.  ก�าหนดวัตถุประสงค์การประเมิน

2.  พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินรูปแบบการประเมินฯ

3.  ด�าเนินการประเมินรูปแบบการประเมินฯ

4.  ด�าเนินการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการประเมินฯ 

ผลลัพธ์

สารสนเทศที่ได ้ไปใช้ในการก�าหนดกรอบองค์

ประกอบและตวับ่งชีผ้ลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานของ

ศูนย์พึ่งได้ และองค์ประกอบของร่างรูปแบบการ

ประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้ 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

1. รูปแบบการประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงาน 

  ของศูนย์พึ่งได้ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

 (หลักการแนวคิด มาตรฐานและตัวบ ่งชี้  

 ผูป้ระเมนิ วธิกีารและเครือ่งมอืประเมนิ เกณฑ์ 

 การประเมิน และระยะเวลาประเมิน )  

2.  คู่มือการใช้รูปแบบการประเมิน

3.  คู่มือการประเมินตนเอง

1.  ผลการประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของ 

 ศูนย์พึ่งได้

2. ความตรงของรูปแบบการประเมินฯ 

3. ป ัญหาและอุปสรรคในการใช ้รูปแบบการ 

 ประเมินฯ

ประสิทธิภาพของรูปแบบการประเมินผลส�าเร็จใน

การปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้ ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไป

ได้ ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็นประโยชน์และ

การยอมรบัผลการประเมนิฯ ของทมีสหวชิาชพีศนูย์

พึ่งได้

แผนภูมิที่ 1	กรอบการด�าเนินการวิจัย



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

289

ผลการวิจัย

	 ผู้วิจัยน�าเสนอรายละเอียดผลการวิจัยดังนี้

	 1.	 จากภาพที่	1	รูปแบบการประเมินผลส�าเร็จใน

การปฏบิตังิานของศนูย์พึง่ได้ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	

ประกอบด้วย	9	องค์ประกอบ	คือ	1)	หัวข้อการประเมิน	 

2)	 หลักการแนวคิดการประเมิน	 3)	 วัตถุประสงค์การ

ประเมิน	 4)	 เนื้อหาท่ีมุ่งประเมิน	 5)	 เกณฑ์การประเมิน	 

6)	ผูป้ระเมนิ	7)	วธิกีารและเครือ่งมอืประเมนิ	8)	ระยะเวลา

ประเมิน	 และ	 9)	 ผู้ใช้สารสนเทศ/การให้ข้อมูลย้อนกลับ	

แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด	ดังนี้

	 		 1.1	 หัวข้อการประเมิน	 คือ	 การประเมินผล

ส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

	 		 1.2		หลักการแนวคิด	 จากการบูรณาการ

แนวคิดการประเมินองค์กรของ	นีโว	 (1983)	และรูปแบบ

ประเมินตาม	ศิริชัย	กาญจนวาสี	(2551)	และพัฒนาศูนย์

พึ่งได้คุณภาพตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ	

(Public	Sector	Management	Quality	Award:	PMQA)	

ศูนย์พึ่งได้น�าไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่

ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติคุณภาพทั้ง	 7	 ด้าน	 (หมวด)	

ประกอบด้วย	การบรหิารศนูย์	การวางแผนยทุธศาสตร์	การ

มุ่งเน้นผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย	 การวัดวิเคราะห์และ

จัดการความรู้	 การบริหารบุคคลากร	การจัดกระบวนการ

ให้บริการดูแลรักษาและสงเคราะห์คุ้มครองทางสังคมและ

กฎหมาย	และผลลพัธ์การให้บรกิาร	โดยมุง่วเิคราะห์จุดแขง็	

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จและโอกาสพัฒนาเพื่อ

น�าไปสูก่ารปรบัปรงุแก้ไขและพฒันาต่อเนือ่งเป็นศนูย์พึง่ได้

คุณภาพที่มีความส�าเร็จในการด�าเนินการดูแลช่วยเหลือ 

ผูถ้กูกระท�ารนุแรงทีม่คีวามเป็นเลศิอย่างยัง่ยนื	โดยเกณฑ์ที่

จดัท�าขึน้เพ่ือช่วยให้รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	ใช้บรูณาการ

จัดบริการศูนย์พึ่งได้ให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพเน้นความส�าเร็จหรือผลลัพธ์	พัฒนาขีดความ

สามารถของโรงพยาบาลและบุคลากรสนับสนุนให้เกิด

นวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย	 ซึ่งผลการ

ประเมินจะตอบสนองความต้องการตัดสินใจของฝ่าย 

ต่าง	ๆ 	ทัง้ระดบัผูบ้รหิาร	ผูต้รวจสอบคณุภาพมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานศูนย์พึ่งได้จากภายในและภายนอก	 องค์กรทีม

สหวิชาชีพ	 และสังคมเกี่ยวกับผลส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

ศูนย์พึ่งได้เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป

	 	 1.3	 วัตถุประสงค์การประเมิน	 ประกอบด้วย	

1)	 เพื่อประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	

ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	2)	เพือ่เสนอสารสนเทศทีไ่ด้

จากการประเมินในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพระบบ

ดูแลเด็กและสตรีที่ถูกกระท�ารุนแรงที่มารับบริการในศูนย์

พึ่งได้	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	และ	3)	 เพื่อค้นหา/

รวบรวมแนวปฏิบตัทิีด่	ี(good	Practice)	ในการปฏบิตังิาน

ของศูนย์พึ่งได้

	 		 1.4	 เนือ้หาและตวับ่งชีท้ีมุ่ง่ประเมนิ	คอื	ความ

ส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	 โดยใช้กรอบแนวคิดตามเกณฑ์การประเมิน

คณุภาพมาตรฐานผลส�าเรจ็ของการปฏบิตังิานของศนูย์พึง่

ได้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศที่ประยุกต์มาจากเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ	 The	

Malcolm	 Baldring	 National	 Quality	 Award	 หรือ	

MBNQA	พัฒนาศูนย์พึ่งได้คุณภาพตามกรอบแนวคิดการ

บริหารจัดการภาครัฐ	(Public	 Sector	 Management	

Quality	Award:	PMQA)	ศนูย์พึง่ได้น�าไปใช้ในการประเมนิ

องค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติคุณภาพ

ทัง้	7	ด้าน	(หมวด)	92	ตวับ่งชี	้ประกอบด้วย	(1)	การบรหิาร

ศูนย์	 7	 ตัวบ่งช้ี	(2)	 การวางแผนยุทธศาสตร์	 20	 ตัวบ่งช้ี	

(3)	การมุง่เน้นผูใ้ช้บรกิารกลุม่เป้าหมาย	5	ตวับ่งชี ้(4)	การ

วัดวิเคราะห์และจัดการความรู้	7	 ตัวบ่งช้ี	 (5)	การบริหาร 

ผู้ให้บริการ	18	ตัวบ่งชี้	(6)	การจัดกระบวนการให้บริการ	

15	 ตัวบ่งชี้	 (7)	ผลลัพธ์การให้บริการ	 (มิติด้านความเป็น

ธรรมและมีประสิทธิผล	มิติคุณภาพ	มิติประสิทธิภาพและ

มิติการพัฒนาองค์กร)	20	ตัวบ่งชี้	
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		 	 1.5	 เกณฑ์การประเมิน	ประกอบด้วย	2	ส่วน	

ส่วนเกณฑ์การประเมิน	ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	 เกณฑ์

การให้คะแนนระดับการประเมิน	 และเกณฑ์การตัดสิน

ระดับการประเมินผลส�าเร็จ	ดังนี้

	 	 	 1)	 เกณฑ์การให้คะแนนระดบัการประเมนิ

ในตัวบ่งชี้ที่เป็นข้อตรวจสอบรายการมีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ	(check	list)	การประเมนิจะนบัจ�านวน

ข้อรายการที่มีหรือด�าเนินการ	 และติดคะแนนโดยใช้การ

เทยีบอตัราส่วน	มค่ีาคะแนนตัง้แต่	1-2	คะแนน	กรณทีีไ่ม่มี

การด�าเนินการใด	ๆ	จะประเมินคะแนนได้เท่ากับ	0

	 	 	 2)	 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน	 

แบ่งเป็น	5	ระดับ	คือ

	 ระดับดีเยี่ยม	 	 มีค่าคะแนนรวมเท่ากับ	0-100	

	 	 	 	 	 (ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ	4)

	 ระดับดีมาก	 	 มีค่าคะแนนรวมเท่ากับ	80-89	

	 	 	 	 	 (ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ	3)

	 ระดับดี	 	 	 มีค่าคะแนนรวมเท่ากับ	70-79	

	 	 	 	 	 (ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ	2)

	 ระดับพอใช้	 	 มีค่าคะแนนรวมเท่ากับ	60-69	

	 	 	 	 	 (ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ	1)

	 ระดับควรปรับปรุง		มีค่าคะแนนรวมเท่ากับ	น้อยกว่า	60	 

	 	 	 	 	 (ไม่ผ่านเกณฑ์คณุภาพควรปรบัปรงุ)

	 	 1.6		 ผู้ประเมินควรมีคุณลักษณะความเป็น 

กลาง	 ปราศจากความล�าเอียงและอคติ	 มีองค์ความรู้และ

เชีย่วชาญเรือ่งของบรกิารศนูย์พึง่ได้	ประกอบด้วย	1)	คณะ

กรรมการประเมินภายใน	หมายถึง	 ผู้บริหารโรงพยาบาล

หรือหัวหน้าพยาบาลผู้แทนหรือประธานศูนย์พึ่งได้	ทีมสห

วิชาชีพศูนย์พึ่งได้	ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พึ่งได้	ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ	และผู้แทนจากส�านักงาน

สาธารณสขุจังหวดั	และ	2)	คณะกรรมการประเมนิภายนอก	

หมายถึง	 ผู้รับผิดชอบนโยบายงานศูนย์พึ่งได้ส�านักบริหาร

การสาธารณสขุ	กระทรวงสาธารณสขุ	นกัวชิาการจากส่วน

กลาง	นักวัดและประเมินผล	และคณะกรรมการเขตตรวจ

ราชการ

		 	 1.7		 วธิกีารและเคร่ืองมอืประเมนิ	ประเมนิโดย

เครื่องมือที่เป็นแบบบันทึกข้อมูลประเมินผลส�าเร็จในการ

ปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบตรวจ

สอบรายการ	วิธีการประเมินที่ใช้ในการประเมิน	ใช้วิธีการ

สังเกต	 สัมภาษณ์	 ตรวจสอบรายการ	 และการตรวจสอบ

เอกสาร/หลักฐาน	โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	ได้แก่	

แบบประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานส�าหรับผู้ประเมิน

ภายนอกและส�าหรับประเมินตนเองซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	3	ระดบัคูม่อืการใช้รปูแบบการประ

เมินฯ	และคู่มือการประเมินตนเองส�าหรับศูนย์พึ่งได้	

	 	 1.8		 ระยะเวลาในการประเมิน	 การประเมิน

จากภายนอกก�าหนดให้ท�าการประเมินปีงบประมาณละ	 

1	 ครั้ง	 โดยท�าการประเมินก่อนปิดงบประมาณ	 2	 เดือน	

ยกเว้นมาตรฐานด้านผลลัพธ์การให้บริการ	 (หมวด)	 ที่	 7	 

ทีต้่องใช้เวลาในการสังเกตสัมภาษณ์	และตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน	 โดยก�าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินคือ	 

1-2	 วัน	 ขึ้นอยู่กับขนาดและบริบทของแต่ละศูนย์พึ่งได	้ 

ส่วนการประเมินตนเองศูนย์พึ่งได้สามารถท�าต่อเนื่องได้

ตามเหมาะสมเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

	 	 1.9	 การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการ

ประเมนิผลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานของศนูย์พึง่ได้	ในสงักดั

กระทรวงสาธารณสุข	 มีแนวทางในการด�าเนินการ	 2	 มิติ	

คือ	 1)	 มิติของการให้ข้อมูลในทางที่ดีและที่ควรปรับปรุง	

และ	 2)	 มิติของการให้ข้อมูลที่เป็นรายหน่วยงานและเป็น

ระดับบริการ	 เพื่อให้ได้สารสนเทศในการตัดสินใจในการ

ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาให้ตรงจุด	 ซึ่งประกอบด้วย	

การให้ข้อมูลย้อนกลับผลการประเมินผลส�าเร็จฯเป็นราย

หน่วยงาน	การให้ข้อมลูย้อนกลับผลการประเมินผลส�าเรจ็ฯ

ในภาพรวมเขต	 การให้ข้อมูลย้อนกลับผลการประเมินผล

ส�าเร็จฯที่ดี	 และการให้ข้อมูลย้อนกลับผลการประเมินผล

ส�าเร็จฯที่ควรปรับปรุงแก้ไข
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องค์ประกอบรูปแบบการประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาคุณภาพระบบดูแลเด็กและสตรีที่ถูกกระท�ารุนแรงที่มารับบริการในศูนย์พึ่งได้ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

องค์ประกอบที่ 1 หัวข้อการประเมิน

องค์ประกอบที่ 2 หลักการแนวคิดการประเมิน

องค์ประกอบที่ 3 วัตถุประสงค์การประเมิน
1)		เพื่อประเมินมูลผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	

2)	 เพือ่เสนอสารสนเทศทีไ่ด้จากการประเมนิในการปรบัปรงุและ 

	 พฒันาคณุภาพระบบดแูลเดก็และสตรทีีถ่กูกระท�ารนุแรงทีม่า 

	 รับบริการในศูนย์พึ่งได้	

3)	 เพื่อค้นหา/รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี	 (good	Practice)	 ในการ 

	 ปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้

องค์ประกอบที่ 4 เนื้อหาและตัวบ่งชี้ที่มุ่งประเมิน
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ		(Public	Sector	Management	Quality	Award:	

PMQA)	

องค์ประกอบที่ 5 เกณฑ์การประเมิน
>>	เกณฑ์การให้คะแนน		

>>	เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน

องค์ประกอบที่ 6 ผู้ประเมิน
>>	 คุณลักษณะผู้ประเมินมีความเป็นกลาง	 ไม่ล�าเอียงและอคต	ิ

เสริมพลัง	มีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญในระบบบริการงานศูนย์พึ่ง

ได้	

องค์ประกอบที่ 7 วิธีการและเครื่องมือประเมิน

องค์ประกอบที่ 8 ระยะเวลาประเมิน
>>	 การประเมินตนเองท�าได้อย่างต่อเนื่องตลอดทุกปีเพราะ

เป็นการประเมนิเพือ่ทบทวนพัฒนาปรับปรุงงานและเสริมพลงัคน

ท�างาน

>>	 การประเมินเพื่อรับรองจากภายนอก	 (ตามนโยบายส�านัก

บริหารการสาธารณสุข:สบรส./เขตตรวจราชการที่พร้อมด�าเนิน

การ	2	ครั้ง/ปี	หรือปีละครั้งก่อนปิดงบประมาณ	2	เดือน)

องค์ประกอบที่ 9

ผู้ใช้สารสนเทศ/การให้ข้อมูลย้อนกลับ

การประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้ในสังกัดกระทรวงฯ

จากการบูรณาการแนวคิดการประเมินองค์กรของนีโว (1983) และรูปแบบประเมินตาม

ศริชิยั กาญจนวาส ี(2551)  ซึง่ใช้กรอบมาตรฐานการวดัความส�าเรจ็กรอบแนวคดิการพฒันา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public	 Sector	Management	 Quality	 Award:	

PMQA) น�าไปใช้ในการประเมนิองค์กรด้วยตนเองทีค่รอบคลมุภาพรวมคณุภาพในทกุมติทิัง้ 

7 ด้าน (หมวด)

การพัฒนาศูนย์พึ่งได้คุณภาพตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ	(Public	Sector	

Management	Quality	Award:	PMQA)	ศูนย์พึ่งได้น�าไปใช้ในการประเมินองค์การด้วย

ตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติคุณภาพทั้ง	7	ด้าน	(หมวด)	92	ตัวบ่งชี้	ประกอบด้วย	

(1)	การบริหารศูนย์	7	ตัวบ่งชี้	(2)	การวางแผนยุทธศาสตร์	20	ตัวบ่งชี้	(3)	การมุ่งเน้นผู้ใช้

บริการกลุ่มเป้าหมาย	5	ตัวบ่งชี้	(4)	การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้	7	ตัวบ่งชี้	(5)	การ

พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ	 18	 ตัวบ่งชี้	 (6)	 การจัดกระบวนการให้บริการ	 15	 ตัวบ่งชี	้ 

(7)	ผลลัพธ์บริการ	(มิติด้านความเป็นธรรมและมีประสิทธิผล	มิติคุณภาพ	มิติประสิทธิภาพ

และมิติการพัฒนาองค์กร)	20	ตัวบ่งชี้

1)	 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการประเมินในตัวบ่งช้ีท่ีเป็นข้อตรวจสอบรายการมีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ	 (check	 list)	 การประเมินจะนับจ�านวนข้อรายการที่มีหรือ

ด�าเนินการ	และติดคะแนนโดยใช้การเทียบอัตราส่วน	มีค่าคะแนนตั้งแต่	1-2	คะแนน	กรณี

ท่ีไม่มีการด�าเนินการใด	 ๆ	 จะประเมินคะแนนได้เท่ากับ	 0	 	 2)	 เกณฑ์การตัดสินผลการ

ประเมิน	ใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ด้วยเกณฑ์รูบริทแบ่งระดับผลส�าเร็จศูนย์พึ่งได้คุณภาพ	5	ระดับ	

ประกอบด้วย	ไม่ส�าเรจ็หรอืควรปรบัปรงุ	ระดบัพอใช้	ระดบัด	ีระดบัดมีาก	และระดบัดีเยีย่ม

>>	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินตนเอง	คือ	ผู้บริหารโรงพยาบาลหรือผู้แทนประธานศูนย์

พึง่ได้	ทมีสหวชิาชีพผูร้บัผดิชอบงานศนูย์พึง่ได้	ผูร้บัผดิชอบงานพฒันาคณุภาพระบบบรกิาร	

และผู้แทนจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

>>	กลุ่มผู้ประเมินภายนอก	คือ	คณะกรรมการประเมินจากเขตตรวจราชการ

>>	วธิกีารประเมนิ	ประเมนิอย่างเป็นทางการด้วยวธิเีชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพตามสภาพ

จริงทั้งระบบ	โดยมีขั้นตอนประเมินดังนี้

	 -	ขัน้เตรยีมการประเมนิ	:	แต่งตัง้คณะผูป้ระเมนิและวางแผนการประเมนิ	ประชุมศกึษา

คู่มือการใช้รูปแบบการประเมิน	คู่มือประเมินตนเอง

	 -		ขั้นด�าเนินการประเมิน	:	ด�าเนินการประเมินตามคู่มือการประเมิน

	 -	 ข้ันสรุปและรายงานผล	:	วเิคราะห์ผลการประเมนิ	สรุปผล	และรายงานผล

>>	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการประเมิน	:	แบบประเมนิตนเอง	(SAR)	แบบประเมนิส�าหรับผูป้ระเมนิ	

แบบตรวจสอบรายการ	แบบสัมภาษณ์	แบบสังเกต	แบบสอบถาม	และแบบบันทึกผลลัพธ์

การดูแล

มีแนวทางในการด�าเนินการ	2	มิติ		

>>	มิติของการให้ข้อมูลในทางที่ดีและที่ควรปรับปรุง

>>	มิติของการให้ข้อมูลที่เป็นรายหน่วยงานและเป็นระดับบริการ	 เพื่อให้ได้สารสนเทศใน

การตัดสนิใจในการก�าหนดแนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพให้ตรงจุด

 

ภาพที่ 2	รูปแบบการประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	
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โดยผูว้จิยัสร้างคูม่อืการใช้รปูแบบการประเมินและคูมื่อการ

ประเมินตนเองดังนี้

	 	 	 1)	 คู่มือการใช้รูปแบบการประเมินผล

ส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	 ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	 เป็นแนวทางและวิธีการด�าเนินการประเมิน

ตามรูปแบบการประเมินที่พัฒนาขึ้น	 ประกอบด้วยสาระ

ส�าคญัดงันี	้1)	หลกัการและเหตผุล	2)	วตัถปุระสงค์ของการ

ประเมิน	 3)	 นิยามศัพท์เฉพาะ	 4)	 รูปแบบการประเมิน	 

5)	ขั้นตอนการประเมิน	6)	เนื้อหาที่มุ่งประเมิน	7)	ตัวบ่งชี้

และเกณฑ์การประเมิน	 8)	 ผู้ท�าการประเมิน	 9)	 วิธีการ

ประเมิน	10)	ระยะเวลาในการประเมิน	11)	การให้ข้อมูล

ย้อนกลับ	และ	12)	ภาคผนวก

	 	 	 2)	 คู ่มือการประเมินตนเอง	 ค�าช้ีแจง 

ขั้นตอนในการประเมินตนเอง	 เป็นแนวทางและวิธีการ

ด�าเนินการประเมินตามรูปแบบการประเมินท่ีพัฒนาขึ้น	

ประกอบด้วยสาระส�าคัญดังน้ี	 1)	 การประเมินตนเองตาม

เกณฑ์มาตรฐานบริการผู้ถูกกระท�ารุนแรง	(ศูนย์พึ่งได้)	ใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	2)	ค�าชี้แจง	3)	กลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนา:	 ศูนย์พึ่งได้คุณภาพ	 (OSCC)	 4)	 ค�านิยาม 

5)	แนวทางการพัฒนาศูนย์พึ่งได้คุณภาพ	6)	หลักการและ

แนวคิดการประเมินตนเอง	 7)	 การจัดท�ารายงานการ

ประเมินตนเอง	และ	8)	ภาคผนวก

	 	 จากการประเมนิความคดิเหน็ต่อการใช้คูม่อืรปู

แบบการประเมนิผลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานของศนูย์พึง่ได้

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของผู ้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ทดลองใช้รูปแบบการประเมินซึ่งเป็นกลุ ่มเดียวกับที่

ประเมินรูปแบบการประเมิน	 ผลพบว่า	 คู่มือรูปแบบการ

ประเมนิผลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานของศนูย์พึง่ได้	ในสงักดั

กระทรวงสาธารณสขุ	มคีวามเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบั

มากและเมือ่พจิารณาเป็นรายการ	พบว่า	ความคดิเหน็ส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับมาก	รองลงมาคือระดับมากที่สุด

	 3.	 ผลการทดลองใช้รปูแบบการประเมนิผลส�าเรจ็ใน

การปฏบิตังิานของศนูย์พึง่ได้	ในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข	

	 	 ผลการใช้รปูแบบการประเมนิผลส�าเรจ็ฯ	บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์และให้สารสนเทศในการปรับปรุงและ

พฒันาคุณภาพในปีถดัไป	โดยผลการประเมนิตนเองสามารถ

จ�าแนกระดบัผลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานของศนูย์พึง่ได้ออก

เป็น	4	กลุ่ม	ประกอบด้วย	กลุ่มที่มีผลส�าเร็จในการปฏิบัติ

งานของศูนย์พึ่งได้อยู่ในระดับดีเยี่ยม	 กลุ่มที่มีผลส�าเร็จใน

การปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้อยู่ในระดับดีมาก	กลุ่มที่มีผล

ส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้อยู่ในระดับดี	 และ

กลุ่มที่มีผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้อยู่ใน

ระดบัพอใช้	ส่วนผลการประเมนิโดยคณะกรรมการประเมนิ

จากภายนอก	สามารถจ�าแนกระดบัผลส�าเรจ็ในการปฏบิตัิ

งานของศูนย์พึ่งได้ออกเป็น	3	กลุ่ม	ประกอบด้วย	กลุ่มที่มี

ผลส�าเรจ็ในการปฏิบติังานของศูนย์พึง่ได้อยูใ่นระดบัดเียีย่ม	

กลุ่มที่มีผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้อยู่ใน

ระดับด	ีและกลุ่มทีมี่ผลส�าเรจ็ในการปฏบิติังานของศนูย์พึง่

ได้อยู่ในระดับพอใช้	รายละเอียดแสดงดังตารางที่	1	

ตารางที่ 1	ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนโดยรวมของผลการประเมนิผลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานของศนูย์พึง่ได้จาก

การประเมินตนเองและจากคณะกรรมการประเมิน

ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาล

ในสังกัดเขตสุขภาพ	A

คะแนนเต็ม ศูนย์พึ่งได้ประเมินตนเอง กรรมการประเมินจากภายนอก
คะแนน ร้อยละ ระดับผลส�าเร็จ คะแนน ร้อยละ ระดับผลส�าเร็จ

โรงพยาบาล	A 184 167 89.24 ดีมาก 123 66.85 พอใช้
โรงพยาบาล	B 184 149 80 ดีมาก 134 72.83 ดี
โรงพยาบาล	C 184 172 93.48 ดีเยี่ยม 167 90.76 ดีเยี่ยม
โรงพยาบาล	D 184 127 69.02 พอใช้ 117 63.59 พอใช้
โรงพยาบาล	E 184 136 70.91 ดี 146 79.35 ดี
โรงพยาบาล	F 184 139 75.54 ดี 144 78.26 ดี
ภาพรวมเขตสุขภาพ	A 1,104 890 80.62 ดีมาก 831 75.27 ดี



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

293

และเมื่อพิจารณาคุณภาพความเที่ยงตรงของรูปแบบการ

ประเมินฯ	ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน

ประเมินระหว่างกลุ่มผู้ประเมิน	2	กลุ่มจากผลการประเมิน

ผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้จากศูนย์พึ่งได้

ประเมนิตนเองและผลจากกรรมการประเมนิภายนอก	พบ

ว่า	 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง	 (r	 =	 .998,	

P-value	 	=	 0.01)	 แสดงให้เห็นคุณภาพของรูปแบบการ

ประเมินที่พัฒนาขึ้นมีความตรงเชิงปรนัยโดยไม่ว่าใครจะ

เป็นผูใ้ช้รปูแบบประเมนิฯทัง้ศนูย์พึง่ได้ประเมนิตนเองและ

คณะกรรมการผู ้ประเมินจากภายนอกก็จะให้ผลการ

ประเมนิผลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานกใ็ห้ผลออกมาในทศิทาง

เดยีวกนั	ซึง่จะช่วยให้สามารถประเมนิได้ตรงตามความเป็น

จริงสอดคล้องกับทฤษฎีท่ีทบทวนมารายละเอียดแสดง 

ดังตารางที่	2

ตารางที่ 2	แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนประเมินระหว่างกลุ่มผู้ประเมิน	2	กลุ่มจากผลการ

ประเมนิผลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานของศนูย์พึง่ได้จากศนูย์

พึง่ได้ประเมนิตนเองและผลจากกรรมการประเมนิภายนอก

ด้วยรูปแบบการประเมินผลส�าเร็จฯท่ีพัฒนาข้ึนโดยใช้สถิติ

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ตัวแปร r P-value

ศูนย์พึ่งได้ประเมินตนเอง	-

กรรมการประเมินจากภายนอก

.	998 .000*

	 4.	 ผลการประเมนิรปูแบบและคูม่อืการใช้รปูแบบ

การประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	 ใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

	 	 4.1	 ผลการประเมินรูปแบบการประเมินผล

ส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	 ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

	 	 	 จากการประเมินรูปแบบการประเมินผล

ส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	 ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมิน	พบว่า	

รูปแบบการประเมินมีความเป็นประโยชน์	 ความเป็นไปได้	

ความเหมาะสม	และความถกูต้อง	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้ใช้รูป

แบบการประเมินมีความคิดเห็นว่า	 ด้านความเหมาะสม	

ความเป็นไปได้	 และความถูกต้องอยู่ในระดับมากและรอง

ลงมามบีางข้อของแต่ละด้านทีก่ลุ่มผู้ใช้รปูแบบการประเมนิ

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

	 	 4.2	 ระดบัการยอมรบัผลการประเมนิของทมี

สหวิชาชีพศูนย์พึ่งได้ผู้ใช้รูปแบบประเมินผลส�าเร็จในการ

ปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

	 	 	 จากการประเมนิระดบัการยอมรบัผลการ

ประเมินของทีมสหวิชาชีพผู ้ใช้รูปแบบประเมินพบว่า	 

มรีะดบัการยอมรบัผลการประเมนิโดยรวมและรายด้านอยู่

ในระดับมาก	

	 โดยสรปุรปูแบบการประเมนิผลส�าเรจ็ในการปฏบิตัิ

งานศูนย์พึ่งได้	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ในครั้งน้ี	

มีจุดเด่นที่แตกต่างจากรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติ

งานศูนย์พึ่งได้อื่น	ๆ	ดังนี้

	 1)		มุ่งประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์พึ่ง

ได้โดยตรงทั้งภาพระบบบริการ	กระบวนการ	และผลลัพธ์

การด�าเนินการที่ครอบคลุมมิติความเป ็นธรรมและ

ประสิทธิผล	มิติคุณภาพบริการ	มิติประสิทธิภาพ	และมิติ

การพัฒนาองค์กร	 (ศูนย์พึ่งได้คุณภาพ)	 แล้วน�าผลการ

ประเมินที่ได้	 (Result)	 จากตัวบ่งชี้ผลส�าเร็จทั้ง	 7	 ด้าน	

(หมวด)	 เป็นข้อมูลสัณฐาน	 (Baseline	 data)	 เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพระบบบริการศูนย์พึ่งได้ในระยะต่อไปให้ดี 

ยิ่งขึ้นภายใต้การก�าหนดแผนที่ผลลัพธ์	 (Outcome	

Mapping)	และมุ่งประเมนิตามกรอบการพฒันาศนูย์พึง่ได้

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป

		 2)	 น�ารูปแบบการประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติ

งานของศูนย์พึ่งได้นี้ไปประเมินคุณภาพระบบบริการศูนย์

พึ่งได้ในระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาลและระบบ

บริการรายโรคที่ให้การดูแลตามมาตรฐาน	 ทั้งการประกัน

คุณภาพภายใน	(ประเมินตนเอง)	และการประกันคุณภาพ
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ภายนอก	รองรบัการประเมนิจากส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ	(ส�านักงาน	ก.พ.ร.)	

		 3)	 ออกแบบระบบการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ผล

ส�าเร็จในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน	 (หมวด)	 และคุณภาพ

กระบวนการพฒันาคณุภาพผลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานของ

ศูนย์พึ่งได้ควบคู่กับงานประจ�าได้โดยไม่ต้องเพิ่มภาระงาน

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช	้ 

มีดังนี้

	 	 1.1	 ศูนย์พึ่งได้แต่ละแห่งควรมีการก�าหนด

นโยบายในการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการประเมนิผลส�าเรจ็

ในการปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได ้	 ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสขุ	อย่างชัดเจน	แล้วใช้รปูแบบการประเมนิพร้อม

ทั้งคู่มือการใช้รูปแบบการประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติ

งานของศูนย์พ่ึงได้	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 เป็น

แนวทาง	 ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้	 เกณฑ์	 และผู้ท�าการ

ประเมินให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ 

ศูนย์พึ่งได้แต่ละระดับบริการต้ังแต่	 โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบล	 โรงพยาบาลชุมชน	และโรงพยาบาลทั่วไป/ 

โรงพยาบาลศูนย์	 เพื่อให้เกิดการประเมินผลส�าเร็จในการ

ปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	 และน�าผลการประเมินไป

ปรับปรุงและพัฒนางานศูนย์พึ่งได้อย่างจริงจัง	ซึ่งจะท�าให้

ระบบบรกิารศนูย์พึง่ได้เกดิการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ

ต่อไป

	 	 1.2		หน่วยงานทางด้านสขุภาพและสาธารณสุข	

เช่น	 ส�านักบริหารการสาธารณสุข	 กระทรวงสาธารณสุข	

(สบรส.)	 ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

โรงพยาบาล	(องค์การมหาชน)	(สรพ.)	และส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	คณะกรรมการศนูย์

พึง่ได้เขตตรวจราชการ	เป็นต้น	ควรมนีโยบายให้หน่วยงาน

ทางด้านสาธารณสุขด�าเนินการประเมินผลส�าเร็จในการ

ปฏบิตังิานของศนูย์พึง่ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง	และ

มกีารประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมนิทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ใช้เป็น

เครือ่งมอืในการควบคมุ	ก�ากบั	ตดิตาม	และประเมนิผลการ

บริหารงานของศูนย์พึ่งได้	 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยต่อไป	มีดังนี้

	 	 2.1	 รูปแบบการประเมินผลส�าเร็จในการ

ปฏิบัติงานของศูนย์พึ่งได้	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่

พฒันาขึน้ในครัง้นีอ้ยู่บนพืน้ฐานการด�าเนนิงานระบบรกิาร

ศนูย์พึง่ได้ระดบัโรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลทัว่ไปเท่านัน้	

หากบริบทของระดับบริการสุขภาพต่างกัน	 ตัวบ่งชี้ใน

มาตรฐานการประเมินผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์

พึ่งได้ก็จะแตกต่างกันไปตามระดับบริการ	 ดังนั้นจึงควรมี

การวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของ

ศูนย์พึ่งได้	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในระดับอื่น	 ๆ	 

ให้เหมาะสมกับศักยภาพขอบเขตบริการ	 เช่น	 ระดับ 

โรงพยาบาลชุมชน	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

เป็นต้น

	 	 2.2	 ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดตัวชี้วัดผล

ลัพธ์ในหมวดที่	 7	 ของรูปแบบการประเมิน	 และพัฒนา

เครื่องมือในการวัดผลลัพธ์เพื่อจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพ 

การบริหารจัดการระบบบริการของศูนย์พึ่งได้	 ในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข	 ตามกรอบมาตรฐานการพัฒนา

คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ	 เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดก�ากับ

ติดตาม	 (KPI)โดยให้ทีมสหวิชาชีพแต่ละศูนย์พึ่งได้รับรอง

ตามมาตรฐานการบริการงานศูนย์พึ่งได้ต่อไปที่จะใช้การ

ทดสอบเทียบเคียงคุณภาพความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

ของศูนย์พึ่งได้ระดับชาติ

	 	 2.3		 ควรมกีารท�าวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบทีอ่าจ

เกดิจากการน�ารปูแบบการประเมนิไปใช้เพือ่น�าข้อมลูทีค้่น

พบมาประกอบการพิจารณาในการพัฒนารูปแบบหรือ

แนวทางในการประเมินให้เกิดผลที่พึงปรารถนาในระดับ

จังหวัด	เขตและกระทรวง
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การสร้างรูปแบบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา

A Creating of The Evaluation Model for Learner Development Activities 

in Primary Education Level
 

พิไลวรรณ	กลางประพันธ์1,	ไพศาล	วรค�า2,	ปิยะธิดา	ปัญญา3

Pilaiwan	Klangprapan1,	Paisarn	Worakham2,	Piyatida	Panya	3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา	ผู้วิจัย

ได้ด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development)	ประกอบด้วย	ระยะที่	1	

ศกึษา	วเิคราะห์	แนวคดิหลกัการการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	ระดบัชัน้ประถมศกึษา	

และการประเมนิแบบทฤษฎขัีบเคลือ่น	และสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	ระดับชัน้ประถมศกึษา	

จ�านวน	13	คน	ระยะที่	2	สร้างรูปแบบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา	ระยะที่	3	ทดลองใช ้

รปูแบบการประเมนิ	กบัโรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกต่างกนั	9	โรงเรียน	ได้แก่	ขนาดเลก็	ขนาดกลาง	และขยายโอกาส	ระยะที	่4	

ประเมินรูปแบบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา	โดยยึดเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ

พฒันาเกณฑ์มาตรฐานการประเมนิทางการศกึษา	และมผีูป้ระเมนิเป็นกลุม่ผูเ้กีย่วข้องกบัการทดลองรปูแบบการประเมนิ	

จ�านวน	18	คน	

ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		ผลการศกึษาแนวคดิการจดักจิกรรมและการประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน	ระดบัช้ันประถมศึกษาจากเอกสาร	

บทความทางวิชาการ	 รายงานการวิจัย	 พบว่า	 องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ระดับชั้นประถม

ศึกษา	ที่ส�าคัญมี	3	ด้าน	ดังนี้	ด้านการวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	และ

ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน

	 2.		รปูแบบการประเมนิกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน	ระดบัชัน้ประถมศกึษา	ประกอบด้วย	7	องค์ประกอบ	ได้แก่	หลกัการ	

วัตถุประสงค์	มาตรฐานและตัวชี้วัด	วิธีการประเมิน	ผู้ประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	และการรายงานผลการประเมิน

 3.		ผลการทดลองใช้รูปแบบการประเมินฯ	 ที่ผู้วิจัยพัฒนา	 พบว่า	 รูปแบบการประเมินฯ	 มีความตรงเชิงสภาพ	 

โดยมผีลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	ระดบัชัน้ประถมศกึษาจากรปูแบบการประเมนิฯ	และผูเ้ชีย่วชาญด้านจติวทิยา

และการแนะแนว	โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	และในแต่ละมาตรฐานทัง้สามด้าน	

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

1	นิสิตปริญญาเอก	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 4.		ผลการประเมินรูปแบบการประเมินฯ	 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าข้อค�าถามสามารถวัดได้ตรงตามความ

ต้องการวัดได้	และมีความเป็นไปได้	มีประโยชน์	มีความเหมาะสม	และมีความถูกต้องครอบคลุมทุกประเด็นการประเมิน	

สามารถน�าไปใช้กับสถานการณ์จริงได้	

  

 ค�าส�าคัญ : พัฒนารูปแบบการประเมิน,	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Abstract

	 The	 aims	 of	 this	 research	were	 to	 create	 an	 evaluation	model	 for	 assessing	 the	 leaner	

development	activities	of	students	in	Primary	Education	level.	The	research	was	conducted	by	the	

research	and	development	(R&D)	process	that	was	administered	in	four	phases;	which	consisted	of	

the	first	phase	was	to	investigate	and	analyze	the	concept	of	student	development	activities,	assessment	

of	student	development	activities	in	primary	school,	and	theory-driven	evaluation,	with	interviewing	

those	involved	teachers	activities	for	the	students.	The	second	phase,	creating	an	evaluation	model	

to	assess	activity	for	the	learner	in	primary	level.	The	third	phase,	to	try-out	on	evaluation	model	with	

different	sized	schools	which	consisted	of	nine	schools,	including	small	size,	medium	size,	and	expansion	

opportunity	schools.	The	fourth	phase,	to	assess	the	evaluation	model	that	taken	the	process	based	

on	the	evaluation	standards	development	committee	with	standardize	criterion	in	evaluation.	Where	

as	the	valuation	model	was	assessed	for	trying-out	with	18	concerned	valuators.	

	 The	finding	of	this	research	were:	It	has	found	that;	to	investigation	evaluated	the	events	and	

activities	of	the	primary	educational	students	composed	of	textbooks,	academic	papers,	the	report	

showed	that	the	factors	used	to	evaluate	the	activity	development	of	primary	students	in	three	key	

areas:	planning	activities	for	developing	learners,	processing	development	activities’	learners,	and	the	

characteristics	of	learners	were	satisfied.	The	evaluation	model	to	evaluate	activity	development	of	

primary	educational	students	composed	of	eight	elements,	such	as;	principal,	purpose,	theory, standard 

and	 indicator, users	assessment	 form,	how	to	analyze	assessment	 results,	evaluation	criteria,	and	

assessment	 report.	 The	 experimental	 evaluation	model	 to	 evaluate	 the	 activity	 development	 of	

primary	educational	students,	the	research	study	has	found	that	evaluation	model	has	Concurrent	

Validity	by	Find	a	relationship	between	the	result	evaluation	from	evaluation	model	has	given	their	

opinions	on	the	assessment	and	expert	Psychologists	and	Guidance.	Finally,	the	developing	evaluation	

model	to	evaluate	activity	development	of	primary	education	students,	this	is	a	theoretical	validity,	

the	opinions’	experts	opine	that	the	item	can	be	measured	according	to	measurement	higher	than	

80%,	and	the	possibilities	are	appropriate,	and	to	be	accurately,	comprehensively.	
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บทน�า

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ได้

ก�าหนดแนวการจัดการศึกษา	โดยยึดหลักว่า	ผู้เรียนทุกคน

มคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้	และถอืว่าผูเ้รยีน

มีความส�าคัญที่สุด	 กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม

ให้ผู ้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศกัยภาพ	โดยจดัเนือ้หาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกบั

ความสนใจและความถนัดของผู ้เรียน	 ค�านึงถึงความ 

แตกต่างระหว่างบุคคล	 ฝึกทักษะกระบวนการคิด	 การ

จัดการ	การเผชิญสถานการณ์	และการประยุกต์ความรู้มา

ใช้ในการป้องกนัแก้ปัญหาและเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ	

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 จึงได้

ก�าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้	3	ลักษณะ	คือ	กิจกรรม

แนะแนว	 กิจกรรมนักเรียน	 และกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์	 ซึ่งต่างมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์	 และมี

จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีจะก่อให้เกิด

สมรรถนะที่ส�าคัญ	 และเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค	์ 

อันจะน�าไปสู่ผลส�าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดหมาย

และวิสัยทัศน์ของหลักสูตรต่อไป สถานศึกษามีการด�าเนิน

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพือ่ให้มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์	ซึง่

กระทรวงศึกษาธิการเสนอแนวคิด	ทฤษฎีต่าง	ๆ	เพื่อใช้ใน

การออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์	เช่น	ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญา	(intellectual	

development	 theory),	 ทฤษฎีทางด้านจิตพิสัยของ	

แครธโวลและคณะ	 (Krathwohl,	 Bloom	 and	Masia),	

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม	 (moral	 development	

theory),	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 (tree	 theory)	 เป็นต้น	

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีส่ถานศกึษาด�าเนนิการในปัจจบุนัมี

แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู ้ เรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ	(ส�านัก

วชิาการและมาตรฐานการศกึษา,	2551)	ส่วนหนึง่ให้จดัใน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	คือ	กิจกรรมลูกเสือ	กิจกรรมชุมนุม	

กิจกรรมแนะแนว

	 สภาพการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 พ.ศ.	 2551	

เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม	

ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษะผ่านการ

ประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด	 ซึ่งเป็นการ

ประเมินเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง	 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหา

ศักยภาพของตน	 สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติกิจกรรม	

การท�างานกลุ่ม	 และการมีจิตสาธารณะ	 โดยให้ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน	 ส่วนมากจะใช้รูปแบบ

การประเมินแบบ	 CIPP	 ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้

เรยีน	โดยผูบ้รหิารไม่ได้น�าผลการประเมนิไปใช้ในการตดัสนิ

ใจโครงการอย่างเป็นระบบ	(ศิริชัย	กาญจนวาสี	และคณะ,	

2541	 และเนติ	 เฉลยวาเรศ,	 2541)	 สถานศึกษาใช้การ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาโดยประเมินจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

กับผู้เรียน	 โดยให้ผู้เรียนบันทึกการท�ากิจกรรมลงในสมุด

บันทึกความดี	 ซ่ึงส่วนมากเป็นการบันทึกความดีที่ผู้เรียน

ท�าในแต่ละวัน	 ครูมีการประเมินคล้ายแนวการวัดและ

ประเมินผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ	แต่มีปัญหา

และอุปสรรค	คือ	คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและตัวชี้

วดัมลีกัษณะเป็นนามธรรม	ยากต่อการวดั	และใช้วธิกีารวดั

เหมือนการวัดจิตพิสัยแบบเดิม	เครื่องมือที่ใช้วัดขาดความ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติท�าให้การตัดสินผลไม่ตรงกับความ

เป็นจรงิ	ท�าให้ผลการวดัออกมาไม่สะท้อนคณุลกัษณะของ

นักเรียนที่เกิดจากกิจกรรม	ข้อมูลแสดงให้เห็นสภาพความ

ส�าเร็จหรือความล้มเหลวของกิจกรรม	 แต่ไม่สามารถบอก

ได้ว่ากจิกรรมนัน้	ๆ 	มกีลไกการท�างานอย่างไร	จงึท�าให้เกดิ

คณุลกัษณะผูเ้รยีนตามทีก่�าหนดไว้ในเป้าหมายของกิจกรรม	

ผู้บริหารไม่ได้สารสนเทศในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงการ

ด�าเนินงาน	 สรุปผลส�าเร็จ	 และพัฒนาโครงการต่อไป	 

(วิยะดา	เหล่มตระกูล,	2546)
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	 จากสภาพปัญหาการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	

ผูว้จิยัจงึได้ศกึษา	แนวคดิการประเมนิด้วยทฤษฎขีบัเคลือ่น	

(theory-driven	 evaluation)	 ซึ่งจะท�าให้ผู ้ประเมิน

สามารถค้นหากลไกการท�างานของกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ตาม

หลักการของทฤษฎีท่ีอยู่เบื้องหลัง	 โดยใช้เคร่ืองมือการ

ประเมนิทีห่ลากหลายในสถานการณ์จรงิซึง่สามารถสะท้อน

ผลพฤติกรรมผู ้เรียนที่แท้จริงได้	 ผลการประเมินตาม

แนวทางนี้	 จะท�าให้ผู้บริหารได้ข้อมูลส�าคัญเพื่อการตัดสิน

ใจเลือกท�าโครงการ	 หรือ	 กิจกรรมส�าคัญที่ส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงคุณลักษณะท่ีขึ้นกับผู ้เรียน	 แนวคิดการ

ประเมินด ้วยทฤษฎีขับ เคลื่ อน	 ( theory-dr iven	

evaluation)	 เป็นการประเมินโดยใช้ทฤษฎีเป็นเครื่อง

น�าทางส�าหรับตัดสินว่า	 โครงการน้ันประสบความส�าเร็จ

หรือไม่	และปัจจัยใดเป็นสาเหตุของผลจากโครงการที่เกิด

ขึน้	แนวคดินีจ้ะช่วยเชือ่มโยงปัจจยั	กจิกรรมการด�าเนนิงาน

และผลลัพธ์อันเป็นผลส�าเร็จของโครงการ	(ศิริชัย	กาญจน

วาสี,	 2550)	 จุดประสงค์หลักของการประเมินด้วยทฤษฎี

ขบัเคลือ่น	(theory-driven	evaluation)	ม	ี3	ประการ	คอื	

1)	เพือ่ระบรุะดบัความสอดคล้องระหว่างโครงการกับทฤษฎ	ี

2)	เพ่ือท�าความเข้าใจถึงเงือ่นไขทีท่�าให้โครงการประสบความ

ส�าเรจ็หรอืล้มเหลว	3)	เพือ่ให้แนวทางในการปรับปรงุ	หรอื	

พัฒนาโครงการ	(วิยะดา	เหล่มตระกูล,	2546	)	

	 การประเมนิทีอ่งิการขับเคล่ือนทางทฤษฎ	ี(theory-

driven	 evaluation)	 โดยใช้ทฤษฎีโครงการเป็นเครื่อง

น�าทาง	ส�าหรับตดัสนิว่า	โครงการนัน้จะประสบความส�าเรจ็

หรือไม่	และปัจจัยใดเป็นสาเหตุของผลของโครงการที่เกิด

ขึ้น	 เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะส�าหรับการพัฒนาโครงการนั้น

ต่อไป	 (ศิริชัย	 กาญจนวาสี,	 2541	 :	 123)	ท�าให้ได้ข้อมูล

เกี่ยวกับความส�าเร็จของการด�าเนินงานที่สามารถอธิบาย

เหตผุลได้ว่าท�าไมกจิกรรม	หรอื	ตวัแทรกแซง	(intervention)	

ที่ก�าหนดขึ้น	จึงสามารถท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ	การรู้

ปัจจัยเชิงสาเหตุ	 หรือ	 กลไกการท�างาน	 (mechanism)	

ท�าให้นกัประเมนิมคี�าอธิบายการท�างานของโปรแกรมหรอื

โครงการมากขึ้น	 ซึ่งจะช่วยในการพัฒนางานให้ดียิ่งข้ึน	 

ดังนั้นการประเมินเน้นทฤษฎี	 จึงช่วยให้สารสนเทศว่าเหตุ

ปัจจัยมีผลต่อผลลัพธ์ได้อย่างไร	 และสามารถให้ค�า

อรรถาธิบายถึงเหตุและผลของความส�าเร็จ	 และความล้ม

เหลวของโครงการหรือโปรแกรมที่มุ่งประเมินได้	 (สมหวัง	

พิธิยานุวัฒน์,	2549	:	193)	การประเมินเน้นทฤษฎี	เป็นวิธี

การประเมนิวิธหีนึง่ทีอ่าศยัทฤษฎเีป็นพืน้ฐานในการจดัการ

ประเมนิ	ดงันัน้ผลการประเมนิจงึสามารถสรปุอ้างได้	ซึง่จะ

ท�าให้ศาสตร์แห่งการประเมินทัดเทียบกับศาสตร์อื่น	 และ

การประเมินเน้นทฤษฎียังสามารถน�ามาใช้สร้างทฤษฎี

ทางการประเมินได้อีกด้วย	(ไพศาล	วรค�า,	2559)

	 จากความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหาการ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการประเมินกิจกรรมส่งเสริม

คณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ผูเ้รยีน	โดยใช้การประยกุต์แนวคดิ

การประเมินด้วยทฤษฎีขับเคล่ือน	 (theory-driven	

evaluation)	เพื่อน�ามาพัฒนารูปแบบการประเมินการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ด้วยการน�าจุดแข็งของแนวคิดการ

ประเมินด้วยทฤษฎีขับเคล่ือน	 ท�าให้สามารถอธิบายกลไก

การท�างานของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	ภายใต้กรอบแนวคดิ

ของทฤษฎทีีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการท�ากจิกรรม	ซึง่ส่งผลให้ผูเ้รยีน

เกิดการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะตามเจตนารมณ์ของ

กจิกรรมจะสามารถแก้ไขปัญหาการประเมนิกจิกรรมพฒันา

ผู้เรียนในปัจจุบัน	 (Chen,	 2005)	 ท�าให้ผู ้บริหารได้

สารสนเทศเก่ียวกบักจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน	ได้ข้อมลูเงือ่นไข

ทีท่�าให้กจิกรรมประสบความส�าเรจ็	หรอื	ล้มเหลว	เชือ่มโยง

กับทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลัง	 ที่ส่งผลให้เกิดคุณลักษณะตาม

ต้องการ	 และเป็นข้อมูลในการวางแผนการท�ากิจกรรม 

ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลง

คุณลักษณะที่ต้องการ	 ผู้บริหารสามารถน�าสารสนเทศดัง

กล่าว	ไปใช้ประกอบการพจิารณาตัดสนิใจและวางแผนการ

ท�ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์การวิจัย

	 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา	

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

	 1.	 เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา

	 2.	 เพือ่พฒันารปูแบบการประเมนิกจิกรรมพฒันา

ผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา

	 3.	 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา

	 4.		เพื่อประเมินรูปแบบการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยนี้	เป็นการพัฒนารูปแบบการประเมินการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ระดับชั้นประถมศึกษา	 โดย

ประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินแบบทฤษฎีขับเคลื่อน	

เป็นการประเมินโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยประเมินโมเดลการกระท�า	ตวัแทรกแซง	และโมเดลการ

เปลี่ยนแปลง	เป็นภาพรวมของโมเดลไม่ได้ประเมินรายตัว

บ่งชี	้ท�าให้ผูบ้รหิารได้ข้อมลูเงือ่นไขทีท่�าให้กิจกรรมประสบ

ความส�าเร็จ	 หรือ	 ล้มเหลว	 เช่ือมโยงกับทฤษฎีท่ีอยู่เบ้ือง

หลัง	 เป ็นข ้อมูลในการวางแผนการท�ากิจกรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพส ่งผลให ้ผู ้ เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะตามที่ต้องการ	 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัย

และพัฒนา	(Research	and	Development)	ซึ่งด�าเนิน

การวิจัยเป็น	4	ระยะ	ดังนี้

 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาและ

แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หาองค์

ประกอบ ตวับ่งช้ี ของการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

ระดับชั้นประถมศึกษา	 โดยการสังเคราะห์เอกสาร	 และ

สัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อให้ได้ประเด็นปัญหาการ

ประเมนิ	องค์ประกอบ	และตวับ่งชีส้�าหรบัประเมนิกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียนโดยมีขอบเขตดังนี้

	 	 1.1	 ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 	 ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษา	 ปัญหาการ

ประเมิน	องค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้	การจัดกิจกรรมและผลการ

ประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	ระดบัชัน้ประถมศกึษา	โดย

ใช้กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ตามแนวทางการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	ของส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 (2553)	

ประกอบด้วย	 กิจกรรมแนะแนว	 กิจกรรมนักเรียน	 และ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	

	 	 1.2	 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล

		 	 	 1.2.1	 เอกสาร	ได้แก่	เอกสาร	บทความ	

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ	

แนวคดิ	ทฤษฎ	ีหลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัการการจัดกจิกรรม

และผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน	แนวคิดเกีย่วกบั

รูปแบบการประเมินตามแนวคิดทฤษฎีขับเคลื่อน

	 	 	 1.2.2	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ได้แก่	 ผู ้ที่มีส่วน

เกีย่วข้องกบัการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน	ทีม่ตี�าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต�่ากว่าวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ	 เป็นผู้ที่มี

ประสบการณ์ในการสอนหรือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดบัชัน้ประถมศึกษา	เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	5	ปี	และ/

หรือมีผลงานระดับภาคขึ้นไป	 และยินดีให้ความร่วมมือใน

การสัมภาษณ์	จ�านวน	13	ท่าน	

	 	 1.3	 ขอบเขตด้านตัวแปร

	 	 	 ตัวแปรที่ศึกษาในขั้นตอนนี้	มีดังนี้

	 	 	 1.3.1	 ปัญหาของกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน	

ระดับชั้นประถมศึกษา

	 	 	 1.3.2	 องค์ประกอบกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา

	 	 	 1.3.3	 ตัวบ่งช้ีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

ระดับชั้นประถมศึกษา

	 	 	 1.3.4	 วิธีการประเมินกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา
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	 	 	 1.3.5	 ผู้ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

ระดับชั้นประถมศึกษา

	 	 	 1.3.6	 เกณฑ์การประเมนิกจิกรรมพฒันา

ผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา

 ระยะท่ี 2 การพฒันารปูแบบการประเมนิกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 

	 ในการด�าเนินการในระยะนี้	ผู้วิจัยใช้วิธีการด�าเนิน

การของ	Chen	(1990)	integrative	approach	ด้วยการ

ผสมผสานระหว่างแนวคิดทางสังคมศาสตร์	 (social	

science	 approach)	 ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ทฤษฎี

พัฒนาการทางจริยธรรมและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดจากผู ้มีส ่วนได้เสีย	

(stakeholder	 approach)	 โดยการน�าผลมาสังเคราะห์ 

รวมกัน	ซึ่งได้ข้อมูลจากระยะที่	1	เพื่อก�าหนดตัวชี้วัดของ

โมเดลการกระท�า	ตวัแทรกแซง	และโมเดลการเปลีย่นแปลง	

และมาสังเคราะห์เป็นร่างรูปแบบการประเมินกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน	ระดบัช้ันประถมศกึษา	ก�าหนดโครงสร้างและ

รายละเอียดของส่วนต่าง	 ๆ	 พร้อมท้ังจัดท�าคู่มือการใช้ 

รปูแบบการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	ระดบัชัน้ประถม

ศึกษา	และตรวจสอบความเหมาะสม	และความเป็นไปได้

ของร่างรูปแบบการประเมิน	

	 	 2.1		 ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 	 ในข้ันตอนน้ีจะเป ็นการสร ้างทฤษฎี

โปรแกรมและการพัฒนารูปแบบการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	 ระดับชั้นประถมศึกษา	 และคู่มือการใช้รูป

แบบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ระดับช้ันประถม

ศึกษา	ก่อนน�าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง

	 	 2.2		 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล

	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบมาตรฐานการ

ประเมนิด้านความเหมาะสม	(Propriety	Standards)	และ

เป็นไปได้(Feasibility	Standards)	ของร่างรปูแบบการประ

เมินฯ	 ด้วยเทคนิคกระบวนการประชุมอภิปรายแบบพหุ

ลักษณะเพื่อหาฉันทามิติ	 (Multi	Attribute	Consensus	

Reaching	 :	MACR)	 ด้านหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

ด้านเนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 และด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา	รวมจ�านวน	9	ท่าน	

	 	 2.3		 ขอบเขตด้านตัวแปร

	 	 	 ตัวแปรที่ศึกษาในขั้นตอนนี้	ได้แก่	ความ

คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อร่างรูปแบบการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา

 ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา โดยน�ารูป

แบบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปทดลองใช้กับ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการทดลอง	 ได้แก่	 ผู้บริหารและครูผู ้

รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร 

จ�านวน	18	คน

	 	 3.1		 ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 	 ในขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาคุณภาพของ

รูปแบบการประเมินด้านความตรง	(Validity)	เมื่อน�าไปใช้

ในสถานการณ์จริง	 โดยการเปรียบเทียบผลการประเมิน

คุณภาพระหว่าง	3	กลุ่ม	

	 	 3.2		 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล

	 	 	 แหล่งข้อมลู	เป็นโรงเรยีนระดบัชัน้ประถม

ศกึษาขนาดเลก็	ขนาดกลางและโรงเรยีนขยายโอกาสสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร	 

ได้จากการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 

และสมัครใจเข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบ	 ประกอบด้วย	 

กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก	โรงเรียนขนาดกลาง	และ	โรงเรียน

ขยายโอกาส	กลุ่มละ	3	โรงเรียน	รวม	9	โรงเรียน

	 	 3.3		 ขอบเขตด้านตัวแปร

	 	 	 ตัวแปรที่ศึกษาในขั้นตอนนี้	คือ

	 	 	 3.3.1	 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา

	 	 	 3.3.2	 ความตรงของผลการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา

	 	 	 3.3.3	 ปัญหา	 อุปสรรคการใช้รูปแบบ

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

302

 ระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 

โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน	 ระดับช้ันประถมศึกษาเป็นผู้ประเมินความถูกต้อง

และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการประเมิน

	 	 4.1		 ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 	 ในข้ันตอนน้ีมุ่งศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อ

รปูแบบการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	ระดบัชัน้ประถม

ศึกษาของผู้บริหารและครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่

ทดลองใช้รปูแบบการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	ระดับ

ชั้นประถมศึกษา	 ใน	 2	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านความถูกต้อง	

(Accuracy)	 และด้านความเป็นประโยชน์	 (Utility)	 และ 

มุง่ศกึษาความคดิเหน็ทีม่ต่ีอคูม่อืการใช้รปูแบบการประเมนิ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา

	 	 4.2		 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล

	 	 	 4.2.1	 ผู้ประเมินจากโรงเรียนที่ทดลอง

ใช้รูปแบบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ระดับชั้น

ประถมศกึษา	จากโรงเรยีนขนาดเลก็	ขนาดกลาง	และขยาย

โอกาส	ขนาดละ	3	โรงเรียน	โรงเรียนละ	2	คน	รวมจ�านวน	

18	คน	

	 	 4.3		 ขอบเขตด้านตัวแปร

	 	 	 ตัวแปรที่ศึกษาในขั้นตอนนี้	คือ	ความคิด

เหน็ทีมี่ต่อรูปแบบการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน	ระดบั

ชั้นประถมศึกษา

ผลการวิจัย

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษา ปัญหาและแนวทางการ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา

	 จากการศึกษา	วิเคราะห์	สังเคราะห์	องค์ประกอบ	

ตัวบ่งชี้	 ของการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ระดับชั้น

ประถมศกึษาจากเอกสาร	บทความ	งานวจิยัทีเ่กีย่วกับการ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน	 ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา	 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 

หลักการท่ีเก่ียวข้องกับการการจัดกิจกรรมและผลการ

ประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	แนวคดิเกีย่วกบัรปูแบบการ

ประเมินตามแนวคิดทฤษฎีขับเคล่ือน	 และสัมภาษณ์ผู้ที่

เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	ได้แก่	นักวิชาการศึกษา	ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ศึกษานิเทศก์	 ผู้บริหาร

สถานศึกษา	 และครูผู ้สอนกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนท่ีมี 

แนวปฏิบัติเป็นเลิศ	 จ�านวน	 13	 คน	 จากการสังเคราะห์ 

ดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า	 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

ระดับชั้นประถมศึกษา	 สร้างทฤษฎีโปรแกรมที่	 ประกอบ

ด้วย	แผนการจดักจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน	(โมเดลการกระท�า)	

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอน	 (ตัวแทรกแซง)	

และคุณลักษณะของผู้เรียน	(โมเดลการเปลี่ยนแปลง)	

 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา

	 การด�าเนินการในระยะน้ี	 ผู้วิจัย	 ใช้วิธีการสร้าง

ทฤษฎีโปรแกรมแบบ	 integrative	 approach	 (Chen,	

1990)	ด้วยการผสมผสานระหว่างแนวคดิทางสังคมศาสตร์	

(social	 science	 approach)	 ที่ได้มาจากการวิเคราะห์

ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดจากผู้มีส่วนได้เสีย	

(stakeholder	 approach)	 โดยการน�าผลมาสังเคราะห์ 

รวมกัน	 เพื่อก�าหนดตัวชี้ วัดของโมเดลการกระท�า	 

ตวัแทรกแซง	และโมเดลการเปล่ียนแปลง	และมาสังเคราะห์

เป็นร่างรูปแบบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ระดับ

ชั้นประถมศึกษา	โดยน�าเสนอผลการวิเคราะห์	4	ขั้นตอน	

คือ	 ผลการศึกษาวรรณกรรมต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ผลการ

ประชมุอภปิรายแบบพหลุกัษณะ	การสร้างทฤษฎโีปรแกรม

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา	และ

การสร้างรูปแบบการประเมินและคู่มือการใช้รูปแบบการ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ระดับช้ันประถมศึกษา	 มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้	
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ทฤษฎีโปรแกรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

แผนการจัดกิจกรรม 
1.  การกําหนดเปาหมาย    
2.  การออกแบบกิจกรรม       
3.  การประเมินผล 

การมีสวนรวมของผูปกครอง 
1.  การมีสวนรวมวางแผน 
2.  การมีสวนรวมทํากิจกรรม 
3.  การมีสวนรวมประเมินผล 

 
 

กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

กิจกรรมแนะแนว 
 

1. กิจกรรมการศึกษาและวิเคราะหตนเอง 
2.  กิจกรรมการประเมินคา สราง กําลังใจ
 และความมั่นใจในตนเอง 
3.  กิจกรรมสรางสัมพันธภาพระหวาง บุคคล  
 และการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน 
4.  กิจกรรมการยอมรับความสามารถ และ 
 ความแตกตางระหวางบุคคล 
5.  กิจกรรมสงเสริมดานการเรียน และสราง 
 ประสบการณทางอาชีพ 

กิจกรรมนักเรียน 
 

1.  กิจกรรมการสรางจิตสํานึก และความ
 เชื่อมั่นในตนเอง 
2. กิจกรรมสรางคุณลักษณะและพัฒนา 
 บุคลิกภาพ 
3. กิจกรรมสรางกฎระเบียบในการปฏิบัติตน 
4. กิจกรรมการเรียนรูกระบวนการเรียนรู 
 สรางทักษะการแกปญหา และความมี
 เหตุผลดวยตนเอง 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน 

1. กิจกรรมดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ 
 ครอบครัว 
2. กิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน 
3. กิจกรรมรวมงานกับองคกรอ่ืน 
 

 

 
 

คุณลักษณะของผูเรียน 
 

กิจกรรมแนะแนว 
 

1.  รูจัก เขาใจ  รัก และเห็นคุณคาในตนเอง
 และผูอ่ืน 

2.  สามารถวางแผนดานการเรียน และดาน
 อาชีพไดอยางเหมาะสม 

3.  สามารถปรับตัว และอยูรวมกับผูอ่ืนได
 อยางมีความสุข 

 

กิจกรรมนักเรียน 
 

1.  มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
2.  มีความเปนผูนําผูตามท่ีดี 
3.  มีทักษะการทํางานรวมกัน รูจักการ

 แกปญหา มีเหตุผล  มีการตัดสินใจท่ี
 เหมาะสม 

4.  รูจักชวยเหลือแบงปน เอ้ืออาทร และ
 สมานฉันท 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

1.  บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน 
 ตอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
 สังคม และประเทศชาติ 

2.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
3.  มีจิตสาธารณะ 

 

 
	 จากที่ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา	วิเคราะห์	แนวคิดการ

จดัการเรียนรูแ้ละการประเมนิการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน	

การประเมนิตามแนวคดิทฤษฎขีบัเคลือ่น	และการสมัภาษณ์

ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัสภาพปัจจุบนั	ปัญหา	และการประเมนิ

ผลกิจกรรมนักเรียน	ชั้นประถมศึกษา	น�ามาวิเคราะห์องค์

ประกอบในการจัดการเรียนรู้	 และสังเคราะห์ประมวล 

จัดท�ากรอบแนวคิดของร่างรูปแบบการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	 ระดับช้ันประถมศึกษา และน�าเสนอผู้ทรง

คุณวฒุเิพือ่เข้าประชุมอภิปรายแบบพหลัุกษณะ	ซึง่ได้มีการ

แก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิในประชุม	
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แล้วน�าไปเสนอผูท้รงคณุวฒุอิกีครัง้	ได้รปูแบบการประเมนิ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา	ดังนี้

รูปแบบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษา

หลักการ 1.		การประเมินระหว่างด�าเนินการ

2.		การประเมินโดยใช้ทฤษฎีขับเคลื่อน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้สารสนเทศการจัดกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียนของครู	ระดับชั้นประถมศึกษา

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ	จ�านวน	33	ตัวชี้วัด	ประกอบ

ด้วย

1.		แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 

	 (โมเดลการกระท�า)	จ�านวน	5	ตัวชี้วัด

2.		การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของคร ู

	 ผู้สอน	(ตัวแทรกแซง)	จ�านวน	18	ตัวชี้วัด

3.		คุณลักษณะของผู้เรียน	(โมเดลการ 

	 เปลี่ยนแปลง)	จ�านวน	10	ตัวชี้วัด

เครื่องมือที่ใช้ใน

การประเมิน

1.		แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา 

	 ผู้เรียน

2.		แบบประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนา 

	 ผู้เรียนของครูผู้สอน

3.		แบบประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน	

		 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้ใช้ประเมิน ผู้บริหารสถานศึกษา	และครูผู้สอนกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

วิธีการประเมิน 1.		การหาค่าเฉลี่ย	

2.		การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

เกณฑ์การ

ประเมิน

เกณฑ์สัมบูรณ์

การรายงานผล

การประเมิน

รายงานจุดแข็งและจุดอ่อนของการ 

จัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด

 ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของระดับชั้นประถมศึกษา

	 ในขัน้ตอนนี	้เป็นการทดลองใช้รูปแบบการประเมนิ

กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน	 ระดับช้ันประถมศึกษา	 ซ่ึงมุ ่ง

พิจารณาคุณภาพด้านความตรงเชิงสภาพ	 (Concurrent	

Validity)	 ของรูปแบบการประเมินฯเป็นหลัก	 โดยใช้วิธี

ตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ	โดยการน�ารูปแบบการประเมินฯ	ที่

พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	9	โรงเรียน	

ซึง่เป็นผู้บรหิารและครผูู้สอนกจิกรรมพฒันาผู้เรียน	ทัง้หมด	

18	 คน	 เป็นผู้พิจารณาองค์ประกอบของรูปแบบการ 

ประเมินฯ	 สามารถวัดได้ตามความต้องการวัดได้สูง	 

ของความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด	ซึง่แสดงว่ารปูแบบ

การประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้ได้

	 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อรูปแบบการ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ระดับช้ันประถมศึกษา 

โดยภาพรวมทุกองค์ประกอบสามารถน�าไปใช้วัดได้ตาม 

ความต้องการวัดได้	 เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ	พบว่า 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	 ผู้ใช้รูปแบบการประเมิน	 

วิธีการวิเคราะห์ผลการประเมิน	 และเกณฑ์การประเมิน	 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันร้อยละ	 100.00	

ส่วนด้านการรายงานผลการประเมินและหลักการ	ร้อยละ	

94.44	และวตัถปุระสงค์และสิง่ทีมุ่ง่ประเมนิ	ร้อยละ	88.89	

ตามล�าดับ

 ตอนที่ 4 ผลประเมินการใช้รูปแบบการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา

	 ผลการประเมนิรปูแบบการประเมนิกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รยีน	ระดับชัน้ประถมศกึษา	จากการน�ารปูแบบไปทดลอง

ในสถานการณ์จรงิจากกลุม่ตวัอย่างได้แก่	ผูบ้รหิาร	และครู

ผูส้อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	พบว่า	ผลการประเมนิโดยภาพ

รวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้าน	 พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดสอง

ด้าน	 คือ	 ด้านการใช้ประโยชน์	 และ	 ด้านความถูกต้อง	 

นอกนั้นอยู่ในระดับมากทุกด้าน

	 โดยสรปุ	รปูแบบการประเมินกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน	

ระดับชั้นประถมศึกษา	 ที่พัฒนาขึ้น	 ท�าให้โรงเรียนมี

พฒันาการในจดัการศกึษาและมมีาตรฐานการประเมนิด้าน

ความถูกต้อง	 ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	 และการใช้

ประโยชน์	สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
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อภิปรายผล

	 1.	 ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา	จากเอกสาร	

ต�ารา	บทความทางวิชาการ	 รายงานการวิจัย	พบว่า	 การ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนทกุระดบัชัน้เรยีน	เป็นการประเมนิเพือ่ตดัสนิ 

โดยมีเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ ผู้เรียนเข้า

ร่วมกจิกรรมอย่างน้อย 80% หรอืตามทีส่ถานศกึษาก�าหนด

ผู้เรียนผ่านจุดประสงค์ที่ส�าคัญของแต่ละกิจกรรม ซึ่งยังไม่

ปรากฏรปูแบบการประเมนิทีช่ดัเจนและใช้ร่วมกนั และยงั

ขาดการน�าผลการประเมนิมาพฒันาผูเ้รียนปรบัปรงุการจดั

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 และแนวทางการประเมินกิจกรรม

พฒันาผูเ้รยีน	มอีงค์ประกอบทีส่�าคญั	7	องค์ประกอบ	ดงันี้	

1)	หลักการของรูปแบบการประเมิน	2)	วัตถุประสงค์การ

ประเมิน	 3)	 มาตรฐานและตัวชี้วัด	 4)	 วิธีการประเมิน	 

5)	 ผู้ใช้รูปแบบการประเมิน	 6)	 เกณฑ์การประเมิน	 และ	 

7)	 การรายงานผลการประเมิน	 ท้ังน้ีเน่ืองจาก	 ผู้วิจัยได้

ศึกษา	 วิเคราะห์	 และสังเคราะห์แนวคิดในการพัฒนา 

รปูแบบการประเมนิของนกัวชิาการหลายท่านทีไ่ด้กล่าวถงึ

แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส�านักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา	(2551) ศิริชัย	กาญจนวาสี	และ

คณะ	(2541)	เนต	ิเฉลยวาเรศ	(2541)	สมหวงั	พธิยิานวุฒัน์.	

(2549	:193)	วิยะดา	เหล่มตระกูล	(2546)	ไพศาล	วรค�า.	

(2559	:	270)	และ	Chen	(2005)

		 2.	 ผลการหาคุณภาพของรูปแบบการประเมิน	

และคู่มือการประเมิน	

	 	 2.1	 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการ

ประเมินโดยการหาความเหมาะสมเป็นไปได้ของรูปแบบ

การประเมนิ	ได้ผลดงันี	้ผลการประเมนิความเป็นไปได้ของ

ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม	 ในระดับมาก	 และมีค่า	

X2	ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	แสดงว่า	ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามกลุ่ม	

มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน	 ที่เป็นเช่นนี้เพราะ	 รูปแบบ

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา	

ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก	ผูว้จิยัได้ศึกษา	วเิคราะห์	และสงัเคราะห์

แนวคดิในการพฒันารปูแบบการประเมนิ	การประเมนิแบบ

ทฤษฎขีบัเคลือ่น	(theory-driven	evaluation)	ของ	Chen	

(Chen,	2005)	สอดคล้องศิรชิยั	กาญจนวาศรี	(2550	:	103)	

และเดวิด	นีโว

	 	 2.2	 ผลการทดลองใช้รูปแบบการประเมิน	 

ผลการประเมินรูปแบบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

ระดับช้ันประถมศึกษา	 จากการทดลองใช้รูปแบบการ

ประเมิน	 เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง	 (Validity)	

ของรปูแบบการประเมนิโดยเฉพาะความเทีย่งตรงเชงิสภาพ	

(Concurrent	Validity)	โดยการหาความสอดคล้องสัมพนัธ์

กันระหว่างคะแนนที่ได้จากแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นกับ

คะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการ

แนะแนว	 (ไพศาล	 วรค�า,	 2559	 :	 270)	 พบว่า	 ผลการ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษาจาก

รปูแบบการประเมนิฯและผู้เชีย่วชาญด้านจติวทิยาและการ

แนะแนว	 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และในแต่ละมาตรฐานทั้งสามด้าน	 

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 

จึงสรุปได้ว่ารูปแบบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดบัชัน้ประถมศกึษามคีวามตรงเชงิทฤษฎ	ีสามารถน�าไป

วดัคณุลกัษณะของผูเ้รยีนได้ในสถานการณ์จรงิ	ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	บุญชม	ศรีสะอาด	(2543	:	101) 

	 	 2.3	 ผลการประเมินรูปแบบการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ระดับชั้นประถมศึกษา	 พบว่า	 

ผลการประเมินโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ

มาก	(x̄ =	4.53,	S.D.	=	0.50)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด	 คือ	 ด้านการ

ใช้ประโยชน์	 (x̄ =	4.60,	S.D.	=	0.49)	และ	ด้านความ 

ถูกต้อง	(x̄ =	4.56,	S.D.	=	0.50)	นอกนั้นอยู่ในระดับมาก

ทกุด้าน	ทัง้นี	้อาจเป็นเพราะผูว้จิยั	ได้ท�าการศกึษาเอกสาร	

แนวคิด	 ทฤษฎีในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ระดับชั้น

ประถมศกึษา	ทีจ่ะส่งผลให้เกดิคณุลกัษณะของผูเ้รยีนตาม

ที่หลักสูตรได้ก�าหนดไว้	 รูปแบบการประเมิน	 และการ

สัมภาษณ์ผู ้ เชี่ยวชาญ	 ได้น�าข ้อมูลที่ได ้มาวิเคราะห	์
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สังเคราะห์	 องค์ประกอบของรูปแบบการประเมินและได้

สงัเคราะห์องค์ประกอบ	ตวับ่งชีห้ลกั	และตวับ่งชีย่้อย	ของ

ส่งที่มุ่งประเมิน	 จนได้ร่างรูปแบบการประเมิน	 จากนั้น 

ผูว้จิยัได้การหาฉนัทามตแิบบพหลุกัษณะ	(Multi	Attribute	

Consensus	Reaching:	MACR)	ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วข้องกบั

การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	เพือ่พจิารณาตรวจสอบความ

เหมาะสม	ความครอบคลุม	ความชัดเจนของคู่มือการประ

เมนิฯ	และตรวจสอบความตรง	(Validity)	ของรปูแบบ	เมือ่

ด�าเนินการการหาฉันทามติแบบพหุลักษณะ	 แล้วผู้วิจัยได้

น�าข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบและพัฒนาตัวบ่งชี้ที่

ได้จากค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงรูปแบบการ

ประเมินกิจกรรม	 และได้น�าคู่มือการประเมินท่ีได้รับการ

แก้ไขแล้ว	ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมนิผลการ

ศกึษา	ผูเ้ชีย่วชาญด้านหลกัสตูรและการสอน	ซึง่เป็นบคุคล

เดยีวกนัในขัน้ตอนการหาฉนัทามตแิบบพหลุกัษณะ	(Multi	

Attribute	 Consensus	 Reaching:	MACR)	 ตรวจสอบ

ความเหมาะสม	ความครอบคลุม	ความชดัเจนของคูม่อืการ

ประเมินฯ	 และตรวจสอบความตรง	 (Validity)	 ของแบบ

ประเมินอีกครั้ง	จึงท�าให้ได้องค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้หลัก	และ

ตวับ่งช้ีย่อยทีม่คีณุภาพ	เป็นอย่างด	ีจากนัน้ผูว้จิยัได้ด�าเนนิ

การทดลองใช้รูปแบบการประเมินฯ	 โดยได้ด�าเนินการให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแนวทางการประเมิน	 

มุ่งหวังและมั่นใจว่ารูปแบบการประเมินกิจกรรม	ที่พัฒนา

ขึ้น	 สามารถน�าไปใช้ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จริง	

โดยสามารถอธิบายโครงสร้างท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบส่วนต่าง		ๆ 	ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ	

เป็นแบบแผนในการประเมินท่ีแสดงให้เห็นถึงรายการที ่

ควรประเมิน	 เราควรพิจารณาในเรื่องอะไรบ้าง	 (ศิริชัย	 

กาญจนวาสี,	2550	:	103;	บุญชม	ศรีสะอาด,	2546	:	41)	

ดงันัน้การพฒันารปูแบบการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	

ระดับชั้นประถมศึกษา	 จึงท�าให้ได้รูปแบบท่ีมีความเป็น 

ไปได้	ความเหมาะสม	ความถกูต้อง	และสดุท้ายคอืสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ระดับชั้น

ประถมศึกษา	 มีความส�าคัญและความจ�าเป็นเพื่อใช้เป็น

สารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน	ดังนั้นโรงเรียนควรได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง	

	 2.	 รูปแบบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน	

ระดบัชัน้ประถมศกึษา	มขีัน้ตอนในการประเมนิทีเ่หมาะสม	

ผู้ประเมนิและผู้รบัการประเมนิควรศึกษาคู่มอืการประเมนิ

อย่างละเอยีดให้มคีวามเข้าใจตรงกนั	อนัจะส่งผลต่อผลการ

ประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องที่สุด

	 3.	 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ควรน�ารูปแบบการ 

ประเมินฯ	ดังกล่าวไปใช้พิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพของการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน	 และน�าผลการประเมินมา

วิเคราะห์	 เพื่อก�าหนดกลยุทธ์และใช้ในการวางแผน	

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา	 ให้มี

คุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

	 4.	 การน�าผลการประเมินไปใช้ในการก�าหนด

กลยุทธ์	 วางแผน	ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น	

	 5.	 สถานศึกษาแต ่ละแห่งควรมีการก�าหนด

นโยบายในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไว้อย่างชดัเจน	แล้ว

ใช้รูปแบบการประเมินพร้อมทั้งคู่มือการใช้รูปแบบการ

ประเมินนี้เป็นแนวทางซ่ึงอาจปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด	 เกณฑ	์

และผูป้ระเมนิให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบับรบิทของ 

แต่ละสถานศึกษา	 และน�าผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	 ท�าให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป	

	 1.	 ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ซึ่งจะได้ข้อมูลน�ามาเป็นสารสนเทศ

ในการก�าหนดแนวทางในการพัฒนาควบคุมคุณภาพของ

การจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
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	 2.	 ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส ่งเสริม

คุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน	

	 3.	 ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	ระดับชั้นอื่น	

กิตติกรรมประกาศ 

	 งานวิจัยเรื่องน้ีส�าเร็จได้ด้วยดีอย่างสมบูรณ์ด้วย

ความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	วรค�า	

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	 ดร.ปิยะธิดา	 ปัญญา	

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ 

ดร.ทรงศักดิ์	 ภูสีอ่อน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	 ว่าท่ี	 ร.ต.	 ดร.อรัญ	 ซุยกระเด่ือง	 ประธาน

ควบคมุการสอบวิทยานพินธ์ทีไ่ด้กรณุาให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	

แก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง	ๆ	เป็นอย่างดี

	 ขอขอบพระคูณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความ

อนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลอย่างตั้งใจและเห็นคุณค่าของ

งานวิจัยให้ได้สภาพปัญหา	 และแนวทางการประเมิน

กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน	ระดบัชัน้ประถมศึกษาให้สามารถน�า

ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 และ

สามารถน�าไปก�าหนดรูปแบบการประเมินกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน	ระดับชั้นประถมศึกษา

	 และขอขอบพระคูณบิดา	 มารดา	 บุพการีบูรพ

คณาจารย์	ทีใ่ห้การอบรมสัง่สอน	ประสทิธิป์ระสาทความรู้

ให้แก่ผู้วิจัย	และรวมถึงผู้มีพระคุณทุก	ๆ	ท่าน	ด้วยความ

รักและเคารพอย่างสูงยิ่ง
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รูปแบบการจัดการศูนย์การค้าภาคอีสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

The Organization Model of I-San Community Mall Based

on The Royal Initiated Sufficiency Economy

โชติกา	พรทินผล1,	โฆสิต	แพงสร้อย2

Chotika	Phontinpon1,	Kosit	Phaengsoi2

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศูนย์การค้าภาคอีสานและเสนอรูปแบบการ

จัดการที่เหมาะสมส�าหรับศูนย์การค้าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอีสานโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพท�าการศึกษา

จากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามใช้เครื่องมือส�ารวจการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ

แบบไม่มีส่วนร่วมการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group	 Discussion)	

พืน้ทีใ่นการวจิยั	ได้แก่	ศนูย์การค้าเสรมิไทย	คอมเพลก็ซ์จงัหวดัมหาสารคาม	และศนูย์การค้าไพรม์สแคว์	จงัหวดัร้อยเอด็	

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 คือ	 กลุ่มผู้รู้	 (Key	 Informants)	 กลุ่มผู้ปฏิบัติ	 (Casual	

Informants)	รวมทั้งสิ้น	78	คน	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยระหว่าง	เดือนกันยายน	2558	ถึง	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2560	

วเิคราะห์ข้อมลูแบบจ�าแนกข้อมลู	(Typological	Analysis)	และท�าการตรวจสอบข้อมลูโดยใช้เทคนคิการตรวจสอบข้อมลู

แบบสามเส้า	(Methodological	Triangulation)	และเสนอผลการวจิยัในรปูแบบเชงิพรรณนา	(Descriptive	Research)	

ผลการวจิยัน�าเสนอรปูแบบการจดัการทางวฒันธรรมจากการวจิยันีม้กีารจดัท�ารปูแบบการจดัการศูนย์การค้าตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีงภาคอสีาน	ทัง้หมด	องค์ประกอบเรยีกว่าโมเดลการจดัการโชตกิาโดยพฒันาขึน้มาเพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิ

ขึ้นของศูนย์การค้าที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยการสร้างความเชื่อมโยงสายสัมพันธ์	ความซื่อสัตย์	การยึดมั่นที่

ผลลัพธ์	ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมการสร้างความประทับใจ	ความเป็นเครือญาติ	และ	การเข้าถึงง่าย	ตามล�าดับนอกจาก

นั้นรูปแบบการจัดการศูนย์การค้าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอีสานยังต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นอีกหลายด้าน	

เช่น	การจัดการองค์การแบบมืออาชีพ	การมีความรู้ทั้งในด้านสินค้าและบริการและพฤติกรรมผู้บริโภค	รวมทั้งการสร้าง

ขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงานผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้ารวมทั้งกระบวนการเรียนรู้จากการ

ปฏิบตัแิละการมส่ีวนร่วมของผูใ้ห้การบรกิารด�าเนนิกจิกรรม	มคีวามสอดคล้องกบัภูมปัิญญา	วถิกีารด�าเนนิชวีติและความ

ต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่เป็นหลักอันจะน�าไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความส�าเร็จ	มั่นคง	และ

ยั่งยืนต่อไป

 ค�าส�าคัญ : การจัดการ,	ศูนย์การค้า,	แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง,	รูปแบบ

1	นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Abstract

	 The	study	the	problems	on	community	mall	management	and	offer	the	appropriate	management	

model	based	on	the	royal	initiated	sufficiency	economy	of	Thailand.	The	Qualitative	Research	was	

employed	by	education	documents	related	research.	The	instruments	used	for	data	collection	includes	

s	Observation	Form,	Interview	Form	both	structured	form	and	non-structured	form	and	Focus	Group	

Discussion.	Serm	Thai	Complex	and	Prime	Square	were	selected	to	area	study	research	with	purposive	

sampling	total	78	people	includes	Key	Informants,	Casual	Informants	and	general	informants.	Period	

to	 research	between	September,	2015	 to	February,	2017.	The	study	analyzed	and	classified	data	 

by	Typological	Analysis	and	evaluated	by	Methodological	Triangulation.	The	 result	was	presented	 

by	Descriptive	research.	The	results	were	as	follows:

	 The	development	management	model	in	this	research,	based	on	the	Royal	initiated	Project	of	

Thailand:	Community	Shopping	Mall	consists	of	7	components	called	CHOTIKA	MODEL	of	Management	

which	develop	for	solving	the	problems	of	the	shopping	mall	according	this	research.	The	model	is	

about	Connection	management,	Honorable	management,	Outcome	oriented,	Tradition,	Impression,	

Kinship	and	Available	respectively.

	 In	conclusion,	development	models	of	appropriate	Management	Model	based	on	the	royal	

initiated	 sufficiency	 economy	 needs	many	 components	 such	 as	 professional	managements,	 

the	knowledge	of	product	and	 service	 including	 to	consumer	behavior	 also	bring	 the	power	and	

motivation	to	employees	which	most	important	person	in	term	of	the	deliverer	of	service	and	product	

to	customers.	The	learning	process	from	doing	and	participation	of	service	person	comply	to	traditional	

knowledge	 and	 lifestyle	mainly	 used	on	 area	 consumer’s	 needs	 lead	 to	 the	 country’s	 economy	

development,	which	are	equilibrium,	consistency,	and	further	sustainability.

 Keywords :	Management,	Community	Mall,	royal	initiated	sufficiency	economy,	Model

บทน�า

	 จากการขยายตัวของสังคมเมืองและเศรษฐกิจ	

ท�าให้ธุรกิจศูนย์การค้ามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้น	

การก�าหนดกลยทุธ์ของธรุกจิต้องอาศยัปัจจยัหลายประการ

โดยเฉพาะการจัดการทางการตลาดของธุรกิจบริการ	

(Service	Marketing	Management;	7Ps)	ซึ่งประกอบ

ด้วย	 สินค้า	 (Product)	 ราคา	 (Price)	 ช่องทางการจัด

จ�าหน่าย	 (Place)	 การส่งเสริมการขาย	 (Promotion)	

กระบวนการ	(Process)	ลักษณะทางกายภาพ	(Physical	

Evidence)	 และบุคลากร	 (People)รวมถึงความต้องการ

ของลูกค้าตลอดจนปัญหาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

บริโภคของลูกค้า

	 ในช่วงปี	พ.ศ.	2513-2523	ได้มกีารรวมกลุม่กิจการ

ขายแบบสรรพสนิค้าหรอืการรวมกลุม่	ร้านขายปลกีเข้ามา

ไว้ด้วยกัน	ประกอบด้วย	สรรพสินค้าการขายสินค้าเฉพาะ

อย่างและการขายสินค้าประเภทต่าง	 ๆ	 มาใช้สถานที่
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เดียวกันหรืออาคารเดียวกัน	 และมีการบริหารจัดการให้มี

สิ่งอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากที่สุด	 โดยเฉพาะ

สรรพสินค้าด้านปัจจัยสี่	 สถานท่ีดังกล่าวนิยมเรียกว่า	

“ศนูย์การค้า”	ซึง่ปัจจบุนัศนูย์การค้าซึง่เป็นธรุกิจยอดนยิม

ของนกัธรุกจินกัลงทนุในยคุปัจจบุนัเพือ่ให้สนองตามความ

ต้องการของผู้บรโิภคมกีารแข่งขนัและพฒันารปูแบบธรุกจิ

การจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคมีโครงสร้างและ

รปูแบบเปลีย่นไปจากร้านค้าปลกีเดมิไปสูร่ปูแบบธรุกจิสมยั

ใหม่สินค้าส่วนใหญ่จัดบริการตามความนิยมของผู้บริโภค	

ได้แก่	เสือ้ผ้า	เครือ่งใช้ในครวัเรือน	เครือ่งเรอืน	เครือ่งไฟฟ้า	

เครื่องประดับ	เครื่องเขียน	ของเล่นเด็ก	อุปกรณ์กีฬา	และ

อาหารศูนย์การค้าบางแห่งอาจขายเฉพาะสินค้าลดราคา

โดยจัดให้มีพ้ืนทีช�าระเงินไว้ด้านหน้าปัจจัยส�าคัญอีก

ประการหนึง่	คอื	ลานจอดรถกว้างขวางสะดวกปลอดภยั	ทัง้

ชวีติและทรัพย์สนิของลกูค้า	(มะลวิลัย์	นะราธร,	2546	:12)

	 ปัจจบุนัในภาคอสีานม	ีCommunity	Mall	เปิดใหม่

อย่างต่อเนื่องมีโครงการเปิดตัวใหม่หลายโครงการ	ดังนั้น

การเปิด	 Community	Mall	 จึงเหมือนเป็นอีกทางเลือก

หนึ่งส�าหรับลูกค้าในการจับจ่ายใช้สอยซ้ือหาสินค้าและ

บรกิารรวมถงึเป็นแหล่งนดัพบปะสงัสรรค์ทีไ่ม่ต้องเดนิทาง

ไปถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่	 ๆ	 หรือแหล่งร้านค้าเขตเมือง	 

ในเขตภาคอีสาน	พบว่า	 มีโครงการ	 Community	Mall	

เกดิขึน้จ�านวน	19	โครงการ	ได้แก่	จงัหวดัขอนแก่น	จ�านวน	

5	โครงการ	จงัหวัดนครราชสมีา	จ�านวน	7	โครงการ	จงัหวดั

อุดรธานี	จ�านวน	4	โครงการ	จังหวัดอุบลราชธานี	จ�านวน	

1	โครงการ	และจงัหวดัชยัภมู	ิจ�านวน	2	โครงการ	ส่วนใหญ่

จะเกิดที่จังหวัดใหญ่	ๆ	มากกว่าจังหวัดที่มีขนาดเล็ก	เป็น

หวัเมอืงส�าคญั	และเป็นเมอืงท่องเทีย่ว	ประชากรในท้องถ่ิน

มีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยซึ่ง	Community	Mall	ใน

ภาคอีสานจะอยู่ในเขตชานเมืองที่มีชุมชน	 เนื่องจากไม่

ติดขัดกฎหมายผังเมืองและสอดคล้องกับพฤติกรรม 

ผู้บริโภคที่นิยมซื้อของใกล้บ้านมากขึ้น	รูปแบบโครงการที่

พบจะมีความแตกต่างกันระหว่างเมืองท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติและเมืองเศรษฐกิจ	 ส�าหรับในเมืองท่องเท่ียว 

ส่วนใหญ่โครงการจะตั้งอยู ่ที่ที่มีธรรมชาติล้อมรอบตึก

อาคารออกแบบในสไตล์ยุโรปเพื่อเน้นการถ่ายภาพ	 เป็น

แหล่งท่องเทีย่ว	เช่นท่ีจงัหวดันครราชสมีา	ในส่วนของเมอืง

เศรษฐกิจ	 เช่น	 จังหวัดขอนแก่น	 และจังหวัดอุดรธานี	

โครงการ	Community	Mall	จะตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมือง

การก่อสร้างอาคารจะมีรูปแบบสมัยใหม่	 สไตล์โมเดิร์น

จ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น	 ความหนาแน่นของการจราจร

ในย่านชมุชนและใจกลางเมอืงมมีากขึน้	รปูแบบการด�าเนนิ

ชีวติของผู้คนเปล่ียนไปเร่งรบีและต้องการความสะดวกมาก

ขึน้ต้นทนุการเดนิทางคือราคาน�า้มนัทีส่งูขึน้การย้ายถิน่ของ

ประชาชนจากกรุงเทพและภาคกลางเข้ามาในภาคอีสาน 

มีมากขึ้นจากผลกระทบของภัยธรรมชาติตลอดจนมุมมอง

ของธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะเปล่ียนมาใช้ภาคอีสานเป็น

ศูนย ์กลางกระจายสินค้า	 รวมไปถึงการรวมตัวของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ในอนาคตท�าให้เมือง

หรือชุมชนในภาคอีสานขยายออกไป	 และ	 Community	

Mall	เป็นธุรกิจที่มีลักษณะ	Commercial	Area	สามารถ

ตอบโจทย์ปัญหาชวีติคนเมอืง	ทีห่ลกีเลีย่งปัญหาการจราจร	

และความเร่งรบี	ไม่ต้องเข้าไปถงึห้างใหญ่	กม็สีนิค้าเหมอืน

กัน	อย่างไรก็ตามธุรกิจ	Community	Mall	ในภาคอีสาน

แตกต่างจากลกัษณะ	Community	Mall	ในกรงุเทพฯ	โดย

รูปแบบการด�าเนินชีวิตของประชาชนในต่างจังหวัดจะไม่

วุ่นวายมากเท่ากรุงเทพ	 และลูกค้ามีทางเลือกหลากหลาย	

ไม่ว่าจะเป็นห้างขนาดใหญ่	ห้างโมเดร์ินเทรด	ตลาดนดั	และ

ถนนคนเดินใกล้บ้าน	 ซึ่งเป็นธุรกิจที่คนในภูมิภาคอีสาน 

คุ้นเคย	 ท�าให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการแข่งขันที่

รุนแรงขึ้นตามการขยายตัวของเมืองและประชากรปัจจัย

ความส�าเร็จของ	 Community	 Mall	 ที่ผู้ประกอบการ 

ควรพิจารณา	 5	 ปัจจัยหลักที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ท�าเลที่ตั้ง	 

การออกแบบ	ผูบ้รหิาร	การตลาด	และเงือ่นไขด้านแผนการ

ลงทุน	 รวมทั้งธุรกิจ	 Community	 Mall	 ในภาคอีสาน

ต้องหาจดุขาย	และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทีเ่ป็น

ลักษณะเฉพาะ	 มีจุดดึงดูดลูกค้า	 ซ่ึงจะท�าให้โอกาสของ

ธุรกิจอื่น	ๆ	ในการขายมีมากขึ้น	
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	 ปัจจุบันภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดและ

จังหวัดมหาสารคามเป็นเมืองที่มีการขยายการเติบโตของ

ลักษณะสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอีกทั้งยังเป็นเมืองการ

ศึกษามีนิสิตนักศึกษานักวิชาการเดินทางมาจากต่างถิ่นทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ	เข้ามาอาศยัอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดั

มหาสารคามเป็นจ�านวนมาก	 ส่งผลให้ธุรกิจการค้าขยาย

ตัวอย่างรวดเร็ว	 ได้แก่	 ศูนย์การค้าขนาดเล็ก	 ขนาดใหญ่	

ธุรกิจโรงแรม	 ที่พัก	 รีสอร์ท	 ห้องพักรายเดือนรายวัน	 

ร้านอาหาร	และสถานบันเทิง	เพื่อสนองความต้องการของ

ลูกค้า	 ส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามมี

รายได้ทางเศรษฐกิจดีข้ึนเห็นได้จากสถิติธุรกิจการค้า

ประเภทต่าง	ๆ	ในปี	พ.ศ.	2555	จังหวัดร้อยเอ็ด	ค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด	 16,708	 ล้านบาท	 อาหารเครื่องด่ืมและยาสูบ	

5,630	 ล้านบาท	 ที่อยู่อาศัย	 อุปกรณ์	 เครื่องตกแต่งบ้าน	

และเครื่องใช้ต่าง	 ๆ	 2,676	 ล้านบาท	 เครื่องนุ่งห่มและ

รองเท้า	310	ล้านบาท	ค่ารักษาพยาบาลและรายจ่ายส่วน

บุคคล	 804	 ล้านบาท	 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง

และการส่ือสาร	 4,178	 ล้านบาท	 จังหวัดมหาสารคาม	 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 14,714	 ล้านบาท	 แยกเป็นค่าอาหาร

เครื่องดื่มและยาสูบ	5,534	ล้านบาท	ที่อยู่อาศัย	อุปกรณ์

เครื่องตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ต่าง	 ๆ	 2,325	 ล้านบาท	 

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า	352	ล้านบาท	ค่ารักษาพยาบาล

และรายจ่าย	 ส่วนบุคคล	 608	 ล้านบาท	 และค่าใช้จ่าย 

เกี่ยวกับการเดินทางและการสื่อสาร	3,331	ล้านบาท

	 ปัญหาการขาดประสบการณ์และขาดความรู	้

เนื่องจากผู ้ประกอบการบางรายท�าธุรกิจศูนย์การค้า

ขาดทุน	อันเนื่องมาจากขาดประสบการณ์	การวางแผนไม่

ด	ีขาดความรู้ด้านต่าง	ๆ 	รวมถงึการขาดกลยทุธ์ศกึษาข้อมลู

ไม่เพียงพอ	ปัญหาการเลือกท�าเลที่ตั้ง	(Location)	นับเป็น

ปัจจยัส�าคญัมากเพราะท�าเลดย่ีอมประกอบไปด้วย	ลกัษณะ

สิ่งแวดล้อมที่ดี	จ�านวนประชากร	ทางเข้าออกศูนย์การค้า

สะดวกปลอดภัย	 ป ัญหาการออกแบบหรือรูปแบบ

สถาปัตยกรรม	ซึง่สะท้อนให้เหน็ความเป็นเอกลกัษณ์	ความ

โดดเด่นทีแ่ตกต่าง	ซึง่จะเป็นจดุดงึดดูความสนใจลกูค้าหรอื

ผู้บริโภคเป็นอย่างดี	 ปัญหาความน่าเช่ือถือ	 ซึ่งเป็นปัจจัย

ส�าคญัของความไว้วางใจของผูบ้ริโภคและร้านค้าปลกี	รวม

ไปถึงแบรนด์ดังต่าง	 ๆ	 ถ้าความน่าเชื่อถือมีน้อย	 อาจจะ 

ส่งผลกระทบต่อการเข้าใช้บริการ	 ปัญหาการหาพันธมิตร	 

เช่าพืน้ทีใ่นศนูย์การค้า	เพราะผูป้ระกอบการจะต้องมคีวาม

รอบรู้ในการเลือกร้านค้าปลีก	หรือแบรนด์	(Brand)	ใดมา

เช่าพื้นที่	เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค	ปัญหา

การสร้างเงือ่นไข	เพือ่ไม่ให้ผูเ้ข้าร่วมการค้าเกดิความรูส้กึว่า

ถกูเอาเปรยีบ	ไม่ยตุธิรรม	ซึง่ผูป้ระกอบการจะต้องใช้ความ

รู้ความสามารถในการสร้างเงื่อนไขให้ยุติธรรมที่สุด	ปัญหา

ด้านการตลาด	 คือการไม่เอาใจใส่เรื่องการโฆษณาส่งเสริม

การขาย	 กลยุทธ์การตลาดต่าง	 ๆ	 เท่าที่ควร	 ปัญหาด้าน 

ผู้บริหาร	 กล่าวคือ	 ผู้บริหารมีประสบการณ์น้อยความ

เช่ียวชาญในสายงานค้าปลีก	 รวมถึงการวางกลยุทธ์ไม่ดี

ท�าให้เกิดปัญหาหลายด้าน	ปัญหาภัยธรรมชาติ	และสภาพ

อากาศ	 ในสภาวะปัจจุบันมีปัญหาภัยธรรมชาติเกิดขึ้น

รุนแรงหลายพ้ืนที่	 ท�าให้การเดินทางเข้ามาใช้บริการ

ศูนย์การค้าไม่ราบรืน่	ปัญหาด้านเศรษฐกจิ	โดยเฉพาะภาค

อีสานมีรายได้น้อยเนื่องจากภัยธรรมชาติ	 ค่าแรงต�่า

เศรษฐกจิไม่แน่นอนส่งผลให้ผูบ้รโิภคต้องเปลีย่นแปลงการ

เข้าใช้บรกิารในศนูย์การค้าน้อยลง	ปัญหาด้านเทคโนโลยทีี่

เปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน	 ซ่ึงเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น	

การบริการสะดวกรวดเร็วสินค้าหลายชนิดมีให้เลือกและ

บริการถึงบ้าน	 ส่งผลกระทบต่อศูนย์การค้าไม่น้อย	 และ

ปัญหาพฤติกรรมของผู้บริโภคเน่ืองจากปัจจัยต่าง	 ๆ	 ของ 

ผู้บริโภค	 อาทิ	 ความเป็นอยู่ดีขึ้น	 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง

อยา่งรวดเรว็	ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลี่ยนแปลง

ไปตามยคุตามสมยั	และอาจจะท�าให้ผูบ้รโิภคลดความนยิม

ในการใช้บริการศูนย์การค้าก็อาจเป็นได้

	 จากปัญหาดังกล่าว	 ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ	

ศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศูนย์การค้าภาคอีสาน	

ตามข้ันตอน	 การวางแผน	 การจัดองค์กร	 การจัดคนเข้า

ท�างาน	การก�ากับและควบคุม	เกี่ยวกับ	สินค้าและบริการ	

ตามกรอบและศกึษารปูแบบการจดัการทีเ่หมาะสมส�าหรบั
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ศนูย์การค้าตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง	แนวคดิการวจิยั

ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาปัญหาด้านจัดการของศูนย์การค้า

ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริภาคอีสาน	

	 2.		เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการท่ีเหมาะสม

ส�าหรับศูนย์การค้าตามแนวทางโครงการพระราชด�าริภาค

อีสาน

พื้นที่ที่ท�าการวิจัย

 ผู ้วิจัยได้ส�ารวจและคัดเลือกพื้นที่แบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)	โดยมีเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่ในการ

ท�าการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 เป็นศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน

	 2.	 เป็นศูนย์การค้าแบบเปิดมีสินค้าหลากหลาย

	 3.	 มีเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นศิลปะและ

วัฒนธรรมที่โดดเด่น

	 4.	 มผีูเ้ข้าร่วมธรุกจิชัดเจนสามารถติดตามประเมนิ

ผลการท�าธุรกิจได้ตามเวลาที่ก�าหนด

	 ด้วยเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงก�าหนด

พืน้ทีท่ีท่�าการวจิยัแบบเจาะจง	ได้แก่	ศนูย์การค้าไพร์มแคว	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 และศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ	์

จังหวัดมหาสารคาม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	 ได้แก่	 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

อ�าเภอต่าง	 ๆ	 และเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเขตเทศบาล

เมืองมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง

	 กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	นกัธรุกจิทีเ่ข้าร่วมโครงการศนูย์

การค้าไพร์สแคว์และศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์

จังหวัดมหาสารคาม	 ข้าราชการนักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 

นักธุรกิจ	 พ่อค้า	 ประชาชนผู้น�าท้องถิ่น	 ทั้งภาครัฐ	 ภาค

เอกชนและชุมชนนักท่องเที่ยวชาวไทย	 และชาวต่างชาต	ิ

รวมทั้งสิ้น	78	คน

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ผู้วิจัยใช้วิธีด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพราะเป็น 

การเก็บข้อมูลเชิงลึกในชุมชน	 ซึ่งต้องค้นหาความถูกต้อง

และความเชื่อถือได้ของข้อมูล	 ผู้วิจัยจึงต้องเตรียมการจัด

ท�าเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม	 ได้แก	่

แบบส�ารวจ	แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง	แบบสมัภาษณ์

แบบไม่มโีครงสร้าง	แบบสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม	แบบสงัเกต

แบบไม่มีส่วนร่วม	การจัดสนทนากลุ่ม	และการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ	 ซึ่งเครื่องมือแต่ละแบบจะต้องน�าไปใช้ในการ

เกบ็ข้อมลู	ท�าการตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นจะกระท�าตลอด

ระยะเวลาด�าเนินการวิจัยและหลังจากเสร็จส้ินการเก็บ

ข้อมลูภาคสนามแล้ว	โดยผู้วจิยัจะน�าข้อมลูทัง้หมดทีไ่ด้จาก

การบันทึกข้อมูล	 การถอดเทปจากการสัมภาษณ์	 และ

ภาพถ่ายในแต่ละครั้ง

	 โดยน�ามาจ�าแนกข้อมูล	 (Typological	Analysis)	

หรอืการจดัหมวดหมูข้่อมลู	ตามแต่ละประเภททีก่�าหนดไว้	

ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบ 

สามเส้า	(Methodological	Triangulation)	ทรงคุณ	จนัทจร	

(2549	:	5)	วเิคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์โดยการจ�าแนก

ชนิดข้อมูล	(Typological	Analysis)	คือการจ�าแนกข้อมูล

เป็นชนิด	ๆ 	(Typologies)	ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง

กันไป	 โดยการใช้วัฒนธรรมและแนวคิด	 และทฤษฎี	 เป็น

แนวทางในการวิเคราะห์	ดังนี้

	 1)	 การกระท�า	(Acts)	คอื	เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์	

หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง	 ไม่

ยาวนานหรือต่อเนื่อง

	 2)	 กิจกรรม	 (Activities)	 คือ	 เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และพิธีกรรมที่เกิด

ขึ้นในลักษณะต่อเนื่อง	และมีความผูกพันกับบุคคลบางคน

หรือบางกลุ่ม

	 3)	 ความหมาย	(Meaning)	คอื	การทีบ่คุคลอธบิาย

หรอืสือ่สารหรอืให้ความหมายเกีย่วกับการกระท�าและหรอื
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กจิกรรม	อาจเป็นการให้ความหมายในลกัษณะเกีย่วกับโลก

ทัศน์ความเชื่อ	ค�านิยาม	บรรทัดฐาน

	 4)	 ความสัมพันธ์	 (Relationship)	 คือ	 ความ 

เกีย่วโยงระหว่างบคุคลหลายคนในสงัคมทีศ่กึษาในรปูแบบ

หนึ่ง	อาจเป็นรูปของการเข้ากันได้หรือความขัดแย้งก็ได้

	 5)		การมีส่วนร่วมในกิจกรรม	(Participation)	คือ

การที่บุคคลมีความผูกพัน	และเข้าร่วมกิจกรรม	หรือมีการ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์	หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

	 6)	 สภาพสังคม	 (Setting)	 คือ	 สถานการณ์หรือ

สภาพการณ์ที่การกระท�าหรือกิจกรรมที่ท�าการศึกษา 

เกิดขึ้น

	 การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 ในการศึกษา

เรื่องนี้ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 ตามความ 

มุง่หมายของการวจิยั	โดยเรยีบเรยีงและน�าเสนอในลกัษณะ

การพรรณนาวิเคราะห์	(Descriptive	Analysis)

ผลการวิจัย

 ปัญหาของการจัดการศูนย์การค้าภาคอีสาน

 ปัญหาของการจัดการศูนย์การค้าเสริมไทยคอม 

เพลกซ์

 ปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง	 อีกทั้งการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู ้บริโภคในกระแสของ

วฒันธรรมมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	ผูป้ระกอบการต้อง

หมั่นวิเคราะห์และเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วน้ีโดย

ตลอด	โดยสามารถอธิบายโดย	สังเขปได้	ดังนี้

	 เนื่องจากการด�าเนินงานของเสริมไทยคอม 

เพล็กซ์	 ได้มีทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการ

บริหารประกอบกับประสบการณ์ในการบริหารเสริมไทย

พลาซ่า	นับหลายสิบปี	ท�าให้สามารถลดปัญหาในด้านการ

วางแผนได้มาก	แต่ก็ยังมีปัญหาด้านการวางแผนดังนี้	

	 1.	 ผู้บริโภคต้องการความหลากหลายของสินค้า

และบริการที่จัดหาให้ความท้าทายของการจัดการความ

ต้องการของผู้บริโภคแต่ละคนถือเป็นสิ่งที่ท้าทายส�าหรับ 

ผูป้ระกอบการ	ดงันัน้สิง่ทีท่�าได้	คอื	การพยายามสร้างความ

พึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการศูนย์การค้าให้ได้มากที่สุด	 โดย

ความพยายามที่ให้มีสินค้าและบริการต้องมีความหลาก

หลายและตอบสนองความต้องการได้อย่างครบครันใกล้

เคียงหรือมากกว่าความคาดหวังหรือความต้องการของ

ลูกค้าให้ได้มากที่สุด

	 2.	 ผูบ้รโิภคต้องการความคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิที่

จ่ายความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายที่บริโภคต้องการ	ไม่ได้ขึ้นอยู่

กับราคาสินค้าที่สูงหรือต�่า	 แต่หมายถึงการรับรู้ว่าราคาที่

จ่ายไปนั้น	มีความเหมาะสมหรือไม่กับจ�านวนเงินที่จ่ายไป	

โดยผู้ประกอบการจะต้องเฝ้าดูว่าการตั้งราคาของสินค้า

และบรกิารนัน้	มคีวามสอดคล้องกับการรบัรูค้วามคุม้ค่าใน

ส่วนของผู้บรโิภคมากน้อยเพยีงใด	และการควบคุมคุณภาพ

การให้บริการมีความสอดคล้องกับราคาสินค้ามากน้อย

เพียงใด	

	 3.		ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายเรื่องการ

เดนิทางและท�าเลทีต่ัง้การจดัการด้านการเดินทางและยาน

พาหนะของลูกค้าให้มีความสะดวกสบายเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ต้องค�านึงถึง	 เนื่องจากลูกค้าชองศูนย์การค้ามีความหลาก

หลายด้านการเดินทาง	 ดังน้ันท�าเลที่ตั้งจึงเป็นประเด็นที่

ต้องวางแผนและบรหิารจดัการให้มคีวามเหมาะสม	และไม่

อึดอัด	และมีความพอเพียง

	 4.		การจดัวางพืน้ทีก่ารขาย	และการจดักิจกรมให้

เหมาะสมมากทีส่ดุการจดัโซนนิง่การขายยงัไม่เป็นระเบยีบ

เรยีบร้อย	ยงัพบว่ามกีารขายสนิค้าทีอ่ยูค่นละหมวดหมู	่ซึง่

อยู่บริเวณทางเดินซึ่งเป็นผู้ค้าตั้งวางตามแต่พื้นที่จะว่าง	

ท�าให้ขาดความสวยงามและเกิดความสับสน

	 5.	 ขาดการจัดกิจกรรมดึงดูดตามเทศกาลตาราง

การจัดกิจกรรมของห้างยังไม่ชัดเจน	 ขาดส่ิงดึงดูดให ้

ผู้บริโภคตั้งใจมาใช้บริการ	 ในช่วงเทศกาล	หรือมีกิจกรรม

พิเศษ	ที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าเป้าหมาย

	 6.	 การจัดรูปแบบศูนย์การค้ายังไม่มีความเป็น

เอกลักษณ์ยังเป ็นรูปแบบที่ ไม ่มีความแตกต่างจาก

ศูนย์การค้ากระแสหลัก	 ยังเป็นห้างหรือศูนย์การค้าที่

เจ้าของเป็นคนในพื้นที่	แต่รูปแบบสากลเท่านั้น
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	 7.	 ข้อจ�ากัดด้านพ้ืนที่ใช้สอยศูนย์การค้ามีเพียง	 

2	ชั้นมีพื้นที่ให้บริการน้อย	ดังนั้นท�าให้ขาด	พื้นที่พักผ่อน

หย่อนใจเชิงวัฒนธรรม	หรือการใช้ชีวิตในลักษณะอื่น	นอก

เหนือจากการจับจ่ายใช้สอย	

	 8.	 สิ่งอ�านวยความสะดวกยังไม่ลงตัวของการจัด

วางร้านค้า	บรกิาร	และการจดัสรรพืน้ทีย่งัเป็นเพยีงพืน้ฐาน

โดยที่ไม่ได้มีแลนด์มาร์คหรือ	 สิ่งอ�านวยความสะดวกใน

หมวดหมู่ในด้านการสร้างแรงดึงดูดใจให้แก่ผู้บริโภคที่มี

ความสนใจแตกต่างเช่น	ร้านอาหารฟิตเนส

	 9.	 ขาดกจิกรรมทีเ่ป็นการผสมผสานเทศกาลหรอื

ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมการยอมรับและการรับรู้ด้านชื่อเสียง	 ไม่มีการ

วางแผนให้สอดคล้องกับวิถีอีสาน	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

วฒันธรรมท้องถ่ิน	จะมเีพยีงแต่	ปีใหม่	หรอืสงกรานต์	ดงันัน้	

จงึขาดการสอดคล้องในด้านวฒันธรรมชมุชนว่า	ผูค้นอสีาน

มีวัฒนธรรมการจับจ่ายช่วงใด	 แต่ละอาชีพในชุมชนจะมี

อ�านาจการจับจ่ายอย่างไร	ช้าราชการ	นักธุรกิจ	เกษตรกร	

จะมีการใช้จ่ายในช่วงใดของปี	 ขาดการวางแผนกิจกรรม

ร่วมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม

 ปัญหาของการจัดการศูนย์การค้า ไพรม์สแคว์

	 จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์พบข้อมูลปัญหา

ของศูนย์การค้าไพรม์สแคว์	 ถือเป็นศูนย์การค้าท่ีเปิดใหม	่

จึงมีปัญหาในด้านการจัดการศูนย์การค้า	ดังนี้	

	 1.	 จ�านวนร้านค้าที่เข้ามาเช่าพื้นที่ร้านค้าที่เข้ามา

เช่ายังมีปริมาณไม่เพียงพอ	 อีกทั้งการบริหารยอดขายของ

แต่ละผู้เช่ายังไม่สามารถท�าให้ประสบผลส�าเร็จ	 เน่ืองจาก

ปริมาณของลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าโดยเฉลี่ยมี

ปริมาณไม่เพียงพอในการสร้างยอดขายให้ผู้เช่าได้อย่าง 

ทั่วถึง

	 2.	 ค่าเช่าพืน้ทีก่ารก�าหนดราคาของสนิค้าโดยการ

ก�าหนดราคาค่าเช่าพื้นที่	ยังไม่สามารถดึงดูดใจผู้เช่าได้เท่า

ที่ควร	 เนื่องจากผู้ค้าต้องการความม่ันใจในการลงทุนเช่า

เพื่อประกอบธุรกิจ	 ถึงแม้ค่าเช่าจะมีราคาไม่สูง	 เม่ือเทียบ

กับศูนย์การค้าอื่น		ๆหากแต่ในมุมมองของผู้ประกอบการ

ยังค�านึงถึงความเป็นไปได้ของการด�าเนินกิจการอีกด้วย	

โดยผู้เช่าต้องการให้ศูนย์การค้าเป็นที่รู้จักและได้รับการ

ยอมรับและมีความนิยมในกลุ ่มผู ้บริโภคมากขึ้นจึงจะ

สามารถพิจารณาการลงทุนเช่าเพื่อด�าเนินกิจการได้

	 3.		สถานทีต่ัง้หรอืการจดัพืน้ทีบ่รเิวณการจดัทีข่าย

การวางแผนผังในการให้เช่าพื้นท่ีขายยังไม่สมบูรณ์	 อีกทั้ง

การจัดโซนต่าง		ๆ 	ยังไม่สามารถท�าได้	ท�าให้ขาดความเป็น

ระเบยีบและท�าให้เกดิความสบัสนของผูใ้ช้บรกิาร	ส่งผลให้

ภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าเกิดความไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

	 4.	 ขาดการส่งเสริมการขายในด้านโฆษณาด้วย 

งบประมาณด้านโฆษณาทางวทิยหุรอืป้ายโฆษณา	ไม่มกีาร

ส่งเสริมการขาย	 หรือท�าไปแล้วไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่

ควร	 ท�าให้ศูนย์การค้าไม่ได้รับความรู้จักในกลุ่มผู้บริโภค

และผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่	 เป็นการปิดโอกาสในการสร้างยอด

ขายเนื่องจาก	 ไม่มีส่ือที่สามารถสร้างการตัดสินใจให้เดิน

ทางมาแวะเวียนที่ศูนย์การค้าเลย

	 5.	 กจิกรรมต่าง	ๆ 	ยงัไม่สามารถด�าเนนิการได้เตม็

รปูแบบเนือ่งจากขึน้อยูก่บัตวัแปรหลายอย่าง	อาทเิช่น	การ

ประชาสัมพันธ์	และเงินเวลาของการจัด

	 6.	 ยงัไม่มกีารใช้เทคโนโลย	ีในการบรหิารงานมาก

นัก	 ส่วนใหญ่ยังเป็นการเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึกเป็น

หลัก	 ดังนั้นหากมีความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลจึง

ท�าได้ยาก

	 7.	 บคุลาการท�าหน้าทีไ่ม่ตรงกบัต�าแหน่งทีไ่ด้เรยีน

มา	ขาดความถนัด	ขาดทักษะในการประกอบ	อาชีพหรือ

ท�างานร่วมกบัคนอืน่และต้องย้ายต�าแหน่งหน้าทีเ่สมอขาด

การวางแผนพัฒนาบุคลากร	ในแต่ละต�าแหน่ง	และยังไม่มี

การก�าหนดขอบข่ายหน้าทีร่บัผดิชอบของพนกังานในแต่ละ

ต�าแหน่งไว้อย่างชัดเจนขาดความเหมาะสมกับต�าแหน่ง

หน้าที่และเป้าหมายเพ่ือใช้กระตุ้นการท�างานให้เป็นผล

ส�าเร็จ

	 8.	 การส่งเสรมิการวางแผนกระตุน้ให้คูค้่าทีจ่ะมา

เช่าพื้นท่ีปัจจุบันยังไม่มีแผนการจัดการที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

การจัดการส่งเสริมการเพิ่มจ�านวนคู่ค้า	 ดังน้ันการด�าเนิน
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การของศูนย์การค้าจะไม่มีทิศทาง	 และวัดผลการด�าเนิน

กิจการได้ยาก	 แต่ศูนย์การค้าได้เล็งเห็นความส�าคัญและ

ก�าลังด�าเนินการปรับกลยุทธ์และวางแผนต่อไป

	 9.	 ตลาดและผู ้บริโภคจะเป็นตัวแปรส�าคัญที่

ก�าหนดด้านราคาทีเ่หมาะสมขาดการศกึษาพฤตกิรรมและ

ความต้องการของผู้บริโภคสภาวะแวดล้อมทางการตลาด

จากการสังเกตพบว่าจ�านวนผู้บริการยังมีปริมาณไม่มาก	 

มีเพียงบางส่วนที่มาใช้บริการร้านกาแฟ	 ซึ่งเป็นลูกค้า

ประจ�าของร้านกาแฟเท่านั้น	ดังนั้นปัญหาของศูนย์การค้า

ในการดึงดูดความสนใจและ

	 10.	อปุสงค์ในการบรโิภคยงัถอืว่าเป็นปัญหาหลกัที่

จะต้องท�าการวางแผนปรับปรุงเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ	

และเป็นจุดท่ีดึงดูดผู้คนให้ตัดสินใจเดินทางมาใช้บริการ

ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจไม่สามารถก�าหนด

สดัส่วนของราคาให้เป็นการล่วงหน้าได้ขาดการศกึษาสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจในบางคร้ังงบประมาณท่ีใช้ในการ 

กระตุน้การท�างานของบคุลากรสงูมากหากเทยีบกบัผลของ

การจัดกิจกรรมนั้น

	 11.	ขาดการวางแผนหรอืตัง้เป้าหมายในการวดัผล

ส�าเร็จจากการลงทุนงบประมาณ

	 จากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบของศูนย์การค้าท้ัง	 

2	แห่ง	พบว่า	ปัจจยัทีเ่ป็นปัญหาทีท้่าทายคือความต้องการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคในพืน้ที	่ทัง้ในด้าน

ผลติภณัฑ์	ราคา	ท�าเล	และการส่งเสริม	อกีทัง้ยงัพบว่าการ

ผสมผสานภูมิทัศน์ของศูนย์การค้ารวมถึงการจัดหา

สาธารณูปโภคให้ครบถ้วนตอบสนองความต้องการเป็นสิ่ง

ที่ต้องค�านึงถึงอย่างมาก	 โดยการมีความซื่อสัตย์ในการ

ประกอบกิจการศูนย์การค้าท่ีต้องมีให้แก่ทั้งลูกค้าและ

พนักงาน	 ทั้งในด้านค่าตอบแทนสวัสดิการด้านรายได้ที่ 

เป็นธรรม	 และการก�าหนดราคาขายและการก�าหนดราคา

เช่าพื้นที่ที่ต้องมีความซื่อสัตย์อย่างมากต่อผู้ร่วมประกอบ

การค้าจะส่งเสริมให้การจัดการศูนย์การค้าภาคอีสานเป็น

ไปอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่องอีกด้วยการที่จะดึงดูดให้

ศูนย์การค้าได้การตอบรับนั้น	 จะต้องมีการสร้างความ

ประทับใจให้แก่ผู ้มาใช้บริการ	 โดยในการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการขายที่ยิ่งมีความสอดคล้องกับวิถีการใช้ชีวิต	

วฒันธรรม	และขนบธรรมเนยีมของพืน้ท่ี	จะต้องมกีารผสม

ผสานอย่างเหมาะสม	ในด้านการจดัการเพือ่ให้เกดิผลตอบ

รับและประแสการยอมรับที่มีเกิดขึ้นด้วย	 เพ่ือจะสามารถ

สร้างการดึงดูดแบบลึกซึ้งแบบเครือญาติเกิดขึ้นท�าให้การ

มาใช้บริการศูนย์การค้าเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตอีสาน	 คือ

การมาเยี่ยมเยือนญาติมิตรหรือการเยี่ยมยามถามข่าว	 

ซึ่งจะสามารถลดช่องว่างในใจของผู้มาใช้บริการ	 ท�าให้มี

ความเชื่อมันและไว้วางในในการมาใช้บริการด้วย	 ท�าให้ 

ผู้บริโภคมีความสะดวกใจในการเดินทางมาและรู้สึกว่า

ปลอดภัย

	 ในการวเิคราะห์ในด้านท�าเลทีต่ัง้พบว่า	ศนูย์การค้า

ควรมกีารเข้าถงึง่าย	เดนิทางสะดวก	และหาง่าย	สร้างความ

คุ้นคุยให้เกิดขึ้น	 จนได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดนัดพบของ

วถิชุีมชนอสีาน	มลัีกษณะการนดัพบของผูค้นในการประชุม	

พูดคุย	สังสรรค์	และเป็นพื้นที่ส�าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

และประกอบกิจกวัตรประจ�าวันอีกด้วย

	 ในปัญหาด้านการจดัการด้านบคุลากรจะพบปัญหา

ในด้านการจัดการหลายประเด็น	 ทั้งการจัดการปริมาณ

บุคลากรให้เหมาะสมทั้งด้านความสามารถในการท�างาน

และจ�านวนผู ้ท�างานเพื่อสร ้างความสอดคล้องของ

ศูนย์การค้า	 โดยปัญหาด้านค่าตอบแทนและการขาดแรง

จงูใจในการด�าเนนิงานของพนกังานก็เป็นปัญหาทีต้่องแก้ไข	

โดยสามารถท�าได้โดยการปลูกฟังให้พนักงานมีเป้าหมาย

และมาตรฐานการท�างานโดยยึดผลลัพธ์ของงานและท�า

หน้าท่ีในบรรลวุตัถปุระสงค์ของงานได้อย่างสมบรูณ์	เพราะ

หากสามารถท�าให้ผลลพัธ์ในส่วนงานของตนเองไม่มข้ีอผดิ

พลาดในแต่ละวนัแล้ว	ล้วนจะน�ามาซึง่ผลส�าเรจ็ของงานได้

อย่างแน่นอนผู้วิจยัจงึขอน�าเสนอโมเดลรปูแบบการจดัการ

ที่เหมาะสมส�าหรับศูนย์การค้าตามแนวทางเศรษฐกิจพอ

เพยีงภาคอสีานโดยเป็นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล	

ในการสร้างความส�าเร็จจากการด�าเนินธุรกิจตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงภาคอีสานประกอบด้วย	การสร้างความ
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เชื่อมโยงสายสัมพันธ์	 ความซื่อสัตย์	 การยึดถือผลลัพธ์	

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม	 ความประทับใจ	 ความเป็น

ญาติมิตรและการเข้าถึงได้ง่าย	 โดยผู้วิจัยเรียกโมเดลน้ีว่า	

โมเดล	 โชติกา	 (CHOTIKA	Model)	ดังภาพประกอบที่	 1	

สามารถอธิบายความหมายโดยย่อ	ดังนี้

	 1.	 Connection	คอื	การสร้างความเชือ่มโยงสาย

สัมพันธ์

	 2.	 Honorable	คือ	ความชื่อสัตย์

	 3.	 Outcome	คือ	การยึดมั่นที่ผลลัพธ์

	 4.	 Tradition	คือ	ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม

	 5.	 Impression	คือ	การสร้างความประทับใจ

	 6.	 Kinship	คือ	ความเป็นเครือญาติ

	 7.	 Available	คือ	การเข้าถึงง่าย

เพือ่ให้ทราบถงึทีม่าขององค์ประกอบของโมเดลใหม่ในการ

จัดการตามแนวทางโครงการพระราชกด�าริน้ัน	 ผู้ศึกษาจึง

ได้อธบิายความหมาย	และการได้มาจากการสมัภาษณ์และ

การสังเกตการณ์	 เพื่อพัฒนาโมเดลการจัดการน้ีข้ึนมา	 

ดังภาพประกอบที่	1

ภาพที่ 1	แสดงโมเดลโชติกา

	 Connection	 คือ	 การสร้างความเช่ือมโยงสาย

สัมพันธ์	ค�าว่า	connection	นั้น	ความหมายตรงตัวหมาย

ถงึการเชือ่มโยง	หรอืการเชือ่มต่อเข้าด้วยกนั	ในบางครัง้เรา

ยงัสามารถแปลว่าการตดิต่อ	หรอืแปลว่า	ความสัมพันธ์ก็ได้	

ใน	ภาษาไทย	ค�า	ๆ	นีบ้างทเีราเขยีนว่า	คอนเนคชัน่,	คอน

เนค็ชัน่,	คอนเนกชั่น	หรือคอนเนคชัน	ตามแต่ผู้เขียน	ซึ่งก็

ล้วนแต่หมายถงึสิง่เดยีวกนั	แต่ค�าว่า	connection	เมือ่พดู

แบบทับศัพท์แล้ว	มักจะมีความหมายพิเศษ	เช่น	รู้จักใคร

เป็นพิเศษ	หรือมีความสัมพันธ์อันดีกับใครเป็นพิเศษ	บาง

ครัง้อาจตคีวามไปได้ว่า	มเีส้นสาย	ซึง่ความจริงกไ็ม่เสมอไป	

แค่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	ช่วยเหลือเกือกูลกัน	ก็สามารถ

เรียกว่า	คอนเนคชั่น	ได้

	 Honorable	 คือ	 ความช่ือสัตย์	 ความซื่อสัตย	์ 

หมายถึง	แง่มุมหนึ่งของศีลธรรม	แสดงถึงคุณลักษณะทาง

บวกและคุณธรรม	 อาทิ	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	 ความจริงใจ	

และความตรงไปตรงมา	 พร้อมด้วยความประพฤติตรง	

ตลอดจนการงดเว้นการโกหก	การคดโกง	หรอืการลักขโมย	

เป็นต้น	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ความซื่อสัตย์ยังหมายถึงความน่าไว้

วางใจ	 ความภักดี	 ความเป็นธรรม	 และความบริสุทธิ์ใจ 

อีกด้วย	

	 Outcome	หรอื	Outcome	Orientation	คือ	เน้น

ผลงาน	 (Outcome	Orientation)	 เป็นระดับที่ผู้บริหาร

เน้นที่ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนมากกว่าเทคนิค	 หรือ

กระบวนการที่ใช้ในการด�าเนินงาน	 เน้นโดยเน้นวิธีการ

ท�างานและผลลัพธ์สุดท้ายเป็นหลกั	(Ends)	โดยการมุง่เน้น

ที่ผลงานเป็นหลักเป็นองค์ประกอบหรือรูปแบบหน่ึงใน

ทฤษฎีของวัฒนธรรมองค์กร	โดย	Robbins	and	Coulter	

(2003)	เสนอว่าวฒันธรรมองค์การขององค์การต่าง	ๆ 	อาจ

มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	 วัฒนธรรมองค์การอาจมีการ 

ปรบัเปลีย่นได้เมือ่เวลาและสถานการณ์ต่าง	ๆ 	เปล่ียนแปลง

	 Tradition	คอื	ขนบธรรมเนยีมวฒันธรรม	การรกัษา

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมรูปแบบการด�ารงชีวิตให้มี

ความสอดคล้องและสอดรับกับบริบทของสังคมที่มีการ

เปลีย่นแปลงไป	นัน้ถอืเป็นความท้าทายทีผู่ป้ระกอบการจะ

ต้องค�านงึถงึ	โดยความหมายของขนบธรรมเนยีมวฒันธรรม

จะน�าเสนอในภาพรวมความหมายและความส�าคัญต่อการ

บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางโครงการพระราชด�าริ

	 Impression	คือ	การสร้างความประทับใจ	ความ

ประทับใจคือความรู้สึกชื่นชม	 พอใจ	 ยินดี	 ซึ่งเป็นความ 

รู้สึกทางบวก	 การแข่งขันทุกวันนี้เพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อย	 ๆ	 

ผู ้ประกอบการต่างก็งัดจุดแข็งของตนออกมาต่อสู ้ไม่ 

หยุดหย่อน	 ทุ่มเททั้งเงินทั้งเวลามากมายด้วยหวังจะครอง
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ส่วนแบ่งตลาดให้ได้	 ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยได้คือการ

ครองใจลกูค้าผ่านการบรกิารอนัยอดเยีย่ม	และสร้างความ

ประทับใจการบริการจนกลับมาใช้บริการอีกและบอกต่อ

ความประทับใจนี้ไปยังกลุ่มเพื่อน	ๆ 	ก็หมายถึงความส�าเร็จ

ในการรกัษาฐานลกูค้าเดิมและขยายฐานลกูค้าใหม่อกีด้วย	

ซึ่งหมายถึงเม็ดเงินที่จะหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย	 ดังน้ัน 

ผูป้ระกอบการควรพฒันาการบรกิารลกูค้าให้ดเียีย่ม	ควบคู่

ไปกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ	โดยผู้ประกอบ

การควรเน้นพัฒนาการบริการในด้านต่าง

	 Kinship	คือ	ความเป็นเครือญาติ	เครือญาติหมาย

ถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่สร้างบทบาทและ

สถานภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวซึ่งเกิดจากสายโลหิต

หรอืจากการแต่งงาน	ความคดิเกีย่วกับระบบเครอืญาติ	เป็น

ความคดิเก่ียวกบักฎเกณฑ์การจดัระเบยีบสงัคมของมนษุย์

ขั้นพื้นฐานที่สุด	 ในคริสต์ศตวรรษท่ี	 17	 อิซิโดเร่	 เขียน

หนงัสอืเร่ือง	Etymologiae	อธบิายเกีย่วกบัค�าเรยีกชือ่ญาติ

และแบบแผนการแต่งงานของชาวโรมัน	 ในปี	 ค.ศ.	 1672	

จอห์น	ลีเดอร์เรอร์อธิบายลักษณะของกลุ่มตระกูล	การสืบ

ตระกูลข้างแม่	และการแต่งงานออกในชนเผ่าซีอวนตะวัน

ออก	ในปี	ค.ศ.	1724	เจ	เอฟ	ลาฟิตู	อธิบายระบบการจัด

ประเภทญาติในชนเผ่าอีโรควอยส	์ จนถึงคริสต์ศตวรรษที	่

19	 การศึกษาระบบเครือญาติเริ่มมีทฤษฎีชัดเจนขึ้น	 โดย

นักมานุษยวิทยาแนววิวัฒนาการได้ถกเถียงเรื่องรูปแบบ

การแต่งงานและระบบเครอืญาต	ิหลงัจากนัน้เป็นต้นมาการ

ศึกษาระบบเครือญาติก็เริ่มพัฒนาแนวคิดต่าง	 ๆ	 ขึ้น	 เช่น	

แนวคิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม	 หน้าที่นิยม	

ชาติพันธุ์	และโครงสร้างนิยม

	 Available	คือ	การเข้าถึงง่าย	การเข้าถึงบริการได้

ง่าย	 ประกอบด้วย	 ผู้ให้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้

สะดวก	 ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายจนซับซ้อนเกินไป	

ผูใ้ช้บรกิารใช้เวลารอคอยน้อย	เวลาทีใ่ห้บรกิารเป็นเวลา	ที่

สะดวกส�าหรับผู้ใช้บริการ	 และอยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการ

ติดต่อได้สะดวก

	 การเข้าถึงง่ายยังรวมถึงการท่ีมีการบริการท่ีดีและ

เป็นกันเอง	ผู้มาใช้บริการสามารถสัมผัสได้	ถึงความจริงใจ	

และตั้งใจที่จะให้บริการของพนักงาน	โดยในการที่ส่งเสริม

ให้เกิดการเข้าถึงง่ายนั้นจะสอดคล้องกับส่วนประสม

ทางการตลาดบริการของ	 Christopher	 Lovelock	 หรือ	

8P’s	จะประกอบด้วย	Place	หรือท�าเลที่ตั้ง	People	หรือ

ผูค้นท่ีท�าหน้าทีใ่ห้การบรกิาร	Process	ในการบรกิาร	และ	

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	หรอื	Physical	Evidence	และ

ท้ายสดุคอื	ประสทิธผิลและคณุภาพของงาน	Productivity	

and	Quality

อภิปรายผลการวิจัย

	 การพกัผ่อนหย่อนใจของคนไทยคนไทยชอบด�าเนนิ

ชีวิตอย่างสบายมีการพักผ่อนควบคู่กันไปกับการท�างาน	

การพกัผ่อนของคนไทยโดยเฉพาะ	การพกัผ่อนในบ้านการ

พักผ่อนหย่อนใจนอกบ้านได้แก่การดูภาพยนตร์	 ชมร้าน

สรรพสินค้าพักผ่อนหย่อนใจตามชายหาดทัศนะศึกษา

สถานทีต่่าง	ๆ 	สวนสาธารณะ	การพกัผ่อนหย่อนใจของชาว

ชนบท	อาจมกีจิกรรมสงัสรรค์ระหว่างสมาชิกในครอบครวั

และเพือ่นบ้าน	เช่น	การเล่นการพนนั	การเล่นพืน้เมอืง	เช่น

ชกัเย่อ	กระโดดเชอืก	ตะกร้อ	มวยไทย	และเล่นว่าว	คนไทย 

รกัสนกุ	ในการท�างานมกัแทรกด้วยการเล่นควบคูก่นัไป	เช่น	

การเกี่ยวข้าวก็มักมีการร้องร�าท�าเพลง	 หรือเมื่อเสร็จ

กจิกรรมหนึง่กม็กัมกีารพกัผ่อนหย่อนใจลกัษณะเช่นนีม้มีา

ตัง้แต่อดตีและปัจจบุนักย็งัคงเป็นอยู	่(พนมพร	สารสทิธิยศ.	

2552	:	79-80)

	 โดยการมศูีนย์การค้าทีเ่อือ้ต่อการด�ารงชีวติพืน้ฐาน

ของผู้คนในท้องถิน่	เป็นการตอบสนองความต้องการในการ

พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี	 ดังจะเห็นได้ว่าศูนย์การค้า

ต่างที่จะออกแบบเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ 

ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม	มากยิ่งขึ้น

	 ภายใต้หลักการส�าคัญตามแนวทางเศรษฐกิจพอ

เพียงภาคอีสานเป็นการผนวกกับจุดแข็งในด้านของ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 เชื่อมโยงกับภาคการผลิตทั้งเกษตร	

อุตสาหกรรม	และบริการอย่างเป็นระบบ	ทุนวัฒนธรรมจึง
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เปรียบเสมือน	“แก่น”	ของแนวทางโครงการพระราชด�าริ

ภาคอีสาน	 การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมท้ัง

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าและการท่องเที่ยว	หลายประเทศใน

ยุโรปและเอเชียใช้แนวความคิดนี้ในการพัฒนาและสร้าง 

ชื่อเสียงให้แก่ประเทศให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมทั้งใน 

เชงิการอนรุกัษ์และการน�าวฒันธรรมเป็นทนุเชือ่มโยงสูก่าร

การพัฒนาทัง้ทางสงัคมและเศรษฐกจิในยคุโลกาภวิตัน์เกดิ

การแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมน�ามาซ่ึงการหลั่งไหล

ของสินค้าและวัฒนธรรมจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่ง

	 การสร้างสรรค์ศูนย์การค้าแบบคอมมูนิตี้มอลล์	 

ถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงภาคอีสาน	เนื่องจากมีการผนวกเอาความโดดเด่น

ของชมุชน	ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละแหล่ง

ท่องเทีย่วทีม่นษุย์สร้างเองเข้าด้วยกนั	ท�าให้เกดิการส่งเสรมิ

รายได้ชุมชน	 และน�าเช่ือเสียงมาสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค	์

เป็นการสร้างสรรค์เศรษฐกิจตามแนวทางโครงการ 

พระราชด�าริที่ตองสนองชุมชนด้วย

	 ศูนย์การค้าแบบคอมมิวนิตี้มอลล์เป็นศูนย์การค้า 

ที่มีลักษณะของงานบริการ	 โดย	 Kotler	 (2000	 :	 198)	 

กล่าวว่า	การให้บรกิาร	คอื	การกระท�าทีห่น่วยงานแห่งหนึง่

หรือบุคคลคนหนึ่งน�าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหน่ึงหรือ

บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้และไม่ 

เป็นผลให้เกิดความเป็นเจ้าของในสิ่งใด	 ผลิตผลของการ

บรกิารอาจเกีย่วข้องหรอือาจไม่เกีย่วข้องกบัการผลติภณัฑ์

เป็นกจิกรรม	ผลประโยชน์	หรอืความพงึพอใจทีส่นองตอบ

ต่อความต้องการแก่ลูกค้า	 ทางกายภาพ	 โดยสามารถ 

สรุปลักษณะงานบริการท่ีส�าคัญของศูนย์การค้าแบบ 

คอมมิวนิตี้มอลล์	ได้	4	ประการ	ดังนี้	

	 1.	 ไม่สามารถจบัต้องได้	(Intangibility)	บรกิารไม่

สามารถจบัต้องได้	ดงันัน้กจิการต้องหาหลกัประกนัท่ีแสดง

ถงึคณุภาพและประโยชน์จากบรกิาร	ได้แก่	สถานที	่(Place)	

ต้องสามารถสร้างความเช่ือม่ัน	 และความสะดวกให้กับ 

ผู้ที่มาใช้บริการบุคคล	 (People)	 พนักงานบริการต้อง 

แต่งตวัให้เหมาะสม	บคุลกิด	ีพดูจาด	ีเพือ่ให้ลกูค้าเกดิความ

ประทบัใจและเกดิความเชือ่มัน่ว่าบรกิารจะดด้ีวยเครือ่งมอื	

(Equipment)	 อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการให้บริการ	 ต้องมี

ประสิทธิภาพให้บริการรวดเร็วและให้ลูกค้าพอใจวัสดุ

ส่ือสาร	 (Communication	 Material)	 ส่ือโฆษณาและ

เอกสารการโฆษณาต่าง	ๆ จะต้องสอดคล้องกบัลกัษณะของ

การบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกค้าสัญลักษณ	์

(Symbols)	 ชื่อ	 หรือเคร่ืองหมายตราสินค้าที่ใช้ในการ

บรกิารเพือ่ให้ผูบ้รโิภคเรยีกได้ถกูต้องและส่ือความหมายได้	

และราคา	(Price)	การก�าหนดราคา	ควรเหมาะสมกบัระดับ

การให้บริการที่ชัดเจนและง่ายต่อการจ�าแนกระดับบริการ

ที่แตกต่าง

	 2.	 ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บรกิาร	(Inseparability)	

การให้บริการเป็นทั้งการผลิต	 และการบริโภคในขณะ

เดยีวกนั	ผู้ขายแต่ละรายจะมลัีกษณะเฉพาะตวั	ไม่สามารถ

ให้คนอื่นให้บริการแทนได้	 เพราะต้องผลิตและบริโภคใน

เวลาเดียวกัน	 ท�าให้การขายบริการอยู่ในวงจ�ากัดในเรื่อง

ของเวลา

	 3.		ไม่แน่นอน	 (Variability)	 ลักษณะของการ

บริการไม่แน่นอน	ขึ้นอยู่กับผู้ขายบริการจะเป็นใคร	จะให้

บริการเมื่อใด	ที่ไหน	อย่างไร

	 4.		ไม่สามารถเกบ็ไว้ได้	(Perishability)	บรกิารไม่

สามารถเกบ็ไว้ได้เหมอืนสินค้าอืน่	ๆ ดงันัน้ถ้าลักษณะความ

ต้องการไม่แน่นอน	 จะท�าให้เกิดปัญหาหรือบริการไม่ทัน

หรือไม่มีลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการของศูนย์การค้า

นั้น	คือ	การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ	ดังนั้นการที่

จะวดัการให้บรกิารว่าจะบรรลุเป้าหมายหรอืไม่นัน้	วธิหีนึง่	

คือ	การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	เพราะ

การวัดความพึงพอใจน้ี	 เป็นการตอบค�าถามว่าหน่วยงาน

มีหน้าที่ให้บริการมีความสามารถสนองตอบต่อความ

ต้องการของประชาชนได้หรือไม่	เพียงใด	อย่างไร	หรือการ

บริการของศูนย์การค้าเป็นการปฏิบัติรับใช้เพื่อตอบสนอง

ความต้องการและความจ�าเป็นของลูกค้าหรือคนที่มาใช้

บริการ	 ซึ่งการบริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้

หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้	 แต่สามารถที่จะถูกรับรู้ใน
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เชิงความพึงพอใจและสามารถช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้

	 การวจิยัคร้ังนีเ้ป็นคณุลกัษณะของรปูแบบเป็นการ

สร้างมโนทัศน์ใหม่	 ในการน�าหลักการจัดการศูนย์การค้า

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอีสาน	 ซึ่งคลอบคลุม

การจัดการด้านบุคลากร	 งบประมาณ	 สิ่งอ�านวยความ

สะดวก	 อุปกรณ์	 รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรม	 โดยศึกษา

จากปัญหา	จดุเด่น	และการสงัเกตเพือ่น�ามาร่างเป็นโมเดล

ในการจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 โดยสร้างเป็นโมเดลที่

เรยีกว่า	โมเดลการจดัการโชตกิา	ประกอบด้วย	องค์ประกอบ

หลัก	7	ประการ	ได้แก่	การสร้างการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์	

คือ	C	=	Connection	ความซื่อสัตย์	คือ	H	=	Honorable	

การยึดมั่นที่ผลลัพธ์	คือ	O	=	Outcome	ขนบธรรมเนียม

วฒันธรรม	คอื	T	=	Tradition	การสร้างความประทบัใจคอื	

I	=	Impression	การเป็นเครือญาติ	คือ	K	=	Kinship	การ

เข้าถึงง่ายคือ	 A	 =	 Available	 โดยมีวัตถุประสงค์ว่า	 

จะสามารถน�าไปใช้ได้จรงิในการสรรค์สร้างเศรษฐกจิในการ

จัดการศูนย์การค้า	 ภาคอีสาน	 ดังได้อธิบายรายละเอียด 

มาแล้ว

	 โดยความสอดคล้องกับ	 หลักการส�าคัญของแผน

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่12	(พ.ศ.	2560-

2564)	โดยการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ	ฉบับ

ที่	12	จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ	5	ปี	ที่จะสามารถต่อย

อดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาระยะยาว

ตามยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	โดยมี	หลักการส�าคัญของแผน

พฒันาฯ	ดงันี	้1.	ยดึ	“หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”	

2.	ยึด	“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”	3.	ยึด	“วิสัยทัศน์

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี”	4.	ยึด	“เป้าหมายอนาคต

ประเทศไทยปี	 2579”	 5.	 ยึด	 “หลักการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล�้าและขับเคลื่อนการเจริญ

เติบโต	และ	6.	ยึด	“หลักการน�าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล

สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน	 5	 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็น

เป้าหมายระยะยาว”

	 นอกจากนัน้ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	

มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต	 หรือผู้บริโภค	 พยายามเริ่มต้นผลิต	 หรือ

บริโภคภายใต้ขอบเขต	ข้อจ�ากัดของรายได้	หรือทรัพยากร

ที่มีอยู่ไปก่อน	 ซ่ึงก็คือ	 หลักในการลดการพึ่งพา	 เพิ่มขีด

ความสามารถในการควบคุมการผลติได้ด้วยตนเอง	และลด

ภาวะการเส่ียงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง	

การกระเบยีดกระเสยีนจนเกนิสมควร	หากแต่อาจฟุ่มเฟือย

ได้เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ	 แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ	

มักใช้จ่ายเกินตัว	 เกินฐานะที่หามาได้เศรษฐกิจพอเพียง	

สามารถน�าไปสู่เป้าหมายของการสร้างความม่ันคงในทาง

เศรษฐกจิได้เช่	น	โดยพืน้ฐานแล้ว	ประเทศไทยเป็นประเทศ

เกษตรกรรม	เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐกิจ

การเกษตร	เน้นความมัน่คงทางอาหาร	เป็นการสร้างความ

มั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง	 จึงเป็นระบบ

เศรษฐกิจที่ช่วยลดความเส่ียง	 หรือความไม่มั่นคงทาง

เศรษฐกิจในระยะยาวได้	 เศรษฐกิจพอเพียง	 สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ	ทุกสาขา	ทุกภาคของเศรษฐกิจ	

ไม่จ�าเป็นจะต้องจ�ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร	 หรือภาค

ชนบท	แม้แต่ภาคการเงิน	ภาคอสงัหารมิทรพัย์	และการค้า

การลงทุนระหว่างประเทศ	 โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน

คือ	เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ	มีเหตุมีผล	และ

สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม

	 โดยจากการวิเคราะห์แก่นแท้ของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด�ารงอยู่

และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ	 รวมถึงระดับ

รัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศ	 ให้ด�าเนินไปใน

ทางสายกลาง	 เป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น	 และ

สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส

โลกาภิวัฒน์	และความเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.		ความพอประมาณ	หมายถงึ	ความพอดทีีไ่ม่น้อย

เกนิไปและไม่มากจนเกนิไป	โดยไม่ไปเบยีดเบยีนตนเองและ

ผู้อื่น	 เช่น	 การผลิตและการบริโภคที่อยู ่ในระดับพอ

ประมาณ

	 2.		ความมีเหตุผล	หมายถึง	การตัดสินใจเกี่ยวกับ

ระดบัความพอเพยีงนัน้	จะต้องเป็นไปอย่างมเีหตมุผีล	โดย
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พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนค�านึงถึงผลที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้น	ๆ	อย่างรอบคอบ

	 3.		ภูมิคุ้มกัน	หมายถึง	การเตรียมตัวให้พร้อมรับ

ผลกระทบ	และการเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้	โดยค�านงึ

ถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีคาดว่าจะเกิด

ขึ้นในอนาคต	 โดยมีเงื่อนไข	 ของการตัดสินใจและด�าเนิน

กิจกรรมต่าง	ๆ	ให้อยู่ในระดับที่พอเพียง	2	ประการดังนี้

	 	 3.1		 เงือ่นไขความรู	้ประกอบด้วย	ความรูเ้กีย่ว

กบัวชิาการต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องรอบด้าน	ความรอบคอบท่ีจะ

น�าความรูเ้หล่านัน้มาพจิารณาให้เชือ่มโยงกนั	เพือ่ประกอบ

การวางแผนเพื่อจะได้ระมัดระวังในการปฏิบัติ

	 	 3.2		 เงื่อนไขคุณธรรม	 ท่ีจะเป็นตัวสร้างเสริม	

อันประกอบด้วย	ความตระหนักในคุณธรรม	ความซื่อสัตย์

สุจริต	มีความอดทน	มีความเพียร	เพื่อใช้สติปัญญาในการ

ด�าเนินชีวิต

	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ท่ีทรงพระกรุณา

ปรับปรุงแก้ไขพระราชทานข้างต้น	 เป็นท่ีมาของ	 นิยาม	 

“3	ห่วง	2	เงือ่นไข”	ทีค่ณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

พอเพยีง	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ	 น�ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 อยู่ในปัจจุบัน	 ซึ่ง

ประกอบด้วยความพอประมาณ	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกัน	บน

เงื่อนไข	ความรู้และคุณธรรม

	 โดยการสร้างโมเดลการจัดการศูนย์การค้าภาค

อีสานตามแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้พัฒนา

ออกมาเป็น	โมเดล	โชติกาที่มีการน�าองค์ความรู้ของชุมชน

ท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการจัดการสร้างความยั่งยืนให้แก่

ชมุชนและเศรษฐกจิได้อย่างลงตวั	โดยสามารถแยกแยะได้	

ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	รูปแบบการจัดการศูนย์การค้าที่สอดคล้องกับ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ

ความพอประมาณ ความซื่อสัตย์	 

คือ	H	=	Honorable,	 

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม	 

คือ	T	=	Tradition,	 

การเป็นเครือญาติ	 

คือ	K	=	Kinship

ความมีเหตุผล การยึดมั่นที่ผลลัพธ ์ 

คือ	O	=	Outcome,	 

การสร้างการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์	 

คือ	C	=	Connection

ภูมิคุ้มกัน การเข้าถึงง่าย 

คือ	A	=	Available,	 

การสร้างความประทับใจ 

คือ	I	=	Impression

ความพอประมาณ	ความซื่อสัตย์	คือ	H	=	Honorable,	

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม	คือ	 T	=	 Tradition,	 การเป็น

เครือญาติ	คือ	K	=	Kinship	

ความมีเหตุผล การยึดมั่นที่ผลลัพธ์	คือ	O	=	Outcome,	

การสร้างการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์	คือ	C	=	Connection

ภมูคิุม้กนั	การเข้าถงึง่ายคอื	A	=	Available,	การสร้างความ

ประทับใจคือ	I	=	Impression

	 โดยทีม่เีง่ือนไขทัง้ด้านความรูแ้ละด้านคณุธรรมเป็น

องค์ประกอบในโมเดลการจัดการโชติกาซึ่งอยู่บนรากฐาน

ความพอเพียงทั้งในด้านความซ่ือสัตย์	 การยึดม่ันในระบบ

เครือญาติและการเทิดทูนไว ้ ซ่ึงขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรม

	 เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญาที่เป็นท้ังแนวคิด	

หลักการ	 และแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลและ

องค์กร	 โดยค�านึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของ
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ตนเอง	 และสภาวะแวดล้อม	 ความมีเหตุมีผล	 และการมี

ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง	 โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ

ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง	 ควบคู ่ไปกับการมี

คณุธรรม	ซือ่สตัย์สจุรติ	ไม่เบยีดเบยีนกนั	แบ่งปัน	ช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกัน	และร่วมมือปรองดองกันในสังคม	ซึ่งจะช่วย

เสริมสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่าง	ๆ	ของสังคม

เข้าด้วยกนั	สร้างสรรค์พลงัในทางบวก	น�าไปสูค่วามสามคัค	ี

การพัฒนาทีส่มดลุและยัง่ยนื	พร้อมรบัต่อการเปลีย่นแปลง

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้	 การน�าเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้	ต้องค�านึงถึง	4	มิติ	ดังภาพประกอบที่	2	

ภาพที่ 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3	ห่วง	2	เงื่อนไข

 ด้านเศรษฐกจิ	ลดรายจ่าย/เพิม่รายได้/ใช้ชวีติอย่าง

พอควร/คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ/มีภูมิคุ้มกัน/ไม่

เสี่ยงเกินไป/การเผื่อทางเลือกส�ารอง

 ด้านสังคม	 ช่วยเหลือเก้ือกูล/รู้รักสามัคคี/สร้าง

ความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รู้จักใช้

และจดัการอย่างฉลาดและรอบคอบ/เลอืกใช้ทรพัยากรทีม่ี

อยู่อย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด/ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อ

ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด

 ด้านวฒันธรรม รกัและเหน็คณุค่าในความเป็นไทย	

เอกลกัษณ์ไทย/เห็นประโยชน์และคุ้มค่าของภมูปัิญญาไทย	

ภมูปัิญญาท้องถิน่/รูจ้กัแยกแยะและเลอืกรบัวฒันธรรมอืน่

	 โดยเมื่อน�าโมเดลการจัดการโชติกามาท�าการ

วเิคราะห์ร่วมกบัองค์ประกอบทัง้	4	มติพิบความสมัพนัธ์ใน

การพัฒนาโมเดลดังตารางที่	2

ตารางที่ 2	โมเดลโชติกาที่สอดคล้องกับกับองค์ประกอบ

เศรษฐกิจพอเพียงในมิติ	4	ด้าน

ด้านเศรษฐกิจ การยึดมั่นที่ผลลัพธ ์ 

คือ	O	=	Outcome,

ด้านสังคม การสร้างการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์	 

คือ	C	=	Connection

ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

การเข้าถึงง่าย 

คือ	A	=	Available,	 

การสร้างความประทับใจ 

คือ	I	=	Impression

ด้านวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์	 

คือ	H	=	Honorable,	

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม	 

คือ	T	=	Tradition,	 

การเป็นเครือญาติ	 

คือ	K=	Kinship

ด้านเศรษฐกิจ การยึดมั่นที่ผลลัพธ์คือ	O	=	Outcome,

ด้านสังคม การสร้างการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์	 คือ	 C	 =	

Connection

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงง่าย

คือ	 A	 =	 Available,	 การสร้างความประทับใจคือ	 I	 =	

Impression

ด้านวัฒนธรรมความซื่อสัตย์	 คือ	 H	 =	 Honorable,	

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม	คือ	 T	=	 Tradition,	 การเป็น

เครือญาติ	คือ	K	=	Kinship

สรุปและอภิปรายผล

	 ศูนย์การค้าท่ีท�าการศึกษาในครั้งนี้ทั้ง	 2	 แห่ง	 

พบว่า	 ปัจจัยที่เป็นปัญหาท่ีท้าทายคือความต้องการตอบ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

322

สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในพื้นท่ี	 ท้ังในด้าน

ผลติภณัฑ์	ราคา	ท�าเล	และการส่งเสริม	อกีทัง้ยงัพบว่าการ

ผสมผสานภูมิทัศน์ของศูนย์การค้ารวมถึงการจัดหา

สาธารณูปโภคให้ครบถ้วนตอบสนองความต้องการเป็น 

สิ่งที่ต้องค�านึงถึงอย่างมาก	 โดยการมีความซ่ือสัตย์ในการ

ประกอบกิจการศูนย์การค้าท่ีต้องมีให้แก่ทั้งลูกค้าและ

พนกังาน	ทัง้ในด้านค่าตอบแทนสวสัดกิารด้านรายได้ทีเ่ป็น

ธรรม	 และการก�าหนดราคาขายและการก�าหนดราคาเช่า

พื้นที่ที่ต้องมีความซื่อสัตย์อย่างมากต่อผู้ร่วมประกอบการ

ค้าจะส่งเสริมให้การจัดการศูนย์การค้าภาคอีสานเป้นไป

อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่องอีกด้วย

	 การที่จะดึงดูดให้ศูนย์การค้าได้การตอบรับนั้น	 

จะต้องมีการสร้างความประทับใจให้แก่ผู ้มาใช้บริการ	 

โดยในการจัดกิจกรรมส ่งเสริมการขายท่ียิ่ งมีความ

สอดคล้องกบัวถีิการใช้ชวีติ	วฒันธรรม	และขนบธรรมเนยีม

ของพื้นที่	 จะต้องมีการผสมผสานอย่างเหมาะสม	 ในด้าน

การจัดการเพื่อให้เกิดผลตอบรับและประแสการยอมรับที่

มเีกดิข้ึนด้วย	เพือ่จะสามารถสร้างการดงึดดูแบบลกึซึง้แบบ

เครือญาตเิกดิขึน้	ท�าให้การมาใช้บรกิารศนูย์การค้าเป็นส่วน

หนึง่ในวถิชีวีติอสีาน	คอืการมาเยีย่มเยอืนญาตมิติรหรอืการ

เยี่ยมยามถามข่าว	 ซึ่งจะสามารถลดช่องว่างในใจของผู้มา

ใช้บริการ	 ท�าให้มีความเช่ือมันและไว้วางในในการมาใช้

บริการด้วย	ท�าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกใจในการเดินทาง

มาและรู้สึกว่าปลอดภัย

	 ในการวเิคราะห์ในด้านท�าเลทีต่ัง้พบว่า	ศนูย์การค้า

ควรมกีารเข้าถงึง่าย	เดินทางสะดวก	และหาง่าย	สร้างความ

คุ้นคุยให้เกิดขึ้น	 จนได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดนัดพบของ

วถิชุีมชนอสีาน	มลีกัษณะการนดัพบของผูค้นในการประชุม	

พูดคุย	สังสรรค์	และเป็นพื้นที่ส�าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

และประกอบกิจกวัตรประจ�าวันอีกด้วย

	 ในปัญหาด้านการจดัการด้านบคุลากรจะพบปัญหา

ในด้านการจัดการหลายประเด็น	 ท้ังการจัดการปริมาณ

บุคคลากรให้เหมาะสมท้ังด้านความสามารถในการท�างาน

และจ�านวนผู้ท�างานเพื่อสร้างความสอดคล้องของศูนย ์

การค้า	 โดยปัญหาด้านค่าตอบแทนและการขาดแรงจูงใจ

ในการด�าเนนิงานของพนักงานกเ็ป็นปัญหาทีต้่องแก้ไข	โดย

สามารถท�าได้โดยการปลูกฟังให้พนักงานมีเป้าหมายและ

มาตรฐานการท�างานโดยยึดผลลัพธ์ของงานและท�าหน้าท่ี

ในบรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้อย่างสมบูรณ์	 เพราะหาก

สามารถท�าให้ผลลัพธ์ในส่วนงานของตนเองไม่มีข้อผิด

พลาดในแต่ละวนัแล้ว	ล้วนจะน�ามาซึง่ผลส�าเรจ็ของงานได้

อย่างแน่นอน

	 การพฒันารปูแบบการจดัการตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียงที่เสนอจากการศึกษาครั้งน้ีเป็นเพียงการน�าเสนอ

จากกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

ดังนั้น	 จึงต้องท�าการศึกษาเพิ่มเติมในการน�าไปใช้จริง 

เพื่อสร้างการพัฒนาแบบยั่งยืนและพอเพียงตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงต ่อไป	 โดยที่ควรท�าการศึกษาใน 

เชิงปริมาณและน�ารูปแบบการจัดการไปศึกษาเพ่ิมเติม 

ในรายละเอียดและน�าไปสู่การออกแบบแผนปฏิบัติงานที่

ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ควรมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมใน

ศูนย์การค้าโดยควรมีการน�าเอาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

จัดการภูมิปัญญาและวิถีในการด�าเนินชีวิต	 และจัดการ

พฒันาแหล่งเรียนรูท้างวฒันธรรมในระดบับคุคลให้มคีวาม

ความสามารถ	 รู้จักการวางแผนแบบมีส่วนร่วม	 มีความ

รอบคอบในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ

	 	 1.2	 ควรน�าโมเดลการจัดการเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ไปทดลองใช้จริงในการจัดการศูนย์การค้า

	 2.		ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมกีารวจิยัในเชิงปริมาณเพือ่ศึกษาการ

จดัการศูนย์การค้าหรือการทดสอบโดยใช้สถติเิพือ่หาความ

ส�าคัญและอิทธิพลของแต่ละองค์ประกอบขอโมเดล

	 	 2.2	 ควรมีการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคและ

วัฒนธรรมการจัดการที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้ใช้
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บริการเพื่อประกอบการวางแผนการจัดการให้สอดคล้อง

กับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้บริโภค

เอกสารอ้างอิง

มะลวัิลย์	นะราธร.	(2546).	พฤตกิรรมและปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อการให้บรกิารห้างร้อยเอด็พลาซ่า ของ ลกูค้าในจงัหวดั 

 ร้อยเอ็ด. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

ทรงคุณ	จันทจร.	(2549).	การวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม.	มหาสารคาม	:	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน.

พนมพร	สารสิทธิยศ.	(2552).	ผู้ไทย : แนวทางการจัดการหมู่บ้าน วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (โฮมสเตย์) จังหวัด 

 มุกดาหาร.	(วิทยานิพนธ์ศิลปมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

Kotler,	P.	(2000).	Marketing Management :	(10th	ed).	New	Jersey	:	Prentice-Hall,	Inc.,



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

324

การวิเคราะหข์้อความวิสัยทัศน์การด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

An Analysis of Vision Statements of Provincial Administrative 

Organizations

สุธิดา	อุ่นสนธิ์1,	กฤชวรรธน์	โล่ห์วัชรินทร์2

	Sutida	Unsonte1,	Grichawat	Lowatcharin2

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อความวิสัยทัศนข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง	76	แห่งใน

ประเทศไทย	 การวิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 และเป็นการวิจัยแบบกรณีศึกษาหลายกรณีแบบองค์รวม	

(Holistic	Multiple	Case	Study)	อันประกอบไปด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัย

เชงิเอกสาร	(Documentary	Research)	จากแหล่งข้อมลูเอกสารขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558,	แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา	ประจ�าปีงบประมาณ	2558-2562,	 และแผนพัฒนา	 3	ปี	 ประจ�าปีงบประมาณ	2558-2560	ผลการศึกษา 

พบว่า	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งมีการก�าหนดข้อความวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันบางแห่งมีการก�าหนดข้อความ

วสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน	แสดงถึงทศิทางในการขับเคลือ่นองค์กรไปสูจ่ดุหมายปลายทาง	บางแห่งมกีารก�าหนดข้อความวสิยัทัศน์

ที่คลุมเครือ	 และไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้อความวิสัยทัศน์ทั้งหมดสามารถน�ามาแบ่งกลุ่มได้	 10	 กลุ่ม	 

โดยเรียงล�าดับกลุ่มการพัฒนาท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความส�าคัญมากไปน้อย	 ดังนี้	 กลุ่มที่	 1)	 เมืองน่าอยู	่ 

กลุ่มที่	2)	การท่องเที่ยว	กลุ่มที่	3)	การศึกษา	กลุ่มที่	4)	เศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มที่	5)	ชุมชนเข้มแข็ง	กลุ่มที่	6)	เกษตรกรรม	

กลุ่มที่	7)	ธรรมาภิบาล	กลุ่มที่	8)	ประชาคมอาเซียน	กลุ่มที่	9)	บริการสาธารณะ	และกลุ่มที่	10)	วัฒนธรรมประเพณี	

 ค�าส�าคัญ :	วิสัยทัศน์,	การปกครองท้องถิ่น,	องค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัด	

Abstract

	 The	objective	of	this	research	was	to	analyze	the	vision	statements	of	all	provincial	administrative	

organizations	(PAOs)	in	Thailand.	It	employed	aholistic	multiple	case	study	design	and	used	an	inductive	

analytical	technique	to	find	common	characteristics,	form	categories,	and	derive	conclusions.	Data	

were	collected	 from	public	documents	 related	to	PAOs’	strategic	plans,	 including	monitoring	and	

evaluation	reports	of	the	PAOs’	2015	development	plans,	strategic	development	plans	(2015-2019),	

1	นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2	Corresponding	author;	อาจารย์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	และนักวิจัยกลุ่มวิจัยการบริหารกิจการท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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and	three-year	development	plan	(2015-2017).	The	findings	show	that	the	PAOs	have	a	wide	variety	

of	vision	statements—some	are	clear	and	aspirational	while	others	are	vague	and	inconsistent	with	

development	strategies.	Based	on	their	foci,	vision	statements	of	the	PAOs	can	be	classified	into	ten	

groups:	Group	1	Liveable	City,	Group	2	Tourism,	Group	3	Education,	Group	4	Sufficiency	Economy,	

Group	5	Strong	Community,	Group	6	Agriculture,	Group	7	Good	Governance,	Group	8	ASEAN	Community,	

Group	9	Public	Services,	and	Group	10	Culture	and	Traditions.	It	is	also	found	that	the	great	majority	

of	the	PAOs’	vision	statements	fall	into	Group	1.	

 Keywords : vision,	local	government,	provincial	administrative	organization

บทน�า

	 การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นเป็นแนวทางส�าคัญ

ประการหนึ่งที่รัฐบาลนานาประเทศท่ัวโลกใช้เป็นกลไกใน

การจัดท�าบริการสาธารณะให้สอดคล้องคล้องกับสภาพ

พื้นที่	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 และความต้องการของ

ประชาชนในชมุชนท้องถิน่ทีม่สีภาพแตกต่างกนัออกไป	ใน

ปัจจุบันประชาชนมีความหลากหลายทางด้านสังคมและ

วัฒนธรรม	 รวมทั้งมีความคาดหวังจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น	 

ในขณะที่รัฐบาลมีขีดความสามารถและทรัพยากรท่ีมีอยู่

อย่างจ�ากดัในการตอบสนองต้องการท่ีเกิดขึน้ในแต่ละท้อง

ถิน่	การกระจายอ�านาจเป็นการให้อ�านาจการตดัสนิใจของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการในด้านต่าง	ๆ 	ได้แก่	

การบริหารงานบุคลากร	งบประมาณ	เทคโนโลยี	ที่เหมาะ

สมให้ท้องถิน่	การกระจายความรบัผดิชอบต่อภารกจิหน้าที่

ระหว่างรัฐกับผู้บริหารท้องถ่ินและประชาชน	 รวมท้ังการ 

กระจายความพร้อมท่ีมีอยู ่ในส่วนกลางให้กับท้องถิ่น	 

เพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่ท้องถิ่น	 ท�าให้ท้องถิ่นมี

ความเข้มแข็ง	 สามารถบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	(นครินทร์	เมฆไตรรัตน์	และคณะ,	2546)

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ระดับบน	(upper	tier)	ที่จัด

ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 

พ.ศ.	2540	เพือ่กระจายอ�านาจการบรหิารราชการแผ่นดิน

จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมายังส่วนท้องถ่ิน	 อบจ.	 

มีเขตพื้นที่รับผิดชอบที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล 

ทั้งจังหวัดและมีบทบทหน้าที่ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ซึ่งเป็นแผน

พฒันาเศรษฐกจิและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ที่ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่สอดคล้องกับแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 แผนพัฒนาจังหวัด	

แผนพัฒนาอ�าเภอ	 และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น	 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	2558)

	 วิสัยทัศน์	 (vision)	 เป็นภาพความส�าเร็จที่องค์กร

ต้องการจะเป็นหรือปรารถนาให้เกดิขึน้ในอนาคต	และเป็น

ข้อความซึ่งก�าหนดทิศทางของพันธกิจ	 วิสัยทัศน์ที่ดีต้อง

ระบุภาพในอนาคตได้ชัดเจน	สร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้

ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัองค์การเกดิแรงบนัดาลใจอยากปฏิบตัิ

งานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์	 (Kirkpatrick,	 Wofford,	 &	

Baum,	2002;	กรมวชิาการ,	2540)	วสิยัทศัน์มคีวามส�าคญั

มากในการปฏิบัติหรือการบริหารงานเพราะวิสัยทัศน์เป็น

ทิศหรือจุดมุ่งหมายที่ทุกคนในองค์การตั้งไว้เพื่อให้การ

ปฏิบตังิานบรรลุเป้าหมายนัน้ให้มากทีสุ่ด	วสัิยทศัน์ทีด่ต้ีอง

เป็นข้อความที่แสดงถึงภาพอนาคตขององค์การได้ชัดเจน	

สามารถวัดและมองเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม	

และต้องเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและผู้ร่วม

งานทกุคน	ไม่ใช่เป็นความฝันเพียงแค่ผู้บรหิารเพยีงคนเดยีว	
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(เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	2541)

	 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องยังไม่พบหลัก

ฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัทีไ่ด้มกีารด�าเนนิการสร้างวสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์

การพัฒนาไว้อย่างชัดเจน	 แต่การน�าไปสู่กระบวนการการ

ปฏิบัติ	 ยังมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่ง	 ท่ีไม่

สามารถด�าเนินการพัฒนาท้องถิ่นไปถึงจุดมุ่งหมายตาม

ข้อความวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนที่ก�าหนดไว้ได้

เหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 จึงน�าไปสู่ประเด็นการศึกษาและ

วเิคราะห์วสิยัทศัน์ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	โดยองค์

ความรูท้ีไ่ด้จะใช้เป็นแนวทางพฒันางานขององค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัด	 ให้บรรลุและครอบคลุมตามวิสัยทัศน์และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก�าหนดไว้ให้มากที่สุด	ซึ่งจะส่งผล

ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

หน่วยงานภาครัฐต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพือ่ศกึษารวบรวมและวเิคราะห์ข้อความวสิยัทศัน์

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. แนวทางการศึกษาวิจัย

	 	 เนือ่งจากการศกึษาคร้ังนี	้มวีตัถุประสงค์เชิงสืบ

เสาะ	(Exploratory)	และด�าเนนิการศกึษาองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดในประเทศไทย	ทั้ง	 76	 แห่ง	 ผู้วิจัยจึงเลือกใช้

การวจิยัแบบกรณศึีกษาหลายกรณแีบบองค์รวม	(Holistic	

Multiple	Case	Study)	โดยเน้นการวิเคราะห์แบบอุปนัย	

(Inductive	Analysis)	 ซึ่งเป็นการพิจารณาข้อมูลทั้งหมด	

เพื่อมองหาความเหมือนหรือลักษณะร่วมบางอย่างของ

ข้อมลู	แล้วน�าลกัษณะร่วมนัน้มาสร้างกลุม่ข้ันมา	เพือ่น�าไป

สูก่ารสรปุปรากกฎการณ์ทีเ่กดิขึน้	ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากเอกสารทางราชการต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 รายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2558-2564	 และแผน

พัฒนา	3	ปี	ประจ�าปีงบประมาณ	2558-2560	

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยนี้	 เลือกการ

วเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Data	Analysis)	

ใช้เพือ่วเิคราะห์ว่าข้อมลูวสิยัทศัน์	ทีไ่ด้จากการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล	 สอดคล้องแตกต่างหรือขัดแย้งกับ	 แนวความคิด	

ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น	

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 การสร้างวิสัยทัศน์	 และการ

จดัการเชิงกลยทุธ์	หรอืไม่และอย่างไร	เพือ่น�ามาเป็นข้อมลู

ในการศึกษาวิเคราะห์	 โดยได้ด�าเนินการตาม	 Creswell	

(2013)	ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์	ดังนี้	

	 	 2.1	 การจัดหมวดหมู ่ของข ้อมูล	 (Data	

Management)	

	 	 2.2	 การอ ่านและทบทวนข ้อมูล	 (Data	

Reading	and	Memoing)	

	 	 2.3	 การอธิบาย	 การจัดหมวดหมู่และการ

ตคีวามหมาย	(Describing,	Classifying,	and	Interpreting)

โดยยึดการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่

ก�าหนด

ผลการวิจัย

	 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดมีข้อความวิสัยทัศน์การด�าเนินงานที่แตกต่าง

กัน	 (ตารางที่	 1)	 บางแห่งมีการก�าหนดข้อความวิสัยทัศน์ 

ที่ชัดเจน	 แสดงถึงทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุด

หมายปลายทาง	สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้	และมีความ

สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	 

บางแห่งมีการก�าหนดข้อความวิสัยทัศน์ที่คลุมเครือ	 ไม่มี

ความชัดเจน	 และไม่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

พฒันา	บางแห่งมข้ีอความทีย่าวมาก	แต่ไม่สามารถสะท้อน

ภาพที่องค์การต้องการจะเป็นในอนาคต	และบางแห่งเป็น

ข้อความวิสัยทัศน์แบบสั้น	ๆ	แต่สามารถสื่อสารถึงภาพใน

อนาคตขององค์การได้อย่างชดัเจน	ข้อความวสิยัทศัน์ทีย่าว
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ที่สุดคือของ	อบจ.สระบุรี	ที่มีความยาว	300	อักขระ	(รวม

วรรค)	ส่วนข้อความวิสยัทศัน์ทีส่ัน้ทีส่ดุคอืของ	อบจ.บงึกาฬ	

ที่มีความยาว	25	อักขระ

ตารางที่ 1	ข้อความวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

อบจ. วิสัยทัศน์

กระบี่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	เสริมสร้าง	ธรรมาภิบาล	พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

กาญจนบุรี เศรษฐกจิยกระดบั	คณุภาพชวีติได้มาตรฐาน	การบรหิารมธีรรมาภบิาล	โครงสร้างพืน้ฐานครบ

ครัน	ก้าวทัน	AEC

กาฬสินธุ์ คุณภาพชีวิตดี	 วิถีพอเพียง	 คู่เคียงวัฒนธรรม	 มุ่งน�าการศึกษา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 ไม่ยุ่ง

เกี่ยวยาเสพติด

ก�าแพงเพชร ท้องถิ่นน่าอยู่	คู่เกษตรปลอดภัย	และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ขอนแก่น องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	มุง่มัน่พัฒนาขอนแก่นให้น่าอยู	่สู่การพฒันาทีด่แีละยัง่ยนื

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และการบริหารจัดการที่ดี

จันทบุรี	 พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง	พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ฉะเชิงเทรา สงัคมคณุธรรม	ชมุชนเข้มแขง็	ท้องถิน่ผาสกุ	เกษตรและอตุสาหกรรมก้าวไกล	ท่องเทีย่วสขุใจ	

ธ�ารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ชลบุรี เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วนสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวครบ

วงจร	ทีไ่ด้มาตรฐานสากลและพฒันาเศรษฐกิจ	การศึกษา	กฬีา	สุขภาพ	ส่ิงแวดล้อมแบบบรูณ

าการโดยท้องถิ่นเป็นกลไกส�าคัญ	เพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชัยนาท พัฒนาสังคม		ส่งเสริมการศึกษา		เศรษฐกิจก้าวหน้า		ใส่ใจทรัพยากร		บริหารตามนโยบาย

ชัยภูมิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	เป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

ชุมพร องค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบูรณาการ	การจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ

เชียงราย เชียงรายเมืองน่าอยู่	ประตูทองสู่อาเซียน

เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่	ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

ตรัง การศึกษาก้าวไกล	 ใส่ใจโครงสร้างพื้นฐาน	 การเกษตรยั่งยืน	 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 คนมี

คุณภาพ

ตราด เป็นองค์กรที่มีการจัดเก็บบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	สังคมอยู่ดี

มีสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้	 มีเทคโนโลยี	 และนวัตกรรมทันสมัย	 ภายใต้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นประตูทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอินโดจีนอย่างยั่งยืน

ตาก องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดตาก	เป็นศนูย์กลางการพฒันา	โดยยดึหลักบริหารกิจการบ้านเมอืง

ที่ดี	เพื่อประโยชน์สุขของชาวจังหวัดตาก
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ตารางที่ 1	(ต่อ)

อบจ. วิสัยทัศน์

นครนายก นครนายก	เมืองน่าอยู่	น่าท่องเที่ยว	จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

นครปฐม นครปฐมเมืองน่าอยู่	 ชุมชนเข้มแข็ง	 แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย	 มีแหล่งท่องเที่ยวและส่ิง

แวดล้อมดี	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน

นครพนม สังคมดี	มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง	เมืองท่องเที่ยว

นครราชสีมา การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน	การบริหารคุ้มค่า	เศรษฐกิจก้าวหน้า	คุณภาพชีวิตดี	กีฬา

สู่สากล	ประชาชนมีส่วนร่วม

นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช	จังหวัดน่าอยู่ที่สุด

นครสวรรค์ นครสวรรค์เมืองน่าอยู่	เชิดชูวัฒนธรรม	บึงบอระเพ็ดตระการตา	น�้าท�าไร่นาพอเพียง

นนทบุรี เมืองแห่งการศึกษา	เมืองแห่งคุณภาพชีวิต	และสิ่งแวดล้อม

นราธิวาส องค์กรก้าวหน้า	บริการสาธารณะครอบคลุม	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดี

น่าน น่าน	เมืองแห่งปัญญา	ประชาคมเข้มแข็ง	แหล่งอารยธรรม	เกษตรกรรมยั่งยืน

บึงกาฬ เมืองน่าอยู่	อย่างยั่งยืน

บุรีรัมย์ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น	เกษตรกรรมล�้าหน้า	กีฬาเป็นเลิศ	ก่อเกิดคุณภาพชีวิต

ที่ดี	มีหลักธรรมาภิบาล	บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

ปทุมธานี ปทุมธานีเป็นเมืองน่าอยู่	 ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	ด�ารงศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว	น�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี

ส่วนร่วมในการบริหารงาน	น�าไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ปราจีนบุรี ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่	ส่งเสริมการศึกษา	พัฒนาคุณภาพชีวิต	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัตตานี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 ด้วยความเสมอภาค	 เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง

พระนครศรีอยุธยา พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง	น�าการท่องเที่ยว	เกษตรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	มุ่งสู่คุณภาพชีวิต

ที่ดี

พะเยา เมอืงน่าอยู	่ชมุชนเข้มแขง็	ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่	ีมอีงค์ความรู	้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

พังงา เมืองน่าอยู่	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ประชาชนมีสุข

พัทลุง จังหวัดพัทลุง	 เป็นเมืองศูนย์กลางการเกษตร	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดดเด่น	สังคมเข้ม

แข็ง	คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พิจิตร พิจิตรเมืองน่าอยู่	 คู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง
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ตารางที่ 1	(ต่อ)

อบจ. วิสัยทัศน์

พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	องค์กรแห่งการพัฒนา	เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

เพชรบุรี เพชรบรุเีป็นเมืองน่าอยู	่เป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่ว	ประชาชนมอีาชีพมัน่คงและเข้าถงึบริการ

ศึกษา	มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

เพชรบูรณ์ ท้องถิ่นก้าวหน้า	การศึกษาก้าวไกล	ใส่ใจคุณภาพชีวิต	เศรษฐกิจยั่งยืน

แพร่ เมืองแห่งการเรียนรู้	คู่คุณภาพชีวิตที่ดี	มีความรักในถิ่นก�าเนิด	เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา

ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	บริการงานด้วยหลักธรรมาภิบาล	บริการประทับใจ	เพื่อน�า

ภูเก็ตไปสู่เมืองน่าอยู่	คู่คุณธรรม

มหาสารคาม ประชาชนมีการศึกษาและพึ่งพาตนเองได้	ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง	และบริหารจัดการได้อย่าง

ยั่งยืน

มุกดาหาร สงัคมน่าอยู	่การศกึษาก้าวไกล	เสรมิสร้างเศรษฐกจิเกษตรและการท่องเทีย่วชายโขงเชือ่มโยง

สู่อาเซียน

แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอนก้าวหน้า	การศึกษาสร้างคน	เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง	เมืองแห่งวัฒนธรรม

ยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	เป็นผู้น�าการพัฒนาท้องถิ่น	เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน

ยะลา พัฒนาองค์กร	พัฒนาคุณภาพชีวิต	พัฒนาเศรษฐกิจ	สู่ประชาคมอาเซียน

ร้อยเอ็ด โครงสร้างพื้นฐาน	บริการสาธารณะเด่น	เน้นการศึกษา	กีฬา	 ประเพณี	 สุขภาวะดีถ้วน

หน้า	น�าพาเศรษฐกิจพอเพียง

ระนอง เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถ่ิน	 ให้ระนองก้าวหน้าไปด้วยกัน	 โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ระยอง ระยองเมืองน่าอยู่	 เกษตรคุณภาพ	ท่องเที่ยวอนุรักษ์	 อุตสาหกรรมเป็นมิตร	ภายใต้แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง

ราชบุรี เมอืงน่าอยู	่เกษตรสูส่ากล	ชมุชนเข้มแขง็	ส่งเสรมิคณุภาพชวีติใส่ใจสิง่แวดล้อม	พร้อมส่งเสรมิ

การศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ลพบุรี ลพบุรีน่าอยู่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ล�าปาง องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ล�าพูน องค์การที่มุ่งพัฒนา	ชาวประชามีส่วนร่วม	เป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจ	เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

เลย บ้านเมืองน่าอยู่ประตูการค้าชายแดน	ชุมชนเข้มแข็ง	ขจัดความยากไร้

ศรีสะเกษ สร้างสงัคมมีสขุ	ส่งเสรมิการค้าชายแดนและการท่องเทีย่วพฒันาการศกึษาท้องถิน่ได้มาตรฐาน

สกลนคร สกลนครถิ่นน่าอยู่	มุ่งสู่นวัตกรรม	รองรับ	AEC	ต้นแบบน�าเศรษฐกิจพอเพียง
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สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจ	การศึกษา	การคมนาคมขนส่ง	การท่องเที่ยวและการกีฬา	เป็นเมืองน่า

อยู่	สังคมเป็นสุข	และเป็นประตูสู่อาเซียน

สตูล เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	เกษตรเพิ่มมูลค่า	สังคมพัฒนา	ก้าวหน้าสู่สากล

สมุทรปราการ ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกด้าน	 ประสานการพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์	 ก้าวทันประชาคม

อาเซียนและสากลอย่างยั่งยืน

สมุทรสงคราม เมืองน่าอยู่	คู่วัฒนธรรม	ส่งเสริมการศึกษา	สร้างคุณภาพชีวิต	อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงก้าว

สู่ประชาคมอาเซียน

สมุทรสาคร เมืองน่าท�างาน	บ้านน่าอยู่อาศัย	ก้าวไกลด้วยการศึกษา	พัฒนาอย่างยั่งยืน

สระแก้ว การคมนาคมสะดวก	ประชาชนมีคุณภาพ	ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตรเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สระบุรี องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระบรุ	ีจะเป็นหน่วยงานส่งเสรมิการศึกษาท�านบุ�ารงุศาสนา	ฟ้ืนฟู

อนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมส่งเสรมิแหล่งท่องเทีย่ว	พฒันาอาชพี	สร้างสขุภาพด	ีเพิม่ความปลอดภยั

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 พัฒนาสาธารณูปโภคครบครันตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีอยู่ดีมีสุข

สิงห์บุรี สิงห์บุรีคนดีเมืองน่าอยู่

สุโขทัย สุโขทัย	เมืองร่มเย็น	สังคมเข้มแข็ง	เศรษฐกิจก้าวไกล	การท่องเที่ยวยังยืน

สุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินชั้นน�าทางด้านการ

ศึกษา	การท่องเที่ยว	การกีฬา	และเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ

สุราษฎร์ธานี องค์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นเมืองที่น่าอยู่	สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

สุรินทร์ วัฒนธรรมน�าวิถี	เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ	เปิดประตูสู่สากล	พัฒนาคนสู่ความพอเพียง

หนองคาย เป็นท้องถิ่นที่มีชุมชนเข้มแข็ง	และมีการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

หนองบัวล�าภู เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้	ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

อ่างทอง ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่	น่าเที่ยว	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สดใส	แหล่งอาหารปลอดภัย	ภายใต้

การบริหารจัดการที่ดี

อ�านาจเจริญ อ�านาจเจรญิเมอืงน่าอยูอู่ข้่าวหอมมะลลิ�า้ค่าเน้นการศกึษา	กฬีา	ศาสนาและวฒันธรรมน้อมน�า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อุดรธานี เมืองน่าอยู่	ประตูอินโดจีน	ถิ่นมรดกโลก

อุตรดิตถ์ เมืองแห่งการพัฒนา		คู่คุณภาพชีวิตที่ดี		ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

อุทัยธานี ชาวอุทัยธานี	กินดีอยู่ดี	สังคมดี	สิ่งแวดล้อมดี

อุบลราชธานี เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น	ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน
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	 ผลจากการวเิคราะห์ข้อความวสิยัทศัน์	สามารถน�า

มาแบ่งกลุม่ข้อความวสิยัทศัน์การด�าเนนิงานตามทีป่รากฏ

ในวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ได้	 10	 กลุ่ม	

โดยเรยีงล�าดบักลุม่การพฒันาทีอ่งค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	

ให้ความส�าคญัมากไปน้อย	ดงัปรากฏในภาพที	่1	และมรีาย

ละเอยีดดงัต่อไปนี	้พงึสงัเกตว่าข้อความวสิยัทศัน์ของ	อบจ.	

หนึ่งแห่งอาจมีเนื้อหาครอบคลุมในหลายกลุ่มก็ได้

ภาพที่ 1 แสดงกลุ่มข้อความวิสัยทัศน์การด�าเนินงานตามที่ปรากฏในวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 1.  กลุ่มเมืองน่าอยู่	 กลุ่มน้ีจะให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์

แบบ	 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี	 ด ้วยการมีระบบ

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ	 และบริการสาธารณะที่มี

ประสิทธิภาพชุมชนมีความสงบสุข	 ปลอดภัย	 และ

ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีโดยวิสัยทัศน์ของกลุ่มนี้มีค�าว่า	

เมืองน่าอยู่,	 บ้านเมืองน่าอยู่,	 ชุมชนน่าอยู่	 ท้องถิ่นน่าอยู่,	

จังหวัดน่าอยู่,	 จังหวัดน่าอยู่ท่ีสุด	 คุณภาพชีวิตท่ีดี,	 เมือง

แห่งคณุภาพชวีติ,	เมอืงร่มเยน็ก่อเกดิคณุภาพชวีติทีด่,ี	ใส่ใจ

คุณภาพชีวิต,	คู่คุณภาพชีวิตที่ดี,	พัฒนาคุณภาพชีวิต,	เพื่อ

ชีวิตที่มีคุณภาพ	อบจ.	ที่มีข้อความวิสัยทัศน์อยู่ในกลุ่มนี้มี

จ�านวนทั้งสิ้น	55	แห่ง	ได้แก่	กระบี่	กาญจนบุรี	กาฬสินธุ์

ก�าแพงเพชร	ขอนแก่น	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ชัยนาท

ชัยภูมิ	เชียงราย	ตราด	ตาก	นครนายก	นครปฐม	นครพนม

นครศรีธรรมราช	นครสวรรค์	นนทบุรี	นราธิวาส	บึงกาฬ

ปทุมธานี 	 ประจวบคี รี ขันธ ์ 	 ปราจีนบุ รี 	 ป ัตตาน	ี

พระนครศรีอยธุยา	พะเยา	พงังา	พทัลงุพจิติร	เพชรบรุ	ีแพร่	

ภเูกต็	มกุดาหาร	ยะลา	ระนอง	ระยอง	ราชบรุ	ีลพบุร	ีล�าพูน	

เลย	ศรสีะเกษ	สงขลา	สมทุรสงคราม	สมทุรสาคร	สระแก้ว	

สระบุรี	 สุโขทัย	 สุพรรณบุรี	 สุราษฎร์ธานี	 หนองบัวล�าภู	

อ่างทอง	อ�านาจเจริญ	อุตรดิตถ์	และอุทัยธานี

 2. กลุม่การท่องเทีย่ว	กลุม่นีจ้ะให้ความส�าคญักบั

การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน	 โดยการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสวยงาม	 มีความโดดเด่น	

วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น	 ความเป็นอัตลักษณ์	

เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาท่องเที่ยว	 ท�าให้เกิดรายได้แก	่

ท้องถิน่	ไม่ว่าจะเป็นการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์	เชงิสร้างสรรค์	

เชงินเิวศ	และเชงิวฒันธรรม	โดยวสัิยทศัน์ของกลุม่นีม้คี�าว่า	

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว,	 ส่งเสริมการท่องเที่ยว,	 แหล่งท่อง

เที่ยวเชิงอนุรักษ์,	 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้น

น�าทางด้านการท่องเที่ยว,	มีแหล่งท่องเที่ยว	น่าท่องเที่ยว,	

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์,	 ท่องเที่ยวสุขใจ,	 ท่องเที่ยวครบ

วงจร,	ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ท่องเที่ยวยั่งยืน,	ศูนย์กลางการ

ท่องเทีย่ว,	พฒันาการท่องเทีย่วสู่ความยัง่ยนื,	เมอืงแห่งการ
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ท่องเทีย่ว	ท้องถิน่น่าเทีย่ว,	น�าการท่องเทีย่ว	และการท่องเทีย่ว	

สู่ภูมิภาคอินโดจีนอย่างยั่งยืน	อบจ.	ที่มีข้อความวิสัยทัศน์

อยู่ในกลุ่มนี้มีจ�านวนทั้งสิ้น	23	แห่ง	ได้แก่	กระบี่	กาฬสินธุ์	

ก�าแพงเพชร	ฉะเชงิเทรา	ชลบุร	ีชยัภมู	ิตรงั	ตราด	นครนายก	

นครปฐม	 นครพนม	 ประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยา	

ระยอง	 ราชบุรี	 ศรีสะเกษ	สงขลา	สตูล	 สระแก้ว	 สุโขทัย	

สุพรรณบุรี	หนองคาย	และอ่างทอง	

 3. กลุ่มการศึกษา	กลุ่มนี้จะให้ความส�าคัญกับการ

พฒันาการศกึษาในท้องถิน่ด้วยการบรหิารจดัการศกึษาให้

มคีณุภาพมาตรฐานทีด่แีละทัว่ถงึส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ

การศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั	เพือ่สร้างประชากรทีม่คีณุภาพ	

โดยวิสัยทัศน์ของกลุ่มนี้มีค�าว่า	 การศึกษาสร้างคน,	 เมือง

แห่งปัญญา,	การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน	ประชาชน

มีการศึกษา,	การศึกษาก้าวไกล,	พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น,	

เน้นการศึกษา,	 เมืองแห่งการเรียนรู้,	 เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ชัน้น�าทางด้านการศกึษา,	เมอืงแห่งการศกึษา,	

ก้าวไกลด้วยการศึกษา,	 ส่งเสริมการศึกษา,	 จะเป็นหน่วย

งานส่งเสริมการศึกษา,	 ศูนย์กลางการศึกษา	 และเข้าถึง

บริการการศึกษา	อบจ.	ที่มีข้อความวิสัยทัศน์อยู่ในกลุ่มนี้

มีจ�านวนท้ังสิ้น	 21	 แห่ง	 ได้แก่	 ชลบุรี	 ชัยนาท	 ตรัง	

นครราชสีมา	นนทบุรี	น่าน	ปราจีนบุรี	เพชรบุรี	เพชรบูรณ์	

มหาสารคาม	 มุกดาหาร	 แม่ฮ่องสอน	 ร้อยเอ็ด	 ราชบุรี	

ศรีสะเกษ	 สงขลา	 สมุทรสงคราม	 สมุทรสาคร	 สระบุรี	

สุพรรณบุรี	และอ�านาจเจริญ	

 4. กลุม่เศรษฐกจิพอเพยีง	กลุม่นีจ้ะให้ความส�าคญั

กบัการพัฒนาท้องถิน่ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่

เป็นปรัชญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่9	ทรง

ชีแ้นวทางการด�าเนนิชวีติให้แก่ปวงชนชาวไทยโดยค�านงึถงึ	

ความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	การสร้างภมูคิุม้กนัทีด่ใีน

ตัว	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยวิสัยทัศน์กลุ่มน้ีมีค�า

ว่า	แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง,	อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง,	

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง,	 ยึดหลักเศรษฐกิจพอ

เพียงพัฒนาคนสู่ความพอเพียง,	 บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ

พอเพียง,	 ต้นแบบน�าเศรษฐกิจพอเพียง,	 ภายใต้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง,น�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและ 

มภีมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง	อบจ.	ทีม่ข้ีอความวสิยัทศัน์

อยู่ในกลุ่มน้ีมีจ�านวนทั้งส้ิน	 20	 แห่ง	 ได้แก่	 กาฬสินธุ	์

ก�าแพงเพชร	 ขอนแก่น	 ตราด	 นครสวรรค์	 บุรีรัมย์	

ประจวบคีรีขันธ์	 พระนครศรีอยุธยา	 พิจิตร	 มหาสารคาม	

ยโสธร	 ร้อยเอ็ด	 ระนอง	ระยอง	สกลนคร	สมุทรสงคราม	

สระบุรี	สุรินทร์	อ�านาจเจริญ	และอุตรดิตถ์	

 5. กลุ่มชุมชนเข้มแข็ง	กลุ่มนี้จะให้ความส�าคัญใน

การมุ่งพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง	โดยอาศัย

ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการ	 รวมท้ังแก้ไข

ปัญหาร่วมกันจนเกิดการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของ

ชุมชน	ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	ทางด้านสังคม	และด้านวฒันธรรม	

โดยวิสัยทัศน์กลุ่มนี้จะมีค�าว่า	 ชุมชนเข้มแข็ง,	 ประชาคม 

เข้มแข็ง,	 สังคมเข้มแข็ง,	 ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง,	 พัฒนา

สังคมให้เข้มแข็ง	และ	ท้องถิ่นที่มีชุมชนเข้มแข็ง	อบจ.	ที่มี

ข้อความวสิยัทศัน์อยูใ่นกลุ่มนีม้จี�านวนทัง้ส้ิน	19	แห่ง	ได้แก่	

กระบี่	กาญจนบุรี	จันทบุรี	ชัยนาทนครพนม	นครราชสีมา

นราธิวาส	 น่าน	 เพชรบูรณ์	 มหาสารคาม	 มุกดาหาร	

แม่ฮ่องสอน	ยะลา	ราชบุรี	เลย	สงขลา	สุโขทัย	หนองคาย	

และอุบลราชธานี	

 6. กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มนี้จะให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่น	 มีการส่งเสริมสนับสนุน

อาชีพเกษตรกรรม	 พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้า 

ทนัสมยั	เพือ่เสรมิสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพืน้ท่ี	สร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน	 วิสัยทัศน์ของกลุ ่มน้ีมีค�าว่า	

การเกษตรยั่งยืน,	 เกษตรกรรมยั่งยืน,	 เกษตรอินทรีย์เป็น

เลศิ,	เกษตรอินทรย์ีล�า้หน้า,	เกษตรอินทรยีัง่ยนื,	อูข้่าวหอม

มะลิล�้าค่า,	น�้าท�าไร่นาพอเพียง,	เกษตรปลอดภัย,	ส่งเสริม

พัฒนาเกษตรกรรม,	 เกษตรคุณภาพ,	 ถิ่นอุตสาหกรรม

การเกษตร,	 เกษตรเพิ่มมูลค่า,	 เกษตรอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์	และ	เป็นเมืองศูนย์กลางการเกษตร	อบจ.	ที่มี

ข้อความวสิยัทศัน์อยูใ่นกลุ่มนีม้จี�านวนทัง้ส้ิน	17	แห่ง	ได้แก่	

ก�าแพงเพชร	 ฉะเชิงเทรา	 เชียงใหม่ตรัง	 นครสวรรค์น่าน	

บุรีรัมย์	 ปทุมธานี	 พระนครศรีอยุธยา	 พัทลุง	 มุกดาหาร	
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ยโสธร	ระยอง	สตูล	สระแก้ว	สุรินทร์	และอ�านาจเจริญ	

 7. กลุ่มธรรมาภิบาล	 กลุ่มนี้จะให้ความส�าคัญกับ

การบริหารจัดการท้องถิ่นให้เป็นไปตามครรลองธรรมตาม

หลักการธรรมาภิบาล	ซึ่งประกอบด้วย	หลักนิติธรรม	หลัก

คุณธรรมหลักความโปร่งใส	หลักการมีส่วนร่วม	หลักความ

รับผิดชอบ	และหลักความคุ้มค่า	โดยวิสัยทัศน์ของกลุ่มนี้มี

ค�าว่า	 การบริหารจัดการท่ีดี,	 ยึดหลักบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดี,	 มีหลักธรรมาภิบาล	 การบริหารมีธรรมาภิบาล	

และชาวประชามีส่วนร่วม	 อบจ.	 ที่มีข้อความวิสัยทัศน์อยู่

ในกลุ ่มนี้มีจ�านวนท้ังสิ้น	 15	 แห่ง	 ได้แก่	 กาญจนบุรี	

ขอนแก่น	 ฉะเชิงเทรา	 ตาก	 นครราชสีมา	 บุรีรัมย ์	

ประจวบคีรีขันธ์	ปัตตานี	พระนครศรีอยุธยา	ภูเก็ต	ลพบุรี	

ล�าพูน	สกลนคร	อ่างทอง	และอุดรธานี	

 8.  กลุ ่มประชาคมอาเซียน	 กลุ ่มน้ีจะให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความพร้อมในการ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	 ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	

ด้านสิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรมประเพณี	 เพื่อให้สามารถ

รองรบัการเปลีย่นแปลงและการแข่งขนัในอนาคต	โดยวสิยั

ทศัน์ของกลุม่นีม้คี�าว่า	ก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน,	ประตทูอง

สู่อาเซียน,	 รองรับ	 AEC,	 การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ประชาคม

อาเซียน,	 ก้าวทันประชาคมอาเซียน,	 พร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน	เชื่อมโยงสู่อาเซียน	และประตูสู่อาเซียน	อบจ.	ที่มี

ข้อความวสิยัทศัน์อยูใ่นกลุม่นีม้จี�านวนทัง้สิน้	14	แห่ง	ได้แก่	

กาญจนบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชัยภูมิ	เชียงราย	นครปฐม	พะเยา	

พิษณุโลก	 มุกดาหาร	 ยะลาสกลนคร	 สงขลา	 สตูล

สมุทรปราการ	และสมุทรสงคราม	

 9. กลุ่มบริการสาธารณะ	กลุ่มนี้จะให้ความส�าคัญ

กบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	การบรกิารสาธารณะ	เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน	 อันเป็น	

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างการ

พัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถ่ินโดยวิสัย

ทศัน์ของกลุม่นีม้คี�าว่า	การบรกิารสาธารณะแบบครบวงจร,	

การบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ,	 บริการสาธารณะ

เด่น	 และการพัฒนาสาธารณูปโภคครบครัน	 อบจ.	 ที่มี

ข้อความวสิยัทศัน์อยูใ่นกลุ่มนีม้จี�านวนทัง้ส้ิน	13	แห่ง	ได้แก่	

กระบี่	กาญจนบุรี	ชุมพร	 เชียงใหม่	ตรัง	ตราด	นราธิวาส	

ภูเก็ต	ร้อยเอ็ด	ล�าปาง	สงขลา	สระแก้ว	และสระบุรี

 10. กลุ่มวัฒนธรรมประเพณี	 กลุ่มน้ีจะให้ความ

ส�าคัญกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้ด�ารง 

อยู่คู่กับท้องถิ่นโดยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ประเพณีท้องถิ่น	 สร้างความตระหนักและความภูมิใจใน

ชุมชนท้องถ่ินโดยวิสัยทัศน์ของกลุ ่มนี้มีค�าว ่า	 เชิดชู

วัฒนธรรมล้านนา,	 แหล่งอารยธรรม,คู่เคียงวัฒนธรรม,	

วัฒนธรรมน�าวิถี,	 เชิดชูวัฒนธรรม,	 เน้นวัฒนธรรมคู ่

วัฒนธรรม,	 ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 และด�ารงศิลป

วัฒนธรรมประเพณี	อบจ.	ที่มีข้อความวิสัยทัศน์อยู่ในกลุ่ม

นีม้จี�านวนทัง้สิน้	12	แห่ง	ได้แก่	กาฬสนิธุ	์นครสวรรค์	น่าน	

ปทมุธาน	ีแพร่	แม่ฮ่องสอน	ร้อยเอด็	สมทุรสงคราม	สระบรุี

สุรินทร์	อ�านาจเจริญ	และอุดรธานี	

สรุปและอภิปรายผล

	 ผลจากการจัดกลุ ่มข้อความวิสัยทัศน์	 พบว่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาท้อง

ถิน่ให้เป็นเมอืงน่าอยู	่มากทีส่ดุ	รองลงมาคือการพัฒนาด้าน

การท่องเที่ยว	 และการพัฒนาด้านการศึกษา	 ตามล�าดับ	

ส่วนการก�าหนดข้อความวิสัยทัศน์เกี่ยวกับส่งเสริมและ

สืบสานวัฒนธรรม	 ประเพณี	 ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดมีน้อยที่สุด

	 จากการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อความวิสัย

ทัศน์การด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	พบว่า	

การก�าหนดข้อความวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นข้อความวิสัยทัศน์ในกลุ่มเมืองน่า

อยู่	 มากที่สุด	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	 องค์การบริหารส่วน

จังหวัดต้องการสะท้อนให้เห็นภาพของการพัฒนาท้องถิ่น

แบบองค์รวม	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยูข่องประชาชน	ไม่ว่าจะเป็นชมุชนในเมอืงหรอื

ชุมชนในชนบท	 ให้สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างเท่าเทียมกัน	 

มีความสะดวกสบาย	 สะอาดถูกสุขลักษณะ	 ปลอดภัยใน
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ชีวิตและทรัพย์สิน	มีการเกื้อกูลกันกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล ้อม	 ตลอดจนมีศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม	

สอดคล้องกบัแนวคดิเกีย่วกบัวทัิศน์ของวริชั	วริชันภิาวรรณ	

(2554)	ระบวุ่า	วสิยัทศัน์	เป็นเสมอืนตวับ่งชีถ้งึสิง่ทีค่าดหวงั

ในอนาคต	 เพื่อบอกถึงกลวิธีที่จะไปให้ถึงในสิ่งนั้น	ๆ	และ	

ทองอินทร์	ปัญญานาค	(2556)	กล่าวว่า	วิสัยทัศน์	หมาย

ถึง	 การมองภาพในอนาคตของหน่วยงานหรือองค์การ	 

ที่ผู้บริหารและสมาชิกร่วมกันวาดฝันข้ึน	 สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ	ศราวุธ	 อมรธรรมสิน	 (2544)	ที่พบว่าชาว

หนองรีจะให้ความส�าคัญกับวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่	 ในเรื่อง

เกีย่วกบัสทิธมินษุยชนระหว่างคนกบัป่า	การมชีีวติสขุภาพ

ทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์	สขุภาพจิตด	ีสภาพสงัคมทีป่ลอดภยัจาก

อาชญากรและยาเสพติด	 ในด้านเศรษฐกิจสังคมและ

วัฒนธรรม	 จะให้ความส�าคัญกับการอยู ่ร ่วมกันแบบ

ครอบครัวใหญ่มีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน	แบบสังคม

ไทยดั้งเดิม

	 ในการศึกษาพบว่าการก�าหนดข้อความวิสัยทัศน์

ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	มุง่พฒันาให้องค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู ่มากที่สุดมีความสอดคล้อง

แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่น	 (โกวิทย์	 พวงงาม,	 2544)	 ซึ่งระบุว่างาน

ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพ

แวดล้อมของท้องถิ่น	 และงานที่เกี่ยวกับการอ�านวยความ

สะดวกในชวีติความเป็นอยูข่องชมุชน	ได้แก่	การจดัท�าถนน

สะพาน	สวนหย่อม	สวนสาธารณะ	การก�าจัดขยะมูลฝอย

งานทีเ่กีย่วกบัการป้องกันภยัรักษาความปลอดภยั	เช่น	งาน

ดบัเพลงิและงานทีเ่ก่ียวกบัสวสัดกิารสงัคม	ซึง่ด้านนีม้คีวาม

ส�าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก	 เช่น	 การจัดให้มีหน่วย

บริการทางสาธารณสุข	 จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและ 

คนชรา	เป็นต้น	และเหน็ว่าการปกครองท้องถิน่เป็นรปูแบบ

การปกครองท่ีช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทั้งทางด้าน 

การเงิน	 ด้านบุคคล	 ตลอดจนการก�าหนดนโยบายเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นท่ีสนองตอบต่อ

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

	 นอกจากนี้	 ในการศึกษายังพบว่าการก�าหนด

ข้อความวิสัยทัศน ์ เ ก่ียวกับการส่งเสริมและสืบสาน

วฒันธรรม	ประเพณ	ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัมน้ีอย

ที่สุด	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	 กรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น

ได้ก�าหนดขั้นตอนการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี	 เพื่อเป็น

แนวทางการด�าเนินการ	ไว้	7	ขั้นตอน	ดังนี้	ขั้นตอน	1	การ 

เตรียมการจัดท�าแผน	ขั้นตอน	2	การคัดเลือกยุทธศาสตร์

และแนวทางการพัฒนา	 ขั้นตอน	 3	 การเก็บรวบรวมและ

การวิเคราะห์ข้อมูล	 ขั้นตอน	 4	 การก�าหนดวัตถุประสงค์

ของแนวทางการพัฒนา	ขั้นตอน	5	การจัดท�ารายละเอียด

โครงการกิจกรรมการพัฒนา	ขั้นตอน	6	การจัดท�าร่างแผน

พฒันาสามปี	และขัน้ตอน	7	การอนมุตัแิละประกาศใช้แผน

พัฒนาสามปี	ซึ่งในขั้นตอนที่	2,	3	และ	ขั้นตอนที่	4	กรม

ส่งเสรมิกรปกครองท้องถิน่	ระบวุ่า	ในการจัดท�าแผนพฒันา	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องพิจารณาการจัดล�าดับ

ความส�าคัญของโครงการหรือกิจกรรม	 และพิจารณาถึง

ความส�าคัญของโครงการหรือกิจกรรม	 โดยพิจารณาจาก	

งบประมาณรายรับ	 รายจ่าย	 ทรัพยากรการบริหารอื่น	 ๆ	

และภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้าร่วมด�าเนินการพัฒนาได้	

เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี	 ได้อย่างเหมาะสม	 

จึงท�าให้การด�าเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา	 ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ด้านการส่งเสริมและสืบสาน

วัฒนธรรม	ประเพณี	มีน้อยกว่าด้านอื่น	ๆ	

ข้อเสนอแนะ

	 ในการศกึษาวเิคราะห์ข้อความวสิยัทศัน์การด�าเนนิ

งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้	มีข้อค้นพบ	เพื่อ

เสนอแนะในเชิงนโยบาย	และข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้

ต่อไป	ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 1.1		 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ควรมีการ

ก�าหนดวสิยัทัศน์และยทุธศาสตร์การพฒันาทีส่อดคล้องกับ

อ�านาจหน้าที่ขององการบริหารส่วนจังหวัด	และเหมาะสม

บรบิทของพืน้ที	่โดยการก�าหนดวสิยัทศัน์ควรมคีวามชดัเจน	
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ครอบคลุม	และแสดงถึงทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรไป

สู่จุดหมายปลายทาง	สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้	รวมทั้ง

มคีวามสอดคล้องกบัแนวโน้มการพฒันาประเทศในอนาคต

  1.2	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ควรให้ความ

ส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม	ประเพณีท้องถิ่นให้เพิ่มมาก

ขึน้	ซึง่การบ�ารงุรกัษาศลิปะ	จารตีประเพณ	ีภมูปัิญญาและ

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น	 เป็นอ�านาจหน้าท่ีโดยตรง

ตามพระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจังหวดั	ดงันัน้	ควร

ให้ความส�าคัญกับโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวข้องกับศิลป

วัฒนธรรม	 ภูมิป ัญญาท้องถิ่น	 เพื่อเป ็นการสืบสาน

วฒันธรรมประเพณคีวบคูก่บัการพฒันาท้องถิน่อย่างสมดลุ

ต่อไป	

 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

	 	 ควรศึกษาปัญหาของการน�าวิสัยทัศน์ไปสู่การ

ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เพื่อหาแนวทาง

พัฒนาในการน�าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดต่อไป
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบกิจกรรม

ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

The Development of Thai Learning Activities Based on STAD Technique

Integrated with Brain-Based Learning Approach to Enhance Creative 

Writing Ability, Analytical Thinking, and Achievement Motivation of 

Prathomsuksa 6 Students

กัญญารัตน์	อรรคอ�านวย1,	วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์2,	วัชรินทร์	แสนรุ่งเมือง3

Kanyarat	Akkaumnuay1,	Wimonrat	Soonthornrojana2,	Watcharin	Sanrungmuang3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 พัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 ของนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที	่6	ด้วยกจิกรรมกลุม่ร่วมมอืเทคนคิ	STAD	ประกอบแนวคดิโดยใช้สมองเป็นฐาน	ให้เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ	70	

2)	พฒันาความสามารถด้านการคิดวเิคราะห์	ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที	่6	ให้เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ	70	3)	ศกึษา

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	และ	4)	ศึกษาความสัมพันธ์ของการเขียนเชิงสร้างสรรค์	และการ

คิดวิเคราะห์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 กลุ่มตัวอย่างได้แก่	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 จ�านวน	 12	 คน	 

โรงเรียนน�้าจั้นราษฎร์บ�ารุง	อ�าเภอกมลาไสย	ส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	1	เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย	

มี	 7	 ชนิด	 ได้แก่	 1)	 แผนการจัดการเรียนรู้โดยกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมอง 

เป็นฐาน	 เร่ือง	 การเขียนเชิงสร้างสรรค์	 จ�านวน	 4	 แผน	 2)	 แบบทดสอบความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 

เป็นแบบอัตนัย	จ�านวน	4	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.97	3)	แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์	

เป็นแบบปรนัย	 4	ตัวเลือก	 จ�านวน	20	ข้อ	 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	 เท่ากับ	 0.86	 4)	 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	จ�านวน	15	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.83	

5)	แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนที่ใช้ค�าถามแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง	6)	แบบสัมภาษณ์นักเรียน	และ	7)	แบบสังเกต

พฤติกรรมนักเรียน	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์ 
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ผลการวิจัยปรากฏว่า

	 1.		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ท่ีเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 STAD	ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้

สมองเป็นฐาน	มีความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์	ร้อยละ	78.13	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ	70	

	 2.		นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	 มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์	 ร้อยละ	 80.42	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์

ร้อยละ	70	

	 3.	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ	์มค่ีาเฉล่ีย	(x̄)	เท่ากบั	4.02	และมีค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	เท่ากับ	9.52	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 4.	นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่	6	มีความสามารถในการเขยีนเชิงสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์	สัมพนัธ์กนัทาง

บวก	มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(r
xy
)	เท่ากับ	0.774	ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง	

 

 ค�าส�าคัญ :	 กลุ่มร่วมมือเทคนิค	 STAD,	 กิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน,	 การเขียนเชิงสร้างสรรค์,	 

การคิดวิเคราะห์,	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	

Abstract

	 This	research	purposes	were	:	1)	to	develop	creative	writing	ability	of	Prathomsuksa	6	students,	

who	 learning	 based	 on	 integrating	 of	 STAD	 technique	 and	 Brain-Based	 Learning	 approach	with	 

a	 70percentof	 criterion	 establishment,	 2)	 to	 develop	 analytical	 thinking	 abilities	 of	 Prathomsuksa	 

6	student	with	a	70percent	of	criterion	establishment,	3)	 to	find	out	the	achievement	motivation	 

of	Prathomsuksa	6	students	who	learned	based	on	this	approach,	and	4)	to	study	the	relationship	of	

creative	writing	abilityandanalytical	thinking	of	Prathomsuksa	6	students.	The	sample	in	this	study	were	

12	PrathomSuksa	6	students	in	NamjunRatbamrung	School,	KamalasaiDistict,	underthe	Office	of	Kalasin	

Primary	Educational	Service	Area	1.	The	instruments	used	in	this	research	were:	1)	the	4	instructional	

plans	for	learning	based	on	STAD	technique	integrated	with	Brain-Based	Learning	approach,	entitled	

“Creative	Writing”	2)	a-4	item	of	creative	writing	ability	test	with	a	reliability	of	0.97,	3)	a-20	item	for	

analytical	thinking	abilities	test	with	a	reliability	of	0.86,	4)	)	a-15	item	scale	of	achievement	motivation	

test	with	the	reliability	of	0.83,	5)	an	interviewing	form	for	concerned	teachers,	6)	an	interviewing	form	

for	students,	and	7)	the	observing	form	for	students.	The	statistics	used	for	data	analysis	were	percentage,	

mean,	standard	deviation	and	Pearson	Products	Moment	Correlation.

The results of this research were as follows :

	 1.	 Prathomsuksa	6	students	who	learned	based	on	STAD	technique	integrated	with	Brain-Based	

Learning	approach	showed	creative	writing	ability,	at	78.13	percent,	compared	with	the	criteria	of	70	

percent.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

338

	 2.		Prathomsuksa	6	students	who	learned	based	on	that	approach	had	analytical	thinking	abilities	

at	80.42	percent,	compared	with	the	criteria	of	70	percent.

	 3.		Prathomsuksa	6	students	who	learned	based	on	that	approach	had	achievement	motivation	

for	the	average	(x̄)	of	4.02	and	astandard	deviation	(S.D.)	equal	to	9.52	overall	at	a	high	level.

	 4.		Prathomsuksa	6	students	who	learned	based	on	that	approach	showed	relationship	between	

creative	writing	ability	and	analytical	thinking	positively,	the	correlation	coefficient	(r
xy
)	equal	to	0.774,	

this	relationship		at	a	high	level.

 

 Keywords	 :	 STAD	Cooperative	Learning,	Brain-Based	Learning,	Creative	Writing	Skills,	Critical	

Thinking	Motivation

บทน�า 

	 ทักษะทางด้านการเขียนเป็นทักษะหน่ึงท่ีมีความ

ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิงส�าหรับการศึกษา	 ในศตวรรษที่	

21	ที่เน้นการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม	(whole	child)	ให้

เป็นคนเตม็คน	(whole	person)	เน้นการพฒันาทกัษะเพือ่

ความอยู่รอด	7	ประการ	ตามทัศนะของ	Tony	Wagner	

คอื	1)	ทกัษะการคดิสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา	2)	ทกัษะ

การท�างานร่วมกันผ่านเครือข่ายและการน�าผู ้อื่นโดย

อิทธิพล3)	 ทักษะความคล่องแคล่วและสามารถปรับตัว	 

4)	 ทักษะการริเริ่ม	 และการเป็นผู้ประกอบการ	 กล้าคิด 

กล้าท�า	 5)	 ทักษะการสื่อสารโดยการพูดและการเขียนที่มี

ประสทิธผิล	6)	ทกัษะการเข้าถึงและการวิเคราะห์สารสนเทศ	

7)	 ทักษะการเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นและมีจินตนาการ	

(วิโรจน์	สารรัตนะ,	2556	:	49)

	 การเขยีนเชิงสร้างสรรค์เป็นทกัษะทางภาษาทีใ่ช้ใน

การสื่อสารเป็นการส่งสารโดยการ	 ถ่ายทอดความรู้สึก

นึกคิดของผู้เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้ผู้รับ

สารด้วยวิธีการอ่านถ้าผู้ส่งสารส่งได้ครบถ้วนถูกต้องตาม 

กระบวนการสือ่สาร	ผู้รบัสารกส็ามารถรบัสารได้ถกูต้องตรง

ตามวตัถปุระสงค์อกีทัง้กระทรวงศกึษาธกิารได้ตระหนกัถงึ

ความส�าคัญของการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ในระดบัประถมศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้

พื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

ได้ก�าหนดคุณภาพผู้เรยีนเมือ่จบชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ด้าน

การเขียนไว้ว่าผู้เรียนในระดับนี้ต้องเขียนแสดงความรู้สึก

และความคดิเหน็เขยีนเรือ่งตามจนิตนาการอย่างสร้างสรรค์

เพราะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนโดยใช้ความรู	้

ประสบการณ์	จนิตนาการในการเขยีนผูเ้ขยีนจงึต้องมคีวาม

คิดจนิตนาการทีด่	ีมคีลังค�าอย่างหลากหลายสามารถน�าค�า	

มาใช้ในการเขียนและใช้เทคนิคการเขียน	 ฝึกจนกระทั่งใช้

ถ้อยค�าได้อย่างสละสลวย	 รวมท้ังสามารถสร้างสรรค์

สถานการณ์ได้ผลดี	 จึงจะส่งผลให้เขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ดี	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551	:	4-6)	และเป้าหมายที่ส�าคัญ

ของการเขียนเชิงสร้างสรรค์	คือ	การเขียนที่มีลักษณะของ

ความคิดริเริ่ม	 โดยที่ผู ้เขียนจะต้องใช้จินตนาการและ

ประสบการณ์ของตนมาเชื่อมโยงความคิดในการเขียน	

(อัจฉรา	ชีวพันธ์,	2553	:	3)

	 จากการสังเกตและสัมภาษณ์สภาพการจดัการเรียน

การสอนในชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนน�้าจั้น 

ราษฎร์บ�ารุง	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์	เขต	1	อ�าเภอกมลาไสย	จังหวัดกาฬสินธุ์	พบว่า

นักเรียนมีปัญหาในเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 คือขาด

ความรู	้ความคดิในเรือ่งทีจ่ะเขยีน	ท�าให้เขยีนด้วยความคดิ

ของตนเองไม่ได้	ขาดทกัษะในการใช้ภาษา	จงึเขยีนเรือ่งวก

ไปวนมาเขยีนไม่ถกูรปูแบบ	ขาดกลวธิกีารเขยีน	ไม่สนใจใน

การเขียนเชิงสร้างสรรค์	 การคิดวิเคราะห์	 ไม่เห็นความ
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ส�าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 การคิดวิเคราะห์	 ไม่

สามารถเขียนเชิงสร้างสรรค์จากเร่ืองที่อ ่านได้	 ขาด

จินตนาการและขาดการคิดวิเคราะห์	 เบ่ือหน่ายต่อทักษะ

การเขียน	 และปัญหาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน

ยังมาจากนักเรียนขาดการฝึกฝน	ขาดประสบการณ์	ความ

คดิริเร่ิมสร้างสรรค์และจนิตนาการในการเขียนการใช้ภาษา

ยังไม่มีค�าที่หลากหลาย	 ใช้ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน	

ตลอดจนการน�าเสนอเร่ืองราวขาดความแปลกใหม่ที่น่า

สนใจ	ขาดความเชือ่มโยงเนือ้หา	ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนต�่า	 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ไม่ดีต่อการเรียนและยังส่ง

ผลให้การเขียนเชิงสร้างสรรค์	 การคิดวิเคราะห์	 วิชาภาษา

ไทยในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ยงัไม่บรรลวุตัถปุระสงค์	

ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากผลการสอบ	O-NET	 ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	 6	 ปีการศึกษา	 2556	 ของกลุ่มเครือข่ายกมลาไสย	

จังหวัดกาฬสินธุ ์	 ในรายวิชาภาษาไทยน้ันลักษณะของ

ข้อสอบท่ีใช้วัดความสามารถของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่	 6	 จะมีทั้งแบบอัตนัยและปรนัยที่ให้นักเรียนน้ันได้ใช้

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ในการท�าข้อสอบ	 พบว่าคะแนนสอบวิชาภาษาไทยนั้นได้

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	39.45	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	100	

คะแนน	และค่าคะแนน	SD	 ได้	 10.92	คะแนน	ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์พอใช้	 (เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มนิเทศ/กลุ่มนิเทศ

ตดิตาม	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์	

เขต	1,	2557	:	online)	

	 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย	 

ที่เกี่ยวข้อง	 พบว่า	 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย	

ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ประกอบกิจกรรมตาม

แนวคดิโดยใช้สมองเป็นฐานสามารถส่งเสรมิความสามารถ

ด้านการเขยีนเชงิสร้างสรรค์	การคดิวเิคราะห์และแรงจงูใจ

ใฝ่สมัฤทธิข์องนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	จงึได้ตระหนกั

และเห็นความส�าคัญของปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูแ้ละผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนจงึได้ด�าเนนิการศกึษา

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้วยกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค	 STAD	ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมอง

เป็นฐาน	 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิง

สร้างสรรค์	 การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการเรียนรู้ภาษาไทยต่อไป	

	 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์การผ่านการ

ประเมนิการเขยีนเชิงสร้างสรรค์	การคิดวิเคราะห์ไว้ทีร้่อยละ	

70	เนือ่งจากการเขยีนเป็นทกัษะทีส่�าคัญทีผู้่เขียนจะต้องใช้

ส�านวนภาษาที่มีลักษณะการคิดริเริ่ม	 โดยที่ผู้เขียนจะต้อง

ใช้จนิตนาการ	และประสบการณ์เดมิของตนเชือ่มโยงความ

คิดในการเขียน	(อัจฉรา	ชีวพันธ์,	2553	:	3)	ซึ่งการเขียน

เชิงสร้างสรรค์ยังเป็น	 การเขียนที่แสดงออกซ่ึงความรู้สึก

นึกคิดของตนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยภาษาที่สละสลวย	

ไม่ได้ลอก	เลียนผู้อื่น	(วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์,	2552	:	201)

และมีจุดมุ ่งหมายในการน�าเสนอเนื้อหาสาระและรูปที่

แปลกใหม่	แตกต่างจากสิง่ทีม่อียูห่รอืเป็นอยูเ่ดมิอกีทัง้	ไม่มี

ลกัษณะทีเ่ป็นสตูรส�าเรจ็	โดยมจีดุมุง่หมายในการยกระดบั

ความคิดและประเทืองสติปัญญา	 สอดแทรกอยู่	 (เกศินี	 

จุฑาวิจิตร,	2552	:	7-8)	ประกอบกับการเขียนเป็นทักษะ

ที่ยากและซับซ้อนที่ผู้สอนจะต้องค�านึงถึง	 ตัวเด็ก	 ตัวครู	

และวิธีสอนเขียนของครู	(วรรณี	โสมประยูร,	2542	:	78)

นอกจากนัน้ผู้วจิยัได้ศึกษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้องของ	ฐติินนัท์	

น้อยศรี	 (2553	 :	42-71)	พบว่า	นักเรียนที่ได้รับการสอน	

เรื่องการเขียนตัวสะกด	 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม 

ร่วมมือ	 เทคนิค	 STAD	 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 2	 มีคะแนน

ความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ	 75.36	 

สมทรง	อาจลออ	(2554	:	85-147)	ได้ศกึษาการเปรยีบเทยีบ

ผลการคดิวเิคราะห์	และเขยีนสือ่ความด้วยชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	6	ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือที่ใช้แผนผัง

ความคิดกับกลุ่มร่วมมือที่ใช้ภาพของนักเรียนค�าถามน�า	 

มีคะแนนความก้าวหน้าในการเรียนเท่ากับ	 73.87	 และ	

72.69	ผูว้จิยัจงึเหน็สมควรใช้เกณฑ์ร้อยละ	70	ในการตดัสนิ

การผ่านการประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการคิด

วิเคราะห์
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ความมุ่งหมาย

	 1.	 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิง

สร้างสรรค์	ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ด้วยกจิกรรม

กลุม่ร่วมมอืเทคนคิ	STAD	ประกอบแนวคดิโดยใช้สมองเป็น

ฐาน	ให้เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ	70

	 2.	 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์	

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ	70

	 3.	 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6	

	 4.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเขียนเชิง

สร้างสรรค์	 และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ประชากร	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

กลุ่มเครือข่ายกมลาไสย	อ�าเภอกมลาไสย	สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ	์เขต	1	ปีการศกึษา	

2557	จ�านวน	52	คน	จาก	5	โรงเรียน	ที่มีความสามารถใน

การเรียนใกล้เคียงกัน	รวม	52	คน	

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่	นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที	่6	

จ�านวน	12	คน	โรงเรียนน�า้จัน้ราษฎร์บ�ารุง	อ�าเภอกมลาไสย	

ส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1	ซึ่งได้

มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั	ม	ี2	ชนดิ	ดงันี	้1)	ตวัแปรต้น	

ได้แก่	การจดัการเรียนรูก้ลุม่ร่วมมอืเทคนคิ	STAD	ประกอบ

กิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน	 2)	 ตัวแปรตาม	

ได้แก่	 ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 การคิด

วิเคราะห์	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	เนื้อหาสาระที่	2	

การเขียน	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษา

ปีที่	 6	 เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 จ�านวน	 4	 หน่วย	 

หน่วยละ	 4	 ชั่วโมง	 รวมเวลา	 16	 ชั่วโมง	 ประกอบด้วย	 

1)	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	 1	 เรื่อง	 การเขียนล้อนิทาน	 

2)	 แผนการจัดการเรียนรู ้ที่ 	 2	 เรื่อง	 การเขียนตาม

จินตนาการ	3)	แผนการจัดการเรียนรู้ที่	3	เรื่อง	การเขียน

จากภาพ	4)	แผนการจัดการเรียนรู้ที่	4	เรื่อง	การเขียนบท

ร้อยกรอง	

ระยะเวลาในการท�าวิจัย

	 ผูว้จิยัได้เริม่ด�าเนนิการวจิยั	ตัง้แต่วนัที	่3	กมุภาพนัธ์	

-	3	มีนาคม	พ.ศ.	2558

เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 

	 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย	มี	7	ชนิด	ได้แก่	1)	แผนการ

จัดการเรียนรู้โดยกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ประกอบ

กิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 เรื่องการเขียนเชิง

สร้างสรรค์	 จ�านวน	 4	 แผน	 มีค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน

คณุภาพและความเหมาะสมเท่ากบั	4.5	ซึง่อยูใ่นระดับมาก	

2)	แบบทดสอบด้านการเขยีนเชงิสร้างสรรค์	เป็นแบบอัตนยั	

จ�านวน	4	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	0.37-0.52	และค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	 เท่ากับ	 0.97	 3)	 แบบทดสอบด้าน 

การคิดวิเคราะห์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 เป็นแบบปรนัย	 

4	ตัวเลือก	จ�านวน	20	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	0.22-

0.88	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.86	4)	แบบวัด

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 

เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	ม	ี5	ระดบั	

จ�านวน	15	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	0.23-0.66	และ

ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.83	5)	แบบสัมภาษณ์ครู

ผู ้สอนที่เป็นประเด็นค�าถามแบบมีโครงสร้างและไม่มี

โครงสร้าง	6)	แบบสัมภาษณ์นักเรียน	และ	7)	แบบสังเกต

พฤติกรรมนักเรียน
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	

(x̄)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 และสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์	(r
xy
)	

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

	 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร	 ต�ารา	 รวมทั้งหลักสูตรที่

เกีย่วข้องกบัการสร้างเครือ่งมอื	จากนัน้สร้างเครือ่งมอืวจิยั

แต่ละชนิด	 แล้วน�าเคร่ืองมือที่ใช ้ในการวิจัย	 ได ้แก่	 

1)	 แผนการจัดการเรียนรู้โดยกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 STAD	

ประกอบกจิกรรมตามแนวคดิสมองเป็นฐาน	เรือ่ง	การเขยีน

เชงิสร้างสรรค์	2)	แบบทดสอบด้านการเขยีนเชงิสร้างสรรค์	

3)	แบบทดสอบด้านการคิดวิเคราะห์	4)	แบบวัดแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 5)	 แบบ

สมัภาษณ์ครผููส้อน	6)	แบบสมัภาษณ์นกัเรยีน	และ	7)	แบบ

สงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีน	เสนออาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธ์	

จากนั้นน�าเครื่องมือมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	 แล้วน�า

เครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญ	 จ�านวน	 5	 ท่าน	 เพื่อท�าการ

ประเมนิความสอดคล้อง	จากนัน้น�าไปทดลองใช้กบันกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม	

จ�านวน	10	คน	ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง	จากนัน้น�าเครือ่งมอืมา

ปรบัปรงุตามข้อบกพร่องทีพ่บและหาคณุภาพเรือ่งมอื	และ

สุดท้ายน�าไปจัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	

ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	12	คน	โรง

เรียนน�้าจั้นราษฎร์บ�ารุง	ต่อไป	

วิธีด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 1.		ทดสอบก่อนเรยีน	(Pretest)	ด้วยแบบทดสอบ

การเขยีนเชงิสร้างสรรค์	แบบทดสอบการคดิวเิคราะห์	และ

แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	 ตรวจให้คะแนนเก็บบันทึก

คะแนนไว้

	 2.		ด�าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนด้วยกระบวน	

การจัดการเรียนรูภ้าษาไทย	ด้วยกลุม่ร่วมมือเทคนคิ	STAD	

ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน	 เพื่อ 

ส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์	การคิด

วิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	ตั้งแต่	แผนที่	1	-	แผนที่	4	พร้อมเก็บคะแนน

ระหว่างเรียน	

	 3.		ทดสอบหลังเรยีน	(Posttest)	ด้วยแบบทดสอบ

การเขยีนเชิงสร้างสรรค์	แบบทดสอบการคิดวเิคราะห์	และ

แบบวดัแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ	์ชดุเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อน

เรียน	ตรวจให้คะแนน	เก็บบันทึกคะแนนไว้	

	 4.	 น�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผล

การวิจัยตามความมุ่งหมายของการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 วิเคราะห์ความสามารถด้านการเขียนเชิง

สร้างสรรค์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ด้วยกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค	STAD	ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้

สมองเป็นฐาน	ให้เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ	70

	 2.	 วิเคราะห์ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์	

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ70

	 3.		ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที	่6	ทีเ่รียนด้วยการจดัการเรียนรูภ้าษาไทย	

ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ประกอบกิจกรรมตาม

แนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน

	 4.		ศกึษาความสมัพนัธ์ของการเขยีนเชงิสร้างสรรค์	

และการคิดวิเคราะห์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 

ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้วยกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค	 STAD	ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมอง

เป็นฐาน

ผลการวิจัย

	 1.	 วิเคราะห์ความสามารถด้านการเขียนเชิง

สร้างสรรค์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ด้วยกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค	STAD	ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้

สมองเป็นฐาน	ให้เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ	70	ผลปรากฏว่า	
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นักเรยีนมคีะแนนความสามารถด้านการเขยีนเชงิสร้างสรรค์	

คดิเป็นร้อยละ	78.13	แสดงว่า	ความสามารถด้านการเขยีน

เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	หลังจาก

ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 STAD	

ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน	สูงกว่า

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ	 70	 นอกจากนี้ยังพบว่ามีจ�านวน

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทุกคนคิดเป็นร้อยละ	100	ดังตาราง
 

ที่ ชื่อ

คะ
แน

น 
(8
0)

ร้อ
ยล

ะ

ที่ ชื่อ

คะ
แน

น 
(8
0)

ร้อ
ยล

ะ
 1 ด.ช.ฟิวส์ 68 85 7 ด.ช.ฮาร่า 60 75

2 ด.ช.นัส 56 70 8 ด.ญ.นุ่น 72 90

3 ด.ช.บาส 60 75 9 ด.ญ.น�้า 70 88

4 ด.ช.เบส 57 71 10 ด.ญ.เฟิร์น 65 81

5 ด.ช.แจ๊ป 58 73 11 ด.ญ.ฝน 68 85

6 ด.ช.ต๋อง 60 75 12 ด.ช.หนึ่ง 56 70

รวม 750 78.13

	 2.	 วิเคราะห์ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์	

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ	70	ผลปรากฏว่า	นกัเรยีนมคีะแนนการคดิวเิคราะห์

หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	 80.42	 แสดงว่าการคิดวิเคราะห์

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	หลงัจากทีไ่ด้จดักจิกรรม

การเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอืเทคนคิ	STAD	ประกอบกจิกรรม

ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน	 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้

ร้อยละ	70	นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน

คิดเป็นร้อยละ	100	ดังตาราง

ที่ ชื่อ
(นามสมมติ)

การคิดวิเคราะห์
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)

คว
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สัม
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ธ์	 
(7
)

หล
ักก

าร
	 

(6
)

1 ด.ช.ฟิวส์ 6 6 5 17 85

2 ด.ช.นัส 5 5 5 15 75

3 ด.ช.บาส 6 6 5 17 85

4 ด.ช.เบส 4 4 4 12 60

5 ด.ช.แจ๊ป 5 5 5 15 75

6 ด.ช.ต๋อง 5 7 4 16 80

ที่ ชื่อ
(นามสมมติ)

การคิดวิเคราะห์
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าม

ส�า
คัญ

 
(7
)

คว
าม

สัม
พัน

ธ์	 
(7
)

หล
ักก

าร
	 

(6
)

7 ด.ช.ฮาร่า 6 6 5 17 85

8 ด.ญ.นุ่น 7 7 5 19 95

9 ด.ญ.น�้า 6 7 5 18 90

10 ด.ญ.เฟิร์น 6 6 5 17 85

11 ด.ญ.ฝน 5 6 5 16 80

12 ด.ช.หนึ่ง 4 6 4 14 70

รวม 65 71 57 193 80.41

เฉลี่ย 5.42 5.92 4.75 16.08 6.70

SD 0.90 0.90 0.45 1.88 9.40

	 3.	ศกึษาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิข์องนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้วย

กลุ่มร่วมมือเทคนิค	 STAD	ประกอบกิจกรรมตามแนวคิด

โดยใช้สมองเป็นฐาน	ผลปรากฏว่า	พบว่านกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	6	ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค	 STAD	ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมอง

เป็นฐาน	มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.02	โดย

รวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มีแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	 ระดับมากที่สุดจ�านวน	 1	 ข้อ	 ระดับมาก

จ�านวน	13	ข้อ	ดังตาราง	

รายการประเมิน x̄ S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น

ด้านความทะเยอทะยาน 4.50 0.67 มาก

ด้านความพยายาม 4.08 0.79 มาก

ด้านความรับผิดชอบ 4.08 1.27 มาก

ด้านความอยากรู้อยากเห็น 3.54 0.90 มาก

ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 3.54 0.90 มาก

ด้านความมุ่งมั่น 4.14 2.09 มาก

รวมเฉลี่ย 4.02 9.52 มาก

	 4.		ศกึษาความสมัพนัธ์ของการเขยีนเชงิสร้างสรรค์	

และการคิดวเิคราะห์	ของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที	่6	ที่

เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้วยกลุ่มร่วมมือ
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เทคนิค	 STAD	ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมอง

เป็นฐาน	ผลปรากฏว่า	การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการคิด

วิเคราะห์	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	ที่เรียนด้วย

การจัดการเรียนรูภ้าษาไทย	ด้วยกลุม่ร่วมมือเทคนคิ	STAD	

ประกอบกจิกรรมตามแนวคดิโดยใช้สมองเป็นฐาน	มคีวาม

สัมพันธ์ทางบวก	 มีค่าเท่ากับ	 0.774	 ซึ่งมีขนาดความ

สัมพันธ์สูง	ดังตาราง	

ตัวแปร r
xy

การเขียนเชิงสร้างสรรค์
.774

การคิดวิเคราะห์

สรุปผลการวิจัย 

	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	

	 1.	 นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที	่6	ทีเ่รยีนด้วยกลุม่

ร่วมมือเทคนิค	STAD	ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้

สมองเป็นฐาน	มคีวามสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์	

ร้อยละ	78.13	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ	70	

	 2.	 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	มคีวามสามารถ

ด้านการคิดวิเคราะห์	ร้อยละ	80.42	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ	70	

	 3.	 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	 มีแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 4.	 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	มคีวามสามารถ

ในการเขยีนเชงิสร้างสรรค์และการคดิวเิคราะห์	สมัพนัธ์กนั

ทางบวกอยู่ในระดับสูง

การอภิปรายผล 

	 1.	 นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที	่6	ทีเ่รยีนด้วยกลุม่

ร่วมมือเทคนิค	STAD	ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้

สมองเป็นฐาน	เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิง

สร้างสรรค์	การคดิวเิคราะห์	และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์มคีวาม

สามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์	ร้อยละ	78.13	เนื่อง

มาจากแผนการจัดการเรียนรู ้ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่าน

กระบวนการขัน้ตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ	และมวิีธีการ

ที่เหมาะสมคือ	ศึกษาหลักสูตร	คู่มือครู	เอกสาร	งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

แล้วด�าเนนิการพฒันาการจดัการเรียนรู	้และน�าเสนอผู้ทรง

คุณวุฒิ	 ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญประเมิน	 จึงท�าให้การจัดการ

เรียนรู้มีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนความ

สามารถด้านการเขยีนเชงิสร้างสรรค์สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด

และเป็นผลจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอื

เทคนิค	 STAD	ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมอง

เป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเป็นการจัด

กจิกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รยีน	ได้มโีอกาสลงมอืปฏบิตัจิรงิ	รูจ้กั

ฝึกฝน	 ศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้หรือผลงานโดยการ

ร่วมคิดร่วมท�าและยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ท�าให้ผู้เรียน

ได้มีโอกาสฝึกฝนความสามารถหรือทักษะและการเรียนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการสอนย�้า	ซ�้าทวน	ด้วยกิจกรรม

หลากหลาย	 โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วย

ตนเอง	 ซึ่งท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถาวร	 (วิมลรัตน	์

สุนทรโรจน์,	 2553	 :	 72-74)	 อีกทั้งสมาชิกในกลุ่มยังได้

ท�างานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน	มีการท�างานร่วมกัน	โดยที่

สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท�างาน	 ท�าให้นักเรียนได้

ติดต่อกันโดยตรงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด	และ

การให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งจะท�าให้เกิดลักษณะการท�างาน

กลุ่มที่สมาชิกของกลุ่มมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

(จันทรา	ตันติพงศานุรักษ์,	2543	:	38-39)	และยังมุ่งช่วย

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง	ๆ	ด้วยตนเองและด้วย

ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพื่อน	 ๆ	 รวมทั้งได้

พฒันาทกัษะทางสงัคมต่าง	ๆ 	เช่น	ทกัษะการสือ่สาร	ทกัษะ	

การท�างานร่วมกับผู้อื่นทักษะการสร้างความสัมพันธ์	 รวม

ทั้งทักษะการแสวงหาความรู้	ทักษะการคิด	การแก้ปัญหา

และอืน่	ๆ 	(ทศินา	แขมมณ,ี	2555	:	265-266)	ซึง่สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ	กติยิารตัน์	ค�าขวา	(2553	:	80-84	)	ได้วจิยั

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ตามแนวคิดโดยใช้

สมองเป็นฐาน	 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ปีที่	 6	 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการ

เขียนเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน	มคีะแนนเฉลีย่ในการเขียน

เชิงสร้างสรรค์หลงัเรียนเพิม่ขึน้ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	

สังวาลย์	 เมืองมนตรี	 (2553	 :	 98-133)	 ได้วิจัยการจัด

กจิกรรมการเรียนรูแ้บบกลุม่ร่วมมอืเทคนคิ	STAD	เรือ่ง	การ

อ่านและการเขียนสะกดค�าควบกล�้า	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	ผลวิจัยพบว่า	นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้

แบบกลุม่ร่วมมอืเทคนคิ	STAD	เรือ่ง	การอ่านและการเขยีน

สะกดค�าควบกล�้า	มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสอดคล้องกับ	 Misbah	

Muzaffar	(2011	:	223-234)	ได้ศึกษาการวิจัยปฏิบัติการ

เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา	 ผลการทดลองพบว่า

วิธีนี้น�ามาปรับปรุงการเรียนการสอนการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษในเชิงบวก	 และจะเห็นได้จาก

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 เช่น	

“...คณุครูค่อย	ๆ พาเขยีนล้อนทิานไปทลีะบรรทดั	ท�าให้ผม

ค่อย	ๆ เข้าใจ	และท�าให้ผมเขยีนล้อนทิานได้ครบั”	(เบส,	10	

ก.พ.	58	 :	สัมภาษณ์)	“...ครูแนะเนื้อหาที่จะใช้เขียนเรื่อง

จากภาพเป็นตัวอย่าง	แล้วก็พาหนูเขียน	เลยท�าให้ผมเขียน

เรื่องจากภาพได้ค่ะ”	(น�้า,	12	ก.พ.	58	:	สัมภาษณ์)

	 2.	 ผลการศึกษาการคิดวิเคราะห์	ของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที	่6	มคีะแนนด้าน	การคดิวเิคราะห์	ร้อยละ	

80.42	 แสดงให้เห็นว่าผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู้ด้วยกลุม่ร่วมมอืเทคนคิ	STAD	ประกอบกจิกรรมตาม

แนวคดิโดยใช้สมองเป็นฐาน	ทีผู้่วิจยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพ

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 คือร้อยละ	 70	 และเป็นไปตามความ

มุ ่งหมายที่ตั้งไว้	 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากแบบทดสอบการคิด

วเิคราะห์ได้ผ่านการทดลองหาคณุภาพ	ผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพ	 และความเหมาะสมจากผู ้เชี่ยวชาญทางด้าน 

ต่าง	ๆ	นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ปรับปรุงข้อบกพร่อง	ๆ	ตาม

ค�าชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญ	ก่อนที่จะน�าไปทดลองใช้จึงท�าให้

มคีวามเหมาะสมมากข้ึน	อกีทัง้ยงัเป็นผลมาจากการจดัการ

เรยีนรูด้้วยกลุ่มร่วมมอืเทคนคิ	STAD	ประกอบกจิกรรมตาม

แนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน	 เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม

มือที่ท�าให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าจนได้ความรู้

และผลงาน	 ช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิด

สังเคราะห์ท�าให้เข้าใจและจ�าเรื่องที่เรียนได้	 และการเรียน

รูโ้ดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการสอนย�า้	ซ�า้ทวน	ด้วยกิจกรรม

หลากหลาย	 โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วย

ตนเอง	 ซึ่งท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถาวร	 (วิมลรัตน	์

สุนทรโรจน์,	2553	:	72-74)	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

ละเอยีด	ทองสทุธ	ิ(2552	:	87-94	)ได้วจิยัการเปรยีบเทยีบ

ความสามารถการคดิวเิคราะห์	วชิาภาษาไทย	ของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ที่มีความสามารถทางการเรียนรู้ 

ต่างกนั	ระหว่างการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิการคิดแบบ

หมวกหกใบ	กบัแผนผงัความคดิ	ผลการวจิยัพบว่า	นกัเรยีน

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 

หกใบ	และแผนผังความคิดมีคะแนนความสามารถการคิด

วิเคราะห์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน	สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	ขนิษฐา	ธานี	(2553	:	127-134	)ได้วิจัยการ

พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	 6	 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง	 ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 4	 โดยใช้กิจกรรมการอ่านคิด

วิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ผลการวิจัยพบ

ว่า	หลังเรียนนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะ

การคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน	 และสอดคล้องกับ	 

Ali	Seidi	(2014	:	792-799)	ได้ศกึษาการเปรยีบเทยีบการ

คิดวิเคราะห์ในนักเรียนที่สนใจและไม่สนใจในการเรียนรู้

ภาษาทีส่อง	ผลการศึกษาพบว่านกัเรยีนทีส่นใจเรยีนรูภ้าษา

ที่สองมีการคิดวิเคราะห์ระดับท่ีสูงข้ึนที่ส�าคัญกว่านักเรียน

ไม่สนใจในการเรียนรู้ภาษาทีส่องและนกัเรยีนหญงิมกีารคิด

วเิคราะห์ระดบัทีส่งูขึน้ทีส่�าคญักว่านกัเรยีนชาย	และจะเหน็

ได้จากตวัอย่างบทสัมภาษณ์นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที	่6	

เช่น	“...ครทูัง้แนะน�าวิธกีารเขยีนและพาเขยีนเรือ่งจากภาพ	

ท�าให้ผมเข้าใจมากขึน้ค่ะ”	(เฟิร์น,	12	ก.พ.	58	:	สัมภาษณ์)	
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“...ผมก็คิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไร	เขียนไม่ได้	แต่พอครูพา

เขยีนผมก็พอจะเขยีนได้ครบั”	(นสั,	17	ก.พ.	58	:	สมัภาษณ์)	

“...ตอนแรกผมเขียนบทร้อยกรองไม่ได้เลย	 ไม่รู้จะเขียน

แบบไหน	พอครเูลยค่อย	ๆ 	พาผมเขยีนไปทลีะวรรค	ผมเลย

ท�าได้ครับ”	(หนึ่ง,	19	ก.พ.	58	:	สัมภาษณ์)

	 3.	 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	 ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค	STAD	ประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้

สมองเป็นฐาน	พบว่านักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วม

มอืเทคนคิ	STAD	ประกอบกจิกรรมตามแนวคดิโดยใช้สมอง

เป็นฐาน	ผูว้จิยัได้แบ่งเนือ้หาจากง่ายไปยากตามล�าดบัท�าให้

นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น	 นักเรียนได้มีการท�างาน

เป็นกลุ่ม	มีการวางแผนการท�าในกลุ่ม	การน�าเสนอผลงาน	

นักเรียนคนที่เก่งจะคอยช่วยเหลือคนที่ปานกลางและอ่อน 

ของกลุม่	เพราะถือว่าความส�าเรจ็ของทกุคนคือความส�าเรจ็

ของกลุ่ม	 นักเรียนได้ทราบผลส�าเร็จของตนเองท�าให้เกิด

เป็นก�าลังใจในการเรียน	 การจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการ

เรยีนรู้ด้วยกลุม่ร่วมมอืเทคนคิ	STAD	ประกอบกจิกรรมตาม

แนวคดิโดยใช้สมองเป็นฐาน	จงึเป็นการสร้างความสมัพนัธ์

ทีด่ต่ีอกนัท�าให้มคีวามสนุกสนานในการเขียนเชิงสร้างสรรค์	

เป็นการสร้างประสบการณ์ทางภาษาให้ดขีึน้	ซึง่สอดคล้อง

กับ	วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	(2550	:	17)	ได้เสนอว่าการเรียน

แบบร่วมมอืเป็นการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการ

จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วม

เป็นกลุ่มเล็ก	ๆ	แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้

ความสามารถแตกต่างกัน	 โดยแต่ละคน	 มีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริงในการเรยีนรู้และในความส�าเรจ็ของกลุม่	ทัง้โดยการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู	้

รวมทั้งการให้ก�าลังใจซึ้งกันและกัน	 คนที่เรียนเก่งจะช่วย

เหลือคน	 ที่อ่อนกว่า	 สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบ

ต่อการเรยีนของตนเองเท่านัน้	หากแต่ต้องร่วมรบั	ผดิชอบ

ต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม	 ความส�าเร็จ

ของแต่ละบุคคลคือความส�าเร็จของกลุ่ม	 ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	จันทรา	วงศ์ใหญ่	(2556	:	40-64)	ได้วิจัยการ

พฒันาความสามารถด้านการอ่านเชงิวิเคราะห์และแรงจงูใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์	 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โดยใช้แผนผังความคิด	

ผลการวจิยัพบว่านักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที	่6	มแีรงจงูใจ

ใฝ่สัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 และสอคล้องกับ	 

Gök,	T.,	Sılay,	i	(2010	:	7-21)	ได้ศึกษาผลกระทบจาก

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัศนคติ

และแรงจูงใจของนักเรียน	พบว่าแรงจูงใจและทัศนคติหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

	 4.	 การศึกษาความสัมพนัธ์ของความสามารถด้าน

การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	พบว่า	ความสามารถด้านการเขียน

เชิงสรา้งสรรคแ์ละการคดิวเิคราะห์ของนักเรียนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	 6	 มีความสัมพันธ์ทางบวกและมีขนาดความ

สัมพันธ์	 เท่ากับ	 0.774	 ซึ่งมีความสัมพันธ์สูง	 ซึ่งแสดงให้

เหน็ว่าถ้าเดก็มคีวามสามารถในการเขียนเชงิสร้างสรรค์ทีด่ี	

การคดิวิเคราะห์กจ็ะดด้ีวย	เพราะการคดิวเิคราะห์เป็นกระ

บวนการที่ใช้ปัญญาหรือใช้ความคิดน�าพฤติกรรม	 ดังที่	

ประพันธ์ศิริ	สุเสารัจ	(2556	:	70)	ได้ก�าหนดไว้ว่า	การคิด

วิเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถมองเห็น

รายละเอียดและจ�าแนกแยกแยะข้อมูล	 องค์ประกอบของ

สิ่งต่าง	ๆ	ออกเป็นส่วนย่อย	ๆ	และจัดเป็นหมวดหมู่	 เพื่อ

ค้นหาความจริง	 ความส�าคัญ	 องค์ประกอบหรือหลักการ

ของเรื่องนั้น	ๆ	สามารถตีความสิ่งที่เห็น	ทั้งที่อาจซ่อนอยู่

ภายในหรือปรากฏอย่างชัดเจน	การเขียนเชิงสร้างสรรค์จึง

เป็นทักษะส�าคัญที่สามารถสะท้อนความคิด	จินตนาการที่

แปลกใหม่ของผู้เรียน	 การพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

จงึต้องพฒันาการคิดไปด้วย	ซึง่กรมวชิาการ	(2545	ก	:	43)	

ได้ก�าหนดเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ไว้ว่า	การสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการคิดมีประสบการณ์	 

และประมวลค�าให้มากพอที่จะสร้างความคิดได้ลึกซึ้ง	 

คิดวิเคราะห์อย่างชาญฉลาด	 ใช้ภาษาได้สละสลวยถูกต้อง

ตามหลักภาษาและการเขยีนเชงิสร้างสรรค์จงึจ�าเป็นจะต้อง

พฒันาและส่งเสรมิให้กบัเดก็นกัเรยีน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
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ระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 ด้วยเหตุ

และผลดังกล่าว	 จึงช้ีให้เห็นว่าท้ังความสามารถด้าน 

การเขียน	 เชิงสร้างสรรค์	 การคิดวิเคราะห์ต่างก็มีความ

สัมพันธ์กัน	 หากนักเรียนมีความสามารถด้านการเขียน 

เชิงสร้างสรรค์	การคดิวิเคราะห์ของนกัเรยีนก็จะเกิดตามมา	

ข้อเสนอแนะ

 1.	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วม

มอืเทคนคิSTAD	ประกอบกจิกรรมตามแนวคดิโดยใช้สมอง

เป็นฐาน	ครคูวรศกึษากระบวนการเรยีนรูใ้ห้เข้าใจเพือ่ทีจ่ะ

ท�าให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 1.2	 ครูควรจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อที่

จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

เขียน

	 	 1.3	 ขัน้ตกลงกระบวนการเรยีนรู้ครคูวรชีแ้จง

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ	 และ

ควรสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจระหว่างครูกับ

นักเรียน

	 	 1.4	 ขั้นฝึกทักษะ	การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มครู

ควรกระตุ้นให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกคน	 เพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้กับนักเรียน	และให้นักเรียนกล้าแสดงออก

	 	 1.5	 ครคูวรแจ้งคะแนนให้นกัเรยีนทราบทนัท	ี

เพือ่ทีน่กัเรยีนจะได้ทราบความก้าวหน้าของตนเอง	และครู

ก็ควรจะเสริมแรงนักเรียน	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

กระตือรือร้นท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	มากขึ้น

	 	 1.6	 การท�ากิจกรรมทุกครั้งครูต้องดูแลอย่าง

ใกล้ชิด	 เพื่อที่จะได้ให้ค�าแนะน�ากับนักเรียนและหลังจาก

จบกิจกรรมแต่ละแผนครูควรให้นักเรียนน�าเสนอผลงาน

ของตนเอง	เพื่อจะได้น�าไปข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขใน

ครั้งต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรศกึษาความสามารถด้านการเขยีนเชงิ

สร้างสรรค์	 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์	 และแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ประกอบ

กิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน	 กับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนอื่นและห้องอื่น	ๆ

	 	 2.2	 ควรศกึษาความสามารถด้านการเขยีนเชงิ

สร้างสรรค์	 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์	 และแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค	STAD	ประกอบ

กิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานกับกลุ่มสาระ 

อื่น	ๆ

	 	 2.3	 ควรน�าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วม

มอืเทคนคิ	STAD	ประกอบกจิกรรมตามแนวคดิโดยใช้สมอง

เป็นฐานไปท�าการวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแปรตามอืน่	ๆ 	เช่น	

เจตคติ	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ความคงทนในการ 

เรียนรู้	ความเชื่อมั่นในตนเอง	และความฉลาดทางอารมณ์	

เป็นต้น	

เอกสารอ้างอิง

กติยิารตัน์	ค�าขวา.	(2553).	ผลการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้เรือ่งการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 ปีที่ 6 ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน.	การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

เกศนิ	ีจฑุาวจิติร.	(2552). การเขยีนสร้างสรรค์ทางสือ่สิง่พมิพ์ : Idea ด ีๆ  ไม่มีวนัหมด.	กรงุเทพมหานคร	:	ศนูย์หนงัสอื 

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

กรมวิชาการ.	(2545	ก.).	คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.	กรุงเทพมหานคร	:	องค์การรับส่งสินค้า 

	 และพัสดุ.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

347

ขนษิฐา	ธาน.ี	(2553). การพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชมุชนบ้านกดุเป่ง  

 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยใช้กิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการ 

 เรียนรู้ภาษาไทย. (วิทยานิพนธ์คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี).

จนัทรา	วงศ์ใหญ่.	(2556).	การพฒันาความสามารถด้านการอ่านเชงิวเิคราะห์และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ชัน้ประถมศกึษา 

 ปีที่ 6 โดยใช้แผนผังความคิด.	(การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

จันทรา	ตันติพงศานุรักษ์.	(2543).	การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ. วารสารวิชาการ.

ฐิตินันท์	น้อยศรี.	 (2553).	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเขียนตัวสะกดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ 

 เทคนคิ STAD ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2. (การศกึษาค้นคว้าอสิระการศกึษามหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม).

ทศินา	แขมมณ.ี	(2555).	ศาสตร์การสอน องค์ความรูเ้พือ่การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสิทธภิาพ.	(พมิพ์ครัง้ที	่16).	 

		 กรุงเทพมหานคร	:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประพันธ์ศิริ	สุเสารัจ.	(2556).	การพัฒนาการคิด.	(พิมพ์ครั้งที่	5).	กรุงเทพมหานคร	:	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	9119	เทคนิค 

	 พริ้นติ้ง.

ปราณี	สุรสิทธิ์.	(2541).	การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสาร.	กรุงเทพมหานคร	:	แสงดาว.

วรรณี	โสมประยูร.	(2542).	การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.	กรุงเทพมหานคร	:	ไทยวัฒนาพานิช

ศึกษาธิการ,	 กระทรวง.	 (2551).	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 พุทธศักราช 2551.	กรุงเทพมหานคร	:	องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

สังวาลย์	เมืองมนตรี.	(2553).	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การอ่านและการเขียน 

 สะกดค�าควบกล�้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

สมทรง	 อาจลออ.	 (2554).	การเปรียบเทียบผลการคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความด้วยภาพของนักเรียนชั้นประถม 

 ศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือที่ใช้แผนผังความคิดกับกลุ่มร่วมมือที่ใช้ค�าถามน�า.  

	 (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1.	(2557). เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มนิเทศ/กลุ่มนิเทศติดตาม.  

 สบืค้นเมือ่	10	กรกฎาคม	2557.	จาก	http://supervisorks1.com/journal/?page_id=2>9	พฤศจิกายน	2557,	

วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์.	(2550).	เอกสารประกอบการสอนวิชา 0506711 สัมมนาหลักสูตรและการสอนวิชาภาษาไทย.  

	 มหาสารคาม	:	ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

_______.	(2553).	การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบ Backward Design.	มหาสารคาม	:	มหาวิทยาลัย 

	 มหาสารคาม.

_______.	(2552).	นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้.	มหาสารคาม	:	ภาควิชาหลักสูตรและการสอน.

วโิรจน์	สารรัตนะ.	(2556).	กระบวนทศัน์ใหม่ทางการศกึษา กรณทีศันะต่อการศกึษาศตวรรษที ่21.	กรงุเทพมหานคร	:	 

	 ทพิยวสิทุธ์ิ.

ละเอียด	 ทองสุทธิ.	 (2552). การเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถม 

 ศกึษาปีที ่6 ทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนรูต่้างกนัระหว่างการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิการคดิแบบหมวก 

 หกใบกับแผนผังความคิด.	(วิทยานิพนธ์คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย).



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

348

อัจฉรา	 ชีวพันธ์.	 (2553).	กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในช้ันประถมศึกษา.	 (พิมพ์ครั้งที่	 10).	 กรุงเทพมหานคร	 :	 

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Ali	 Seidi.	 (2014).	 Comparison	 of	 Critical	 Thinking	 in	 Students	 Interested	 and	 Uninterested	 in	 

	 Learning	a	Second	Language. Theory and Practice in Language Studies,	4(4),	792-799.

Gök,	T.,	Sılay,	i.	(2010).	The	Effects	of	Problem	Solving	Strategies	on	Students’	Achievement,	Attitude	 

 and Motivation. Latin-American Journal of Physics Education.	4(1),	7-21.

Misbah	Muzaffar.	(2011).	ACTION	RESEARCH	TO	IMPROVE	THE	TEACHING	OF	ENGLISH	CREATIVE	WRITING	 

	 AT	PRIMARY	LEVEL. International Journal of Social Sciences and Education,	01(03),	223-234.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

349

การพัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

The Development Correction Strategies of Logic Misconceptions 

of Undergraduate Students

นวพล	นนทภา1

NavaponNontapa1

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่	ศกึษาลกัษณะมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์	และพฒันากลวธิใีนการ

แก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรกีลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	นกัศกึษาชัน้ปีที	่4	สาขา

วิชาคณิตศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาตรรกศาสตร์	 ภาคเรียนที่	 1 

ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	45	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่แบบวัดมโนทัศน์ทางตรรกศาสตร์	มีลักษณะเป็นแบบ

อัตนัย	และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ความถี่	ร้อยละ	

และสถิติทดสอบ	t-test	(Dependentt-test)

ผลการวิจัย	พบว่า

	 ลักษณะมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 สรุปได้	 3	 ลักษณะเรียงจาก 

น้อยไปมากได้ดังนี้	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการพิสูจน์การใช้สัญลักษณ์และการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์	 ด้านการ 

แก้ปัญหาทางตรรกศาสตร์	และด้านทักษะทางตรรกศาสตร์

	 กลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรปีระกอบด้วย	3	ขัน้ตอน

คือ	 ขั้นตอนที่	 1	 กระตุ้นประสบการณ์เดิมของผู้เรียน	 ขั้นตอนที่	 2	 แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์	 และ 

ขั้นตอนที่	3	ตรวจสอบมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์	ผลของการใช้กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ทางตรรกศาสตร์	พบว่า	นักศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้นก่อนการใช้	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 ค�าส�าคญั :	กลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์,	กรอบลักษณะมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทาง

ตรรกศาสตร์,	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์

1	ค.ด.	(คณิตศาสตรศึกษา)	อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract

	 This	research	was	designed	to	study	characteristics	of	logic	misconceptions	and	to	development	

the	correction	strategies	for	these	misconceptions	of	bachelor	degree	students.	Forty-five	students	

who	enrolled	the	course	of	logic	in	the	four	semester	of	a	academic	year	of	2016.	Three	research	

instruments	employed	for	the	study	were	the	logic	conception	test	in	a	form	of	subjective	type	for	

finding	logic	misconceptions	and	the	semi-structured	interview	form	for	intensive	interview	to	examine	

the	causes	and	characteristics	of	logic	misconceptions	in	order	to	develop	the	correction	strategies.	

The	 collected	 data	were	 analyzed	 using	 percentage,	 frequency,	mean,	 standard	 deviation	 and	

dependent	t-test.	

	 The	findings	revealed	that	the	students	indicated	logic	misconceptions	which	were	ranked	in	

this	order	:	the	proof	of	symbolic	use	and	logical	reasoning,	problem	solving	in	logic,	and	logic	skills	

with	respect	to	correction	strategies	for	misconceptions,	they	consisted	of	elicitation	of	prior	or	existing	

experiences,	correction	of	Logic	misconceptions,	and	examination	of	Logic	misconceptions.	In	addition,	

the	students	learned	using	the	correction	strategies	showed	gains	in	the	mean	sores	of	correct	concepts	

from	before	learning	at	the	.05	level	of	significance.	

 Keywords	:	Strategies	of	Logic	Misconceptions	Correction,	Framework	of	characteristics	Logic	

misconceptions,	Logic	misconceptions.

บทน�า

	 มโนทศัน์ทางคณติศาสตร์	(Mathematics	Concept)	

เป็นสิง่ส�าคญัในการท�าความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัเนือ้หา

คณิตศาสตร์เฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับการคิด

ค�านวณ	 ความสัมพันธ์และจ�านวน	 รวมถึงการให้เหตุผล

อย่างเป็นระบบ	 เป็นสิ่งที่เกิดจากการสังเกต	หรือจากการ

ได้รบัประสบการณ์ทีน่กัเรยีนได้ประสบแล้วน�ามาประมวล

ผลเป็นข้อสรุปทางคณิตศาสตร์	 ค็อกเบิร์นและลิตเลอร์	

(Cockburn	and	Littler,	2010	:	3-6)	และสถาบนัส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(2554	:	55)	กล่าวว่า

มโนทศัน์ทางคณติศาสตร์	(Mathematics	Concept)	เป็น

พื้นฐานส�าคัญส�าหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการน�า

ความรู้คณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาหรือใช้งานครูท่ีมีมโนทัศน์

ที่ถูกต้องและเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมาย	 ที่มา	 และ

ความสัมพนัธ์ทีเ่กีย่วข้องกนัของมโนทศัน์ทฤษฎีบทกฎสูตร

บทนิยามหรือการด�าเนินการทางคณิตศาสตร์จะสามารถ

จัดการเรียนรู้เพื่อสื่อสารสื่อความหมายให้นักเรียนเรียนรู้

คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง	 รวมทั้งสามารถวิเคราะห์

เนื้อหาและสร้างค�าถามขยายความ	เพื่อพัฒนาการคิดทาง

คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนได้นอกจากนั้นยังมีความส�าคัญ

ต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและการ

เรยีนรูค้ณติศาสตร์ของนักเรยีน	ดงันัน้	นกัเรยีนทีม่มีโนทศัน์

ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง	จะสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ได้ดีรวมทั้งมีพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงและมี

ความสามารถในการคดิเกีย่วกบัคณิตศาสตร์ในระดบัสงูขึน้

ไปได้ดีด้วย	 มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน	 (Misconceptions)

เป็นความเข้าใจผดิทีเ่กดิจากความคลาดเคลือ่นของกฎ	หรอื

ความคลาดเคล่ือนตามลักษณะทั่วไปหรือผลของการ
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ตคีวามทีไ่ม่สอดคล้องกบัความคดิทางคณติศาสตร์	นกัเรยีน

ยังมีบางสิ่งที่ยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	แอชล็อค	(Ashlock,	2010	:	311-314)	และ

ซิมสันและมาร์ค	 (Simson	 and	Marek,	 1988	 :	 362)	 

ฟิชเชอร์	(Fisher,	1985	:	53-54)	ฮอลลอนและเฮสเทนส์	

(Halloun	and	Hestenes,	1985	:	1056)	ไพน์และเวสท์	

(Pines	and	West,	 1983	 :	 47)	 ได้กล่าวถึง	สาเหตุของ 

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนไว้หลายประการ	 สาเหตุหน่ึงที ่

น่าสนใจ	 คือ	 ประสบการณ์ในโรงเรียนไม่ใช่สาเหตุเดียวที่

ท�าให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน	แต่อาจเกิดจาก

ค�าอธิบายของครูที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในเร่ืองที่สอน	

จึงท�าให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนโดยไม่รู้ตัว	

ท�าให้นักเรียนตีความหมายของสิ่งท่ีเรียนรู้ในชั้นเรียนแตก

ต่างกับความรู้ที่ครูสอน	และคิดว่าตัวเองเข้าใจถูกต้องแล้ว	

เมือ่เรยีนรูเ้รือ่งใหม่ต่อ	ๆ 	ไปกจ็ะเป็นอปุสรรคในการเรยีนรู้	

ท�าให้การเช่ือมโยงประสบการณ์ท�าได้ช้าลงและไม่บงัเกดิผล

	 การวิเคราะห์ว่าผู้เรียนมีมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

อย่างไรบ้าง	 และคลาดเคลื่อนอย่างไรจะเป็นข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ในการตระหนกัไม่ให้เกดิความคลาดเคลือ่นเหล่า

นั้นอีก	ซูพิง	(Suping,	2003	:	9)	กล่าวว่า	การที่นักเรียน

เกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจะเป็นอุปสรรคในการเรียน

เนื้อหาใหม่และเป็นอุปสรรคในการทบทวนความรู้เดิม	

นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางเพื่อแก้ไข

ความคลาดเคลื่อนนั้นให้หมดไปซึ่งจะท�าให้การเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน	 เป็นการวิเคราะห์ถึง

สาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใดนักเรียนจึงเกิดความคลาด

เคลื่อน	 ซึ่งอาจเป็นเพราะ	 ความประมาท	 ความสับสนใน

แนวคิด	 หรือความบกพร่องในการเปลี่ยนจากการคิดเชิง

วัตถุไปสู่การคิดที่มุ่งเน้นกระบวนการ	 ลิ	 (Li,	 2003	 :	 6)	 

การวิเคราะห์มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะ

ท�าให้การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น	 และท�าให้ครูเข้าใจความคิดของนักเรียนในท�าแบบ

ฝึกหดัและแบบทดสอบ	ตลอดจนกระบวนการคดิแก้ปัญหา

ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น	ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เหล่านี้

มีความส�าคัญมากในการพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร	์

ซ่ึงจะต้องมีการแนะแนวทางในการช่วยให้นักเรียนหลีก

เลี่ยงปัญหาและสามารถอธิบายได้ว่าเพราะสาเหตุใด

นักเรียนจึงไม่สามารถพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร	์

นกัวิจยัยนืยนัว่าเมือ่มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลื่อนของนกัเรยีนที่

ได้แสดงออกมาท�าให้เราทราบว่า	 การเรียนรู้ของนักเรียน

ก�าลังจะเริ่มขึ้น	 ดิว	 (Drews,	 2005	 :	 19)	 นอกจากนี้ 

โมว์โชวิทซ์-ฮาดาร์และคณะ	(Movshovitz-hadar	et	al.	

1987	:	3-14)	เสนอแนะว่า	เราสามารถวิเคราะห์มโนทัศน์

ที่คลาดเคลื่อนได้	6	ด้าน	และมีด้านย่อย	ๆ	อีก	เพื่อให้การ

วิเคราะห์ข้อมูลมีความชัดเจน	 เหมาะสมกับเนื้อหา	 ระดับ

ชัน้ของนกัเรยีน	และบรบิทของชัน้เรยีน	แต่ละด้านเป็นดงันี	้

ด้านการใช้ข้อมลูผิด	(Misused	Data)	ด้านการตคีวามด้าน

ภาษา	 (Misinterpreted	 Language)	 ด้านการอ้างอิงวิธี

การคิดหาเหตผุลทีไ่ม่สมบรูณ์	(Logically	Invalid	Inference)	

ด้านการบิดเบือนทฤษฎีบท	กฎ	สูตร	บทนิยาม	และสมบัติ	

(Distorted	Theorem	or	Definition)	ด้านขาดการตรวจ

สอบในระหว่างการแก้ปัญหา	 (Unverified	 Solution)	 

ด้านข้อผดิพลาดในเทคนคิการท�า	(Technical	Error)	และ 

แอชล็อค	(Ashlock,	2010	:	311-314)	กล่าวว่า	การที่จะ

พฒันาการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ให้มีประสทิธภิาพนัน้	

ครจู�าเป็นทีต้่องรูว่้านกัเรยีนทีต่นก�าลังสอนนัน้มมีโนทศัน์ที่

คลาดเคลื่อนในด้านใด	 และมีลักษณะอย่างไร	 เพราะสิ่ง

เหล่านี้จะเป็นข้อมูลในการวางแผน	 พัฒนาการเรียนรู ้

คณติศาสตร์	เพือ่ป้องกนัแก้ไขและหลกีเลีย่งไม่ให้มโนทศัน์

คลาดเคลื่อนเกิดขึ้น	ตลอดจนเป็นการวางพื้นฐานทางด้าน

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น	

	 ในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์มีการใช้เหตุผลเป็น 

กระบวนการทางความคิด	 ที่พยายามแสดงว่าข้อสรุปควร

เป็นที่ยอมรับเพราะมีเหตุผลหรือหลักฐานที่ดีมาสนับสนุน	

นอกจากนี	้ต้องมกีารอธบิาย		การพจิารณาการตดัสนิ	เพือ่

ยุติปัญหาความขัดแย้ง	 ยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์ประสบความ

ส�าเรจ็ยิง่ใหญ่ในการใช้เหตผุลเป็นเครือ่งมอืแสวงหาความรู้	
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จนกลายเป็นความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง	ๆ	

เหตุผลจึงมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์

ปัจจุบันตรรกศาสตร์	(หรือตรรกวิทยา)	(Logic)	เป็นการศึ

กษาเพื่อแยกการให้เหตุผลที่สมเหตุสมผล	ออกจากการให้

เหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผล	 นักปราชญ์ซึ่งเรายอมรับว่าเป็น

บดิาของวชิาตรรกศาสตร์	คอื	อรสิโตเติล้	(Aristotle,	384-

322	ก่อนครสิตศกัราช)	โดยอรสิโตเติล้	เชือ่ว่ามนษุย์เท่านัน้

ที่สามารถคิดเกี่ยวกับเหตุและผลได้	 ท่านได้เขียนต�ารา 

ชื่อออร์แกนนั่ม	 (Organum)	ซ่ึงเก่ียวกับการให้เหตุผลที่ 

ถกูต้อง	หลกัการของหนงัสอืเล่มนีก้ลายมาเป็นหลกัการของ

ตรรกศาสตร์เชิงอนุมาน	(Deductive	Logic)	ปัจจุบันตรร

กศาสตร์เป็นวิชาแขนงหนึ่งที่มีการศึกษาและพัฒนามา

ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ		 นักปราชญ์สมัยโบราณได้ศึกษา 

เกี่ยวกับการให้เหตุผล		แต่ยังเป็นการศึกษาที่ไม่เป็นระบบ

จนกระทั่งมาในสมัยของอริสโตเติล	 ได้ท�าการศึกษาและ

พฒันาตรรกศาสตร์ให้มรีะบบยิง่ขึน้		มกีารจดัประเภทของ

การให้เหตุผลเป็นรูปแบบต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นแบบฉบับของการ

ศกึษาตรรกศาสตร์ในสมยัต่อมา		เนือ่งจากตรรกศาสตร์เป็น

วิชาที่ว่าด้วยกฏเกณฑ์ของการใช้เหตุผลจึงเป็นพื้นฐาน

ส�าหรับการศกึษาในศาสตร์อืน่	ๆ 		เช่น		ปรชัญา	คณติศาสตร์

วทิยาศาสตร์กฎหมาย		เป็นต้น		นอกจากนี	้	ยงัถกูน�ามาใช้

ในชีวิตประจ�าวันอยู่เสมอ			

		 ความเข้าใจมโนทศัน์ทางตรรกศาสตร์ทีถ่กูต้องเป็น

สิ่งส�าคัญในการเรียนรู ้คณิตศาสตร์	 หากเราสามารถ

พัฒนากรอบในการวิเคราะห์มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทาง

ตรรกศาสตร์	จะท�าให้ทราบแนวโน้มของความคลาดเคลือ่น

ทางตรรกศาสตร์ทีเ่กดิขึน้อยูเ่สมอ	และในการพฒันากลวธิี

ในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์	ก็จะ

เป็นแนวทางในการแก้ไขให้ผู ้เรียนมีมโนทัศน์ทางตรรก	

ศาสตร์ทีถ่กูต้อง	และในการจดัการเรยีนการสอนส�าหรบัคร	ู

ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร	 administrators	 and	 teacher	

educators.	 ผู้บริหารและนักการศึกษา	 ซาร่า	 (Sarah,	

2011	:	8)	ด้วยเหตผุลดงักล่าวบรรดานักคณติศาสตร์ศึกษา

หลายท่านจงึได้พยายามทีจ่ะสร้างและพฒันากรอบลกัษณะ

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรยีน	ตวัอย่างกรอบลักษณะมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทาง

คณิตศาสตร์	 เช่น	 ราดาร์ส	 (Radatz,	 1979	 :	 163-172)	

วนิเนอร์และคณะ	(Vinneret	al.	1981	:	555-570)	โบราสิ	

(Borasi,	 1985	 :	 1-14)	 โมว์โชวิทซ์-ฮาดาร์และคณะ	

(Movshovitz-Hadaret	al.	1987	:	3-14)	และโคลแกน

(Colgan,	1991	:	91-A)	ปัญหาทีน่กัการศกึษาก�าลงัประสบ

อยู่คือ	 การสอนโดยให้นักเรียนท่องจ�าไม่สามารถช่วยให้

นักเรียนน�าความรู ้ ไปใช ้ในการแก ้ป ัญหาได ้อย ่างมี

ประสทิธภิาพเพราะขาดความเข้าใจอนัเป็นพืน้ฐานของการ

คิดในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจ 

มโนทัศน์	ซึ่งได้มาจากการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ

จึงเป็นพื้นฐานส�าคัญของการคิดระดับสูงและการคิด 

แก้ปัญหาที่ซับซ้อน	นอกจากนี้แล้วความเข้าใจมโนทัศน์ยัง

ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่แตกต่าง

จากการจดจ�าขั้นตอนหรือวิธีการมาใช้	 อัมพร	 ม้าคะนอง

(2547	:	110)	และ	คามแิละดอมนิคิ	(Kamii	and	Dominick,	

1997:	 10)	 กล่าวว่า	 หากนักเรียนเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้อง 

จะท�าให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เกิดประสิทธิภาพและมี

ความสุข	นอกจากนัน้ยงัจะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยเพราะการคิดหรือ

ค�านวณผิดพลาดส่วนหนึ่ง	เป็นผลมาจากการใช้วิธีการโดย

ปราศจากความเข้าใจมโนทัศน์ของเรื่องนั้น	 เป็นการเรียน

แบบจดจ�าวิธีการ	 ท�าให้การเรียนคณิตศาสตร์ในทรรศนะ

ของนกัเรยีนเป็นเพยีงแค่การด�าเนนิการตามสัญลักษณ์และ

เครื่องหมายเพื่อให้ได้ค�าตอบตามวิธีด�าเนินการ	 และ

ตัวอย่างรูปแบบการปรับมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทาง

คณิตศาสตร์	 เช่น	 รูปแบบการปรับมโนทัศน์ตามรูปแบบ 

ของสตีแพนส์และชมิดท์	(Stepans	and	Schmidt,	2009	

:	22)	รูปแบบการปรับมโนทัศน์ตามรูปแบบของ	เซอร์เบล	

(Zirbel,	2005	:	10)	รปูแบบการปรบัมโนทศัน์ตามรปูแบบ

ของ	ซาเดลา	(Sadera,	2001	:	93)	รปูแบบการปรบัมโนทัศน์

ตามรปูแบบของ	ไดค์สตราและคณะ	(Dykstra	et	al.	1992	
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:	615)	และทฤษฏกีารซ่อมแซมซึง่กรอบแนวคิดทีพ่ฒันาข้ึน

จากงานวิจัยเหล่านี้ได้มีการน�ามาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา	

การเรยีนรูค้ณติศาสตร์ของนกัเรยีนอย่างกว้างขวางในเวลา

ต่อมา	

	 ปัจจัยส�าคญัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

ผู้เรียนก็คือครูทั้งนี้เพราะครูถือเป็นหัวใจส�าคัญของการ

ปฏิรูปการเรียนรู ้ครูจึงเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ใน

กระบวนการเรียนการสอนเพราะครูจะต้องมีความเข้าใจ

มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้สามารถน�าความรู้

ความเข้าใจไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท�าให้เนื้อหา

วิชามีความหมายกับผู ้เรียน	 (สถาบันส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี	2554	:	2)	ความรูข้องครมูผีล

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนและมีผลต่อการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีนเราไม่สามารถทีจ่ะสอนอะไรได้เลยถ้ายงั

ไม่มีความรู้และจะต้องรู้ว่านักเรียนเรียนรู้ได้อย่างไร	ซิลลิซ

และโจนส์	(Sallis	and	Jones,	2002	:	9)	ผู้ที่จะประกอบ

วิชาชีพครูจะต้องเป ็นผู ้ มีองค ์ความรู ้อย ่างมากและ 

กว้างขวางสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี 

ประสทิธภิาพ	ซลูแมน	(Shulman,	1986	:	14)	ความรูข้อง

ครูมีบทบาทส�าคัญในการตัดสินใจในการจัดการเรียนการ

สอนและความรู้ของครูส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน	บาร์เกอร์	(Barker,	2007	:	29)	และ	เฟรนนี่ม่าและ

แฟรงก์	(Fennema	and	Franke,	1992	:	147)	กล่าวว่า

ครเูป็นบคุคลส�าคญัและมโนทศัน์ทางคณติศาสตร์ของครมูี

อทิธพิลต่อการเรยีนรู้ของผูเ้รียน	มนีกัวชิาการหลายท่านได้

ท�าการวจิยัเพือ่แสดงถงึความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ของครู

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	ผลการวิจัยพบว่า

ความรู้ของครูด้านมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และด้านการ

จดัการเรยีนรู้เป็นสาเหตโุดยตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

คณิตศาสตร์

	 จากการศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ของประเทศไทยท่ีผ่านมาพบว่าภาพรวมด้าน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความ

ส�าเรจ็ซึง่ผลการประเมนิความรูแ้ละทกัษะทางคณติศาสตร์

ของนกัเรยีนไม่ว่าในระดับใดล้วนพบว่านกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนอยู ่ในระดับต�่ากว ่าเกณฑ์ซึ่งขั้นต�่าของ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กรมวิชาการตั้งไว้คือร้อยละ	 50	

ดังตัวอย่างรายงานโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาต	ิ

(Programme	for	International	Student	Assessment	

:	 PISA	 (2009))	 ที่ได้ประเมินผลนักเรียนนานาชาติที่มี

ประเทศสมาชิกโออีซีดี	 (Organisation	 for	 Economic	 

Co-operation	 and	 Development	 :	 OECD)	 และ

ประเทศนอกกลุ่มสมาชิกซ่ึงเรียกว่าประเทศร่วมโครงการ	

(Partner	Countries)	จ�านวน	65	ประเทศเพื่อส�ารวจว่า

นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือนักเรียนที่มีอายุ	15	

ปีมีศักยภาพท่ีจะใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาไปใช้ใน

ชีวิตจริงได้ดีเพียงใดในอนาคต	 ในส่วนที่ประเมินการน�า

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้พบว่านักเรียนไทยได้คะแนน

การประเมิน	 419	 คะแนน	 ซึ่งมีคะแนนต�่ากว่าค่าเฉล่ีย	

OECD	นกัเรยีนไทยมากกว่าครึง่	(52.5%)	รูเ้รือ่งคณติศาสตร์

ต�่ากว่าระดับพ้ืนฐานนักเรียนที่รู้เรื่องคณิตศาสตร์	 ที่ระดับ 

พื้นฐานมีมากกว่าหนึ่งในสี่เพียงเล็กน้อย	(27.3%)	และอีก

หนึ่งในห้า	 (20.2%)	 ที่รู ้เรื่องคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับ 

พืน้ฐานและนกัเรยีนทีรู่ค้ณติศาสตร์ระดบัสูง	(ระดบั	5	และ

ระดบั	6)	มเีพยีง	1.3%	และอยูใ่นอนัดบัที	่50	เมือ่เรยีงตาม

สัดส่วนนักเรียนที่รู้คณิตศาสตร์ที่ระดับ	 5	 และระดับ	 6	 

ผลการประเมินใน	PISA	2009	ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนับ

จาก	PISA	2006	แต่ถ้าดแูนวโน้มตัง้แต่	PISA	2003	เป็นต้น

มาพบว่ายังมีแนวโน้มต�่าลงสถาบันส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและ	OECD	(2553	:	7-8)	และ

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	

(O-Net)	 ทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันประถม

ศึกษาที่	 6	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 ปีการศึกษา	 2555	 มีผลคะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศตามล�าดับดังนี้	 35.77,	26.95	และ	22.73	

จะเห็นว่าผลคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และ

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที	่6	เป็นค่าคะแนนเฉล่ียทัง้ประเทศ

ต�่ากว่าร้อยละ	 50	 ซึ่งเป็นผลคะแนนที่ต�่าต่อเนื่องกันมา
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หลายปีแล้ว	(สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต,ิ	2556	

:	5)	จากผลการวจัิยดงักล่าวจงึเป็นสิง่ทีส่ะท้อนสภาพปัญหา

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในประเทศไทยได้ในระดับที่

ผู ้ที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักและการที่เราต้องเข้าสู่ระบบ

สากลเพื่อการแข่งขันกับนานาอารยประเทศเราจึงต้อง

ปฏิรูปการจัดการเรียนรู ้คณิตศาสตร์อย่างเร่งด่วนและ

จริงจังเนื่องจากผลการประเมินในระดับนานาชาติ

ประเทศไทยอยู่ในอันดับค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับหลาย	 ๆ	

ประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียด้วยกันจึงควรมี

การศึกษาแนวทางเพื่อจะพัฒนาความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนต่อไป

	 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท�า

วิจัยเรื่อง	 การพัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ท่ีคลาด

เคลื่อนทางตรรกศาสตร์	 โดยศึกษาจากนักศึกษาวิชาเอก

คณิตศาสตร์ชั้นปีที่	 4	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2559 

ว่ามโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์สามารถจ�าแนก

ได้อย่างไรบ้างและมีรายละเอียดอย่างไร	 เพื่อจะได้เป็น

แนวทางในการพัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อนทางตรรกศาสตร์ของนักศึกษากลุ่มน้ีก่อนท่ีจะออก

ไปฝึกประสบการณ์การสอนคณติศาสตร์ในภาคเรยีนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		ศึกษาลักษณะมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทาง

ตรรกศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

	 2.	 พัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อนทางตรรกศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอบเขตการวิจัย

 กลุ่มเป้าหมาย

	 กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชา

คณิตศาสตร ์	 คณะครุศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาตรรกศาสตร์	 ใน 

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	45	คน	

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	มโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

	 เนื้อหาที่ ใช ้ ในการวิจัย	 ได ้แก ่ เนื้อหาในวิชา

ตรรกศาสตร์ในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรครุศาสตร์

บณัฑติ	มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสาคาม	พทุธศกัราช	2557	

ซึง่ประกอบด้วย	การหาค่าความจรงิของประพจน์,	รปูแบบ

ของประพจน์ที่สมมูลกัน,	 สัจนิรันดร์,	 การสมมูลกันของ

ประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ,	 นิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่ง

ปริมาณ,	 สัจนิรันดร์ของรูปแบบของประพจน์ที่มีตัวบ่ง

ปริมาณและการอ้างเหตุผล

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

	 ระยะเวลาที่ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้อยู ่ระหว่างป  ี

การศึกษา	2559

วิธีการศึกษา

	 การวจิยัครัง้นีใ้ช้ระเบยีบวธีิวิจยัเชิงพัฒนา	โดยมขีัน้

ตอนการด�าเนินการวิจัย	 2	 ระยะ	 ดังรายละเอียดปรากฏ

ดังนี้

 ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ทางตรรกศาสตร์

  ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์กรอบลักษณะมโน

ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์

	 	 1.	 วิเคราะห์กรอบลักษณะมโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อนทางตรรกศาสตร์

	 	 2.		สร้างแบบวัดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

ตรรกศาสตร์	ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ	5	คน

	 	 3.		วิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนจากการ

ท�าแบบวัดมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทางตรรกศาสตร์ของ

นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย	
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  ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบและปรับปรุงกรอบ

ลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์ ด้วย

การสนทนากลุ่ม (Focus Group)

	 	 1.		พิจารณาร่างกรอบลักษณะมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์	ด้วย	การสนทนากลุ่ม

	 	 2.		น�าข ้อมูลที่ ได ้จากการสนทนากลุ ่มมา

ปรับปรุงและพัฒนากรอบลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ทางตรรกศาสตร์

	 	 3.		น�ากรอบลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ทางตรรกศาสตร์	 มาสร้างเป็นแบบวัดมโนทัศน์ท่ีคลาด

เคลื่อนทางตรรกศาสตร์ที่สมบูรณ์

  ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้กรอบลักษณะมโน

ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์

	 	 1.	 น�าแบบวัดมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทาง

ตรรกศาสตร์มาทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	45	คน	

เพือ่วเิคราะห์มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์	ตาม

กรอบลกัษณะมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์ทีไ่ด้

ผ่านการสนทนากลุ่มแล้ว

	 	 2.	 จากการทดสอบกลุ ่มเป ้าหมายพบว่า

นักศึกษาที่มีมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนจ�านวน	 45	 คน	 เพื่อ

สมัภาษณ์หาสาเหตกุารเกดิมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นเพือ่น�า

ไปสังเคราะห์กรอบกลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อนทางตรรกศาสตร์ในระยะที่	2

 ระยะท่ี 2 การออกแบบกลวิธี ในการแก ้ ไข 

มโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์

  ขั้นตอนท่ี 1 สังเคราะห์และออกแบบกลวิธี

ในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์

	 	 1.		สงัเคราะห์แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วกบัการ

แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์แล้วน�าผล

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในระยะท่ี	 1	 มาออกแบบเพ่ือจัด

ท�าเป็นร่างกลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

ตรรกศาสตร์ในระยะที่	 2	 ร่างเป็นกลวิธีในการแก้ไขมโน

ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์

	 	 2.	 น�าร่างกลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ท่ีคลาด

เคล่ือนทางตรรกศาสตร์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วจัดการ

สนทนากลุ่ม

  ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช้กลวิธีในการแก้ไข 

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์

	 	 น�ากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน

ทางตรรกศาสตร์ที่ได้ผ่านการสนทนากลุ่มแล้วมาทดสอบ

กับกลุ่มเป้าหมาย	หลังการใช้กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์	น�าแบบวัดมโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อนทางตรรกศาสตร์	 มาทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายดัง

กล่าวอีกครั้ง	เพื่อศึกษาผลการใช้กลวิธี	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1.		แบบวดัมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์	

จ�านวน	8	ข้อ

		 2.		แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	จ�านวน	8	ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

ตรรกศาสตร์	ท�าได้ดังนี้

	 1.	 การศึกษามโนทัศน ์ที่ คลาดเคลื่ อนทาง

ตรรกศาสตร์	 ท�าได้โดยใช้การวิเคราะห์งานเขียน	 (Task	

Analysis)

	 2.	 กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

ตรรกศาสตร์	ท�าได้โดยการบรรยายเชงิวเิคราะห์	(Analytic	

Description)	 ตามกรอบลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน

ทางตรรกศาสตร์

ผลการวิจัย

 1. ผลการศกึษาลักษณะมโนทัศน์ทีค่ลาดเคลือ่น

ทางตรรกศาสตร์

	 	 การศกึษาลกัษณะมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทาง

ตรรกศาสตร์กระท�าใน	 2	 ลักษณะคือจากการท�าแบบวัด

มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์	และการสมัภาษณ์

เชิงลึก
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 ผลจากการศกึษาลกัษณะมโนทศัน์คลาดเคลือ่นทาง

ตรรกศาสตร์จากแบบทดสอบ

	 พบว่า	นักศึกษามีลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ทางตรรกศาสตร์	ใน	3	ด้านคือ	1)	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ด้านการพิสูจน์การใช้สัญลักษณ์และการให้เหตุผลทาง

ตรรกศาสตร์	 2)	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านทักษะทาง

ตรรกศาสตร์	 และ	 3)	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการ 

แก้ปัญหาทางตรรกศาสตร์	แสดงได้ด้วยความถีแ่ละร้อยละ	

ปรากฏดัง	ตารางที่	2

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

ตรรกศาสตร์	ด้วยความถีแ่ละร้อยละของการวเิคราะห์มโน

ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์
ความถี่

(f)

ร้อยละ

(%)

1.  มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการพิสูจน์ 

การใช้สัญลักษณ์ และการให้เหตุผลทาง

ตรรกศาสตร์

	 1.1	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการ

พิสูจน์

58 14.91

	 	 1.1.1	 นักศึกษาไม่ได้น�าสิ่งที่โจทย์

ก�าหนดให้มาใช้ในการพิสูจน์ 6 1.54

		 	 1.1.2	 นักศึกษาเข้าใจว่าการยก

ตัวอย่างคือการพิสูจน์ 12 3.08

		 	 1.1.3	 นักศึกษาน�าทฤษฎีที่ไม่

เกี่ยวข้องมาใช้ในการพิสูจน์ 40 10.28

		 1.2	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการใช้

สัญลักษณ์ 35 9.00

		 1.3	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการให้

เหตุผล 92 23.65

รวม 185 47.56

2. มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านทักษะทาง

ตรรกศาสตร์

		 2.1	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในทักษะ

การเสนอค�าตอบ 19 4.89

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์
ความถี่

(f)

ร้อยละ

(%)

		 2.2		มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในทักษะ

การด�าเนินการทางตรรกศาสตร์ 15 3.86

รวม 34 8.74

3.  มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการแก้

ปัญหาทางตรรกศาสตร์

	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในทักษะการ 

แก้ปัญหาทางตรรกศาสตร์ 170 43.70

รวม 170 43.70

รวมทั้งหมด 389 100

 

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ลักษณะมโนทัศน์ที่คลาด

เคลือ่น	ด้านการพสิจูน์	การใช้สญัลกัษณ์	และการให้เหตผุล

ทางตรรกศาสตร์	 เกิดมากที่สุด	(f	=	185)	คิดเป็นร้อยละ	

47.56	 รองลงมาได้แก่มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนด้านการแก้

ปัญหาทางตรรกศาสตร์จ�านวน	(f	=	170)	คิดเป็นร้อยละ	

43.70	 และมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านทักษะทาง

ตรรกศาสตร์	 เกิดขึ้นน้อยที่สุดจ�านวน	 (f	 =	 34)	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 8.74	 และจากในสามลักษณะข้างต้นพบว่ามี 

มโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือนอกีหกลักษณะย่อย	ได้แก่	มโนทศัน์

ที่คลาดเคล่ือนในทักษะการแก้ปัญหาทางตรรกศาสตร	์ 

(f	=	170)	คิดเป็นร้อยละ	43.70	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ด้านการให้เหตผุล	(f	=	92)	คดิเป็นร้อยละ	23.65	มโนทศัน์

ที่คลาดเคล่ือนด้านการพิสูจน์	 (f	 =	 58)	 คิดเป็นร้อยละ	

14.91	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการใช้สัญลักษณ	์ 

(f	=	35)	คิดเป็นร้อยละ	9.00	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน

ทักษะการเสนอค�าตอบ	(f	=	19)	คิดเป็นร้อยละ	4.89	และ

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในทักษะการด�าเนินการทาง

ตรรกศาสตร์	(f	=	15)	คิดเป็นร้อยละ	3.86	ตามล�าดับ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

357

 2. กลวธิใีนการแก้ไขมโนทัศน์ทีค่ลาดเคลือ่นทาง

ตรรกศาสตร์

	 	 จากการสังเคราะห์กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์

ที่คลาดเคลื่อนของนักคณิตศาสตรศึกษา	 แล้วน�าผลการ

สงัเคราะห์ทีไ่ด้มาจดัการสนทนากลุม่โดยผูเ้ชีย่วชาญผลการ

พัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทาง

ตรรกศาสตร์ปรากฏดังแผนภาพที่	1
8 

 

   2.2  มโนทศันทีค่ลาดเคลื่อนในทักษะการ
ดําเนินการทางตรรกศาสตร 15 3.86 
รวม 34 8.74 
3. มโนทศันที่คลาดเคลื่อนดานการแกปญหา
ทางตรรกศาสตร   
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในทักษะการแกปญหา
ทางตรรกศาสตร 170 43.70 
รวม 170 43.70 
รวมทั้งหมด 389 100 
  

จากตารางที่  2  พบวา ลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน ดานการพิสูจน การใชสัญลักษณ และการให
เหตุผลทางตรรกศาสตร เกิดมากที่สุด(f = 185) คิดเปนรอย
ละ47.56 รองลงมาไดแกมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการ
แกปญหาทางตรรกศาสตรจํานวน (f =170) คิดเปนรอยละ 
43.70และมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานทักษะทาง
ตรรกศาสตร เกิดขึ้นนอยที่สุดจํานวน (f =34) คิดเปนรอย
ละ 8.74 และจากในสามลักษณะขางตนพบวามีมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนอีกหกลักษณะยอย ไดแก มโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนในทักษะการแกปญหาทางตรรกศาสตร(f = 
170) คิดเปนรอยละ 43.70  มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดาน
การใหเหตุผล(f = 92) คิดเปนรอยละ 23.65 มโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนดานการพิสูจน(f = 58) คิดเปนรอยละ 14.91  
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชสัญลักษณ(f = 35) คิด
เปนรอยละ 9.00  มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในทักษะการ
เสนอคําตอบ(f = 19) คิดเปนรอยละ 4.89  และมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนในทักษะการดําเนินการทางตรรกศาสตร(f = 
15) คิดเปนรอยละ 3.86  ตามลําดับ 
 

2. กลวิธีในการแกไขมโนทัศนทีค่ลาดเคล่ือนทาง
ตรรกศาสตร 

จากการสังเคราะหกลวิธีในการแกไขมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนของนักคณิตศาสตรศึกษา แลวนําผลการ
สังเคราะหที่ไดมาจัดการสนทนากลุมโดยผูเชี่ยวชาญผลการ
พัฒนากลวิธีในการแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
ตรรกศาสตรปรากฏดังแผนภาพที่  1 

 
แผนภาพที่  1กลวิธีในการแกไขมโนทัศนที่

คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร 
 

1. ผลของการใชกลวิธีในการแกไขมโนทัศนที่
คลาดเคล่ือนทางตรรกศาสตรของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีโดยใชสถิติทดสอบ t-test (Dependentt-test) 
 

ผลของการใชกลวิธีในการแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางตรรกศาสตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปรากฏดัง
ตารางที่  1 

 

ตารางที่ 1แสดงการเปรียบเทียบคะแนนมโนทัศนทาง
ตรรกศาสตรกอนและหลังการใชกลวิธีในการแกไขมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบ n x  S.D. t p-value 

ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบมโนทัศนท่ีคลาดเคล่ือนทาง
ตรรกศาสตร 

3.1  ใหผู เรียนไดลงมือปฏิบัติและนําเสนอวิธีการในการ
 แกปญ หาของตนเองเพื่ อตรวจสอบมโนทัศนที่
 คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตรของผูเรียน  
3.2 แนะนํามโนทัศนทางตรรกศาสตรใหมที่ถูกตองเพื่อให
 ผูเรียนไดเกิดความเขาใจในมโนทัศนทางตรรกศาสตรที่
 ถูกตองตอไป 

ข้ันตอนท่ี 1 กระตุน
ประสบการณเดิมของผูเรียน 
 เปนการกระตุนใหผูเรียน 
เกิดการปะทะจริงทางความ 
คิด จากตั้งคําถาม/ปญหาทาง
ตรรกศาสตรที่ผูวิจัยสรางจาก
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่พบ
ในกลุมเปาหมาย 

 

กลวิธีในการแกไขมโน
ทัศนท่ีคลาดเคล่ือนทาง

ตรรกศาสตร 

ข้ันตอนท่ี 2 แกไขมโนทัศนท่ี
คลาดเคล่ือนทางตรรกศาสตร 
2.1  สรางมโนทัศนทางตรรก  
  ศาสตรใหม   
2.2  ผูเรียนแลกเปลี่ยนและ
 ตรวจสอบมโนทัศน 
2.3  การเช่ือมโยงมโนทัศน
 ใหม ไปประยุกต ใช กั บ
 ความรูอื่นๆ  
 

แผนภาพที่ 1 กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ทางตรรกศาสตร์

 1. ผลของการใช้กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่

คลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีโดยใช้สถิติทดสอบ t-test (Dependentt-test)

  ผลของการใช้กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่

คลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี	

ปรากฏดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนมโนทัศน์ทาง

ตรรกศาสตร์ก่อนและหลงัการใช้กลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์

ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์

การทดสอบ n x̄ S.D. t p-value

1.		ก่อนการใช้กลวิธีใน

การแก ้ ไขมโนทัศน ์ที่

คลาดเคลื่อนทางตรรก	

ศาสตร์

45 6.30 1.05

-65.94*
0.00

2.		หลังการใช้กลวิธีใน

การแก ้ ไขมโนทัศน ์ที่

คลาดเคลื่อนทางตรรก	

ศาสตร์

45 17.03 0.08

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตารางที่	1	พบว่า	นักศึกษามีคะแนนมโนทัศน์

ทางตรรกศาสตร์ท่ีถกูต้องหลงัการใช้กลวธิใีนการแก้ไขมโน

ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์สูงกว่าก่อนการใช้

กลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 2. พัฒนาการของผู้เรียนหลังผ่านกลวิธีในการ

แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์

	 	 เพือ่ให้เหน็พฒันาการของผู้เรยีนหลังผ่านกลวธิี

ในการแก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์ผูว้จิยั

จึงข้อน�าเสนอเปรียบเทียบตัวอย่างของผู้เรียนที่เคยมีมโน

ทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทางตรรกศาสตร์จากการสัมภาษณ์เชิง

ลึกในระยะที่	1	ดังนี้

	 ตัวอย่างที่	1	จากมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการ

พสิจูน์การใช้สญัลกัษณ์และการให้เหตผุลทางตรรกศาสตร์

	 ข้อ	1	จงพจิารณาดวู่ารปูแบบประพจน์ต่อไปนีเ้ป็น

สัจนิรันดร์หรือไม่
( ) ( )( ) ( ) ( )( )x p x x p x x p x x p x       ∀ → ∃ ↔ ∃ ∨∃       �

พิสูจน์	
( ) ( )( ) ( ) ( )( )x p x x p x x p x x p x       ∀ → ∃ ≡ ∀ ∨ ∃       �   

 ( ) ( )x p x x p x   ≡ ∀ ∨ ∃   �

 ( ) ( )x p x x p x   ≡ ∃ ∨ ∃   �
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ดังนั้น	
( ) ( )( ) ( ) ( )( )x p x x p x x p x x p x       ∀ → ∃ ↔ ∃ ∨∃       �

เป็นสัจนิรันดร์

	 จากตัวอย่างดังกล่าวเม่ือนักศึกษาได้ผ่านกลวิธีใน

การแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์แล้วพบ

ว่านกัศกึษามมีโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์น้อย

ลงเป็นอย่างมาก

การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัย	 เร่ืองการพัฒนากลวิธีใน

การแก้ไขมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย

ดังนี้

 ลกัษณะมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

	 จากผลการวิจัยพบว่า	นักศึกษามีมโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อนทางตรรกศาสตร์ใน	3	ด้าน	ได้แก่

	 1.	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการพิสูจน์	การใช้

สญัลกัษณ์	และการให้เหตผุลทางตรรกศาสตร์ประกอบด้วย

	 	 1.1	 มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนด้านการพิสูจน์

ทางตรรกศาสตร์

	 	 	 1)		นกัศกึษาไม่ได้น�าสิง่ทีโ่จทย์ก�าหนดให้

มาใช้ในการพิสูจน์

	 	 	 2)		นักศึกษาเข้าใจว่าการยกตัวอย่างคือ

การพิสูจน์

	 	 	 3)		นกัศกึษาน�าทฤษฎทีีไ่ม่เก่ียวข้องมาใช้

ในการพิสูจน์

	 	 1.2	 มโนทัศน ์ ท่ีคลาดเคลื่อนด ้านการใช ้

สัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์

	 	 1.3		 มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นด้านการให้เหตุผล

ทางตรรกศาสตร์

	 2.		มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนด้านทักษะทางตรรก	

ศาสตร์ประกอบด้วย

	 	 2.1	 มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนในทักษะการ

เสนอค�าตอบ

	 	 2.2	 มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนในทักษะการ

ด�าเนินการทางตรรกศาสตร์

	 3.	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการแก้ปัญหาทาง

ตรรกศาสตร์

	 โดยทั่วไปมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนอาจเกิดจากการ

สะสมประสบการณ์	 ถ้าประสบการณ์ด้านใดน้อยก็จะเกิด

มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนด้านน้ันอยู่เสมอกับทุกปัญหาทาง

ตรรกศาสตร์	ส�าหรบัรายละเอียดการอภิปรายผลของแต่ละ

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน	เป็นดังนี้	

	 1.	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการพิสูจน์ทาง

ตรรกศาสตร์จากการวิจัยพบว่านักศึกษาเข้าใจว่าการยก

ตัวอย่างคือการพิสูจน์ทั้งน้ีอาจเนื่องจาก	 นักศึกษาเข้าใจ

ว่าการยกตัวอย่างเป็นการน�าจ�านวน	สัญลักษณ์มาแทนค่า

ในสมการเพือ่ให้ได้ค�าตอบ	นกัศกึษาเข้าใจว่าคอืการพสิจูน์

ซึ่งไม่ถูกต้อง	นอกจากนี้ยังพบว่า	นักศึกษาไม่น�าสิ่งที่โจทย์

ก�าหนดให้มาใช้ในการพิสูจน์	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษา

ไม่เข้าใจว่าการพิสูจน์จะต้องน�า	ทฤษฎีบท	กฎ	สูตร	นิยาม	

มาสร้างความสัมพันธ์กับส่ิงที่โจทย์ก�าหนดให้แต่นักศึกษา

ก�าหนดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นมาเอง	 เพื่อใช้ในการพิสูจน์ขึ้น

มาเอง	 การที่นักศึกษาน�าทฤษฎีที่ไม่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ

พิสูจน์	 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก	 นักศึกษาไม่มีความเข้าใจใน	

ทฤษฎีบท	กฎ	สูตร	นิยาม	ที่สัมพันธ์กับสิ่งโจทย์ก�าหนดให้

อย่างแท้จริง	

	 จากการศึกษาของสุวิมล	 เขี้ยวแก้ว	 (Suwimon,	

1988	:	15-18)	พบว่า	นักศึกษามี	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ด้านการพิสูจน์เช่นเดียวกัน	 เนื่องจากนักศึกษาไม่มีความ

มั่นใจ	มีความรู้ในนิยามน้อยหรือจ�านิยามไม่ได้	ซึ่งมีสาเหตุ

ของการเกดิมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นจากการพฒันาการทาง

ด้านสติปัญญาของนักเรียน	 ในการที่นักเรียนจะศึกษามโน

ทศัน์ในบางเรือ่งให้เข้าใจทัง้หมด	จะต้องอาศยัวฒุภิาวะและ

การพัฒนาทางด้านสติปัญญาในระดับหน่ึง	 ถ้าระดับวุฒิ

ภาวะและการพฒันาทางสตปัิญญายงัไม่เพยีงพอกจ็ะท�าให้

ไม่สามารถท�าความเข้าใจในเรื่องนั้น	 ๆ	 ได้	 หรือเข้าใจได้
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เพียงบางส่วนแต่บางส่วนคลาดเคลื่อนไป	ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของโมว์โชวิทซ์-ฮาดาร์และคณะ	 (Movshovitz-

hadar	et	al.	1987	:	3-14)	พบว่า	นกัเรยีนมลีกัษณะความ 

คลาดเคลือ่น	6	ด้านคอื	1)	ด้านการใช้ข้อมูลผดิ	2)	ด้านการ

ตีความด้านภาษา	3)	ด้านการอ้างอิงวิธีการคิดหาเหตุผลที่

ไม่สมบูรณ์	 4)	 ด้านการบิดเบือนทฤษฎีบท	 กฎ	 สูตร	 บท

นยิาม	และสมบตั	ิ5)	ด้านขาดการตรวจสอบในระหว่างการ

แก้ปัญหา	 และ	 6)	 ด้านข้อผิดพลาดในเทคนิคการท�าและ

งานวิจัยของ	ออง	และลิม	(Ong	and	Lim,	1987	:	199-

205)	 บาร์เซลลอส	 (Barcellos.	 2005	 :	 98-114)	 ที่พบ

ความคลาดเคลื่อนของนักเรียนในด้านการใช้บทนิยาม	

สมบัติ	 มีการใช้กฎท่ีผิดล�าดับข้ันตอนท�าให้นักเรียนไม่

สามารถแก้ปัญหาได้

	 2.	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการใช้สัญลักษณ์

ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	 นักศึกษาขาดความเข้าใจในการน�า

สัญลักษณ์มาใช้ในการพิสูจน์	 หรือนักศึกษามีมโนทัศน์ที่

คลาดเคลือ่นว่าสญัลกัษณ์ทีใ่กล้เคยีงกนัจะใช้แทนกันได้	ซึง่

เมื่อนักศึกษาใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวแล้วจะท�าให้การพิสูจน์

ผิดและไม่สมเหตุสมผล	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

วินเนอร์และคณะ	 (Vinner	 et.	 al,	 1981	 :	 555-570)	 

พบว่า	นกัเรียนตคีวามสญัลกัษณ์ผดิ	มปัีญหาในการก�าหนด

ค่าตัวแปร	 มีป ัญหาในการน�าเสนอสัญลักษณ์แทน

สถานการณ์	 ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์หรือ

สัญลักษณ์ที่น�าไปสู่ความคลาดเคลื่อนใน	 ตัวอย่างเช่น

นักศกึษาใช้ p F≡ แทน	 p 	มค่ีาความจริงเป็นเทจ็	ท�าให้

ความหมายผิดไปมาก

	 3.	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการให้เหตุผลทาง

ตรรกศาสตร์ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากนกัศกึษาขาดความเข้าใจใน

การให้เหตุผลโดยการใช้ทฤษฎีบท	 กฎ	 สูตร	 นิยามและ

สมบตั	ิอย่างลกึซึง้ท�าให้นกัศกึษามมีโนทัศน์ทีค่ลาดเคลือ่น

ในการให้เหตผุลการพิสูจน์ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของโมว์	

โชวทิซ์-ฮาดาร์	และคณะ	(Movshovitz-Hadaretal,	1987	

:	 3-14)	 พบว่า	 นักเรียนมีมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทาง

คณติศาสตร์ด้านการอ้างองิวธิกีารคดิหาเหตผุลทีไ่ม่สมบรูณ์	

(Logically	Invalid	Inference)	และจากการศึกษาของเฮ

อร์รี่และฮอลล่ี	 (Healy	 and	 Hoyles,	 1999	 :	 59-84)	 

ได้ศึกษาการมองเห็นและการให้เหตุผลเชิงสัญลักษณ์ใน 

วิชาคณิตศาสตร์	 พบว่า	 นักเรียนมีปัญหาในการอธิบาย	 

การให้เหตุผลเกี่ยวกับแบบรูปของสัญลักษณ์	

	 4.	 มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนในทักษะการเสนอ 

ค�าตอบทั้งนี้อาจเนื่องจาก	 นักศึกษามีพื้นฐานด้านการ

ด�าเนินการทางตรรกศาสตร์ที่ไม่ดี	 ขาดการไตร่ตรอง	 

จงึท�าให้นกัศกึษาสรุปค�าตอบออกมาผิด	และจากการศกึษา

ของ	แบลนโดและคณะ	(Blando	et	al,	1989	:	301-308)	

พบว่า	นกัเรยีนมมีโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นเนือ่งจากขาดความ

ระมดัระวงัในการค�านวณ	การอ่าน	การท�าความเข้าใจโจทย์

ไม่รอบคอบ	 จึงค�านวณตามวิธีการและหลักการที่ตนเอง

เข้าใจ	ซึง่สอดคล้องกับ	วอร์แมน	(Wollman,	1983	:	169-

181)	 และ	 วลาสซิส	(Vlassis,	 2008	 :	 555-570)	พบว่า	

นักเรียนมีความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบค�าตอบ	โดย

การน�าตวัแปรทีไ่ด้จากการแก้สมการไปแทนลงในสมการที่

ก�าหนดให้	เพื่อดูว่าค่าดังกล่าวเป็นค�าตอบของสมการหรือ

ไม่	โดยไม่ค�านึงถึงความสมเหตุสมผลของค�าตอบ

	 5.		มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นในทกัษะการด�าเนนิการ

ทางตรรกศาสตร์ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก	นกัศกึษาขาดทกัษะใน

การด�าเนินการทางตรรกศาสตร์	 เช่น	 ตัวเช่ือมประพจน	์
, , ,∧ ∨ → ↔ 	 การสมมูล	 สัจนิรันดร์	 การอ้างเหตุผล	

เขียนขั้นตอนในการแก้ปัญหาทางตรรกศาสตร์ไม่ถูกต้อง	

และไม่ได้ตรวจสอบค�าตอบทีไ่ด้	ส่งผลให้ค�าตอบออกมาผิด

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 บาร์เซลลอส	 (Barcellos,	

2005	 :	98-114)	พบว่านักเรียนไม่เข้าใจการด�าเนินการที่

ถูกต ้อง	 และไม่สามารถใช ้การด�าเนินการที่ ถูกต ้อง	 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของโคลแกน	 (Colgan.	 1991	 :	

91-A)	พบว่า	นกัเรียนมคีวามคลาดเคลือ่นทางเทคนคิ	(เช่น	

ขาดทกัษะพืน้ฐานในการค�านวณ)	มมีโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่น

เกี่ยวกับการด�าเนินการทางตรรกศาสตร์	 (เช่น	 ตัวเชื่อม

ประพจน์	 , , ,∧ ∨ → ↔ )	

	 6.	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการแก้ปัญหาทาง
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ตรรกศาสตร์ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากนกัศกึษาไม่มีความเข้าใจใน

หลักการแก้ปัญหาทางตรรกศาสตร์อย่างลึกซ้ึงหรือจ�ามา 

ผดิ	ๆ 	ส่งผลให้นกัศึกษามมีโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นในการน�า

หลักการทางตรรกศาสตร์มาใช้แก้ปัญหา	 ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ	บาร์นาร์ด	(Barnard,	1989	:	3-20)	พบว่า

นักศกึษาสามารถหาค�าตอบได้แต่ไม่เข้าใจเกีย่วกบัมโนทศัน์

และหลักการพื้นฐานที่จ�าเป็น	ไม่เข้าใจขั้นตอนวิธีที่ถูกต้อง	

และไม่มีความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ทางคณิตศาสตร	์

และจากการศึกษาของ	 คีแรน	 (Kieran,	 1992	 :	 33-56)	 

ดิงและลิ	(Ding	and	Li,	2010	:	147-171)	พบว่าค�าตอบ

ไม่ถูกต้องเป็นผลมาจากการที่นักเรียนไม่ใช้สมบัติการ

แจกแจง	(Distributive	Property)	อย่างถูกต้อง

 กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

ตรรกศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

	 จากผลการวิจัยพบว่า	 กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์

ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์ประกอบด้วย	 3	 ขั้นตอน	

ได้แก่

	 ข้ันตอนที่	1	 กระตุ้นประสบการณ์เดิมของผู้เรียน

เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน	 เกิดการปะทะจริงทางความคิด	

จากตัง้ค�าถาม/ปัญหาทางตรรกศาสตร์ทีผู่ว้จิยัสร้างจากมโน

ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนที่พบในกลุ่มเป้าหมาย

	 ขั้นตอนท่ี	2	 แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

ตรรกศาสตร์

	 	 1.		สร้างมโนทัศน์ทางตรรกศาสตร์ใหม่	

	 	 2.		ผู้เรียนแลกเปลี่ยนและตรวจสอบมโนทัศน์

	 	 3.		การเชือ่มโยงมโนทศัน์ใหม่ไปประยกุต์ใช้กบั

ความรู้อื่น	ๆ	

	 ข้ันตอนที่	3	 ตรวจสอบมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทาง

ตรรกศาสตร์

	 	 1.		ให้ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตัแิละน�าเสนอวธิกีาร

ในการแก้ปัญหาของตนเองเพ่ือตรวจสอบมโนทศัน์ทีค่ลาด

เคลื่อนทางตรรกศาสตร์ของผู้เรียน	

	 	 2.		แนะน�ามโนทัศน์ทางตรรกศาสตร์ใหม่ที่ถูก

ต้องเพื่อให้ผู ้เรียนได้เกิดความเข้าใจในมโนทัศน์ทาง

ตรรกศาสตร์ที่ถูกต้องต่อไป

	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์	 ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน	 

3	 ขั้นตอน	 มีความครอบคลุมการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาด

เคล่ือนทางตรรกศาสตร์ทั้งหมดและครอบคลุมเน้ือหาทาง

ตรรกศาสตร์	กลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทาง

ตรรกศาสตร์จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีมโนทัศน์

ทางตรรกศาสตร์ที่ถูกต้องและลึกซึ้ง	 พัฒนาความสามารถ

ในการเชื่อมโยงความรู้ทางตรรกศาสตร์	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

สตีแพนส์และชมิดท์	 (Stepans	 and	 Schmidt,	 2009	 :	

57)	 กล่าวว่า	 การแก้ไขมโนทัศน์เมื่อน�ามาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้จะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น	 ได้มีความเข้าใจในมโน

ทัศน์	 ปรับปรุงการใช้ทักษะและกระบวนการ	 และพัฒนา

ความสามารถในกระบวนการสืบเสาะ	 และสอดคล้องกับ	

สตีแพนส์และชมิดท์	 (Stepans	 and	 Schmidt,	 2009	 :	

64-65)	 กล่าวว่า	 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบการปรับมโนทัศน์ที่มีต่อนักเรียน	 ท�าให้นักเรียนได้

เริ่มคิด	และสร้างการเชื่อมโยง	ช่วยนักเรียนสร้างการเชื่อม

โยงกับมโนทัศน์อื่น	ๆ

	 ข้ันตอนที่	1	 กระตุ้นประสบการณ์เดิมของผู้เรียน	

เป็นขั้นที่ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาที่เผชิญ	 โดยผู้วิจัยตั้งค�าถาม

และตั้งปัญหาทางตรรกศาสตร์กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด	 ซ่ึง

สอดคล้องกับ	ซาเดลา	(Sadera,	2001	:	93)	กล่าวว่า	การ 

กระตุน้ประสบการณ์เดมิของผู้เรยีนจะท�าให้ผู้เรยีนเล็งเหน็

ความขัดแย้งหรือเกิดปัญหากับมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมของ 

ผู้เรียนที่ได้รับการสอนในห้องเรียนตามปกติ

	 ขั้นตอนท่ี	2	 แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทาง

ตรรกศาสตร์	 เป็นการสร้างมโนทัศน์ทางตรรกศาสตร์ใหม่	

และให้ผู ้เรียนแลกเปลี่ยนและตรวจสอบมโนทัศน์ทาง

ตรรกศาสตร์	พร้อมทัง้เช่ือมโยงมโนทศัน์ใหม่ไปประยกุต์ใช้

กับความรู้อื่น	 ๆ	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 บราวและเวนเลท์น	

(Brown	 and	 Vanlehn,	 1980	 :	 379-426)	 กล่าวว่า 

มโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนสามารถเปล่ียนแปลงไปเป็น 
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มโนทัศน์ที่ถูกต้องได้	 โดยอาศัยปัญหาหรือแบบฝึกหัดที่มี

ความยากมากยิง่ขึน้	จงึท�าให้นกัเรยีนไม่สามารถใช้มโนทศัน์

ที่มีอยู่เดิมมาแก้ปัญหาได้	 ท�าให้จ�าเป็นต้องปรับกระบวน 

การและมโนทัศน์ท่ีมีอยู่ไปสู่มโนทัศน์ที่ถูกต้องให้สามารถ

แก้ปัญหานั้นได้

	 ข้ันตอนที่	3		ตรวจสอบมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทาง

ตรรกศาสตร์	ผู้เรียนได้ลงมือแก้ปัญหา	พิสูจน์และน�าเสนอ

วธิกีารในการแก้ปัญหา	การพิสจูน์ของตนเองเพ่ือตรวจสอบ

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์ของผู้เรียน	และผู้

สอนช่วยแนะน�ามโนทศัน์ทางตรรกศาสตร์ใหม่ท่ีถกูต้อง	ซึง่

สอดคล้องกบั	เวนเลท์นและบราว	(Vanlehn	and	Brown,	

1980	:	1-67)	กล่าวว่า	การตรวจสอบการแก้ไขมโนทัศน์ที่

คลาดเคลือ่น	ส�าหรับนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการแก้ไขมโนทศัน์แล้ว

จะต้องได้รับการทดสอบเกี่ยวกับมโนทัศน์นั้น	ๆ 	ซ�้าอีกครั้ง

หนึ่ง	 เพื่อตรวจสอบว่าการแก้ไขมโนทัศน์น้ันเสร็จสมบูรณ์

แล้ว	(นักเรียนมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องแล้ว)

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 การจัดการเรียนรู้วิชาตรรกศาสตร์	 ในระดับ

อุดมศึกษาควรพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในส่วนของการ

แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์โดยมุ่งให้

นักศึกษาเรียนรู ้โดยใช้ข้ันตอน	 ดังน้ี	 ข้ันท่ี	 1	 กระตุ ้น

ประสบการณ์เดิมของนักศึกษา	ขั้นที่	2	การแก้ไขมโนทัศน์

ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์ของนักศึกษา	ขั้นที่	3	การ

ตรวจสอบมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์ของ

นักศึกษา	 ซึ่งเป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีมโนทัศน์ทาง

ตรรกศาสตร์ที่ถูกต้องและคงทน

	 2.	 ในการออกแบบต�าราเรียนหรือเอกสาร

ประกอบการสอนควรให้ความส�าคญักบัการแก้ไขมโนทศัน์

ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์

	 3.	 ครูผู้สอนวิชาตรรกศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา

ควรตระหนักว่าหากครูได้ศึกษาลักษณะมโนทัศน์ท่ีคลาด

เคลื่อนทางตรรกศาสตร์ของนักศึกษาให้เกิดความเข้าใจ

อย่างลึกซ้ึงจะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน

จัดการเรียนรู ้และแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

ตรรกศาสตร์ของนักศึกษาต่อไป

	 4.	 ในการสร้างเครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผลควร

มีการประเมินลักษณะมโนทัศน ์ที่คลาดเคล่ือนทาง

ตรรกศาสตร์ของนักศึกษาไม่ใช่แค่เพียงพิจารณาจากค�า

ตอบว่าถกูต้องหรอืไม่โดยอาจใช้กรอบแนวคดิในการอธบิาย

ลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางตรรกศาสตร์ที่ได้จาก

งานวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการพิจารณาได้

 ข้อเสนอแนะเพื่อท�าการวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	 ควรมีการศึกษาลักษณะมโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อนทางตรรกศาสตร์กับนักศึกษาในระดับชั้นอื่น	 ๆ

เนื่องจากวุฒิภาวะของนักศึกษาในชั้นที่ต่างกันท�าให้การ

เรียนรู้ต่างกัน	 และควรศึกษาลักษณะมโนทัศน์ที่คลาด

เคล่ือนทางตรรกศาสตร์ในเนื้อหาอื่น	 ๆ	 นอกเหนือจาก

เน้ือหาตรรกศาสตร์เช่น	 เรขาคณิต	 สถิติ	 และความน่าจะ

เป็นข้อมูลที่ได้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์ในโอกาสต่อไป

	 2.	 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาลักษณะมโนทัศน์ที่

คลาดเคล่ือนทางตรรกศาสตร ์ไม ่ควรจะมากเกินไป	

เนื่องจากจะท�าให้นักเรียนเกิดความเหนื่อยล้าในการท�า

แบบวัดลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทางตรรกศาสตร์

และจะส่งผลให้ใช้ระยะเวลานานในการท�าแบบวดัลักษณะ

มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางตรรกศาสตร์และการสมัภาษณ์

เชิงลึก
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สวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้พิการ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

A Study of Social Welfare for People with Disabilities

in Muang District Khon Kaen Province.

พัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล1,	เพ็ญณี	แนรอท2

Patchawan	Suwatthikun1,	Pennee	Narot2

บทคัดย่อ

	 บทความนี้	 เพื่อศึกษาสวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้พิการ	 ในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น 

เกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม	กลุม่ตวัอย่าง	คอื	ผูพ้กิารทีอ่าศยัอยูใ่นเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	370	คน	ท�าการสุม่ตวัอย่าง

เป็นสัดส่วนกับช้ันภูมิ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ	 และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาอธิบายความเรียงผลการศึกษาพบว่า	 

การจัดสวัสดิการความช่วยเหลือผู้พิการในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	ปัจจุบันมี	 2	 รูปแบบ	 ได้แก่	 การจัดสวัสดิการโดย 

ภาครัฐ	และการจัดสวัสดิการสังคมในลักษณะการเคลื่อนไหวทางสังคม	โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน

หลัก	และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ท�าให้ผู้พิการ	11,391	คน	สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและ

การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในด้านการแพทย์	 ด้านอาชีพ	 และด้านสังคมได้	 2)	 ปัญหาและความต้องการได้รับสวัสดิการ

ความช่วยเหลือที่ผู้พิการมากที่สุดในด้านสังคม	คือ	เบี้ยยังชีพ	ด้านการแพทย์	คือ	ความรู้ในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ	และ

ด้านอาชีพ	 คือ	 เงินทุนและอาชีพท่ีเหมาะสมกับความพิการ	 3)	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการความช่วยเหลือ 

ผู้พิการ	 คือ	 การให้บริการผู้พิการตามประเภทความรุนแรงของความพิการ	 เช่น	 1)	 ผู้พิการที่มีภาวะสุขภาพไม่รุนแรง	 

ที่ไม่เน้นการรักษาจากแพทย์	 แต่ต้องได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว	 2)	 ผู้พิการที่ติดบ้านไม่สะดวกท�ากิจกรรม 

นอกบ้าน	และ	3)	ผูพิ้การทีม่ภีาวะสขุภาพตดิเตยีงหรือเจบ็ป่วยเร้ือรงั	ต้องได้รับการดแูลจากแพทย์และการบริการดแูลทีบ้่าน	

 ค�าส�าคัญ : การจัดสวัสดิการ,	ผู้พิการ,	สวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐ,	จังหวัดขอนแก่น

Abstract

	 This	article	were	to	study	Social	Welfare	for	People	with	Disabilities	in	Muang	District.	Data	were	

collected,	 by	 using	 questionnaire,	 from	 370	 people	with	 disabilities	 in	MuangKhonKaen	 district.	

Proportional	stratified	random	sampling	was	performed,	following	by	data	analysis	with	percentage	

statistic	and	descriptive	content	analysis.	The	results	showed	that:	1)	Current	conditions	of	welfare	

1	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2	รองศาสตราจารย์	ประจ�าประจ�าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	กลุ่มวิจัยบริหารท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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assistance	for	people	with	disabilities	in	MuangKhonKaen	district	were	provided	in	two	forms:	welfare	

from	government	sectors	and	welfare	from	social	movements,	which	were	mainly	organized	by	local	

government	administration	and	integrated	the	cooperation	with	relevant	agencies.	This	allowed	11,391	

disabled	people	having	access	to	basic	health	and	health-care	services:	Medical	service,	Career	service.2)	

Problems	and	Needs	for	receiving	of	social	welfare.	Welfare	assistances	which	were	needed	the	most	

for	people	with	disabilities	were	on	social	assistance-allowance;	medical	assistance–knowledge	about	

health	benefit	 and	house	 visit;	 career	 assistance-budget	 and	 career	 suitable	 for	 disabled	people.	 

3)	Suggestion	on	welfare	assistance	for	the	people	with	disabilities	would	be	the	assistant	services	

according	to	the	classification	of	functioning,	disability,	such	as:	(1)	the	disabled	people	with	non-severe	

illness	who	did	not	require	medical	care,	but	to	be	taken	care	by	family	members	and	community,	

2)	the	home-bound	disabled	people	who	could	not	perform	outdoor	activities,	and	3)	the	bed-bound	

disabled	people	or	with	chronic	illness	who	needed	primary	care	of	physician	and	home	care	service.	

 Keyword : Welfare	arrangement,	People	with	Disabilities,	Social	Welfare,	KhonKaen	Province

บทน�า 

	 ผู้พิการ	เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความผิดปกติหรือความ

บกพร่องด้านร่างกาย	สติปัญญาหรือจิตใจ	จากข้อมูลของ

องค์กรอนามยัโลก	(WHO)	พบมสีดัส่วนของประชากรพกิาร

โลกร้อยละ	10	ของจ�านวนประชากรทัว่โลกและมแีนวโน้ม

จ�านวนประชากรพิการเพิ่มมากข้ึน	 โดยประชากรพิการ

เหล่านี้ร้อยละ	75	ไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าถึงบริการและ

สวัสดิการรัฐท่ีจ�าเป็นต่อด�ารงชีวิตได้	 (กรมส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชวีติผูพ้กิาร,	2559)	เช่นเดยีวกบัสถานการณ์

ของผู้พิการในประเทศไทย	ที่มีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง	 ในปี	 2517	 พบมีผู้พิการประมาณ	 2	 แสนคนหรือ 

ร้อยละ	0.5	ของจ�านวนประชากรทั้งหมด	และเพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ	2.0	ของจ�านวนประชากรทั้งหมด	ในปี	2559	โดย

ร้อยละ	53.6	เป็นผู้พิการวัยสูงอายุ	รองลงมา	เป็นผู้พิการ

ที่อยู่ในวัยท�างาน	อายุระหว่าง	15-60	ปี	ร้อยละ	47.6	เป็น

ผูพ้กิารทีม่อีายรุะหว่าง	22-59	ปี	ร้อยละ	47.5	และผูพ้กิาร

ทีอ่ยูใ่นวยัเดก็และวยัศึกษา	(แรกเกิด	-	21	ปี)	ร้อยละ	29.5	

ตามล�าดับ	 (คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม	

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,	2557)	ด้วยจ�านวน

ผูพ้กิารทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	รฐัจงึมนีโยบายเพือ่ดแูลและ

บริการผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตดีและการสร้างโอกาสใน

การเข้าถึงบริการของรัฐ	 อันเป็นสิทธิพื้นฐานที่แสดงถึง

ความเท่าเทียมของสังคม	 ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 10	 ที่เน้นให้ความ

ส�าคญัในเรือ่งของการจดัท�าสวสัดกิารสงัคมให้แก่กลุ่มคนที่

ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	 ได้แก่	 คนชรา	 เด็ก	 วัยรุ่น	 

ผู้พิการ	ผู้ประสบภัย	และผู้ที่มีความเดือดร้อน	รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ระบุให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในการท�าการสังคมสงเคราะห์	และ

พฒันาคุณภาพชวีติให้แก่เด็ก	สตร	ีคนชรา	และผูด้้อยโอกาส	

พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2542	 

และพระราชบัญญัติเทศบาล	 พ.ศ.	 2549	 แก้ไขเพิ่มเติม	 

พ.ศ.	2546	รวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณ

ชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	

พ.ศ.	2556	มาตรา	20	ก�าหนดให้คนพกิารมสิีทธเิข้าถงึและ

ใช้ประโยชน์ได้จากสิง่อ�านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ

ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ	มาตรา	20	
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(1)	คนพกิารมสิทิธเิข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้จากสิง่อ�านวย

ความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและ

ความช่วยเหลอืจากรฐั	ในเรือ่งการบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

โดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาล	ค่าอปุกรณ์เครือ่งช่วยความพกิาร	และสือ่ส่งเสรมิ

พฒันาการ	เพือ่ปรบัสภาพทางร่างกาย	จติใจ	อารมณ์สังคม	

พฤตกิรรม	สตปัิญญา	การเรยีนรูห้รอืเสรมิสร้างสมรรถภาพ

ให้ดีขึ้น	ซึ่งผู้พิการจะสามารถรับสิทธิตามกฎหมายได้	ต้อง

ได้รับการเป็นผูพ้กิารทีไ่ด้รบัการข้ึนทะเบยีนผูพ้กิาร	เพือ่ให้

รัฐสามารถจัดบริการและความช่วยเหลือได้สอดคล้องกับ

ความต้องการ	 (จุไร	 ทัพวงษ์,	 2555)	 เพราะผู้พิการแต่ละ

ประเภทมีปัญหาและความต้องการสวัสดิการจากภาครัฐ

แตกต่างกัน	(ดารารัตน์	ทิพย์วงค์,	2551)	การจัดสวัสดิการ

ความช่วยเหลอืผูพ้กิารทีเ่หมาะสมต้องพจิารณาถงึประเภท

และความรุนแรงของความพิการ	 ลักษณะการใช้งาน	 

จะช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี	

	 อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 เป็นอ�าเภอหน่ึงของจังหวัด

ขอนแก่น	 เป็นอ�าเภอศูนย์กลางทางการปกครอง	 การ

คมนาคม	การศกึษา	การแพทย์	อตุสาหกรรม	และเศรษฐกจิ

ของจังหวัดขอนแก่น	มีประชากร	 143,947	คน	 เป็นชาย	

71,345	คน	เป็นหญงิ	72,602	คน	ปัจจบุนัมผีูพ้กิาร	จ�านวน	

11,391	คนหรือร้อยละ	7.9	ของจ�านวนประชากรทั้งหมด	

เป็นผู้พิการทางการมองเห็น	 1,011	 คน	 ผู้พิการทางการ

ได้ยินหรือสื่อความหมาย	 2,348	 คน	 ผู ้พิการทางการ

เคลื่อนไหว	 5,250	 คน	 ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	 

728	คน	ผู้พิการทางสติปัญญา	839	คน	ผู้พิการทางการ

เรยีนรู้	102	คน	ผูพิ้การทางออทสิติก	111	คน	ผูพิ้การซ�า้ซ้อน	

870	คน	ผู้พิการอื่น	ๆ	 ไม่ระบุ	132	คนการจัดสวัสดิการ

ความช่วยเหลือผู้พิการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้

บริการด้านสวัสดิการความช่วยเหลือแก่พิการมีหลาย 

หน่วยงานซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีหน้าท่ีรับผิดชอบตาม

บทบาทหน้าท่ี	 ต้องปฏิบัติในการจัดสวัสดิการความ 

ช่วยเหลือผู้พิการไว้อย่างชัดเจนแต่การจัดสวัสดิการความ

ช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่	 จะเน้นการจ่ายเงินสงเคราะห์

เพื่อการยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนต�าบลและ

เทศบาล	 แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ถึงสวัสดิการสังคม

อื่น	ๆ 	ที่ภาครัฐจัดให้บริการและช่วยเหลือผู้พิการ	เป็นเหตุ

ให้ผูพ้กิารส่วนใหญ่เข้าไม่ถงึบรกิารด้านสวัสดกิารสงัคมจาก

ภาครัฐอย่างเหมาะสม

	 นอกจากนี้ยังรวมถึง	 กระบวนการส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านการประกอบอาชีพของผู้พิการ	 ที่แม้จะมี

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ	 

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่ีเป็นรูปธรรม

แบบครบวงจร	 แต่การส่งเสริมและสนับสนุนด้านดังกล่าว

ยังขาดการบูรณาการ	 เช่น	 โครงการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพต่าง	ๆ	ของคนพิการ	ที่ไม่มีกระบวนการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องและไม่มีการลงพื้นที่ในการให้ค�าปรึกษาหรือให้

ความรู้กับคนพิการและญาติในการประกอบอาชีพต่าง	 ๆ	

จงึส่งผลให้ผูพ้กิารส่วนใหญ่มอีาชีพและรายได้ทีไ่ม่แน่นอน

ผู้พิการมีชีวิตอยู่อย่างยากล�าบาก	 (ส�านักงานพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น,	2559)

	 การศกึษาสวัสดกิารความช่วยเหลอืจากภาครฐัของ

ผู้พิการ	 ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่น	 

ซึ่งเป็นอ�าเภอท่ีมีการเติบโตของประชากร	 เศรษฐกิจและ

การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว	 จึงเป็นประเด็นที่น่า

ศึกษา	 เพราะปัจจุบันการจัดสวัสดิการความช่วยเหลือ 

ผู้พกิารจากภาครฐัเป็นการด�าเนนิงานโดยภาครฐัและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องจัดให้	 ซึ่งยังขาดข้อมูลปัญหาและความ

ต้องการได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐที่แท้

จรงิจากผูพ้กิาร ซ่ึงการทราบสภาพปัจจบุนั	ปัญหาและความ

ต้องการ	ทีแ่ท้จรงิ	จะท�าให้การจดัสวสัดกิารความช่วยเหลอื

แก่ผู้พิการตรงกับความต้องการของผู้พิการมากที่สุด	 และ

การจัดสวัสดิการความช่วยเหลือแก่ผู้พิการมีความทั่วถึง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดสวัสดิการ

ความช่วยเหลือผู ้พิการของภาครัฐ	 ในเขตอ�าเภอเมือง
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ขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	

	 2.		เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการได้รับ

สวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้พิการ	 ในเขต

อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

	 3.	 เพ่ือจดัท�าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจดัสวสัดกิาร

ความช่วยเหลอืผูพ้กิาร	ในเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จงัหวดั

ขอนแก่น	ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้พิการ

วิธีการศึกษา 

	 การวจิยันีเ้ป็นการศกึษาเชงิพรรณนา	(Descriptive	

Study)	มีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศกึษานีเ้ป็นการ

วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 ดังน้ันประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง	คือ	ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	

จังหวัดขอนแก่น	 และได้จดทะเบียนกับพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัขอนแก่น	ทีม่อีายตุัง้แต่	18	ปี

ขึ้นไป	 และสามารถสื่อสารโดยการพูด	 หรือใช้ท่าทาง

ประกอบ	 หรือสื่อสารด้วยภาษามือได้	 ยกเว้นผู้ที่มีความ

บกพร่องทางด้านสติปัญญา	 จ�านวน	 8,190	 คน	 ท�าการ

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ

เครซี่และมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	1970)	ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง	 370	 ราย	 และท�าการสุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนกับ

ชั้นภูมิ	(Proportional	Stratified	Random	Sampling)	

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ในการ

ศึกษาครั้งนี้	 ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 โดยใช้

แบบสอบถามที่ผู ้ศึกษาสร้างขึ้นส�าหรับแบบสอบถามที ่

ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้ตรวจสอบคุณภาพด้วยความเที่ยงตรง

เนื้อหา	โดยอาจารย์ที่ปรึกษา	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวม

รวมข้อมูล	ประกอบด้วย

 1.  แบบสอบถาม 

	 	 เป็นแบบสอบถามทีผู่ศ้กึษาสร้างขึน้	เพือ่ศกึษา

สภาพปัจจุบัน	 ปัญหาและความต้องการได้รับสวัสดิการ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้พิการ	และจัดท�าข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการความช่วยเหลือผู้พิการ	 ใน

เขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	

ดังนี้

	 	 ส่วนที	่1	 ข้อมลูทัว่ไปของผู้พกิาร	ประกอบด้วย	

เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้ต่อเดือนของ

ครอบครัว	แหล่งที่มาของรายได้	ประเภทความพิการ	และ

บตัรสวสัดกิารทีไ่ด้รบัจากรฐั	เป็นลักษณะค�าถามแบบตรวจ

สอบรายการ	(Checklist)

	 	 ส่วนที	่2	 ข ้อมูลสภาพป ัจจุบันในการจัด

สวสัดกิารความช่วยเหลือผู้พิการของภาครัฐ	 ในเขตอ�าเภอ

เมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	3	ด้าน	ประกอบ

ด้วย	ด้านการแพทย์	ด้านอาชพี	และด้านสังคม	เป็นลกัษณะ

ค�าถามแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)	แบบมตีวัเลอืก

ค�าตอบเพียง	2	ค�าตอบคือ	ได้รับหรือไม่ได้รับและต้องการ

หรือไม่ต้องการ	โดยให้เลือกตอบเพียงค�าตอบเดียว	

	 	 ส่วนที	่3		ข้อมูลปัญหาและความต้องการใน

การได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้พิการ	

ในเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จงัหวดัขอนแก่น	จ�านวน	3	ด้าน	

ประกอบด้วย	ด้านการแพทย์	ด้านอาชีพ	ด้านสังคม	 เป็น

ลักษณะค�าถามแบบตรวจสอบรายการ	 (Checklist)	 และ

แบบปลายเปิด	 เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ

คิดเห็นโดยอิสระ

	 	 ส่วนที	่4	 ข้อเสนอแนะในจดัท�าสวสัดกิารความ

ช่วยเหลือผู้พิการ	 ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จังหวัด

ขอนแก่น	 ที่เหมาะสม	 ประกอบด้วย	 ด้านการแพทย	์ 

ด้านอาชีพ	 ด้านสังคม	 เป็นลักษณะค�าถามแบบปลายเปิด	

เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ในการศึกษาคร้ังนี้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์

ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง	 ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง

เนือ้หาจากอาจารย์ทีป่รกึษา	แล้วด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูตาม

ขั้นตอนดังนี้

	 1.		ผู้ศึกษาท�าหนังสือจากวิทยาลัยการปกครอง
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ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ถึงหัวหน้าพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์	จงัหวดัขอนแก่น	เพือ่ขออนญุาตและ

ขอความร่วมมอืในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง

ในพื้นที่

	 2.		ชีแ้จงวธิกีารรวบรวมข้อมลูแก่ผู้ช่วยท�าการศึกษา	

คือ	 เจ้าหน้าที่แปลภาษา	 จ�านวน	 1	 คนและครูการศึกษา

พิเศษเพื่อช่วยแปลภาษามือ	จ�านวน	1	คน	จากโครงการ

บ�าบัดฟื้นฟูผู้พิการในชุมชนในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 3.	 เดินทางไปยังบ้านพักอาศัยของผู้พิการพร้อม

กับผู้ช่วยวิจัย	 เพื่อสัมภาษณ์ผู้พิการแต่ละคนด้วยตนเอง	

ก่อนท�าการศึกษา	 ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือ

กบักลุม่ตวัอย่าง	ท�าการเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างโดยการ

สัมภาษณ์โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่ผ่านการอบรมการใช้

แบบสอบถามแล้ว

	 4.	 น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์	 น�ามาตรวจ

สอบความสมบูรณ์และความชัดเจนของเนื้อหาก่อน	 แล้ว

น�าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	 ผู้ศึกษาตรวจสอบ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม	 ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้ศึกษาได้ท�าการประมวลผลข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูล	 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา	 การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ	 

น�าข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามปลายเปิด	 ท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

เนื้อหา	 แยกแยะประเด็นและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง	 

น�าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและความเรียง

ผลการศึกษา 

	 ในการศึกษาเรื่อง	 สวัสดิการความช่วยเหลือจาก

ภาครัฐของผู้พิการในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จังหวัด

ขอนแก่นสรุปผล	ได้ดังนี้

 1. สภาพปัจจุบันในการจัดสวัสดิการความช่วย

เหลือผู้พิการของภาครัฐ ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น  

พบว่า อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 เป็นอ�าเภอหนึ่งในจังหวัด

ขอนแก่น	ตัง้อยูใ่นภมูปิระเทศทีเ่ป็นท่ีราบสงูเป็นศนูย์กลาง

การคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตลอดจนการ

เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา	การแพทย์	การอุตสาหกรรม

ต่าง	ๆ	มีพื้นที่ประมาณ	963,390	ตารางกิโลเมตร	คิดเป็น

ร้อยละ	 12	 ของพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 อยู ่ห ่างจาก

กรงุเทพมหานคร	445	กโิลเมตร	แบ่งการปกครองออกเป็น	

17	 ต�าบล	 282	 หมู่บ้าน	 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

จ�านวน	19	แห่ง	ประกอบด้วย	เทศบาล	จ�านวน	14	แห่ง	

และองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จ�านวน	 5	 แห่ง	 มีจ�านวน

ประชากรทัง้สิน้	143,947	คน	เป็นชาย	จ�านวน	71,345	คน	

เป็นหญิง	 จ�านวน	 72,602	 คน	 และในจ�านวนนี้มีจ�านวน

ประชากรผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้พิการ	 จ�านวน	

11,391	 คน	 แบ่งเป็นผู้พิการทางการมองเห็น	 จ�านวน	 

1,011	คน	ผูพ้กิารทางการได้ยนิหรอืสือ่ความหมาย	จ�านวน	

2,348	คน	ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว	จ�านวน	5,250	คน	 

ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	จ�านวน	728	คน	ผู้พิการ

ทางสติปัญญา	 จ�านวน	 839	 คน	 ผู้พิการทางการเรียนรู้	

จ�านวน	 102	 คน	 ผู้พิการทางออทิสติก	 จ�านวน	 111	 คน	 

ผู้พิการซ�้าซ้อน	 จ�านวน	 870	 คนผู้พิการอื่น	 ๆ	 ไม่ระบุ	

จ�านวน	132	คน	

	 	 รปูแบบสวสัดกิารช่วยเหลอืผูพ้กิารทีเ่กดิขึน้ใน

เขตพื้นท่ีอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 มี2	 ประเภท	 คือ	 การจัด

สวสัดกิารโดยภาครฐัและการจดัสวสัดกิารสังคมในลักษณะ

ของการเคลื่อนไหวทางสังคม	ดังนี้

	 	 1.	 การจัดสวัสดิการโดยภาครัฐ	 เป็นรูปแบบ

การจัดสวัสดิการสังคมโดยภาครัฐเป็นศูนย์กลาง	 โดยมี

บุคลากรงบประมาณ	และทรัพยากรของรัฐ	เป็นต้นทุนใน

การด�าเนนิงานโดยใช้โครงสร้างอ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงาน

ในการจดัสวสัดกิารความช่วยเหลอืผูพ้กิารในลกัษณะต่าง	ๆ	

เช่น	 บริการประกันสังคม	 บริการการศึกษาภาคบังคับ	

บรกิารประกนัสขุภาพ	และบริการสถานสงเคราะห์	เป็นต้น

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	 เทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 เป็นหน่วยงานหลักในการจัด
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สวัสดิการให้กับผู้พิการ	 และบูรณาการงานร่วมกับหน่วย

งานในระดบัพืน้ทีอ่กีหลายหน่วย	ได้แก่	1)	ส�านกังานพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย ์จั งหวัดขอนแก ่น 

2)	 ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก	 เยาวชน	 

ผู ้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	 3)	 ส�านักงานเหล่ากาชาด 

จงัหวดัขอนแก่น	4)	ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น	5)	ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 7	 ขอนแก่น	 6)	 ศูนย์

พัฒนาสังคมหน่วยที่	 5	 จังหวัดขอนแก่น	 7)	 ส�านักงาน

อ�าเภอเมอืงขอนแก่น	8)	ส�านกังานแรงงาน	จงัหวดัขอนแก่น	

9)	 โรงพยาบาลขอนแก่น	 10)	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์

และ11)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

	 	 2.	 การจัดสวัสดิการสังคมในลักษณะของการ

เคลื่อนไหวทางสังคม	เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่

เช่ือมโยงกับความต้องเสริมสร้างพลังอ�านาจจากการร่วม

กลุม่และให้กลุม่เป้าหมายรูจ้กัการปกป้องคุม้ครองสทิธขิอง

ผูพิ้การเพือ่ฝึกอาชพีและการจดัสวสัดิการช่วยเหลอืผูพ้กิาร	

เป็นต้น	 โดยมีองค์กรทางสังคมเพื่อผู ้พิการในเขตพื้นที่

อ�าเภอเมืองขอนแก่น	ได้แก่	กองทุนสวัสดิการชุมชน	และ

ชมรมผู้พิการอ�าเภอเมืองขอนแก่นผลจากการศึกษา	 โดย

การสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู ้พิการในเขตอ�าเภอเมือง

ขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	370	คน	พบว่า	ผู้พิการ

ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่นร้อยละ	 33.2	 มีอายุระหว่าง	

51-70	ปี	และร้อยละ	28.1	มอีายรุะหว่าง	31-50	ปี	ผูพ้กิาร

ร้อยละ	 65.4	 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา	 และ 

ร้อยละ	13.1	ไม่ได้เรยีนหนงัสอื	และหากพจิารณาด้านการ

มีงานท�า	พบว่า	ผู้พิการร้อยละ	48.6	ว่างงาน	และร้อยละ	

33.2	 ส่วนรายได้ต่อเดือนของครอบครัว	 (รวมทุกคนใน

ครอบครัว)	 พบว่า	 ร้อยละ	 80.5	 มีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่า	

20,000	บาท	และร้อยละ	10.5	มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง	

20,001-30,000	บาทด้านแหล่งทีม่าของรายได้	พบว่าร้อย

ละ	38.9	มรีายได้จากเบีย้ยงัชพีคนพกิาร	และร้อยละ	32.8	

มรีายได้จากการประกอบอาชพี	ด้านบตัรสวสัดกิารทีไ่ด้รบั

จากรัฐพบว่า	 ผู้พิการในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่นทั้งหมด	 

มีบัตรสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐเป็นบัตรประจ�าตัวผู้พิการ	

ร้อยละ	 59.2	 บัตรทอง	 ร้อยละ	 31.6	 บัตรประกันสังคม	 

ร้อยละ	 5.9	 และมีทั้งบัตรประจ�าตัวผู้พิการและบัตรทอง

หรือบัตรประกันสังคม	 ร้อยละ	 5.9	 ด้านการรับรู้สิทธิที่ 

พึงได้ของผู้พิการ	 พบว่า	 ผู้พิการรับรู้ถึงสิทธิที่พึงได้ของ 

ผู้พิการ	 เพียงร้อยละ	 59.7	 โดยรับข้อมูลสิทธิที่พึงได้จาก 

การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน 

ต�าบล	 (อบต.)	 เทศบาล	 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 

ส่วนผู้พิการ	 ร้อยละ	 40.3	 ยังขาดการรับรู้ถึงสิทธิที่พึงได	้ 

ซึ่งผู้พิการกลุ่มนี้ให้เหตุว่า	 ยังไม่เข้าใจเรื่องของสิทธิที่พึงมี

ของผู้พิการ	 และต้องการให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐที่

เกี่ยวข้องช่วยเหลือในการจัดบริการสวัสดิการที่เหมาะสม	

เพียงพอและตรงกับความต้องการของผู้พิการ	

	 ผลจากการศึกษาการได ้รับสวัสดิการความ 

ช่วยเหลือผู ้พิการจากภาครัฐในปัจจุบันของผู ้พิการใน 

เขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่น	 3	 ด้าน	 ได้แก่	

ด้านการแพทย์	ด้านอาชีพ	และด้านสังคม	พบว่า	ปัจจุบัน

ผู้พกิารในเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่นส่วนใหญ่ได้รบัสวสัดกิาร

เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการจากภาครัฐในด้านการแพทย์ เช่น	 

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาระดับความ 

ผิดปกติการแนะแนว	การให้ค�าปรึกษา	การจัดบริการโดย

บคุลากรทางการแพทย์และการตรวจพเิศษเพือ่พจิารณาให้

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม	 ด้านอาชีพ  

เช่น	 การบริการจัดหางาน	 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	

ส�านักงานจัดหางาน	 กรมการจัดหางาน	พัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์	หรอืองค์กรปกครองท้องถิน่	การฝึก

อบรมและการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ	 และการได้รับสิทธิ

ในการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ	 เพื่อน�าไปเป็นทุนประกอบ

อาชีพ	 ตามความต้องการและเหมาะสม	ด้านสังคม เช่น	

การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องต่อคนพิการเช่น	 การให้ความรู้

เกีย่วกบัความพกิารในชุมชนหรอืโรงเรยีน	การให้ค�าปรกึษา	

แนะน�า	 ช่วยเหลือด้านสวัสดิการจากนักสังคมสงเคราะห์	

และการได้รับโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมในฐานะ

พลเมือง	 เช่น	 การเลือกตั้งหรือการท�าประชาพิจารณ์	
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เป็นต้น

 2.  ปัญหาและความต้องการได้รับสวัสดิการ

ความช่วยเหลอืจากภาครฐัของผูพ้กิารในเขตอ�าเภอเมอืง

ขอนแก่น พบว่า	 ผู ้พิการในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 

มีปัญหาและความต้องการได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือ

จากภาครัฐในด้านสังคมมากที่สุด	ร้อยละ	68.1	รองลงมา	

ด้านการแพทย์	ร้อยละ	61.4	และด้านอาชีพ	ร้อยละ	48.9	

ตามล�าดับ	โดยสรุปดังนี้	

	 	 2.1	 ด้านการแพทย์	 พบผู้พิการมีปัญหาเกี่ยว

กับความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ท่ีคนพิการพึงจะได้

รับและการเดินทางเพื่อใช้สิทธิในการขอรับสิทธิ	 และสิ่งที่

ผูพิ้การต้องการมากทีสุ่ด	คอื	ความรูด้้านสขุภาพ	สทิธต่ิาง	ๆ 	

สวัสดิการที่รัฐให้การสนับสนุน	 และการเยี่ยมบ้านโดย

แพทย์	เพือ่ท�ากายภาพบ�าบดัหรอืให้บรกิารรักษาพยาบาล

ที่บ้านอย่างสม�่าเสมอ

	 	 2.2		 ด้านอาชีพ	 พบผู้พิการมีปัญหาเก่ียวกับ

เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ	และการไม่มีตลาด

รองรับอาชีพหลังฝึกอบรมด้านอาชีพแล้ว	และสิ่งที่ผู้พิการ

ต้องการมากทีส่ดุ	คอืเงินทนุสนบัสนนุส�าหรับการประกอบ

อาชีพแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลอย่างเพียงพอ	ทั่วถึง	และการมี

อาชีพเพื่อเพิ่มสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

	 	 2.3		 ด้านสังคม	 พบผู้พิการมีปัญหาเก่ียวกับ

เบี้ยยังชีพไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต	 และการถูกปฏิเสธ

ให้เข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม	และสิง่ทีผู่พ้กิารต้องการมาก

ทีส่ดุ	คอืความรักความผกูพนักัน	มกีารเหน็อกเหน็ใจผูพ้กิาร

ของคนในชมุชนหรอืสงัคม	เช่น	ให้ผูพ้กิารเป็นส่วนหนึง่ของ

กิจกรรมที่ชุมชนหรือสังคม	 จัดขึ้น	 โดยเฉพาะงานบุญ

ประเพณีต่าง	ๆ	โดยไม่รังเกียจหรือร�าคาญคนพิการ

 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการความ

ช่วยเหลือผู้พิการ ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น จากการ

ศกึษามผีูต้อบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการ

จัดสวัสดิการความช่วยเหลือผู้พิการ	 ในเขตอ�าเภอเมือง

ขอนแก่น	ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยสรุปดังนี้

	 	 3.1	 ด้านการแพทย์	 เสนอให้	 1)	 ควรจัดให้มี

แพทย์	นักจิตวิทยา	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

ออกไปพบปะพูดคุยกับผู้พิการ	 เช่น	 การให้ความรู้ในเรื่อง

สิทธต่ิาง	ๆ 	และสวสัดกิารทีร่ฐัให้การสนบัสนนุ	การแนะน�า	

เรื่องกายภาพบ�าบัด	การตรวจร่างกายประจ�าเดือน	เพื่อให้

มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี	และ	2)	ควรมีการประสาน

งานกบัโรงพยาบาลในพืน้ที	่เช่น	โรงพยาบาลขอนแก่นและ

ศูนย์แพทย์ในสังกัดกลุ่มงานเวชกรรมสังคม	 โรงพยาบาล

ขอนแก่น	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 และโรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสุขภาพต�าบล	อสม.,	อพม.,	อผส.	ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอ

เมืองขอนแก่น	เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการให้ความ

ช่วยเหลือ	หรอืให้ค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�าแก่ผู้พกิาร	มกีาร

จดัหาอปุกรณ์	เช่น	หฟัูง	หเูทียม	อปุกรณ์น�าทาง	แก่ผู้พกิาร

อย่างเพยีงพอ	มกีารให้ความรูเ้ก่ียวกบัการดูแลคนพกิารแก่

ผู้ดูแลผู้พิการ	เช่น	บิดามารดาหรือผู้ปกครอง	ควรจัดให้มี

การออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้ก�าลังใจคนพิการ	 อย่างอย่าง

สม�่าเสมอ	และควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการเข้า

รับบริการ	 ตลอดจนสิทธิต่าง	 ๆ	 ที่ผู้พิการพึงจะได้รับให ้

ผู้พิการทราบอย่างทั่วถึง

	 	 3.2	 ด้านอาชีพ	เสนอให้	1)	ควรมีการจัดสรร

เงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพส�าหรับคนพิการหรือ 

ผู้ดูแล	 อย่างเพียงพอและทั่วถึง	 2)	 ควรมีนโยบายในการ 

ส่งเสริมการมีงานท�า	 ตลอดจนการสร้างมาตรฐานในการ

ท�างานและผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้พิการเพื่อป้องกัน

การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง	 3)	 ควรมีนโยบายใน

การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท�างาน

ร่วมกับคนพิการเพื่อให้เกิดการยอมรับในการท�างานร่วม

กันและ	 4)	 ควรมีโครงการที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ประกอบอาชีพของผู้พิการ	เพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้พิการ

ในการประกอบวิชาชพี	และเพือ่ให้ผูพ้กิารเป็นทีย่อมรบัใน

สังคมมากยิ่งขึ้นเช่น	 การจัดให้มีงานแสดงนิทรรศการและ

จัดจ�าหน่ายสินค้าผู้พิการ	 การจัดท�าเว็บไซต์เพื่อจ�าหน่าย

สินค้าให้แก่ผู้พิการ	 โดยหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่	 เช่น	

เทศบาล	องค์การบริหารส่วนต�าบล	และส�านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย ์จั งหวัดขอนแก ่น	 
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เป็นตัวกลางในการประสานงานและดูแลเว็บไซต์	 เพื่อให้

สินค้าหรือบริการของผู้พิการมีช่องทางการจัดจ�าหน่าย

หลายช่องทาง	จะท�าให้ผูพ้กิารมกีารประกอบอาชพีทีม่ัน่คง

และมีรายได้ที่แน่นอน

	 	 3.3		 ด้านสังคมเสนอให้	1)	ควรเปิดโอกาสให้

ผู้พิการท�างานอย่างทั่วถึง	 และสิ่งส�าคัญคือทุก	ๆ	สถานที่

จะต้องมสีิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่ทีจ่ะเป็นจดุเชือ่มโยงให้ 

ผูพิ้การได้เข้าไปสูส่งัคม	ได้มกีารสร้างปฏิสมัพนัธ์	การศึกษา	

อาชพี	การเข้าถงึข่าวสารสาระต่าง	ๆ 	ได้	ในการจดักจิกรรม

ของสังคมหรือชุมชน	2)	ควรเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมที่ชุมชนและสังคมจัด	 เพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 

จัดงานวันปีใหม่	 งานวันสงกรานต์	 งานท�าบุญประเพณ ี

ต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 เพื่อส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง

ประชาชนทั่วไปกับผู้พิการ	 3)	 ควรมีการจัดหาและดูแลที่

อยู่อาศัยของผู้พิการให้มีความมั่นคงแข็งแรง	 โดยการให้

ความช่วยเหลือผู ้พิการและครอบครัว	 ในการปรับปรุง

ซ่อมแซมห้องน�า้	และสภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศยัให้เหมาะสม

กับผู้พิการ	 ด้วยการส�ารวจท่ีอยู่อาศัยและห้องน�้าท่ีช�ารุด

ทรดุโทรมของผูพ้กิาร	เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุซ่อมแซมและ	

4)	ควรมกีารประชาสมัพนัธ์และสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่

ประชาชนทั่วไปถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้พิการ	ได้แก่	ความ

สามารถและข้อจ�ากัด	 เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปเกิดความ

เข้าใจ	ยอมรบัผูพ้กิารเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในชมุชนและสงัคม	

วิจารณ์และสรุปผล 

	 จากผลการศึกษาที่น�าเสนอข้างต้น	 มีข้อค้นพบที่

สามารถน�ามาวิจารณ์	ได้ดังนี้

	 สวสัดิการความช่วยเหลอืจากภาครฐัของผูพ้กิารใน

เขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่นมี	 2	 รูปแบบ 

หลักที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 รูปแบบการจัดสวัสดิการโดยภาครัฐ	

และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมในลักษณะของการ

เคลือ่นไหวทางสงัคมโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น

หน่วยงานหลกั	และบรูณาการความร่วมมอืในการให้ความ

ช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ท�าให้ผู้พิการ

สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและการดูแลสุขภาพขั้น 

พื้นฐานได้กว่า	 11,391	 คน	 แต่ถึงอย่างไรผู้พิการในเขต

อ�าเภอเมืองขอนแก่นก็มีปัญหาและความต้องการแตกต่าง

กนัตามประเภทและความรนุแรงของความพกิาร	เช่นเดยีว

กับผลการศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ

สวัสดิการสังคม	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	

(2557)	 ที่พบว่า	 ผู้พิการในประเทศไทยแต่ละประเภทมี

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันแตกต่าง

กัน	 (ทวีศักดิ์	ทุ่งสง,	2553)	ผู้พิการไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป	 

ที่มีความต้องการพื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิต	 เพื่อให้

สามารถด�ารงชีวิตอยู ่ได้อย่างมีความสุขการช่วยเหลือ 

ผู้พิการตามประเภทความพิการแบบเฉพาะเจาะจงตรงกับ

ความต้องการและเป็นไปได้	 จะท�าให้ผู้พิการได้เติมเต็ม

ความเป็นบุคคล	 เป็นผู้ที่มีคุณค่าทางสังคมสามารถด�าเนิน

ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ	(นริสา	วงศ์พนารักษ์,	2556)

	 ปัญหาและความต้องการสวสัดกิารความช่วยเหลือ

จากภาครฐัของผู้พิการในเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	มากทีสุ่ด	

คือ	 ด้านสังคมเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอต่อการด�ารง

ชีวิต	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 เบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับจากรัฐต่อ

เดอืนประมาณ	600-1,000	บาท	ซึง่เป็นอตัราแบบจ่ายตาม

ช่วงอายุหรือขั้นบันได	 แต่ด้วยผู้พิการในเขตอ�าเภอเมือง

ขอนแก่น	เป็นกลุ่มผู้พกิารสูงอาย	ุทีต้่องพงึพาบตุรหลานใน

การดูแลและอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง	 ที่มีอัตราค่าครอง

ชีพค่อนช้างสูง	 จึงท�าให้เบี้ยยังชีพไม่เพียงพอต่อการด�ารง

ชีวิตสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ดารารัตน์	 ทิพย์วงค	์

(2551)	 ที่ศึกษาปัญหาและความต้องการในการได้รับ

สวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้พิการในอ�าเภอ

แม่สะเรยีง	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	พบว่าปัญหาด้านสงัคมของ

ผู้พิการในอ�าเภอแม่สะเรียง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 คือ	 

เบี้ยยังชีพไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ

	 ส่วนสวัสดิการด้านอาชีพ	พบผู้พิการในเขตอ�าเภอ

เมอืงขอนแก่น	มปัีญหาและความต้องการในสวสัดกิารด้าน

นี้น้อยกว่าด้านอื่น	 ๆ	 ทั้งนี้เนื่องจากผู้พิการในเขตอ�าเภอ

เมอืงขอนแก่นมากทีสุ่ด	เป็นกลุม่ผูพ้กิารทางการเคลือ่นไหว
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หรือร่างกาย	 ซึ่งมีปัญหาด้านการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต

ประจ�าวันและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

ท�าให้ผู ้พิการกลุ่มนี้ไม่ต้องการสวัสดิการด้านอาชีพแต่

ต้องการการรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์	เช่น	

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูอายุรแพทย์	 แพทย์ศัลยกรรมและ

ศลัยกรรมกระดกูและข้อ	นกักายภาพบ�าบดั	กจิกรรมบ�าบดั	

และนักกายอุปกรณ์	 มากกว่า	 สอดคล้องกับทฤษฏีความ

ต้องการของ	Maslow	(อ้างถงึใน	ปรยีาพร	วงศ์อนตุรโรจน์,	

2541)ที่กล่าวว่า	 บุคคลย่อมมีความต้องการแตกต่างกัน	 

ซึ่งหากความต้องการใดที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองบุคคล 

ก็จะมีความต้องการในสิ่งน้ัน	 ๆ	 อยู่ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ	พร้อมเพราะ	สาคร,	ขันวิเศษ	สุกัญญา,	 

เหลอืงโสมนภา	ยศพล	(2553)	ทีศ่กึษาคณุภาพชวีติ	ปัญหา	

และความต้องการของผู้พิการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าช้าง	จงัหวดัจนัทบรุ	ีในประเด็น	

โดยสิ่งที่ผู ้พิการทางกายและการเคล่ือนไหวต้องการ

สนบัสนนุมากทีส่ดุ	ได้แก่	การจดัหาอาชพีซึง่อาจเป็นเพราะ

ผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าช้าง	อาจมพีกิารไม่รนุแรง

มากนกั	จงึท�าให้ต้องการอาชพีมากกว่าผู้พกิารในเขตอ�าเภอ

เมืองขอนแก่น

	 ส�าหรับการจัดสวัสดิการด้านอุปกรณ์เทียม	 กาย

อุปกรณ์เสริม	 เครื่องช่วยความพิการหรือสื่อส่งเสริม

พัฒนาการที่เหมาะสม	นั้นพบว่ามีผู้การในเขตอ�าเภอเมือง

ขอนแก่นที่ได้รับบริการเพียงร้อยละ	 29.7	 ส่วนท่ีเหลือ 

ร้อยละ	 70.3	 ยังไม่ได้รับริการทั้งนี้เนื่องจากในเขตอ�าเภอ

เมืองขอนแก่น	 มีผู ้พิการจ�านวนมาก	 รายงานการข้ึน

ทะเบียนผู ้พิการในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก ่น	 ในป ี	 

พ.ศ.	2560	พบว่า	มจี�านวนผูพ้กิารทีม่าขึน้ทะเบยีนผูพ้กิาร	

จ�านวน	11,391	คน	โดยร้อยละ	46.0	เป็นผู้พิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายที่มีสาเหตุความพิการมากจาก

โรคเรื้อรัง	 อุบัติเหตุ	 และความสูงวัยซึ่งผู้พิการกลุ่มนี้ไม่ใช่

เป็นผู้พิการแต่ก�าเนิด	 จึงท�าให้อาจยังเข้าไม่ถึงหรือมีข้อ

จ�ากัดในการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	 

การไม่ได้รบัอปุกรณ์เครือ่งช่วยคนพกิารทัง้ทีม่คีวามจ�าเป็น

ต่อการพัฒนาศักยภาพและคงสภาพความสามารถทาง

ร่างกายและจติใจของคนพกิารและการป้องกนั	บรรเทาการ

เกิดความพิการแต่ก�าเนิด/ซ�้าซ้อน/ถาวร	 รวมทั้งการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการในชุมชน

	 สรุปการศึกษาการสวัสดิการความช่วยเหลือจาก

ภาครัฐของผู้พิการในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จังหวัด

ขอนแก่นได้ดังนี้

 1. สภาพปัจจุบันในการจัดสวัสดิการความช่วย

เหลือผู้พิการของภาครัฐ ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น	พบว่า	การจัดสวัสดิการความช่วยเหลือ

จากภาครฐัของผูพ้กิารในเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จงัหวดั

ขอนแก่น	มี	2	รูปแบบหลักที่ส�าคัญ	ได้แก่	รูปแบบการจัด

สวัสดิการโดยภาครัฐ	 และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม

ในลักษณะของการเคลื่อนไหวทางสังคม	 โดยมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก	 และบูรณาการ

ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง	ๆ	

ทีเ่กีย่วข้อง	การด�าเนนิงานดงักล่าวเป็นผลให้ผูพ้กิารเข้าถงึ

บริการสุขภาพและการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานได้	 จ�านวน	

11,391	 คน	 ในด้านการแพทย์ผู้พิการได้รับการตรวจ

วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาระดับความผิดปกติ	 

การแนะแนว	การให้ค�าปรกึษา	การจดับรกิารโดยบคุลากร

ทางการแพทย์	และการตรวจพเิศษเพือ่พจิารณาให้อปุกรณ์

เครือ่งช่วยความพกิารทีเ่หมาะสม	ด้านอาชพี	ผูพ้กิารได้รบั

การบริการจัดหางาน	 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	

ส�านักงานจัดหางาน	 กรมการจัดหางาน	พัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์	หรอืองค์กรปกครองท้องถิน่	การฝึก

อบรมและการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ	 และการได้รับสิทธิ

ในการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ	 เพื่อน�าไปเป็นทุนประกอบ

อาชีพ	 ตามความต้องการและเหมาะสม	 ด้านสังคม

ประชาชนได้รับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องต่อคนพิการ	เช่น	

การให้ความรู ้เกี่ยวกับความพิการในระดับชุมชนและ

โรงเรยีน	การให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	ช่วยเหลอืด้านสวัสดกิาร

จากนักสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการ	 และการเปิดโอกาสให ้
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ผู้พิการได้แสดงความคิดเห็นร่วมในฐานะพลเมือง	 เช่น	 

การเลือกตั้งหรือการท�าประชาพิจารณ์เป็นต้น

 2. ปัญหาและความต้องการได้รับสวัสดิการ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้พิการ ในเขตอ�าเภอ

เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า	 ผู้พิการในเขต

อ�าเภอเมอืงขอนแก่น	มปัีญหาและความต้องการสวสัดกิาร

ความช่วยเหลือจากภาครัฐมากท่ีสุด	 คือ	ด้านสังคมเก่ียว

กับเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตและต้องการเบี้ย

ยังชีพเพิ่มด้านการแพทย์มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความ

เข้าใจในสิทธิประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ที่คนพิการพึงจะได้รับและ

ต้องการการเยี่ยมบ้านโดยแพทย์	 และด้านอาชีพมีปัญหา

เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับการประกอบอาชีพและ

ต้องการ	 เงินทุนหมุนเวียนและอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพ

ความพิการ	เพื่อเพิ่มสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการความ

ช่วยเหลือผู้พิการ ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น พบว่า	 ในการให้บริการผู้พิการ	 ควรมีการจัด

สวัสดิการความช่วยเหลือผู้พิการตามประเภทและความ

รุนแรงของความพิการเช่น	 1)	 ผู้พิการที่มีภาวะสุขภาพไม่

รุนแรง	 มีอาการเจ็บป่วยเล็กไม่มากที่ไม่เน้นการรักษาจาก

แพทย์	แต่ต้องได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว	และ

การช่วยเหลือจากชุมชนในด้านต่าง	 ๆ	 ให้สามารถด�าเนิน

ชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี	2)	ผู้พิการที่ติดบ้านไม่สะดวกใน

การออกไปท�ากิจกรรมนอกบ้าน	 ควรจัดให้การเยี่ยมบ้าน	

เพื่อการดูแลและเยี่ยมเยียนผู้พิการที่บ้านในด้านสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจ	3)	ผู้พิการที่มีภาวะสุขภาพติดเตียงหรือ

เจบ็ป่วยเรือ้รงั	ทีต้่องได้รบัการดแูลจากแพทย์เป็นหลกัและ

การบรกิารดแูลทีบ้่านการให้บรกิารเพือ่ให้ผูพ้กิารได้รบัดูแล

และช่วยเหลือทีต่รงกบัความต้องการและสภาพความพกิาร

มากที่สุด	 โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 มีการผลักดัน

การพัฒนารูปแบบการจัดบริการและสวัสดิการความ 

ช่วยเหลือผู้พิการให้เป็นนโยบายหลักของท้องถิ่น
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รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมของกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านเหล่าใหญ่

อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Appropriate Knowledge Management Model of Occupational Group 

in Ban Lao-Yai Community,Kuchinarai District, Kalasin Province.
         

	ชัยยนต์	เพาพาน1,	ศักดิ์สิทธิ์	ฤทธิลัน2 

Chaiyon Paophan1,	Suksit	Littilun2 

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมของกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้าน 

เหล่าใหญ่	 อ�าเภอกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยองค์ความรู้ในการเสริมความเข้มแข็งของการจัดการความรู	้

สภาพการด�ารงชวีติบนพืน้ฐานทางวฒันธรรมและการประกอบอาชีพกระบวนการการจดัการความรูแ้ละปัจจยัความส�าเรจ็

การจัดการความรู้ของกลุ่มอาชีพพื้นท่ีวิจัยได้แก่	 บ้านเหล่าใหญ่หมู่ที่	 1	 หมู่ที่	 7	 และหมู่ที่	 8	 ต�าบลเหล่าใหญ่	 อ�าเภอ 

กฉุนิารายณ์	จงัหวดักาฬสนิธุม์กีลุม่เป้าหมาย	7	กลุม่อาชพี	ได้แก่	กลุม่สตรทีอผ้าพืน้เมอืงกลุม่ออมวนัละบาท	กลุม่ธนาคาร

ชุมชน	กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ	กลุ่มจักสาน	กลุ่มเลี้ยงโค	กลุ่มออมวันละบาท	และกลุ่มปลูกยางพาราโดยใช้วิธีการวิจัยเชิง

ปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในเกบ็รวบรวมข้อมลู	ได้แก่	แบบบนัทกึการสมัภาษณ์	แบบบนัทกึการสงัเกตและ

แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	จัดกระท�าข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	และน�าเสนอข้อมูลแบบพรรณนา

ผลการวิจัย

	 รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมของกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านเหล่าใหญ่	ต�าบลเหล่าใหญ่	อ�าเภอกุฉินารายณ์	

จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า	

	 1.		ด้านองค์ความรู้เพื่อเสริมความเข้มแข็งการจัดการความรู้ของกลุ่มอาชีพสามารถจ�าแนกองค์ความรู้ออกเป็น 

4	ประเภท	ดังนี้	ความรู้เชิงประจักษ์เป็นความรู้ที่มกีารจดบนัทึกเป็นเอกสารความรู้เชิงวเิคราะห์เป็นความรู้ที่ใช้ตรรกะใน

การพัฒนาจากความรู้เดิมความรู้เชิงทฤษฎีเป็นความรู้เชิงหลักการที่น�าไปใช้ในการผลิตและการเพาะปลูกและความรู้เชิง

ปทัสฐานเป็นความรู้ที่เกิดจากพื้นฐานทางวัฒนธรรม

	 2.		ด้านสภาพการด�ารงชีวิตของกลุ่มอาชีพบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและการประกอบอาชีพได้แก่ถ่ินก�าเนิด	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ค่านิยมและคติความเชื่อ	เศรษฐกิจชุมชน	และเกษตรกรรม

	 3.		ด้านกระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มอาชีพประกอบด้วยการแสวงหาความรู้	การสร้างองค์ความรู้	การจัด

เก็บความรู้การแบ่งปันความรู้และ	การน�าความรู้ไปใช้

1	ผศ.ดร.	คณบดีคณะครุศาสตร์	สังกัดหลักสูตรบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	หัวหน้าวิจัย
2	ดร.	รองคณบดีคณะครุศาสตร์	สังกัดหลักสูตรบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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	 4.		ด้านปัจจยัความส�าเรจ็การจดัการความรูข้องกลุม่อาชพี	ได้แก่	ด้านผู้น�าและผูต้ามโครงสร้างกลุม่	วตัถุประสงค์

ร่วม	การบริหารบุคคลกฎระเบียบของกลุ่ม	สถานที่ตั้ง	การปันผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมของสมาชิก

 ค�าส�าคัญ :	รูปแบบการจัดการความรู้กลุ่มอาชีพ,	ปัจจัยความส�าเร็จ

Abstract

	 This	objective	of	 research	was	 to	study	 the	appropriatemodels	of	knowledge	management	 

of	occupationalgroup	in	Ban	Lao-Yai	community,	Kuchinarai	district,	Kalasin province consisted of 

knowledge	for	enhancing	the	strengthening	of	knowledge	management,	Living	conditions	on	the	basis	

of	cultural	and	occupations,	a	process	of	knowledge	management,	and	success	factors	of	knowledge	

management.The	research	areas	included:	Ban	Lao-Yai Community	group	1,	group	7,	and	group	8	in	

Ban	Lao-Yai	sub-district,	Kuchinarai	district,	Kalasin	province.	The	7	target	occupational	groups	consisted	

of	folk-weaving	women,	one-baht-per-day	savings,	community	bank,	biological	fertilizer,woven	bamboo,	

cow	feeding,	and	rubber	plantation,	by	using	the	participatory	action	research.	The	data	collecting	

tools	were	a	recorded	interview,	observation,	and	focus	group	discussion.	Making	the	data	byusing	

contentanalysis,	anddescriptive	presentation,	which	is	knowledge	based	onculture.

The research result: 

	 1.		The	knowledge	for	enhancing	the	strengthening	of	knowledge	management,	can	be	classified	

into	4	categories	including:	The	empirical	knowledge,	that	taking	note	of	the	document,	theanalytical	

knowledge,	which	is	knowledge-based	logic	for	the	development	of	old	knowledge,	thetheoretical	

knowledge,	which	 is	 Knowledge	 of	 the	 principles	 applied	 in	 the	 production	 and	 cultivation,	 and	

thenormative	knowledge,	which	is	

	 2.	 The	living	conditions	of	the	occupational	groups	on	the	basis	of	culture	and	professional	

career	Included:	a	native,	local	wisdom,	values	and	beliefs,	economic	community	and	agriculture

	 3.	 Knowledge	 management	 process	 ofoccupational	 groups	 consisted	 of	 knowledge	

acquisition,Knowledge	creation,	Knowledge	storage,Knowledge	sharing	and	knowledge	utilization

	 4.	 Success	factors	of	knowledge	management	for	occupational	groups	included:	Leaders	and	

followers,occupational	 group	 structure,	 common	purpose,personnel	 administration,	 regulations	 of	

group,	locations,	Benefit-sharing,	and	participation	of	members.

 Keywords	:	Knowledge	management,	success	factors,	occupational	groups.	
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บทน�า

 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผล 

กระทบต่อสถานการณ์การพัฒนาประเทศไทยได้สะท้อน

ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจสังคม	 การเมือง	

และสิง่แวดล้อม	และเกดิความเปราะบางจากความผนัผวน

ที่มาจากปัจจัยภายนอกได้แก่การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ

และความล้มเหลวระบบเศรษฐกจิของประเทศมหาอ�านาจ	

ความผันผวนของราคาน�้ามันโลกการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรผู ้สูงอายุ	 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ขาดแคลนและความเสื่อมโทรมของส่ิงแวดล้อมโลก	 และ

ผลกระทบการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมอันเน่ืองมาจาการ

เคลื่อนย้ายแรงงาน	 การประกอบอาชีพและการบริการ

ทางการศกึษาแบบข้ามชาต	ิปัจจัยเหล่านีล้้วนส่งผลกระทบ

ทัง้โอกาสและข้อจ�ากดัต่อการพฒันาประเทศไทยในอนาคต

เป็นอย่างมากจ�าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมและรู้จัก

น�าศกัยภาพทีม่อียูม่าปรบัใช้ให้เป็นประโยชน์ขณะเดยีวกนั

จะช่วยเสริมโอกาสการสร้างสรรค์บนฐานความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและภูมิป ัญญาท้องถิ่นซ่ึงเป ็นจุดแข็ง 

ที่กระจายอยู ่ทุกพ้ืนที่เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นภายใต้กระแสการอนุรักษ์และนิยม

ธรรมชาติซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ

สังคมให้เป็นรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศประการหน่ึงคือ	

การบริหารกระบวนการการจัดการความรู้	 (Process	 of	

Knowledge	Management)	ของชุมชน	เพื่อการส่งเสริม

การรวมตัว	 ร่วมคิดร่วมท�าและร่วมแก้ปัญหาในรูปแบบที่

หลากหลายการสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเป็นระบบ

จะท�าให้คนในชุมชนเข้าถึงความรู้สามารถน�าไปใช้และ 

แลกเปลี่ยน	 แบ่งปันซึ่งกันและกันได้	 นอกจากนี้การจัด

กจิกรรมอย่างต่อเนือ่งตามความพร้อมของชมุชนการสร้าง

ความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนที่เน้นการผลิตเพื่อการ

บริโภคอย่างพอเพียงส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือ

ข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้ง

สร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนา

ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจนการสร้าง

กลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นชุมชนและพัฒนาขีดความสามารถ

และสร้างนวตักรรมจากทรพัยากรชวีภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ของชุมชนชนบท	 (มงคล	 ด่านธานินทร์,	 2541	 และ

เศรษฐกิจชุมชน,	2548)

	 ระบบความรูเ้ป็นองค์ประกอบส�าคญัทีจ่ะตัดสนิว่า	

ชุมชนท้องถิ่นมีพลังแข็งแกร่งขนาดใด	โดยที่ชุมชนท้องถิ่น

นั้น	 ๆ	 ต้องค้นหาทุนความรู้ภายในของตนเองและจัดการ

ความรู้ให้มีกระบวนการส่ังสมความรู้จนเป็นภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น	 ที่จะช่วยรักษาและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มี

คณุภาพชวีติทีด่กีล่าวคอื	มกีารสร้างความสมัพนัธ์ของความ

รูก้บับรบิทฐานทรพัยากรให้เป็นชุดความรูข้องชมุชนทีเ่กดิ

จากประสบการณ์จริงในชุมชนท้องถิ่น	 ชุดความรู้ภายใน

ท้องถิ่นจะมีฐานส�าคัญอยู ่ในภาคการเกษตรและอาศัย

ทรพัยากรชวีภาพ	ส่วนความรูด้้านสังคมวฒันธรรม	ซึง่ความ

รู ้ประเภทที่มีเฉพาะคนในชุมชนท้องถิ่นเท่าน้ัน	 อาท	ิ

ขนบธรรมเนียมประเพณี	จารีต	ต�านาน	นิทาน	เพลงกล่อม

เด็ก	สภุาษติ	เรือ่งเล่า	การละเล่น	รวมถึงข้อห้ามต่าง	ๆ 	เป็นต้น	

(เลิศชาย	ศิริชัย,	2547)

	 ปัจจัยความส�าเร็จในการสร้างชุมชนให้มีความ 

เข้มแข็ง	 เกิดจากปัจจัยที่หลากหลายของชุมที่ต้องเกิดการ

รวมกลุม่ขึน้มา	ดงัเช่น	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	(2544)	จงึได้จดัท�า	“โครงการ

ศึกษาวิเคราะห์ป ัจจัยที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง” 

พบว่า	 การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อการท�ากิจกรรม 

ร่วมกันในการพัฒนาชุมชนจนกระทั่งประสบความส�าเร็จ

เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง	 เกิดจากมูลเหตุส�าคัญหลายประการ	

ได้แก่การต้องการรายได้เพิ่มขึ้น	 อันเป็นมูลเหตุหลักที่พบ

ในชมุชนเกือบทกุแห่งทีส่�ารวจ	เนือ่งจากคนในชมุชนมรีาย

ไม่พอเพียงต่อการครองชีพผู้น�าและแกนน�าของชุมชน

ต้องการแก้ไขปัญหาภายในชมุชน	โดยกระตุน้ให้ทกุคนเข้า

มามส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชมุชนตัง้แต่การร่วมคิด
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ร่วมท�า	 ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาสืบสานภูมิปัญญา 

ท้องถิน่เป็นการรวมกลุม่เพือ่ถ่ายทอดศลิปวฒันธรรมไปยงั

รุน่ลกูรุน่หลาน	รวมทัง้เพือ่เพิม่ผลผลติให้เพยีงพอต่อความ

ต้องการของตลาด	เช่น	กลุ่มทอผ้าไหม	กลุ่มจักสาน	กลุ่ม

ท�าน�้าตาลโตนด	 เป็นต้นความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากร	

ธรรมชาต	ิโดยร่วมกนัอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ

ในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาแหล่งต้นน�้า

การอนุรักษ์ป่า	 การรักษาระบบนิเวศน์ชานฝั่ง	 เป็นต้น 

(กนกอร	ฉีมพลี,2555)

	 ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่เป็นชุมชนขนาดใหญ่	 อพยพ

มาตัง้รกรากเมือ่ประมาณ	พ.ศ.	2440	ชาวบ้านโดยพืน้ฐาน

เป็นชาวผู้ไท	 ได้อพยพมาจากบ้านนาแก	 (อ�าเภอนาแก	

จังหวัดนครพนม)	 มาตั้งหลักแหล่งท่ีบ้านห้างสายคอและ

บ้านฮ้างนาปุ่งในปัจจุบันชุมชนบ้านเหล่าใหญ่	 แยกการ

ปกครองออกเป็น	3	หมู่บ้านคือ	หมู่ที่	1	หมู่ที่	7	และหมู่ที่	

8	มีประชากรทั้งหมด	2,215	คน	แยกเป็นชาย	1,069	คน

หญิง	1,1146	คน	มีเชื้อสายเป็นชาวผู้ไท	ประมาณ	90%	

ชาวอีสาน	 10%	 การด�าเนินชีวิตของชาวบ้านยังมีการ

อนรัุกษ์ประเพณทีีส่�าคญัตามฮตีคองอสีาน	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งให้ความส�าคัญกับการเคารพบรรพบุรุษ	ประกอบอาชีพ

หลักคือ	 การท�านาตามลุ่มน�้าพะยัง	 รายได้มาจากผลผลิต

ทางการเกษตรและจากการรบัจ้างการใช้แรงงานในตวัเมอืง

ใหญ่	 นอกจากนี้ยังเกิดกลุ่มอาชีพต่าง	 ๆ	 เช่น	 กลุ่มทอผ้า	 

กลุม่ขา้วหอมมะล	ิกลุม่ยางพารา	กลุม่ปุ๋ยชวีภาพ	กลุม่จกัร

สาน	กลุ่มออมทรัพย์วันละบาท	และกลุ่มธนาคารหมู่บ้าน

เป็นต้น	 การรวมกลุ่มอาชีพสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตแบบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับแนวคิดทางเศรษฐกิจ 

ยุคใหม่	ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเหล่าใหญ่

	 จากการศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและบริบทของ

พื้นที่ของชุมชนบ้านเหล่าใหญ่อ�าเภอกุฉินารายณ์	 ท�าให้ 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเชิงประจักษ์ถึงสภาพความ

เป็นอยู่ทางสังคมหมู่บ้านองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยเสริมให้

เกิดกลุ่มอาชีพ	และแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรู้ที่เหมาะสมของกลุ่มอาชีพเพื่อน�าไปสู่สังคมแห่ง

ภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจชุมในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่ศกึษารปูแบบการจัดการความรู้ทีเ่หมาะสมของ

กลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านเหล่าใหญ่	 อ�าเภอกุฉินารายณ	์

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วย 

 1. องค์ความรู้เพื่อเสริมความเข้มแข็งการจัดการ

ความรู้ของกลุ่มอาชีพ

	 2.	 สภาพการด�ารงชีวิตบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม	

และการประกอบอาชีพ

	 3.	 กระบวนการการจัดการความรู้ของกลุ่มอาชีพ

	 4.	 ปัจจัยความส�าเร็จการจัดหารความรู้ของกลุ่ม

อาชีพ

ขอบเขตการวิจัย 

	 1.		ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัย

	 	 กลุ่มผู้วิจัยได้เลือกพื้นท่ีที่มีความสอดคล้องกับ

ประเดน็ทีต้่องการศึกษาอย่างมปีระสิทธภิาพเนือ่งจากการ

วิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาถึงรูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่ม

อาชีพ	โดยผ่านปรากฏการณ์เกี่ยวกับการรวมกลุ่มอาชีพที่

เกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้

สมัยใหม่	มีระบบการผลิต	มีระบบการบริหารจัดการหลัก

การด�าเนนิงานและความยัง่ยนืของกลุ่มอาชีพ	ตลอดจนการ

พัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

	 	 ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่เป็นหมู่บ้านที่ลักษณะ

พิเศษ	 ชาวบ้านมีเช้ือสายเป็นชาวภูไทที่อพยพจากตอนใต้

ของประเทศจีนมาต้ังหลักแหล่งในพื้นที่	 บ้านเหล่าใหญ่ 

หมู่ที่	1	บ้านเหล่าใหญ่หมู่ที่	7	และบ้านเหล่าใหญ่หมู่ที่	8	

ต�าบลเหล่าใหญ่	 อ�าเภอกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ ์	

ประชากรชุมชนบ้านเหล่าใหญ่มีครัวเรือนทั้งสิ้นจ�านวน	

1,697	ครัวเรือน	ประชากรทั้งสิ้น	จ�านวน	7,473	คน	และ	

ประการส�าคัญมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพที่เข้มแข็ง	 

7	 กลุ่มได้แก่	 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง	 กลุ่มออมวันละบาท	 

กลุ่มธนาคารชุมชน	 กลุ่มปุ ๋ยหมักชีวภาพ	 กลุ่มจักสาน	 
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กลุ่มเลี้ยงโค	และกลุ่มยางพารา

	 2.		กลุ่มผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล

	 	 การวจิยัในครัง้นี	้ผูว้จิยัได้ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย

  2.1	 กลุ่มผู้วิจัย	 ได้แก่	 1)	 ผู้วิจัย	 3	 คน	 และ 

2)	 ผู้ร่วมวิจัย	 7	 คนได้แก่	 ประธานหรือหัวหน้าของกลุ่ม

อาชีพ	 	

	 	 2.2	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	 ได้แก่	 1)	 ผู้น�าหมู่บ้าน

ได้แก่	ก�านนั	และผูใ้หญ่บ้าน	2)	สมาชกิองค์การบรหิารส่วน

ต�าบล	3)	สมาชกิของกลุม่อาชพี	และ	4)	ประชากรในชมุชน

	 3.		ขอบเขตด้านเนื้อหาวิจัย

  รปูแบบการจดัการความรูท้ีเ่หมาะสมของกลุม่

อาชีพชุมชนบ้านเหล่าใหญ่	 ต�าบลเหล่าใหญ่	 อ�าเภอ 

กุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ ์	 กลุ่มผู ้วิจัยร่วมกับกลุ ่ม 

เป้าหมายได้ใช้วิธีจัดสนทนากลุ่มเพื่อก�าหนดประเด็นที่จะ

ศึกษา	 และกลุ ่มผู ้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมา

ก�าหนดเป็นรูปแบบการจัดการความรู ้จากรูปแบบการ

จัดการความรู ้ของ	 Singapore	 Productivity	 and	

Standards	 Board	 :	 PSB	 (2001)	 :	 Lindsey	 (2002)	

Nanoka,	I.	&	Takeuchi,	H.	(1995).	และกนกพร	ฉิมพลี

(2555)	 แล้วน�ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบการวิจัย 

ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่ส�าคัญ	4	ประการได้แก่

  3.1 องค์ความรู้เพื่อเสริมความเข้มแข็งการ

จัดการความรู้ของกลุ่มอาชีพ	ได้แก่	1)	องค์ความรู้พื้นฐาน

ทัว่ไปของชมุชน	ได้แก่	1)	ความรูเ้ชิงประจกัษ์	2)	ความรูเ้ชงิ

วิเคราะห์	3)	ความรู้เชิงทฤษฎี	และ	4)	ความรู้เชิงปทัสถาน	

	 	 3.2	 สภาพการด�ารงชีวิตบนพื้นฐานทาง

วฒันธรรมและการประกอบอาชพี	ได้แก่	1)	ด้านถิน่ก�าเนดิ	

2)	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	3)	ด้านเศรษฐกิจ	และ	4)	ด้าน

อาชีพ

	 	 3.3		 การจัดการความรู ้ของกลุ ่มอาชีพของ

ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่	ได้แก่	1)	การแสวงหาความรู้	2)	การ

สร้างความรู้	 3)	การจัดเก็บความรู้	 4)	การแบ่งปันความรู้

และ	5)	การน�าความรู้ไปใช้

  3.4	 ปัจจัยความส�าเร็จของการจัดการความรู้

ของกลุม่อาชพีทีส่่งผลต่อความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิชมุชน

ได้แก่	1)	ด้านผู้น�าและผู้ตาม	2)	ด้านโครงสร้างกลุ่ม	3)	ด้าน

การก�าหนดวัตถุประสงค์	 4)	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 

5)	ด้านกฎระเบยีบกลุม่	6)	ด้านสถานทีต่ัง้กลุม่	7)	การแบ่ง

ปันผลประโยชน์	และ	8)	การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1.  วิธีวิจัย

  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 Research	 :	 PAR)	

(Kemmis	and	Mc	Taggart,	R,	1988)	โดยน�ากระบวนการ

ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (action	 research	 :	 AR)	 มา

ประยุกต์ใช้ในการวิจัย	คือ	1)	การวางแผนการศึกษาและ

เตรยีมความพร้อมในการลงพืน้ทีก่ารวจัิย	2)	การปฏบิตักิาร

เพือ่การรวบรวมข้อมลูโดยกลุ่มผู้วจิยั	3)	การสังเกตเป็นการ

ศึกษาด้านลักษณะทั่วไปของชุมชน	 และพฤติกรรมการ

ท�างานของกลุ่มอาชีพ	 และ	 4)	 ประมวลผล	 และสรุปผล 

การวิจัย	 โดยด�าเนินการในลักษณะการแลกเปลี่ยนความ

เห็นระหว่างกลุ่มผู้วิจัยด้วยกัน

 2. ขั้นตอนการวิจัย

	 	 การวิจัยเรื่อง	 รูปแบบการจัดการความรู้ของ

กลุ่มอาชีพชุมชนของบ้านเหล่าใหญ่	 กลุ่มผู้วิจัยก�าหนด 

ขั้นตอนการวิจัยออกเป็น	2	ขั้นตอน	ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมและสร้าง

ความเข้าใจกับผู้ร่วมวิจัยด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 1.1	 การเตรียมพื้นที่วิจัย	 ได้แก่	 การส�ารวจ

ชุมชน	 การคัดเลือกชุมชน	 การเข้าสู่ชุมชน	 และการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ร่วมวิจัย

	 	 1.2	 การเตรยีมกลุม่ผูว้จัิย	และกลุม่ผูร่้วมวจิยั

ในด้านการสร้างความเข้าใจขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	

แผนการด�าเนินการวิจัย	 การลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล	

และการสรุปผลการวิจัย

	 	 1.3	 การเตรียมเครื่องมือการวิจัย	 ได ้แก่	 

1)	แบบการสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-deep	Interview)	เป็นวธิี
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การเก็บข้อมูลโดยการพูดคุยเชิงลึก	และตั้งค�าถามได้อย่าง

ครอบคลุม	 และใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม	 2)	 การสนทนา

กลุ่ม	(Focus	group	Discussion)	เป็นการพูดคุยกับกลุ่ม

อาชีพด้านด้านอาชีพ	การบริหารจัดการกลุ่ม	รายได้ความ

ยั่งยืนของกลุ่มอาชีพ	และข้อมูลอื่น	ๆ	และ	3)	การสังเกต

แบบมีส่วนร่วม	(Participant	Observation)	เป็นวิธีการที่

ผูว้จิยัลงพืน้ทีเ่พือ่สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน	การรวมกลุ่ม	

และผลผลิตของกลุ่มอาชีพ

  1.4 การสอบถามผู ้ เช่ียวชาญเพ่ือยืนยัน 

รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมของกลุ่มอาชีพด้าน

องค์ความรู้พื้นฐาน	 ด้านกระบวนการจัดการความรู้	 และ

ด้านปัจจัยความส�าเร็จของการจัดการความรู้	 โดยการใช้

แบบประเมินองค์ประกอบสอดคล้องกับผลการวิจัย

  ขั้นตอนที่ 2	 การด�าเนินงานวิจัย	 ตามวงจร 

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยก�าหนดวงจรปฏิบัติ

ไว้	2	รอบ	ดังนี้

  รอบที่ 1	มีกิจกรรม	ดังนี้

	 	 1.1	 การวางแผน	(Planning)	โดยร่วมกันท�า

กิจกรรม	คือ

	 	 	 1)		ก�าหนดวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และ

พันธกิจในการลงพื้นที่วิจัย

	 	 	 2)		ศกึษาองค์ความรูท้ีจ่�าเป็นส�าหรบักลุม่

อาชีพต่าง	ๆที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 3)		ก�าหนดกิจกรรมท่ีจะกระท�ากับกลุ่ม

อาชีพ	 และชาวบ้านเพื่อค้นหา	 Tacit	 knowledge	 และ	

explicit	knowledge

	 	 	 4)		ก�าหนดวเิคราะห์องค์ความรูท้ีเ่ป็นจรงิ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

	 	 1.2	 การน�าแผนไปปฏบิัต	ิ(Acting)	โดยผู้ร่วม

วิจัยร่วมกันคิดเพื่อให้การน�าแผนไปสู ่การปฏิบัติโดย 

ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 1)		การสนทนากลุ่ม	 เป็นการพูดคุยกับ

กลุ่มเป้าหมายจ�านวนพอเหมาะ	 โดยกลุ่มผู้วิจัยก�าหนดวัน	

เวลา	 และสถานที่	 รวมท้ังการเตรียมความพร้อมในการ

สนทนากลุ่มตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้เพื่อให้ได้องค์ความรู้

ตามกรอบเนื้อหาที่ก�าหนดไว้	 ได้แก่	 สภาพการด�ารงชีวิต

ของชาวบ้าน	 ประวัติความเป็นมาประเพณีวัฒนธรรมของ

ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น	 การประกอบอาชีพ	 และการ

สะท้อนผลจากข้อมูลต่าง	ๆ	ในการสนทนา

	 	 	 2)		การสัมภาษณ์เชิงลึก	 โดยกลุ่มผู้วิจัย

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม	 โดยเฉพาะ

ประธานกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่ม	 และสมาชิกทางด้าน	 หลัก

การสร้างอาชีพ	กระบวนการผลิตการจดัการกจิกรรม	หลัก

การการบรหิารกลุ่ม	การจดัการรายได้	การบ�ารงุรกัษา	และ

ความยั่งยืนของกลุ่ม	เป็นต้น

	 	 	 3)		การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยกลุ่ม

วจิยัได้ก�าหนดแนวทางเบือ้งต้น	ซ่ึงเป็นการสังเกตพฤตกิรรม

ของกลุ่มอาชีพในด้านความร่วมมือ	ความสมัครสมาน	การ

แบ่งปัน	การเสียสละ	และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

	 	 1.3	 การสังเกตเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลจาก

การพบเห็นขฤติกรรมของชาวบ้านทางด้านการด�ารงชีวิต

ผู้คนในชุมชนและลักษณะอาคารบ้านเรือน	ด้านเศรษฐกิจ

ครอบครัวได้แก่การครอบครองทรัพย์สินการแลกเปล่ียน

และการอุปโภคบริโภคด้านความสัมพันธ์ได้แก่ภาวะผู้น�า	

เครือญาติ	 การรวมกลุ่ม/สหกรณ์และลักษณะครอบครัว

และด้านสภาพส่ิงแวดล้อมทางสภาพภมิูประเทศภมูอิากาศ	

แม่น�า	ล�าคลอง	และลักษณะการตั้งถิ่นฐานในชุมชน

	 	 1.4	 การสรปุผลการด�าเนนิงาน	(Conclusion)	

เป็นการน�าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิธีการสนทนา

กลุ่ม	 การสัมภาษณ์	 และการสังเกตมาร่วมกันวิเคราะห	์

ประมวลผลเพื่อ	 ให้ทราบว่ากิจกรรมใดบ้างที่บรรลุตาม

วตัถปุระสงค์	และกจิกรรมทีต้่องด�าเนนิการเพิม่เตมิครัง้ต่อ

ไป

  รอบที่ 2 มีกิจกรรม	ดังนี้

	 	 การปฏิบัติการเพื่อการรวบรวมข้อมูลให ้

สมบูรณ์	และถูกต้องในรอบที่	2	อาจเป็นวงรอบใดวงรอบ

หน่ึงตามที่กลุ่มผู้วิจัยได้พิจารณาแล้ว	 ประกอบด้วย	 การ

ปรบัปรงุแผน	(re-plan)	การปฏบิตัติามแผน	(re-act)	ได้แก่	
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การสังเกต	 และการสัมภาษณ์	 (re-observe	 and	

interview)	 และการสะท้อนผลและการสรุปผลการวิจัย	

(re-refection	and	conclusion)	หลงัจากกจิกรรมสดุท้าย

ของการวจิยั	กลุ่มผู้วจิยัจะสรปุผลตามวตัถุประสงค์การวจิยั

ที่ก�าหนดไว้	ดังภาพ

6 
 

หลังจากกิจกรรมสุดทายของการวิจัย กลุมผูวิจัยจะ
สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนดไว ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ของ Carr and Kemmis (1992) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรูของ
กลุมอาชีพชุมชนบานเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ 
จังหวัดกาฬสินธุ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  

1.ดานองคความรูเพ่ือเสริมความเขมแข็งการ
จัดการความรูของกลุมอาชีพชุมชนบานเหลาใหญจาก
การศึกษาองคความรูพื้นฐานทั้งบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร และความรูจากการบอกเลาของชาวบาน สามารถ
จําแนกออกเปน4 ประเภท ดังนี้ 1) ความรูเชิงประจักษ
ของกลุมอาชีพไดแก บัญชีรายชื่อกลุมสมาชิกของกลุมสตรี
ทอผา สมุดบัญชีเงินสมาชิกกลุมธนาคารชุมชน และบัญชี
การฝากเงินของกลุมออมวันละบาท เปนตน  2) ความรู

เชิงวิเคราะห ไดแก บัญชีถือจายของกลุมทอผาพื้นบาน 
บัญชีการรับ-จายของกลุมออมวันละบาท และบัญชีของ
กลุมธนาคารชุมชน เปนตน3) ความรูเชิงทฤษฎี ไดแก 
ความรูเกี่ยวกับการปลูกยางพารา การทําปุยหมักชีวภาพ 
วิธีการยอมสีผา การปนผลกําไรของกลุมออมวันละบาท 
เปนตน และ 4) ความรูเชิงปทัสฐาน  ไดแก ความรูทาง
ประเพณีพื้นบาน การประกอบพิธีกรรม และการละเลน
พื้นบานไดแก การฟอนรํา การเลนดนตรีพ้ืนบาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ดานสภาพการดํารงชีวิตของกลุมอาชีพบน
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและการประกอบอาชีพ
ประกอบดวย 
  2.1 ดานความเปนมาชนเผาภูไทใน
พื้นที่ชุมชนบานเหลาใหญ ตําบลเหลาใหญ เปนลุมชนเชื้อ
สายภูไทท่ีอพยพมาจากประเทศจีนตอนใต โดยอพยพผาน
ประ เทศลาว ข ามแมน้ํ าโขงเขามาตั้ งหลักแหล งแถบ
เทือกเขาภูพาน และครั้นตอมา ไดมาตั้งรกรากบานเรือน
บริเวณที่ เปนบานเหลาใหญ เมือประมาณป พ.ศ.2440 
ลักษณะการตั้ งบ านเรือนชาวภู ไทในยุคนั้น  นิยมตั้ ง
บานเรือนอยูบริเวณท่ีราบใกลเชิงเขา และแมน้ํา ซ่ึงเปน
พื้นที่ท่ีเหมาะสมอุดมสมบูรณ จะสงผลดีตอการดํารงชีวิต 
และการทําเกษตรกรรมในปจจุบัน 
  2.2 ดานภูมิปญญาทองถิ่นลักษณะท่ี
โดดเดนดานภูมิปญญา คือ การแตงกายแบบผานุงท่ีสวม
ใสชาวภูไท การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไวอยางเหนียว

ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมความพรอมใหกับผูรวมวิจัยโดยการสรางความเขาใจและผลดําเนินการ 

 

ข้ันตอนที่ 2  การดําเนินงานตามวงจรการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จํานวนสองรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผนรวม 

การสัมภาษณ 
และการสนทนา

กลุม 

การนําแผนสู
การปฏิบัติรวม 

 

การปรับปรุงแผนรวม 

การสังเกต และ
การสัมภาษณ 

 

การสัมภาษณ
การสนทนากลุม 

 

การสรุปผล 

การดําเนินงาน
รวม 

 

การสรุปผลการ
ดําเนินงานรวม 

 

ผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค 

ภาพที่	1	กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ	Carr	and	Kemmis	(1992)

ผลการวิจัย

	 จากการวิจัยเรื่อง	 รูปแบบการจัดการความรู้ของ

กลุม่อาชพีชมุชนบ้านเหล่าใหญ่	อ�าเภอกฉุนิารายณ์	จงัหวดั

กาฬสินธุ์	สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้	

 1. ด้านองค์ความรู้เพื่อเสริมความเข้มแข็งการ

จัดการความรู้ของกลุ่มอาชีพชุมชนบ้านเหล่าใหญ่จาก

การศึกษาองค์ความรู ้พื้นฐานทั้งบันทึกเป็นลายลักษณ์

อักษร	 และความรู้จากการบอกเล่าของชาวบ้าน	 สามารถ

จ�าแนกออกเป็น	4	ประเภท	ดังนี้	 1)	ความรู้เชิงประจักษ์

ของกลุม่อาชพีได้แก่	บญัชีรายช่ือกลุม่สมาชิกของกลุม่สตรี

ทอผ้า	สมุดบัญชีเงินสมาชิกกลุ่มธนาคารชุมชน	และบัญชี

การฝากเงินของกลุ่มออมวันละบาท	เป็นต้น	2)	ความรู้เชิง

วิเคราะห์	ได้แก่	บัญชีถือจ่ายของกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน	บัญชี

การรับ-จ่ายของกลุ่มออมวันละบาท	 และบัญชีของกลุ่ม

ธนาคารชุมชน	เป็นต้น	3)	ความรู้เชิงทฤษฎี	ได้แก่	ความรู้

เกี่ยวกับการปลูกยางพารา	การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ	วิธีการ

ยอมสีผ้า	 การปันผลก�าไรของกลุ่มออมวันละบาท	 เป็นต้น	

และ	 4)	 ความรู้เชิงปทัสฐาน	 ได้แก่	 ความรู้ทางประเพณี 

พื้นบ้าน	 การประกอบพิธีกรรม	 และการละเล่นพ้ืนบ้าน	

ได้แก่	การฟ้อนร�า	การเล่นดนตรีพื้นบ้าน	

 2.  ด้านสภาพการด�ารงชีวิตของกลุ่มอาชีพบน

พืน้ฐานทางวฒันธรรมและการประกอบอาชพีประกอบด้วย
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	 	 2.1		 ด้านความเป็นมาชนเผ่าภไูทในพืน้ทีชุ่มชน

บ้านเหล่าใหญ่	 ต�าบลเหล่าใหญ่	 เป็นลุ่มชนเช้ือสายภูไทที่

อพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้	 โดยอพยพผ่านประเทศ

ลาว	ข้ามแม่น�้าโขงเข้ามาตั้งหลักแหล่งแถบเทือกเขาภูพาน	

และครั้นต่อมา	ไดมาตั้งรกรากบ้านเรือนบริเวณที่เป็นบ้าน

เหล่าใหญ่เมือประมาณปี	พ.ศ.	2440	ลักษณะการตั้งบ้าน

เรือนชาวภูไทในยุคนั้น	 นิยมตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณที่ราบ

ใกล้เชงิเขา	และแม่น�า้	ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมอดุมสมบรูณ์	

จะส่งผลดีต่อการด�ารงชีวิต	 และการท�าเกษตรกรรมใน

ปัจจุบัน

	 	 2.2	 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นลักษณะท่ีโดดเด่น

ด้านภูมิปัญญา	 คือ	 การแต่งกายแบบผ้านุ่งที่สวมใส่ชาว 

ภูไท	 การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไว้อย่างเหนียวแน่น

ตามฮีตสิบสอง	 คลองสิบสี่	 (ฮีตถ่ีคองเจีม)	 กลายเป็น

ประเพณีที่ดีงามท่ีมีการสืบทอดถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้	

และกลายเป็น	“ปฏทินิชมุชน”	เพือ่การนดัหมายของเครอื

ญาติ	เช่น	วนัสงกรานต์มกีารรวมญาตพิีน้่องให้มาร่วมรดน�า

ด�าหัวขอพรจากปู่ย่า	ตายาย	หรือพ่อแม่	เป็นต้น	นอกจาก

นี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอื่น	ๆ 	มีมากมาย	ได้แก่	การลงข่วง

การฟ้อนภูไท	 การละเล่นพื้นบ้าน	พิธีกรรมตามความเชื่อ	

นิทานพื้นบ้าน	การท�าเครื่องใช้ในครัวเรือน	เป็นต้น	

	 	 2.3	 ด้านเศรษฐกจิชมุชนบ้านเหล่าใหญ่มกีาร

ปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่	 การผลิตข้าวข้าวถือว่าเป็นพืชที่มี

ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากเป็นพืชท่ีปลูกเพื่อการ

บริโภคเป็นอาหารหลักในครัวเรือนการผลิตมันส�าปะหลัง

การผลิตอ้อยและการเลี้ยงสัตว์สัตว์เลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจที่

ส�าคัญ	 ได้แก่	 การเลี้ยงโคพื้นเมืองการเลี้ยงกระบือ		 และ

การเลี้ยงหมูนอกจากนี้ยังมี	การเลี้ยงไก่	เลี้ยงเป็ด	เป็นต้น

	 	 2.4	 ด้านอาชพี	โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบ

อาชีพทางเกษตรกรรม	ได้แก่	อาชีพท�านาท�าไร่	และอาชีพ

เลี้ยงสัตว์เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขาย	 ได้แก่	 ขาย

ผ้าพืน้เมอืงการปุย๋หมกัชวีภาพ	ขายเครือ่งจกัสาน	และเปิด

ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ดในหมู่บ้าน	 นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม

อาชีพรับจ้างทั้งในหมู่บ้าน	และตัวเมืองใหญ่	ๆ	เป็นต้น

 3.  ด้านรูปแบบของกระบวนการจัดการความรู้

ของกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านเหล่าใหญ่	 ประกอบด้วย	 

5	ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 3.1	 การแสวงหาความรู	้ได้แก่	ด้านการอบรม

โดยทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาดู

งานโดยชาวบ้านที่มีความสนใจมีการรวมกลุ่มไปศึกษาดู

งานในพื้นที่ต้นแบบ	ด้านการถ่ายทอดแบบพื้นบ้านเป็นวิธี

การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษมาสู่รุ ่นลูก

หลานและ	ด้านการประชุมกลุ่ม	เป็นการได้รับความรู้จาก

ตัวแทนท่ีผ่านการอบรม/สัมมนาแล้วน�ามาสู ่การแลก

เปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม	

	 	 3.2		 การสร้างองค์ความรู้	 ได้แก่	 1)	 การรับ

ความรูจ้ากการอบรมจากหน่วยงานภาครฐั	2)	การวเิคราะห์

ความรู้ด้วย	 วิธีการคัดแยกการพิสูจน์การอธิบายความ

สมัพนัธ์	และการตรวจสอบงความรูแ้ละ	3)	สงัเคราะห์ความ

รู้ด้วยวิธีการลองผิดลองถูก	 สร้างสมมติฐานเพื่ออธิบาย	 

และหาความสัมพันธ์กันระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

	 	 3.3		 การจัดเก็บความรู้	 ได้แก่	 1)	 การจดจ�า

ความรู	้จากเรยีนรูแ้บบพืน้บ้านจากรุน่สูรุ่น่	การศกึษาดงูาน	

2)	 การสะสมความรู้จากการแปลความรู้ที่เกิดจากการ 

เรียนรู้จากประสบการณ์จัดเก็บความรู้ไว้	และ	3)	การเพิ่ม

เติม/การท�าให้ความรู้สมบูรณ์เป็นการแสวงหาความรู้จาก

แหล่งความรู้อื่นด้วยวิธีการต่าง	ๆ

	 	 3.4	 การแบ่งปันหรอืแลกเปลีย่นความรู	้ได้แก่	

กระบวนการแลกเปลี่ยน	 กระบวนการลงมือปฏิบัต	ิ

กระบวนการแบบการสอนงาน	 และกระบวนการแบบ 

มุขปาฐะ

	 	 3.5	 การน�าความรู้ไปใช้เป็นการน�าความรู้ที่ได้

รับจากการเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้จากแหล่งต่าง	 ๆ	 

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในในการพัฒนาหรือช่วย

แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม	ด้วยวิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการวิเคราะห์บริบทที่

เหมาะสม	การประเมนิผลการตดัสนิใจเลอืก	การปฏบิตัติาม

ทางเลือก
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 4.  ด้านปัจจัยความส�าเร็จของการจัดการความ

รู้ของกลุ่มอาชีพชุมชนบ้านเหล่าใหญ่

	 	 4.1		 ด้านผู้น�าและผู้ตาม	 ได้แก่	 1)	 กลุ่มผู้น�า

ผู้น�าแบบศรัทธาบารมี	 เกิดขึ้นจากบุคคลที่มีความรู้	ความ

ช�านาญ	และประสบการณ์	และผูน้�าทีเ่กดิจากกระบวนการ

จากทางราชการ	 และ	 2)	 กลุ่มผู้ตาม	 เป็นสมาชิกกลุ่มที่

ปฏบิติัหน้าทีใ่นฐานะสมาชกิ	โดยการให้ความร่วมมอื	เอาใจ

ใส่ต่อการประกอบอาชพี	เพือ่ให้กจิกรรมของกลุม่บรรลผุล

ส�าเร็จตามทีต้่องการ	เป็นบคุคลทีม่คีวามซือ่สตัย์	จงรกัภกัดี	

มคีวามผกูพันต่อกลุม่	และให้การช่วยเหลอืต่อเพือ่นสมาชกิ

ด้วยกัน

	 	 4.2	 ด้านโครงสร้างกลุ่ม	เป็นการรวมกลุ่มบน

พื้นฐานการประกอบอาชีพ	ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม	และ

ความเอื้ออาทร	จึงมีความผูกพันแบบพื้นบ้าน	ความจริงใจ

ต่อกนั	และมรีะเบยีบแบบแผนในการท�างาน	โครงสร้างการ

บริหารกลุ่มอาชีพประกอบด้วย	 1)	 ประธานกลุ่ม/หัวหน้า

กลุม่	มลีกัษณะความเป็นผูน้�า	เป็นผูท้ีม่คีวามรู	้ประสบการณ์	

คุณธรรม	 และมีบทบาทหน้าท่ีเป็นตัวแทนกลุ ่ม	 การ

ประสานงานทั้งภายใน	 และภายนอกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

2)	 กรรมการกลุ่ม	 มีบทบาทในฐานะตัวแทนกลุ่ม	 โดยท�า

หน้าที่การเป็นเลขานุการกลุ่ม	เหรัญญิก	กรรมการ	อื่น	ๆ	

โดยความเหน็ชอบไว้วางใจจากสมาชกิ	และ	3)	สมาชกิกลุม่	

มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการด�าเนินงาน 

ต่าง	ๆ 	ของกลุม่และน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปปรบัปรงุอาชพีของ

ตนเองหรือรับผลประโยชน์ที่เกิดจากการด�าเนินกิจกรรม

ของกลุ่ม

	 	 4.3	 ด้านวัตถุประสงค์ร่วม	 กลุ่มได้ช่วยกัน

ก�าหนดขึน้เพ่ือการบรรลผุลส�าเรจ็ในการประกอบอาชพี	บน

พืน้ฐานการสนองตอบต่อความต้องการพืน้ฐานในการด�ารง

ชีวิต	 ได้แก่	การแก้ปัญหา	การช่วยเหลือ	การสร้างรายได้	

การอนุรักษ์	และการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น	 มีดังนี้	 1)	 การก�าหนดวัตถุประสงค์ร่วมเพื่อการ 

แก้ปัญหาและช่วยเหลือกลุ ่มสมาชิก	 2)	 การก�าหนด

วตัถปุระสงค์ร่วมเพือ่สร้างรายได้เพือ่ให้สมาชกิกลุม่มอีาชีพ

เสริมเพิ่มรายได้	 3)	 การก�าหนดวัตถุประสงค์ร่วมเพื่อ

อนุรักษ์และการพัฒนา	ได้แก่	การประกอบอาชีพเพื่อการ

พฒันาภมูปัิญญาพืน้บ้าน	การแปรรปูให้เป็นสนิค้า	และการ

ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น	 และ	 4)	 ก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ

ความเป็นธรรมต่อการขายผลผลิต	 ได้แก่	 การป้องกันการ

เอาเปรียบจากการขาย	 และการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง	

เป็นต้น

	 	 4.4		 ด้านการบริหารงานบุคคลเป็นกระบวน

การด�าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลเพื่อให้ได้มาซ่ึงบุคคลที่มี

คณุสมบติัทีต้่องการ	การคงอยูข่องสมาชิกภายในกลุ่มอาชพี	

ก่อให้เกิดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของกลุ่มอาชีพ	

ได้แก่	1)	การสรรหาประธานกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม	กลุ่มอาชีพ

มีวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือท�าหน้าที่เป็นประธานกลุ่มโดย

การโหวตเสียง	 เพื่อเลือกคนที่มีคุณสมบัติ	 และมีความ

เหมาะสม	2)	การพัฒนาสมาชิกกลุ่ม	 เป็นกระบวนการให้

ความรู้แก่สมาชกิกลุม่	โดยการประชมุให้ความรู	้การเข้ารับ

การอบรม	การศึกษาดูงาน	การฝึกฝน	และการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง	และ	3)	การคงอยู่ของสมาชิก	การรักษาให้สมาชิก

กลุ่มอาชีพให้ด�ารงอยู่และมีความจงรักภักดีต่อกลุ่มของ

ตนเอง	โดยวิธีการรักษาผลประโยชน์	การเพิ่มผลผลิต	การ

จัดหาแหล่งจ�าหน่วยผลผลิต	การต่อรองราคาผลผลิต	และ

การแบ่งปันผลประโยชน์		 	

	 	 4.5	 ด้านกฎระเบียบของกลุ่ม	 เป็นแบบแผน

หรือข้อก�าหนดที่กลุ่มสมาชิกได้ก�าหนดไว้เป็นแนวทางให้

สมาชกิได้ปฏบิตัเิพือ่ให้เกิดความเรยีบร้อย	และความยัง่ยนื

ของกลุ่มอาชีพ	 กฎระเบียบของกลุ่มได้สร้างขึ้นมาโดย 

อาศัยพื้นฐานทางด้านความเชื่อ	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 

ด้านประเพณีวัฒนธรรม	 และด้านกฎหมายของบ้านเมือง

เป็นหลัก	ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกทางด้าน

ความมัน่ใจ	ความยตุธิรรม	ความซือ่สัตย์	ความโปร่งใส	การ

ไว้วางใจซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบร่วมกัน

		 	 4.6	 ด้านสถานทีต่ั้งเป็นปจัจยัทีค่วามส�าคญัที่

ก ่อให้เกิดความยั่งยืนของกลุ ่มอาชีพ	 โดยสถานที่ใช ้

ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในด้านการประชุม	การพบปะ
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พูดคุยแบบไม่เป็นทางการและบางแห่งเป็นที่ตั้งของการ

ด�าเนินกลุม่อาชพีหรอืบางแห่งเป็นแหล่งจ�าหน่ายสนิค้าด้วย

	 	 4.7		 ด้านการปันผลประโยชน์เป็นกระบวนการ

แบ่งป ันผลจากการด�าเนินกิจกรรมของกลุ ่ม	 ได ้แก ่	 

การจ�าหน่ายสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร	 โดยเฉพาะ

การแบ่งผลก�าไรอาจแตกต่างกนัในตามการประกอบอาชพี	

โดยอาศัยพื้นฐานของความยุติธรรม	 ความซื่อสัตย์	 และ

คุณธรรมแบบพื้นบ้าน	 ผสมผสานกับการท�าระบบบัญชี 

สมัยใหม่	

	 	 4.8	 ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยมี

สมาชกิเข้ามามบีทบาทต่อกลุม่	ทัง้ด้านความคิดเหน็	การท�า

หน้าที	่และการถ่ายทอด	ได้แก่	การคดัเลอืกตวัแทนกลุม่ใน

การท�าหน้าที	่การก�าหนดราคา	การก�าหนดข้อตกลงต่าง	ๆ 	

2)	 การมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือของสมาชิก	 

3)	 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติ	 การร่วมให้ค�าปรึกษา	 และร่วมประชุมแลกเปลี่ยน

เรยีนรูร่้วมกนั	และ	4)	ร่วมสร้างปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิ

ด้วยกนั	ท�าให้สมาชกิเกดิความการเชือ่มโยงแนบแน่น	มกีาร

เรยีนรูร้ะหว่างกนั	และสร้างความเข้มแขง็ให้กบักลุม่สมาชกิ

 สรุปว่าด้านปัจจยัความส�าเรจ็การจดัการความรูข้อง

กลุ ่มอาชีพได้แก	 ด้านผู ้น�าและผู ้ตาม	 โครงสร้างกลุ ่ม	 

การก�าหนดวัตถุประสงค์ร่วม	 การบริหารงานบุคคลกฎ

ระเบียบของกลุ่ม	สถานที่ตั้ง	การปันผลประโยชน์และการ

มีส่วนร่วมของสมาชิกดังภาพ

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

ภาพท่ี 2 รูปแบบการจัดการความรูท่ีเหมาะสมของกลุม
อาชีพในชุมชนบานเหลาใหญ 
 
การอภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรูที่
เหมาะสมของกลุมอาชีพในชุมชนบานเหลาใหญ ตําบล
เหลาใหญอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ มีกรอบการ
อภิปราย ดังนี้ 
 1. ดานสภาพการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมและการประกอบอาชีพ เปนการศึกษาใหเห็น
สภาพการใชชีวิตประจําวันของกลุมอาชีพและชาวบาน 
โดยการพึงพาการทํางานบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและ
เกษตรกรรม เชนขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น อาชีรพการทํานา ทําไร และการเลี้ยงสัตว ซ่ึง
สะทอนใหเห็นความเขมแข็งของสังคมเกษตรกรรม ที่
สงผลถึงการพัฒนาการทางอาชีพท่ีสามารถพึงพาตนเองได  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอดคลองกับผลการศึกษาของกมลวรรณ  วรรณธนัง 
(2553) ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสู
ชุมชนพ่ึงตนเองพบวาทุนทางสังคมเปนทรัพยากรที่ชุมชน
ไดสรางขึ้นโดยเกิดจากความสัมพันธทางสังคมทุนทาง
สังคมไดเกื้อกูลใหเกิดกระบวนการจัดการความรูกอใหเกิด
การแสวงหาความรูการแลกเปลี่ยนประสบการณการ
เรียนรูโดยการทดลองปฏิบัติและการถายทอดบทเรียน
จากการดําเนินงานจนเกิดการวิเคราะหและสังเคราะห
ความรูเดิมและความรูใหมท่ีเหมาะสมกับชุมชนนําไปสู
ความรูใหมที่กอใหเกิดการพ่ึงพากันเองภายในชุมชน
  
 2. ดานกระบวนการจัดการความรูของกลุม
อาชีพในชุมชนบานเหลาใหญจากการศึกษากระบวนการ
จัดการความรูกลุมอาชีพพบวา กระบวนการจัดการความรู
ประกอบดวยขั้นตอน 5 ข้ันตอน คือ  
  2.1 การแสวงหาความรู เปนการดึง
ความรูจากแหลงตางๆ เพื่อนํามาใชในการประกอบอาชีพ 
ไดแก 1) การอบรมโดยทางราชการหรือหนวยงาน 2) 

 

การแสวงหา
ความรู 

การสราง
ความรู 

การนําความรู 
ไปใช 

การแบงปน
ความรู 

การจัดเก็บ
ความรู 

องคความรูเพ่ือเสริมความเขมแข็งการจัดการความรูของกลุมอาชีพ 

สภาพการดํารงชีวิตของกลุมอาชีพบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและเกษตรกรรม 
 

ปจจัยความสําเร็จการจัดการความรูของกลุมอาชีพชุมชนบานเหลาใหญ 

 

ภาพที่ 2	รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมของกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านเหล่าใหญ่
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การอภิปรายผล

 จากการวิจัยเรื่อง	 รูปแบบการจัดการความรู ้ที่

เหมาะสมของกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านเหล่าใหญ่	 ต�าบล

เหล่าใหญ่อ�าเภอกุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	มีกรอบการ

อภิปราย	ดังนี้

	 1.	 ด้านสภาพการด�ารงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรม

และการประกอบอาชีพ	เป็นการศึกษาให้เห็นสภาพการใช้

ชีวิตประจ�าวันของกลุ่มอาชีพและชาวบ้าน	 โดยการพึงพา

การท�างานบนพืน้ฐานทางวฒันธรรมและเกษตรกรรม	เช่น

ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 อาชีรพการ 

ท�านา	 ท�าไร่	 และการเลี้ยงสัตว์	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นความ 

เข้มแข็งของสังคมเกษตรกรรม	 ท่ีส่งผลถึงการพัฒนาการ

ทางอาชีพท่ีสามารถพึงพาตนเองได้	 สอดคล้องกับผลการ

ศกึษาของ	กมลวรรณ	วรรณธนงั	(2553)	ศกึษาเรือ่งทุนทาง

สังคมกับการจัดการความรู้สู่ชุมชนพึ่งตนเองพบว่าทุนทาง

สังคมเป็นทรัพยากรท่ีชุมชนได้สร ้างขึ้นโดยเกิดจาก 

ความสัมพันธ์ทางสังคมทุนทางสังคมได้เก้ือกูลให้เกิด

กระบวนการจัดการความรู้ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้โดยการทดลอง

ปฏบิตัแิละการถ่ายทอดบทเรยีนจากการด�าเนนิงานจนเกดิ

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่

เหมาะสมกบัชมุชนน�าไปสูค่วามรูใ้หม่ทีก่่อให้เกดิการพึง่พา

กันเองภายในชุมชน	

	 2.	 ด้านกระบวนการจดัการความรูข้องกลุม่อาชีพ

ในชุมชนบ้านเหล่าใหญ่จากการศึกษากระบวนการจัดการ

ความรู ้กลุ ่มอาชีพพบว่า	 กระบวนการจัดการความรู ้

ประกอบด้วยขั้นตอน	5	ขั้นตอน	คือ	

	 	 2.1		 การแสวงหาความรู้	 เป็นการดึงความรู้

จากแหล่งต่าง	ๆ	เพื่อน�ามาใช้ในการประกอบอาชีพ	ได้แก่	

1)	การอบรมโดยทางราชการหรือหน่วยงาน	2)	การศึกษา

ดูงาน	 โดยชาวบ้านท่ีมีความสนใจในการประกอบอาชีพ 

ต่าง	 ๆ	 มีการรวมกลุ่มแล้วไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบ

อาชีพ	 3)	 การถ่ายทอดแบบพื้นบ้าน	 มีสมาชิกกลุ่มบาง

อาชพีทีม่อีงค์ความรูภ้ายในกลุม่	มวีธิกีารสบืทอดภมูปัิญญา

ท้องถิ่นที่ได้รับการเรียนรู้ยาวจากบรรพบุรุษมาสู่รุ ่นลูก

หลาน	ด้วยวิธีการ	เล่าเรื่อง	การเป็นพี่เลี้ยง	และการเรียนรู้

เอง	และ	4)	ประชุมกลุ่ม	เป็นการได้รับความรู้จากตัวแทน

ที่ผ ่านการอบรม/สัมมนาแล้วน�ามาสู ่การแลกเปลี่ยน 

ความรูภ้ายในกลุม่	สอดคล้องกบั	สภุาวด	ีเจรญิเศรษฐมหา	

(2553)	ศกึษาเรือ่งการพฒันารปูแบบการจดัการความรูข้อง

องค์กรอาชีพท้องถิ่นพบว่าการแสวงหาความรู้ขององค์กร

อาชีพมีการแสวงหาความรู้โดยการฝึกฝนทักษะจากการ

ปฏิบัติงานประจ�าวันเป็นส่วนใหญ่นอกจากน้ันก็มีการ

แสวงหาความรู้โดยการอบรมและการประชุมกลุ่มย่อยใน

ระหว่างสมาชิกเพื่อจัดให้มีการแลกเปล่ียนและถ่ายทอด

ความรู้ระหว่างสมาชิกด้วยกัน

	 	 2.2	 การสร้างองคค์วามรู	้โดยบคุคลหรอืกลุม่

บุคคลได้สร้างความรู้อย่างเป็นขั้นตอน	ดังนี้	 1)	การได้รับ

ความรูจ้ากการอบรมจากหน่วยงานภาครฐั	2)	การวเิคราะห์

ความรู ้เป็นวิธีการคัดแยกสิ่งที่ปรากฏเป็นความรู ้จาก

ข้อความทีไ่ด้รบัมา	การพสูิจน์รูปแบบของความรู	้การอธบิาย

ความสัมพนัธ์	และการตรวจสอบความรู	้และ	3)	การสร้าง/

สังเคราะห์ความรูด้้วยวธิกีารลองผิดลองถกู	สร้างสมมตฐิาน

เพื่ออธิบายการสังเกตการณ์และหาความสัมพันธ์กัน

ระหว่างความรูใ้หม่กบัความรูเ้ดมิสอดคล้องกบั	กมลวรรณ

วรรณธนัง	 (2553)	ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการจัดการ

ความรูสู่้ชมุชนพึง่ตนเองพบว่ามผีลการศกึษาด้านการสร้าง

ความรู้ของชุมชนพึ่งตนเองมี	2	ลักษณะคือการสร้างความ

รู้ที่ได้มาจากการพัฒนาภายในกลุ่มและการสร้างความรู้ที่

ได้มาจากภายนอกกลุ่มซึ่งความรู้ของชุมชนพึ่งตนเอง

	 	 2.3	 การจัดเก็บความรู้	เป็นการน�าเอาความรู้

ที่ได้จากการสร้างและพัฒนามาก�าหนดส่ิงส�าคัญที่จะเก็บ

ไว้เป็นองค์ความรูไ้ด้แก่	1)	การจดจ�าความรู	้จากเรยีนรูแ้บบ	

2)	 การสะสมความรู้เป็นการแปลความรู้ที่เกิดจากการ 

เรียนรู้จากประสบการณ์	 และ	 3)	 การเพิ่มเติม/การท�าให้

ความรูส้มบรูณ์เป็นการแสวงหาความรูจ้ากแหล่งความรูอ้ืน่

ด้วยวิธีการต่าง	 ๆแล้วน�ามาสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผลผลิตมี

คณุภาพหรอืปรมิาณทีม่ากขึน้	สอดคล้องกบั	ชตุมิา	เมฆวนั	
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(2549)	 ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน

ในจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่ากระบวนการเก็บรักษาจดจ�า 

ความรู้กลุ่มธุรกิจชุมชนท้ังหมด	 เก็บจดจ�าผ่านตัวบุคคล 

รองลงมาเก็บจดจ�าจากตัวอย่างชิ้นงาน	และการเก็บรักษา

จดจ�าโดยการบันทึกตามล�าดับ

	 	 2.4	 การแบ่งปันหรอืแลกเปลีย่นความรูเ้ป็นก

ระบวนการ	 หรือกิจกรรมท่ีสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีก่อ

ใหเ้กดิความรู้	ความเขา้ใจระหวา่งผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมในการ

เรียนรู้	 โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีหลักที่ส�าคัญ	

คือ	 การให้ความรู้ที่เหมาะสมกับคนและเวลา	และการ 

ส่งผ่านความรู้ระหว่างบุคคลหรือกลุ ่มอาชีพและผ่าน

กระบวนการแลกเปลีย่นความรูท้ัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็น

ทางการสอดคล้องกับ	 Keong	 and	 Al-Hawamdeh	

(2002)	 ที่อธิบายว่า	 การแลกเปลี่ยนความรู้ท่ีเกิดผ่าน

กระบวนการที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสิ่งท่ีส�าคัญ

คอืการส่งผ่านหรอืถ่ายทอดความรูข้ึน้รูก้บัความเตม็ใจของ

ผู ้ให ้และผู ้รับข ้อมูลซ่ึงวิธีการแลกเปลี่ยนความรู ้ที่มี

ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการประกอบด้วย

โครงสร้างและการจัดการองค์การสภาพแวดล้อมองค์กร

และวัฒนธรรมองค์การ

	 	 2.5	 การน�าความรู ้ ไปใช ้ 	 (Knowledge	

Utilization)	เป็นการน�าความรูม้าใช้ประโยชน์ภายในกลุม่

อาชีพ	 ซึ่งได้รับจากถ่ายทอดองค์ความรู้หรือ	 การเผยแพร่

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท�างาน	 ได้แก่	 

1)	การสงัเกต	2)	การวเิคราะห์สถานการณ์	3)	การประเมนิ

ผลทางเลือก	 4)	 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและ	 

5)	การการปฏบิติัตามทางเลอืก	สอดคล้องกบัผลการศกึษา

ของ	 ประสิทธ์ิ	 แสงพินิจ	 (2550)	 ได้ศึกษา	 การพัฒนา 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความ 

เข้มแขง็แก่ชมุชน	ส�าหรบักลุม่พฒันาอาชีพ	โดยใช้เศรษฐกจิ

ชุมชน	 ในอ�าเภอโนนสูง	 จังหวัดนครราชสีมา	 พบว่า	 

การประยุกต์ใช้ความรู้เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมและส�าคัญ

ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้น�าความรู้จากเนื้อหาสาระต่าง	 ๆ	 ท่ีเรียนมาแล้ว	 น�าไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเองและกลุ่มพัฒนา

อาชีพ	โดยใช้เศรษฐกิจชุมชนในด้านต่าง	ๆ	เช่น	การระดม

ทุน	 การผลิต	 การตลาด	 การบริหารจัดการ	 รวมทั้งการ

แสวงหาความร่วมมอื	จากแหล่งอาชพีอืน่	ๆ 	ทัง้ภาครฐัและ

เอกชน	เป็นต้น

	 3.	 ด้านปัจจัยความส�าเร็จของการจัดการความรู้

กลุ่มอาชีพของชุมชนบ้านเหล่าใหญ่

	 	 3.1	 ด้านผู้น�าและผู้ตามเป็นองค์ประกอบที่

ส�าคญัของกลุ่มอาชพี	ต้องมคีวามยดึมัน่ผกูพนัต่ออาชีพของ

ตนเอง	และมีความสัมพันธ์กับสมาชิกด้วยกัน	แบ่งออกได้

เป็น	2	ประเภท	คือ	1)	กลุ่มผู้น�า	ประกอบด้วย	ผู้น�าแบบ

ศรัทธาบารมี	 เป็นผลผลิตของชุมชนที่เกิดขึ้นจากความรู้	

ความช�านาญ	คุณธรรมประสบการณ์	และมีความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในชุมชนและ	2)	 กลุ่มผู้ตาม	ปฏิบัติหน้าที่

ในฐานะสมาชิกกลุ่ม	 โดยการให้ความร่วมมือ	 เอาใจใส่ต่อ

การประกอบอาชพี	เพือ่ให้กจิกรรมของกลุม่บรรลผุลส�าเรจ็

ตามที่ต้องการ	 สอดคล้องกับ	 ทัศนีย์	 ลักขณาภิชนชัช	

(2551)	 ได้ศึกษา	การบริหารสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนเมือง	 พบว่า	 ผู้น�าตามธรรมชาติเป็นบุคคลที่อยู่

ในชุมชน	 เป็นผู้ท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	 ความเข้าใจถึง

ภาวะความกดดัน	 สามารถมองเห็นอนาคตในการจัดการ

กับปัญหาของชุมชนจะท�าให้เป็นผู้น�ามีพลังอ�านาจบารม	ี

(power)	 และผู้น�าที่ได้รับการยอมรับในชุมชนมีลักษณะ	

คือ	 มีความซื่อสัตย์	 จริงใจ	มีความเสมอภาค	และมีความ

ยุติธรรม

	 	 3.2	 ด้านโครงสร้างกลุ่ม	เป็นการรวมกลุ่มบน

พืน้ฐานการประกอบอาชพี	กล่าวคอื	โครงสร้างการบรหิาร

กลุ่มอาชีพ	โดยอาศัยหลักการปฏิบัติตามแบบทางราชการ

มาใช้มากขึ้น	ประกอบด้วย	1)	ประธานกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม	

2)	กรรมการกลุ่ม	และ	3)	สมาชิกกลุ่ม	สอดคล้อง	เพียรพร	

กองกาญจน	(2556)	ได้ศกึษาเรือ่ง	การศกึษาศักยภาพและ

แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า

ต�าบลบึงบูรพ์อ�าาเภอบึงบูรพ์จังหวัดศีรสะเกษ	 พบว่า

ลักษณะของโครงสร้างกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าคือมีประธาน
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กลุ่มเป็นผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจสูงสุด	 ประธานต้องมา

จากการเลือกตั้งจากสมาชิก	 มีเงื่อนไขในการเป็นสมาชิก

โดยการซื้อหุ้นอย่างน้อย	1	หุ้นแบ่งก�าไรออกเป็น	3	ส่วน

คอื	1)	ผูถ้อืหุน้	2)	น�าเข้ากลุม่เพือ่เป็นทนุหมนุเวยีน	3)	เป็น

ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	

	 	 3.3		 วัตถุประสงค์ร่วม	 เป็นเป้าหมายหรือที่

กลุม่สมาชกิได้ช่วยกนัก�าหนดขึน้เพือ่การบรรลผุลส�าเรจ็ใน

การประกอบอาชพี	ประกอบด้วย	1)	การก�าหนดวตัถปุระสงค์

ร่วมเพื่อการแก้ปัญหาและช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก	 2)	 การ

ก�าหนดวตัถปุระสงค์ร่วมเพือ่สร้างรายได้เพือ่ให้สมาชกิกลุม่

มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	 3)	 การก�าหนดวัตถุประสงค์ร่วม

เพื่ออนุรักษ์และการพัฒนา	 คณะผู้วิจัยพบว่า	 ก�าหนด

วัตถุประสงค์ร่วมของกลุ่มอาชีพ	 เป็นกระบวนการหน่ึงที่

สมาชิกของกลุ่มอาชีพได้มีส่วนร่วมจัดท�าขึ้น	 เพื่อให้เป็น 

เป้าหมายและทศิทางในการรวมกลุม่อาชพี	จะท�าให้สมาชกิ

มองเห็นอนาคตของการประกอบอาชีพ	และเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มท่ีจะท�าให้เกิดความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจชุมชน

	 	 3.4	 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการ

ด�าเนนิงานเกีย่วกบับคุคลเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบคุคลทีม่คีณุสมบตัิ

ที่ต้องการ	 และการคงอยู่ของสมาชิกภายในกลุ่มอาชีพ	

ได้แก่	1)	การสรรหาประธานกลุม่/หวัหน้ากลุม่	2)	การพฒันา	

สมาชิกกลุ่ม	และ	3)	การคงอยู่ของสมาชิก	สอดคล้องกับ	

วิทยา	จันทร์แดง	 (2556)	 ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบนได้กล่าวถึงประเด็นนี	้

พบว่า	การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในชมุชนพฒันาโดยการ

ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ	 การศึกษาดูงาน	

และส่งเสริมให้แกนน�าได้มโีอกาสเรยีนรูจ้ากการบรหิารงาน

ในชมุชน	และการวางรากฐานการเรียนรู้การบรหิารจัดการ	

การถ่ายทอดความรู้	 ภูมิปัญญาให้คนจากรุ่นสู่รุ ่น	 และ 

ส่งเสริมกระตุ้นเตือนให้คนในชุมชนมีความรักและความ

หวงแหนในชุมชน

	 	 3.5	 กฎระเบียบของกลุม่เป็นแบบแผนหรอืข้อ

ก�าหนดทีก่ลุม่สมาชกิได้ก�าหนดไว้เป็นแนวทางให้สมาชกิได้

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย	และความยั่งยืนของกลุ่ม

อาชพี	กฎระเบยีบของกลุม่ได้สร้างขึน้มาโดยอาศยัพืน้ฐาน

ทางด้านความเช่ือ	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 ด้านประเพณี

วัฒนธรรม	และด้านกฎหมายของบ้านเมืองเป็นหลัก	ทั้งนี้

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกทางด้านความมั่นใจ	

ความยุติธรรม	 ความซื่อสัตย์	 ความโปร่งใส	 การไว้วางใจ 

ซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบร่วมกันสอดคล้องกับ	 

ธนไชย	อ�่าจั่น	(2552)	ระเบียบกลุ่มอาชีพ	วิสาหกิจชุมชน

เกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้ง	ต�าบลบ้านกุ่ม	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดเพชรบุรี	

	 	 3.6	 สถานที่ตั้งกลุ่มอาชีพเป็นปัจจัยที่ความ

ส�าคัญท่ีก่อให้เกดิความยัง่ยนืของกลุ่มอาชพี	โดยสถานทีใ่ช้

ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในด้านการประชุม	การพบปะ

พูดคุยแบบไม่เป็นทางการและบางแห่งเป็นที่ตั้งของการ

ด�าเนินการท�าอาชีพหรือบางแห่งเป็นแหล่งจ�าหน่ายสินค้า

ด้วยสอดคล้องกับ	 สุวรรณ	 เหรียญเสาวภาคย์	 และคณะ	

(2548)	 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้อธิบายว่าหนึ่งใน

เงือ่นไขแห่งความส�าเรจ็ของการจดัการความรูค้อืโครงสร้าง

พื้นฐานหมายถึงส่ิงที่จับต้องได้เช่นสถานที่อุปกรณ์ต่าง	 ๆ

หรือส่ิงที่จับต้องไม่ได้ใช่เช่นระบบงานที่เอื้อให้เกิดการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้นอกจากน้ีควรพิจาณาถึงโครงสร้าง

บุคลากรขององค์กรหรือชุมชนเป็นต้น

	 	 3.7	 การปันผลประโยชน์เป็นกระบวนการแบ่ง

ปันผลจากการด�าเนนิกจิกรรมของกลุ่ม	ได้แก่	การจ�าหน่าย

สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร	 โดยเฉพาะการแบ่งผล

ก�าไรอาจแตกต่างกันในตามการประกอบอาชีพ	 โดยอาศัย

พืน้ฐานของความยตุธิรรม	ความซือ่สตัย์	และคณุธรรมแบบ

พื้นบ้าน	 ผสมผสานกับระบบบัญชีสมัยใหม่	 นอกจากนี้	 

ยังมีระบบการบริหารการเงิน	 มีการมอบหมายหน้าที่ด้าน

การเงินการบัญชีให้กับประธานและกรรมการ	 2-3	 คนได้

ก�ากับดูแลเงินกลุ่ม	 ในการจัดท�าเอกสารทางการเงินแบบ

พืน้บ้าน	เพือ่สร้างระบบให้สมาชกิได้เกิดความเชือ่มัน่ในผล

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการจ�าหน่ายผลผลติของกลุม่ตนเอง
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	 	 3.8	 การมส่ีวนร่วมของสมาชกิการเปิดโอกาส

ให้สมาชกิได้เข้ามามส่ีวนร่วม	โดยสมาชกิมบีทบาทต่อกลุม่	

ทัง้ด้านความคดิเห็น	การท�าหน้าที	่และการถ่ายทอด	ได้แก่	

1)	 การคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม	 2)	 การมีส่วนร่วมในการให้

ความร่วมมือของสมาชิก	 โดยการเสียสละทั้งก�าลังกาย	

ก�าลังทรัพย์	และความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ	3)	การ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ 

ของกลุ่ม	 และ	 4)	 ร่วมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก	

สอดคล้องกับ	 วิทยา	 จันทร์แดง	 (2556)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลาง 

ตอนบน	พบว่า	การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม	โดยการสนบัสนนุ

การมส่ีวนร่วมของชมุชนและท้องถิน่ในการพฒันาทรพัยากร	

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	การส่งเสรมิบทบาทของครอบครวั

และชุมชนในการจัดบริการสังคมเป็นไปตามความพร้อม	

ความถนัด	 และความสมัครใจท�าให้ชุมชนเข้มแข็งให้เกิด

พลังของคนในชมุชน	สามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างมีความสุข

 

ข้อเสนอแนะ

	 รูปแบบการจดัการความรูก้ลุม่อาชพีของชมุชนบ้าน

เหล่าใหญ่	 ที่เหมาะสมและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 

โดยมีข้อเสนอแนะในระดับกลุ่ม	 ระดับชุมชน	 และระดับ 

หน่วยงาน	ดังนี้

	 1.	 ระดบักลุม่	1)	ควรมกีารส่งเสรมิการเรียนรู	้และ

ร่วมกันปลูกฝังให้ลูกหลานเห็นคุณค่าภูมิปัญญาด้านการ

ประกอบอาชีพในท้องถ่ินของตน	 2)	 ควรมีการส่งเสริมใน

ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มในการจัดการความรู้

ภูมิปัญญาด้านอาชีพท้องถิ่น	 3)	 ควรมีการสนับสนุนการ

แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างกลุ่มอาชพีท้ังทีเ่ป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ	4)	ควรมกีารพฒันาผูน้�ากลุม่ให้เป็นผูม้คีวาม

รู้ความสามารถในด้านการจัดการความรู้ให้มากขึ้น	 และ	 

5)	 ควรมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู ้ที่ชัดแจ้ง	

(Explicit	Knowledge)	ทัง้ในรปูแบบของเอกสาร	หรอืเวบ็

ไซด์เพื่อให้กลุ ่มสมาชิกหรือคนท่ัวไปสามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพต่าง	ๆ	ได้	

	 2.		ระดับชุมชน	 1)	 ควรมีการส่งเสริมการจัด

กจิกรรมด้านอาชพี	และการสืบทอดภูมปัิญญาท้องถิน่ด้าน

อาชีพให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญของ

อาชพีทางเกษตรเพือ่สร้างผลผลติชุมชน	2)	ควรส่งเสรมิให้

สมาชิก	และคนในชุมชนทั่วไปเกิดความตระหนักในการใช้

ผลผลติของตนเอง	และ	3)	ควรมีการจดัท�าแผนการพัฒนา	

การอาชีพทีเ่หมาะสมจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้การ

พัฒนา	และสืบทอดอาชีพอย่างต่อเนื่อง	และยั่งยืน

	 3.		ระดับหน่วยงาน	1)	สถาบนัการศกึษาควรมกีาร

ส่งเสริมให้มีการจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นทางด้านอาชีพที่

ส�าคัญ	 เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้สามารถน�าไปใช้ในการ

ประกอบอาชพีในการด�ารงตนในอนาคต	และ	2)	หน่วยงาน

ภาครัฐ	และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	ควรมีการสนับสนุนให้

มีการจัดการความรู้อาชีพอื่น	ๆ	เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้	

และน�าไปใช้ในการประกอบอาชพีทีเ่หมาะสม	อาจจะส่งผล

ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น	

	 4.		ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 1)	 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้

ด้านอาชีพในเชิงบูรณาการเพื่อให้สามารถน�ารูปแบบการ

จดัการความรูไ้ปประยกุต์ได้อย่างหลากหลายอาชพีมากข้ึน

	 	 2)	 ควรมกีารศกึษาแนวทางการจดัการความรู้

ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอื่นที่มีการประกอบ

อาชีพแบบกลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการดึงเอาความรู้ของ

คนในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา	 และ 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ
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การพัฒนารูปแบบการประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Development of Professional Standards Assessment Model 

Computer Business Diploma Level Under the Office of Vocational 

Education Commission

ธริจรรยา	ศรีสุธัญญาวงศ์1,	ปิยะธิดา	ปัญญา2,	ไพศาล	วรค�า3

Tharichanya	Srisuthunyavong1,	Piyatida	Panya2,	Paisarn	Worakam3

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาเอกสาร	ต�ารา	บทความ	รายงานการวจัิย	และฐานข้อมลูต่าง	ๆ	สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒุ	ิจ�านวน	5	คน	

มายกร่างรูปแบบการประเมินอภิมานท่ีผ่านการตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการ

ประเมินอภิมานด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 9	 คน	 โดยใช้เทคนิคการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	 (Connoisseurship)	 

จากนั้นน�ารูปแบบการประเมินอภิมาน	 ไปทดลองใช้ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อ

ท�าการประเมนิรปูแบบการประเมนิอภมิาน	ในมติคิวามถกูต้อง	และความเป็นประโยชน์	ของรปูแบบการประเมนิอภิมาน	 

โดยคณะผู้ประเมินที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทดลองใช้รูปแบบการประเมินอภิมาน	

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบได้แก่	องค์ประกอบที่	1	ด้าน

การบรหิารจดัการการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี	สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ	ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	ม	ี8	ตวั

บ่งชี้	 องค์ประกอบที่	 2	 ด้านกระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง	 มี	 7	 ตัวบ่งชี้	 และองค์ประกอบท่ี	 3	 ด้านผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ	 ในสถาน

ประกอบการ	 มี	 13	 ตัวบ่งช้ี	 2)	 รูปแบบการประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 ประกอบด้วยหลักการและเหตุผลของการประเมิน	 เป้าหมายของการประเมิน	 ส่ิงท่ี 

มุ่งประเมิน	(องค์ประกอบและตัวบ่งชี้)	กระบวนการ/วิธีการของการประเมิน	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	คือ	ขั้นเตรียมการ

ประเมิน	 ขั้นด�าเนินการประเมิน	 ขั้นสรุปผล	 และขั้นรายงานผลการประเมิน	 เกณฑ์การประเมิน	 มีลักษณะเป็นเกณฑ์

สมับรูณ์	โดยก�าหนดเป็นค่าร้อยละ	ส่วนแนวทางการน�าไปใช้	ประกอบด้วย	ค�าอธบิายและระดบัคณุภาพ	แหล่งผูป้ระเมนิ	

1	นักศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	และการสรุปรายงานผลการประเมิน	มีความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้	อยูใ่นระดบัมาก	3)	ผลการทดลองใช้รปูแบบการประเมนิอภิมานมาตรฐานวชิาชีพ	สาขาวิชา

คอมพวิเตอร์ธรุกิจระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสงู	สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	โดยกลุม่ผูเ้กีย่วข้อง

กบัการทดลองใช้รปูแบบการประเมนิอภมิาน	มคีวามคดิเหน็ต่อองค์ประกอบและตวับ่งชี	้ของรปูแบบการประเมนิอภิมาน

มาตรฐานวิชาชีพ	 โดยรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก	 และ	 4)	 ผลการประเมินรูปแบบการประเมินอภิมาน

มาตรฐานวิชาชีพ	มีความถูกต้อง	และความเป็นประโยชน์	อยู่ในระดับมาก	โดยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทดลองใช้รูปแบบ

การประเมินอภิมาน	มีความคิดเห็นต่อคู่มือการประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	

 ค�าส�าคัญ :	การพัฒนา,	รูปแบบ,	การประเมิน,	อภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	

Abstract 

	 This	research	aimsed	to	develop	a	qualitative	model	of	professional	standards	assessment.	

Computer	Business	Diploma	 level	Under	 the	Office	of	Vocational	Education	Commission	By	using	

research	and	development	processes.	Researchers	studied	textbooks,	articles,	research	reports.And	 

5	databases	of	interviews	with	5	qualified	experts.	The	validation,	validation,	and	feasibility	of	drafting	

a	meta-evaluation	form.	There	are	9	qualified	experts	using	expert	seminar	techniques.	(Connoisseurship)	

Then	adopt	an	analytic	model.	Go	to	trial	in	school.	Office	of	the	Board	of	Directors	Vocational	education	

To	evaluate	the	meta-evaluation	model.	In	dimension	accuracy	and	Usefulness	Of	the	meta-model.	

By	the	assessors	involved.	In	the	experimental	form	of	meta-analysis,	the	results	of	the	research	were	

as	follows.

	 1.		Assessment	of	professional	standards	Computer	Business	Certificate	level	High	professional	

Under	the	Office	of	Vocational	Education	Commission	It	should	consist	of	3	elements.	Composition	

1:	Management,	Professional	Standards	Assessmentbusiness	computer	The	diploma	level	has	8	indicator	

elements,	2	The	process	of	assessing	professional	standards.	Computer	Business	Diploma	level	There	

are	seven	 indicators	and	 three	components	of	 student	performance.	Business	Computer	Business	

Diploma	level	In	the	establishment	There	are	13	indicators.

	 2.		Formal	Assessment	of	Professional	Standards	Assessment	Business	Computer	Diploma	Under	

the	Office	of	the	Vocational	Education	Commission	Principles	and	rationale	for	evaluation.	Goal	of	

assessment	What	to	evaluate	(componentAnd	indicator).	The	process	/	method	of	evaluation	consists	

of	4	steps:	Evaluation,	implementation,	evaluation,	conclusion	and	evaluation	report.	Evaluation	Criteria	

a	bsolute.	Absolute	Characteristics	By	percentage	The	implementation	guidelines	include	:	Description	

and	Quality	Level	Source	evaluator	Tools	used	to	evaluate	How	to	collect	data.	Data	analysis	And	

summary	report	of	evaluation	results	Is	appropriate	and	feasible	At	a	high	level
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	 3.		Experimental	results	using	the	meta-model	for	assessing	professional	standards.	Computer	

Science	Business	Diploma	Under	the	Office	of	Vocational	Education	Commission	By	the	group	involved	

in	the	experimental	formulation	of	the	meta-evaluation.	Have	comments	on	the	components	and	

Indicator	of	the	meta-model	for	assessing	professional	standards.	Business	Computer	Diploma	Under	

the	jurisdiction	of	the	Office	of	Vocational	Education	as	a	whole	and	Components	are	at	a	high	level.

	 4.		Results	of	assessment	of	professional	 standards	assessment	Computer	Science	Business	

Diploma	Under	the	Office	of	Vocational	Education	CommissionAccurate	And	usefulness	At	a	high	level	

By	the	group	involved	with	the	trial.Evaluation	format	Have	opinions	on	the	professional	qualification	

assessment	manual.business	 computer	 Diploma	 level	 Under	 the	Office	 of	 Vocational	 Education	

Commission	Overall	and	the	item	was	at	a	high	level.

 Keywords : Development,	Professional,	Standards	Assessment	Model.

บทน�า

	 การจดัการศกึษาอาชวีศกึษาในปัจจบุนั	ทัง้ในสถาน

ศึกษาของรัฐและเอกชน	 เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรสาขาวิชา 

ต่าง	 ๆ	 ให้ตอบสนองต่อความต้องการภาคอุตสาหกรรม	 

ภาคบรกิาร	และตามความต้องการของประเทศ	ส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา	ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ในการ

ขับเคลื่อนการศึกษาในหลายประเด็นไปพร้อม	ๆ	กัน	เช่น

ส่งเสรมิให้มีการปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีนการสอน	เร่งรดั

ให้มีการน�าระบบคุณวุฒิวิชาชีพมาใช้	 ส่งเสริมการศึกษา

ระบบทวภิาค	ีส่งเสรมิภาพพจน์และบทบาททางสงัคม	การ

ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอน	 เพื่อผลิตก�าลังคนให้

สอดคล้องกบักลุม่อตุสาหกรรม	เป้าหมาย	การขยายโอกาส

ทางการศกึษาวชิาชพีโดยมจีดุเน้นการประกนัการมงีานท�า	

สร้างงาน	 และสร้างรายได้	 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด

การปฏรูิปการศกึษา	ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ	

ทีใ่ห้เกดิการปฏริปูการเรยีนรู	้การปฏิรปูคร	ูคณาจารย์	และ

บคุลากรทางการศกึษา	การปฏริปูระบบการบรหิารจดัการ	

การประกนัคณุภาพการศกึษา	ในการปฏริปูการอาชวีศกึษา

ไปสูค่วามส�าเรจ็ได้นัน้	ทกุฝ่ายทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องจ�าเป็นต้อง

ยึดแนวทางการด�าเนินการท่ีชัดเจน	 เป็นเอกภาพและต้อง

อาศัยหลักการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการ	ในการพฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรูค้วามสามารถ	

ร่วมกนัสร้างความเข้มแขง็ให้กบัผูเ้รยีน	ทัง้ภาคทฤษฎ	ีและ

ภาคปฏิบัติ	พัฒนาทั้งด้านทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต	ให้

มีการเชื่อมโยงและประยุกต์หลักการของวิชาชีพสู ่การ

ปฏิบัติจริง	 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะส�าคัญของ 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของ

สังคม	คือ	คิดได้	ท�าเป็น	แก้ปัญหาเก่ง	สามารถปรับตัวเข้า

กับชุมชนหรือสังคมที่เปล่ียนแปลงไปได้	 โดยเฉพาะความ

เก ่งนั้นจะมีความรู ้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ	

(Vocational	Standard)	สอดคล้องกบัมาตรฐานอาชพีแต่

การด�าเนนิการจดัการศกึษาด้านอาชีวศกึษา	ยงัไม่สามารถ

ผลติหรอืพฒันาบคุลากรในสาขาอาชพีต่าง	ๆ 	ให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้ประกอบการได้เท่าที่ควร	

	 ในกระบวนการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา	ต้องยอมรบั

ว่ายังมีนักศึกษาบางส่วนที่มีความรู้และทักษะที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ในระดับคุณภาพในระดับดี	 สามารถสร้างชื่อ

เสียงให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา	 เช่น	 ความสามารถในการสร้างสิ่งประดิษฐ์	 

การจัดท�าโครงงานตามหลักสูตร	 การอาสาช่วยเหลือ

ประชาชนในสถานการณ์ต่าง	ๆ	แต่ยังนับว่ามีจ�านวนน้อย

เมือ่เทยีบกบัจ�านวนผูส้�าเรจ็การศกึษาในแต่ละปีการศกึษา
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ของแต่ละสถานศึกษา	โดยกระบวนการทีส่ามารถใช้เป็นตวั

บ่งชี้ถึงคุณภาพของนักศึกษา	คือ	การทดสอบความรู้ความ

สามารถและทักษะการปฏิบัติงานในระดับสมรรถนะ 

ขั้นพื้นฐาน	“...สมรรถภาพหมายถึงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่า

ที่สุดที่แสดงระดับขั้นพ้ืนฐานของคุณค่าที่แสดงออกและ

คุณสมบัติในขอบเขตทางการปฏิบัติ...”	 ตลอดจนลักษณะ

นิสัยในการท�างาน	 เรียกว่า	การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	

ในสาขาวิชาที่จัดการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา	 

ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 ที่มีรูปแบบและ

ระบบที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่ายที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง	 เมื่อนักศึกษาท่ีผ่านกระบวนการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพจะมีความม่ันใจในความสามารถและ

ทักษะการปฏิบัติงานได้ในระดับที่ผู้ประกอบการพึงพอใจ

ได้	นอกจากนัน้ในระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการ

จัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	พุทธศักราช	2546	ก�าหนด

ให้นักเรียนนักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	

และส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา	 (สมศ.)	 ก�าหนดตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพ 

เกี่ยวกับจ�านวนนักเรียนนักศึกษาที่ผ ่านการประเมิน

มาตรฐานวชิาชพี	การด�าเนนิการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี

ในปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบการประเมินที่เป็นมาตรฐาน	 

การด�าเนินการยงัใช้วธิกีารโดยผูส้อนในแต่ละสาขาวิชาของ

สถานศกึษาเป็นผูส้ร้างแบบทดสอบข้ึนมา	ส�าหรบัประเมนิ

มาตรฐานวชิาชพีไม่สามารถรบัรองได้ว่าจะสามารถท�างาน

ได้ตามมาตรฐานที่ได้ประเมินและท่ีส�าคัญมากท่ีสุด	 คือ	

รายการมาตรฐานวิชาชีพที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรยังไม่

สามารถประเมนิได้ทัง้หมดทกุรายการ	เนือ่งจากยงัไม่มกีาร

ตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานในการประเมินให้เกิดการตอบ

สนองความต้องการของผู้ประกอบการได้

	 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่10	

(พ.ศ.	2550-2554)	ได้ก�าหนด	พนัธกจิในการพัฒนาคน	โดย

มีเป้าหมายดังนี้	 “คนไทยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้มี

ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย	สติปัญญา	คุณธรรม	จริยธรรม	

อารมณ์	 มีความสามารถในการแก้ปัญหา	 มีทักษะในการ

ประกอบอาชพี	มคีวามมัน่คงในการด�ารงชวีติอย่างมศีกัดิศ์รี	

และอยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุ”และยงัสอดคล้องกับ	วสิยัทัศน์

ประเทศไทยที่ก�าหนดไว้ว่า	 มุ่งพัฒนาสู่	 “สังคมอยู่เย็น

เป็นสุขร่วมกัน	 (Green	 and	 Happiness	 Society)	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทย	จึงให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาคนเป็นอันดับแรก	 ในขณะเดียวกันก็ยังขับ

เคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ	 จึงจ�าเป็น

ต้องพัฒนาคนในทุกมิติอย่างสมดุล	 ทั้งร่างกายจิตใจ	 และ

ทักษะความสามารถเพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรม	

และความรู้	 ซึ่งจะน�าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล	

รอบคอบ	 และระมัดระวัง	 ด้วยจิตส�านึกในศีลธรรมและ

คุณธรรมท�าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	 สร้างภูมิคุ้มกัน 

ที่ดี	 รู้เท่าทันโลก	 ครอบครัวอบอุ่น	 ชุมชนเข้มแข็ง	 สังคม

สันติสุข	 เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ	มีคุณภาพ	 และเป็นธรรม	

ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพ	 และทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืนอยู่

ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล	 

ด�ารงไว้	 ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข	และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี	

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต,ิ	2545)	จากเนือ้หาสาระดังกล่าวมคีวามสอดคล้อง

กับความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	หมวด	4	

ว่าด้วยแนวการจดัการศกึษามาตรา	24	ได้ก�าหนดแนวการ

จัดการศึกษา	 โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญ

ที่สุด	 กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาต	ิและเตม็ตามศกัยภาพโดยจดั

เนื้อหาสาระของกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ	และ

ความถนดัของผู้เรียน	ค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล

ฝึกทกัษะกระบวนการคิด	การจดัการการเผชญิสถานการณ์	

และการประยกุต์ความรูม้าใช้ในการป้องกัน	แก้ปัญหาและ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 ฝึกการปฏิบัติจริงให้ท�าได้	 

คิดเป็น	 ท�าเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 รักการอ่าน	 และเกิดการ 
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ใฝ่รูอ้ย่างต่อเนือ่ง	จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระ

ความรูด้้านต่าง	ๆ 	อย่างได้สดัส่วนสมดลุกนั	รวมทัง้ปลกูฝัง

คณุธรรม	ส่งเสริมสนบัสนนุให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ	

สภาพแวดล้อม	 สื่อการเรียนการสอน	 และอ�านวยความ

สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 มีความรอบรู้	 รวมทั้ง

สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู	้

และจดัการเรยีนรูใ้ห้เกดิขึน้ได้ทุกเวลาทกุสถานที	่กอปรกบั

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลย	ี

ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน

ของบคุคล	ท�าให้เกดิความยุง่ยากซบัซ้อนมากยิง่ขึน้	จ�าเป็น

ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการด�าเนินชีวิตให้สามารถด�ารง 

ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า	 มีศักดิ์ศรี	 และมีความสุข	 

(กรมวิชาการ,	 2547	 :	 12-13)	 สอดคล้องกับ	 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 พุทธศักราช	 2546	 ซึ่งได้

จัดการศึกษาตามประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	 สาขาวิชา

คอมพวิเตอร์ธรุกจิ	ก�าหนดไว้ว่านกัเรยีนต้องมคีวามรูค้วาม

เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	

สังคมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 สุขศึกษาและ

พลศึกษา	ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ	 เข้าใจหลักการ

และกระบวนการในงานพื้นฐานวิชาชีพและงานที่สัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านบริหารธุรกิจ	 เข้าใจ 

หลักการ	วิธีการ	และขั้นตอนในสาขางานที่เลือก	มีทักษะ	

มีประสบการณ์	 กระบวนการในงานอาชีพตามสาขางานที่

เลือก	 มีทักษะในการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงาน

อาชีพตามสาขางานที่เลือก	 มีทักษะในการท�างานร่วมกับ 

ผูอ้ืน่	สามารถตัดสนิใจและแก้ปัญหาในการท�างาน	มทีกัษะ

ในการแสวงหาความรู้	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	สามารถ

พัฒนางานให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น	 อนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม	 ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธีมีคุณธรรม	

จริยธรรม	และค่านิยมที่ดีต่องาน	มองเห็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพที่สุจริต

	 จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สารเพือ่การศึกษาของกระทรวงศกึษาธกิาร	พ.ศ.	2554-

2556	ซึง่เป็นปัจจยัเอือ้หนนุในการปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจ

ของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา

ประเทศได้	 ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารได้ก�าหนดวสัิยทศัน์	“การศึกษาแห่งอนาคตเป็นจรงิ

ได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”	 เพื่อสอดรับกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	 โดยได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์	4	ยุทธศาสตร์	คือ	ยุทธศาสตร์ที่	1	การสร้าง

ก�าลงัให้มศีกัยภาพในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารอย่างสร้างสรรค์	มธีรรมาภบิาล	คณุธรรม	จรยิธรรม	

วิจารณญาณ	และรู้เท่าทัน	รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศ	ยทุธศาสตร์ที	่2	สนบัสนุนการเรยีน

การสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย	

ยุทธศาสตร์ที่	 3พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของ

ประเทศไทย	ยุทธศาสตร์ที่	4	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพือ่สนบัสนนุการบรหิารจัดการ	และการบรกิาร

ด้านการศกึษา	ซึง่จะเอือ้ต่อการสร้างธรรมาภิบาลของสงัคม	

การพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

พฒันาอาชพีและยกระดบัคณุภาพชวิีตเพือ่เปิดช่องทางการ

เข้าถงึและใช้ประโยชน์เทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยี

การผลิตที่เหมาะสมกับทักษะและอาชีพให้กับแรงงาน

เป็นการสร้างทางเลือกและเพิ่มโอกาสการแสวงหารายได้

ซึ่ง	จอห์น	ไนช์ปิตต์	ผู้พยากรณ์สังคมได้เขียนหนังสือเรื่อง	

Megatrends	2000	ได้กล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ใหม่ทางสังคมโลกไว้ว่า	 เทคโนโลยีสารสนเทศท�าให้สังคม

เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ	 

ซึ่งเทคโนโลยีใหม่	ๆ	เพื่อการเรียนการสอนและการท�างาน

ในอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้อง	 ธุรกิจทุกหน่วยงาน	 องค์กรมี

คอมพวิเตอร์เพือ่การใช้งาน	เพราะฉะนัน้สาขาคอมพวิเตอร์

ธรุกจิจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างมากในปัจจบุนั	เพราะเป็นสาขา

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์	 สามารถน�าไปปรับ

ใช้ในสังคมได้อย่างทันสมยั	เป็นการพฒันาผู้เรยีนให้มคีวาม

รูค้วามเข้าใจในองค์ความรูท้างธรุกิจ	มคีวามสามารถในการ

คิดเชิงวิเคราะห์และเป็นผู้ที่มีทักษะด้านการใช้	 ออกแบบ	
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และสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการน�าความรู้ไปใช้ใน

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	 และสามารถรู ้

เท่าทันในเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่	 และประยุกต์ใช้

ในการท�างานได้จริง

	 ดังนัน้	การศกึษาจงึเป็นกลไกและกระบวนการส�าคญั

ในการอบรมกล่อมเกลาให้บคุลากรของชาติมคีวามรู	้ความ

สามารถ	 ความฉลาด	 เป็นคนดี	 คนเก่ง	 มีร่างกายแข็งแรง	

พร้อมที่จะเป็นรากฐานของชีวิตให้ก้าวไปอยู่ในสังคมของ

โลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

(กรมวชิาการ,	2543	:	3)	ซึง่กรอบคณุวฒุกิารศกึษาวชิาชพี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 (ปวส.)	 ก�าหนดให้มี

สมรรถนะทีไ่ด้จากมาตรฐานวชิาชพีหรือมาตรฐานสมรรถนะ

ในสาขาอาชีพระดับเทคนิค	 ตรงตามความต้องการของ

สาขาอาชพี	สถานประกอบการและชมุชน	มคีวามสามารถ

ในการคิด	วิเคราะห์	แก้ปัญหา	วางแผน	จัดการ	ตรวจสอบ	

ให้ค�าแนะน�า	สอนงานและบรูณาการความรู้อย่างเป็นระบบ

ในระดับผู้ควบคุมงาน	 รวมท้ังเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม	

จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท�างาน	

โดยก�าหนดสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้เป็น	2	ระดับ	

ได้แก่	 ระดับ	 ปวส.	 1	 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ใน

วิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในขอบเขตท่ัวไปของงาน 

หลากหลาย	บางงานทีม่คีวามซบัซ้อนและไม่เป็นงานประจ�า 

สามารถประยุกต์ทักษะและความรู้ในการจัดการ	 การแก้

ปัญหาและแนะน�าผูอ้ืน่	รวมทัง้มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง	

ผู้อื่นและหมู่คณะ	ระดับ	ปวส.	2	สามารถประยุกต์ความรู้

และทกัษะในวชิาการทีส่มัพนัธ์กบัวชิาชพีตามแนวทางของ

ตนเองในการวางแผนและจัดการทรัพยากรได้เหมาะสม	มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาวิธีการ	ริเริ่มสิ่งใหม่	ๆ	มีความรับผิด

ชอบต่อตนเอง	 ผู้อื่นและหมู่คณะ	 เป็นอิสระในการปฏิบัติ

งานทีซ่บัซ้อนหรอืจดัการงานผูอ้ืน่	มส่ีวนร่วมทีเ่กีย่วกบัการ

วางแผน	การประสานงานและการประเมินผลสถานศึกษา

สามารถจัดการเรียนการสอนตามความถนัด	 ความสนใจ

และศักยภาพของผู้เรียน	 เพื่อให้สามารถผลิตผู้เรียนใน

ลักษณะที่	 1	 เป็นผู้ปฏิบัติการท่ีมีความช�านาญ	 ลักษณะ 

ที	่2	เป็นผู้ปฏิบตักิารทีม่คีวามช�านาญ	สามารถแก้ปัญหาได้	

และหรือลักษณะท่ี	 3	 เป็นผู้ที่ปฏิบัติการที่มีความช�านาญ

สามารถแก้ปัญหาและประดิษฐ์คิดค้นหาสิ่งใหม่	 ๆ	 โดยใช้

กระบวนการวจิยั	โดยผู้ทีส่�าเรจ็การศกึษาต้องมลัีกษณะตรง

ตามมาตรฐานวชิาชพีทีก่�าหนด	และเป็นทีย่อมรบัของสังคม

และเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน	จงึก�าหนด

ให ้ ผู ้ เรียนต ้องได ้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 

เมือ่ผูเ้รียนได้ลงทะเบียนเรยีนครบทุกรายวชิา	ตามหลักสูตร

ในแต่ละประเภทวชิา	โดยให้ด�าเนนิการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	ดังนั้น	การก�าหนด

วิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะด้าน

สมรรถนะทั่วไป	สมรรถนะหลัก	สมรรถนะวิชาชีพ	เจตคติ

และกิจนิสัยที่พึงประสงค์	 ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน	

แต่ละประเภทวิชา	 ซึ่งเง่ือนไขส�าคัญ	 ประการหนึ่งในการ

จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน

วชิาชพี	โดยมคีณะกรรมการประเมนิมาตรฐานวิชาชพี	เป็น

ผู้รับผิดชอบในการอ�านวยการ	 ติดตาม	 และก�ากับ	 ดูแล	

มาตรฐานนักเรียนนักศึกษา	 ดังนั้นเพื่อให้การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ	 ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการประกัน

คุณภาพอาชีวศึกษา	 มีแนวทางด�าเนินการท่ีชัดเจน

ครอบคลุมทุกส่วนของการจัดท�า	 การพัฒนา	 การติดตาม

ผลการตรวจสอบและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ	 

จงึควรมกีารตรวจสอบแนวทางการด�าเนินงานให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันทุก	 ๆ	 สถานศึกษา	 เพื่อสร้างความเป็น

เอกภาพของผลการประเมิน	 เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ

ผู้เรียน	

	 ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ได้กล่าวมา	 จึงเป็นเหตุจูงใจ 

ให้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนารูปแบบการประเมินอภิมาน

มาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ	

การอาชวีศกึษา	โดยศกึษาตรวจสอบการประเมนิมาตรฐาน

วิชาชีพเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่มีคุณภาพและเชื่อถือได	้

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปอย่างถูกต้องสามารถ

ให้สารสนเทศในการปฏิบัติได้ถูกต้อง	 มีการประเมินตาม
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เป้าหมาย	การวางแผน	การก�ากับติดตาม	และผลลัพธ์ของ

การประเมินตรงตามวัตถุประสงค์	 ซ่ึงผลการวิจัยจะน�าไป 

สู ่การแก้ปัญหารูปแบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ที่สามารถสร้างศักยภาพให้มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	กบัส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา	 และสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบ

การ	ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนของครูต่อไป	โดยการสร้างรปูแบบการประเมินอภมิาน

มาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา	ขึน้มาให้ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิความเหมาะสม

ของรูปแบบ	จากน้ันน�าไปสร้างรปูแบบการประเมนิอภมิาน

มาตรฐานวชิาชพี	ประกอบด้วย	การสร้างเกณฑ์การประเมนิ	

การสร้างรูปแบบการประเมินอภมิานมาตรฐานวชิาชพี	และ

การพัฒนาผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็น 

ผู้ประเมินความเหมาะสม	 หลังจากนั้นน�าไปด�าเนินการใน

สถานศกึษา	แล้วประเมนิผลการด�าเนนิงานตามรปูแบบการ

ประเมนิอภมิานมาตรฐานวชิาชีพ	และยงัมกีารประเมนิของ

ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานตามรูปแบบท่ีก�าหนด	

ซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	 แล้วยังจะ

ช่วยให้สถานศกึษาได้ทราบถงึคณุภาพในการจดัการศกึษา

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	 และยังเป็นการประกันคุณภาพผู้เรียนให้

สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและสถาน

ประกอบการ

วัตถุประสงค์การวิจัย 

	 1.		วัตถุประสงค์ทั่วไป

	 	 เพ่ือพัฒนารปูแบบการประเมนิอภมิานมาตรฐาน

วชิาชพี	สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิระดบัประกาศนยีบตัร

วชิาชพีชัน้สงู	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา	

	 2.		วัตถุประสงค์เฉพาะ	

	 	 2.1		 เพือ่วเิคราะห์และสงัเคราะห์องค์ประกอบ

ตวับ่งชี	้และเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพี	สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกิจ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

	 	 2.2	 เพื่อสร้างรูปแบบการประเมินอภิมาน

มาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา

	 	 2.3		 เพือ่ทดลองใช้รูปแบบการประเมนิอภมิาน

มาตรฐานวิชาชีพ	ที่สร้างขึ้น

	 	 2.4		 เพือ่ประเมนิรปูแบบการประเมนิอภมิาน

มาตรฐานวิชาชีพ	ที่สร้างขึ้น

ขอบเขตการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา	(Research	

and	Development)เพื่อการพัฒนารูปแบบการประเมิน

อภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 โดยแยกด�าเนินการวิจัยเป็น	 

4	ระยะ	ดังนี้

	 ระยะที่	1		 วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ	

ตัวบ่งชี้	และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	

	 ระยะที่	2		 สร้างรูปแบบการประเมินอภิมานและ

คู่มือการใช้รูปแบบการประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	

	 ระยะที่	3		 การทดลองใช้รูปแบบการประเมิน 

อภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 เป็นการน�ารูปแบบการประเมิน

อภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้

	 ระยะที่	4		 ประเมินรูปแบบการประเมินอภิมาน

มาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	

วิธีการด�าเนิน

	 การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยแบ่งระยะการด�าเนิน

การวิจัย	คือ

	 วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ	ตวับ่งชี	้และ

เกณฑ์มาตรฐานวชิาชพี	สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ	ระดบั

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	 การด�าเนินการเพื่อค้นหา 
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องค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้	และเกณฑ์	มาตรฐานวิชาชีพ	สาขา

วชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ	ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สูง	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 ซึ่งจะได้

มาตรฐานวิชาชีพเบื้องต้น	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	มีการด�าเนินการดังนี้

 1. แหล่งข้อมูล

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 จากส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดวิทยาอาชีวศึกษา	

ค รูที่ สั งกั ดกลุ ่ มวิทยาลั ยอาชี วศึ กษา 	 สอนระดับ

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

และสถานประกอบการท่ีท�าความร่วมมือกับวิทยาลัย

อาชีวศึกษา	จ�านวน	5	คน	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 

ขั้นตอนนี้	 ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 ส�าหรับ

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ	เพือ่มุง่ให้ได้สารสนเทศเกีย่วกบัรปูแบบ

การประเมนิอภมิานมาตรฐานวชิาชพี	สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธรุกจิ	องค์ประกอบการประเมิน	ตัวบ่งชี้มาตรฐานวิชาชีพ	

เกณฑ์การประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ	และผูท้ีท่�าการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ

 3.  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

	 	 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	

ส�าหรับสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวฒุเิก่ียวกบัรปูแบบการประเมนิ

อภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 

องค์ประกอบการประเมิน	ตัวบ่งชี้มาตรฐานวิชาชีพ	เกณฑ์

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตาม

ล�าดับดังนี้

	 	 3.1		 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎีจากเอกสาร	 และ

งานวิจัยที่ เ ก่ียวข ้องกับมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชา

คอมพวิเตอร์ธรุกจิ	มาตรฐานวชิาชีพทางการศกึษา	รปูแบบ

การประเมิน	องค์ประกอบการประเมิน	ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

การประเมิน

	 	 3.2	 น�าสารสนเทศที่ได้มาประมวลโดยการ

ท�าการวิเคราะห์	สังเคราะห์เนื้อหา	เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด

ของรปูแบบการประเมนิอภมิานมาตรฐานวชิาชพี	สาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

	 	 3.3		 น�าเสนอร่างแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไป

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความ

ถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหา	 แล้วน�าข้อเสนอ

แนะท่ีได้ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

	 	 3.4	 ตรวจสอบคณุภาพด้านความเทีย่งตรงเชงิ

เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	ท่าน	และน�าข้อมูลที่ได้

ไปใช้ในการวิเคราะห์ความสอดคล้อง	(IOC	:	Index	of	Item	

Objective	Congruence)	ตามแนวคดิของ	Rovinelli	และ	

Hambleton	(ไพศาล	วรค�า,	2558	:	294)	ได้ค่าดชันคีวาม

สอดคล้องรายข้อ	อยู่ระหว่าง	0.80	ถึง	1.00

	 	 3.5		 น�าสารสนเทศที่ได้จากการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 ไปใช้ในการ

ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 	 3.6		 จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นเครื่อง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 4.1	 ผู ้วิจัยท�าหนังสือขอความร่วมมือจาก 

คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม	ถงึผูท้รง

คุณวุฒิ	

	 	 4.2		 ผู ้วิจัยส ่งหนังสือเรียนเชิญเป็นผู ้ทรง

คุณวุฒิให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก	 พร้อมด้วยเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ฉบับย่อ	 และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้การสัมภาษณ์	 	

4.3		 ประสานผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์ขออนุญาตนัด

หมายวัน	เวลา	และสถานที่	ในการสัมภาษณ์	

	 	 4.4	 ด�าเนินการสัมภาษณ์	ตามวัน	เวลา	และ

สถานที่	ที่นัดหมาย	
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 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 5.1		 การวเิคราะห์ข้อมลูการสมัภาษณ์เกีย่วกบั

รูปแบบการประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา	องค์ประกอบ	

และตัวบ่งชี้คุณภาพ	 ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	

Analysis)

	 	 5.2	 ผู้วิจัยคัดเลือกองค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้	จาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาคัดเลือกโดยพิจารณาคัดเลือก 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญ

ผลการศึกษา

	 1.		ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ	

ตวับ่งชี	้และเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพี	สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกิจ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	พบว่า	กรอบองค์ประกอบ

ทีใ่ช้ในการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี	สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรประกอบด้วยองค์

ประกอบที่ส�าคัญ	3	องค์ประกอบ	ดังนี้

	 	 องค์ประกอบที	่1	ด้านการบริหารจัดการการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	มีจ�านวน	12	ตัวบ่งชี้

	 	 องค์ประกอบที	่2	ด้านกระบวนการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	มีจ�านวน	10	ตัวบ่งชี้

	 	 องค์ประกอบที่	3	ด้านผลการปฏิบัติงานของ

นักศกึษาตามมาตรฐานวชิาชพี	สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ	

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ในสถานประกอบการ	

มีจ�านวน	13	ตัวบ่งชี้

	 2.	 ผลการสร้างรูปแบบการประเมินอภิมานและ

คู ่มือการประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	

สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	ในข้ันตอนนี้	

ผู้วิจัยได้ร่างรูปแบบการประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ	ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพี

ช้ันสูง	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ

ได้น�าร่างรูปแบบการประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ	ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพี

ชัน้สงู	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	ไปให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม	 และความเป็นไปได้

ของร่างรปูแบบการประเมนิอภมิานฯ	ผูว้จิยัน�าร่างรปูแบบ

การประเมนิอภิมานมาตรฐานวชิาชีพ	สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกิจ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา	ไปให้ผู้เชีย่วชาญ	ตรวจสอบ

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้	ของร่างรูปแบบโดยใช้

กระบวนการอิงผู้เชี่ยวชาญ	 (Connoisseurship)	 สรุปได้

องค์ประกอบที่ส�าคัญ	3	องค์ประกอบ	ดังนี้

	 	 องค์ประกอบที	่1	ด้านการบริหารจัดการการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	มีจ�านวน	8	ตัวบ่งชี้

	 	 องค์ประกอบที่	2	ด้านกระบวนการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	มีจ�านวน	7	ตัวบ่งชี้

	 	 องค์ประกอบที่	3	ด้านผลการปฏิบัติงานของ

นกัศกึษาตามมาตรฐานวชิาชพี	สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ	

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ในสถานประกอบการ	

มีจ�านวน	 13	 ตัวบ่งชี้จากนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาคู่มือการ

ประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 เพื่อน�าไปใช้ประกอบการ

ประเมินตามรูปแบบการประเมินอภิมานฯ	 โดยได้น�าคู่มือ

ดังกล่าวไปเสนอให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ	์

พิจารณาตรวจแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มี

ความเหมาะสมมากยิง่	จากนัน้ผู้วจัิยได้น�าคูม่อืการประเมนิ

อภมิานทีไ่ด้ปรับปรุงตามค�าแนะน�า	แล้วน�าไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ	

จ�านวน	 9	 คน	 ตรวจสอบความเหมาะสมความครอบคลุม	

และความชัดเจนของคู่มือการประเมินอภิมาน	 ก่อนน�าไป
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ทดลองใช้ในสถานการณ์จริง

	 3.	 ผลการทดลองใช้รูปแบบการประเมินอภิมาน

มาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	

	 	 ผู ้ วิจัยได ้น�ารูปแบบการประเมินอภิมาน

มาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	 ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่เลือกเป็นสนามทดลอง	 จ�านวน	 

3	 วิทยาลัย	 ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)	ได้แก่	องค์ประกอบที่	1	ด้านการ

บริหารจัดการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชา

คอมพวิเตอร์ธรุกจิ	ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	อยู่

ในระดับคุณภาพดี	 องค์ประกอบที่	 2	 ด้านกระบวนการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	อยู่ในระดับคุณภาพดี	

และองค์ประกอบที่	3	ด้านผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	ในสถานประกอบการ	อยูใ่น

ระดับคุณภาพดี	

	 4.	 ผลการประเมินรูปแบบการประเมินอภิมาน

มาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ด�าเนินการ

ทดลองใช้รูปแบบการประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ	ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชีพ

ชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 ใน

สถานการณ์จริงแล้วผู้วิจัยได้ด�าเนินการประเมินรูปแบบฯ	

ที่พัฒนาขึ้นว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินด้าน

ความถกูต้องและความเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้	อยูใ่น

ระดับใด	โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้รูปแบบการประเมิน

อภมิานฯ	ประกอบด้วย	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	คณะกรรมการ

ประเมนิมาตรฐานวชิาชพี	ผูจ้ดัการสถานประกอบการ	และ

ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจาก	 3	 วิทยาลัย	 

ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	

Sampling)	 ได้แก่	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	วิทยาลัย

อาชวีศกึษามหาสารคาม	และวิทยาลยัอาชวีศกึษาขอนแก่น	

โดยใช้แบบประเมินรูปแบบการประเมินอภิมานมาตรฐาน

วชิาชีพ	สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ	ระดบัประกาศนยีบัตร

วชิาชพีชัน้สงู	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา	

จ�านวน	 1	 ฉบับ	 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 

5	ระดบั	จ�านวน	15	ข้อ	ซึง่ประยกุต์ข้อค�าถามจากมาตรฐาน

การประเมินที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์

มาตรฐานการประเมินทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา	

(The	Joint	Committee	on	Standards	for	Educational	

Evaluation)	 ตามมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา	 

2	มาตรฐาน	ได้แก่	ด้านความถกูต้อง	(Accuracy)	และด้าน

ความเป็นประโยชน์	(Utility)	ซึง่ผลการประเมนิรปูแบบการ

ประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธรุกจิ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1		 สถานศึกษาควรมีแผนปฏิบัติการในการ

ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี	สาขา

วชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ	ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สูง	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	

	 	 1.2	 ส�าหรับครูผู้สอน	 ในการน�ารูปแบบการ

ประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 ที่พัฒนาขึ้นในการวิจัย 

ครั้งนี้	ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด		

	 	 1.3	 ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือการประเมินอภิมาน

มาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ
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กรรมการการอาชวีศกึษา	อย่างละเอยีด	รปูแบบการประเมนิ

อภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	 ท่ีพัฒนาขึ้นในงานวิจัยน้ี	 เป็น

โครงสร้างทางความคิดเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐาน

วชิาชีพ	สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ	ระดบัประกาศนยีบัตร

วชิาชพีชัน้สงู	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา	

ที่แสดงระบบหรือแนวทางการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม	

และได้ผ่านการน�าไปใช้ในสภาพจริงในโรงเรียนมาแล้วแม้

ผลสรุปจากการใช้รูปแบบการประเมินอภิมานน้ีจะสรุปได้

ว่ารูปแบบการประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	ทีพ่ฒันาขึน้

นี้	 มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ก็ตาม	 แต่การน�ารูปแบบการ

ประเมินอภิมานไปใช้จะไม่ประสบผลส�าเร็จได้เลยในเชิง

ปฏิบัติ	ถ้าผู้ใช้มิได้ด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มืออย่าง

จริงจัง	 การด�าเนินการตามรูปแบบการประเมินอภิมาน

สามารถกระท�าได้	โดยการศึกษาคู่มือการประเมินอภิมาน

อย่างละเอียดในเบื้องต้น	 และปฏิบัติตามแนวทางการ

ประเมินที่ก�าหนดไว้ในคู ่มือ	 ตลอดระยะเวลาที่ท�าการ

ประเมิน

	 	 1.4	 เงื่อนไขท่ีส�าคัญในการใช้รูปแบบการ

ประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 จะเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	ก็ต่อเมื่อ	(1)	ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีนโยบาย

ที่ชัดเจนต่อการใช้การประเมินเป็นเครื่องมือ	 ในการ

พฒันาการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ	สาขาวิชาคอมพวิเตอร์

ธุรกิจ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ซึ่งหมายถึงการด�าเนินการ

ประเมินโดยไม่มีวาระซ่อนเร้น	 (Hidden	 Agenda)	 เช่น	 

การอาศัยผลการประเมินเป็นเงื่อนไขการพิจารณาความดี

ความชอบ	หรือเลือ่นต�าแหน่ง	เป็นต้น	(2)	ต้องไม่มกีารเมอืง

ของการประเมิน	 (Politics	 of	 Evaluation)	 หรือท�าเพื่อ

สร้างภาพพจน์ทีด่ต่ีอหน่วยงานของตนว่าได้ใช้การประเมนิ

เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารงาน	แท้จรงิแล้วมไิด้เลง็เหน็ผล

ที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายของการประเมิน	 (3)	 การประเมิน

ต้องมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร	 คือ	 เป็นการประเมินด้วย

ความปรารถนาดต่ีอกนั	มกีารยอมรับซึง่กนัและกนัระหว่าง

ผู้ประเมิน	 มีเป้าหมายหรือเล็งเห็นประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกัน

และกัน

	 	 1.5	 กรณีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในด้าน

ปัจจยั	และได้รบัการสนบัสนนุส่งเสรมิจากฝ่ายบรหิาร	ควร

ท�าการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 ตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ฉบับเต็ม	(long	forms)	ส่วนโรงเรียนที่มีความสนใจ	แต่มี

ปัญหาเรือ่งปัจจยัสนบัสนุน	สามารถน�ารปูแบบการประเมนิ

อภิมานน้ีไปใช้ได้	 โดยเลือกท�าการประเมินตามองค์

ประกอบ/ตัวบ่งชี้ฉบับย่อ	(Short	forms)	และถ้าจะน�ารูป

แบบการประเมินอภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	นี้ไปใช้กับ

สถานศกึษาอืน่	ๆ 	เพ่ือให้เกดิประสิทธผิลควรมกีารฝึกทกัษะ

การประเมินให้กับนักเรียนก่อนด�าเนินการประเมินจริง

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 การวจิยันีใ้ช้วธิกีารเกบ็ข้อมลูโดยใช้วธิกีาร

หลาย	 ๆ	 วิธี	 ทั้งการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิง

ปรมิาณ	แต่กระนัน้กด็	ีแม้ความพยายามในการก�าหนดองค์

ประกอบ/ตัวบ่งชี้การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 มีคุณภาพ

โดยผ่านวิธีการที่หลากหลาย	 ก็ยังจ�าเป็นต้องมีการศึกษา

วจิยัเพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตรุะหว่างการประเมนิ

มาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	 หรือการมีลักษณะตามองค์

ประกอบ/ตวับ่งชีท้ีก่�าหนดกบัคณุภาพของครแูละคณุภาพ
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ของผู้เรียน	 ทั้งนี้	 เพ่ือสกัดองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ท่ีมีความ

เหมาะสมท่ีสุด	 และมีจ�านวนน้อยตัว	 อันจะท�าให้การ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ประหยัด

เวลาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

	 	 2.2		 ควรมกีารวจิยัตดิตามการน�าองค์ประกอบ/

ตวับ่งชี	้เกณฑ์การประเมนิ	และรปูแบบการประเมินอภิมาน

มาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	 ไปใช้ว่ามีความเหมาะสมกับ

สภาพจริงในบริบทต่าง	ๆ	 เพียงไร	 โดยเฉพาะเมื่อน�าไปใช้

กับครูในสถานศึกษาที่มีสภาพพื้นที่และชุมชนแตกต่างกัน

	 	 2.3		 ควรมกีารศกึษาวจัิยปัจจยัทีจ่�าเป็นในการ

พัฒนากระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	

	 	 2.4		 ควรมกีารศกึษาวจัิยเพือ่ก�าหนดปกติวสิยั	

(Norms)	 ของครู	 เมื่ออิงองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ในการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	ที่ก�าหนดจากการวิจัยนี้

	 	 2.5	 ควรมกีารวจิยัและพฒันาคูมื่อการประเมนิ

อภิมานมาตรฐานวิชาชีพ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชวีศกึษา	ภายใต้แต่ละตวับ่งชี	้โดยก�าหนด

สาระเน้ือหาที่ครูต้องได้รับการพัฒนา	 ระยะเวลา	 และรูป

แบบการพัฒนา

เอกสารอ้างอิง 
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หนทางแห่งกรรมบาป

The Way of Sin

สุชาติ	สุขนา1

Suchat	Sukna1

บทคัดย่อ

 

	 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลปเ์รื่อง	“หนทางแห่งกรรมบาป”	ชุดนี้	 ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องกฎแห่งกรรมตาม

หลักธรรมะในพระพุทธศาสนา ร่วมกับความเช่ือในเรื่องโลกหลังความตายและพิธีกรรมฝังศพในโลงไม้	 รวมทั้งเรื่องราว

ของการประกอบกรรมชั่วจากเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน	โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโดยใช้เรือเป็น

รูปทรงสัญลักษณ์	 สะท้อนผลกรรมบาปที่ติดตัวฝังแน่นไปสู่ภพภูมิแห่งความทุกข์	 เป็นผลงานสามมิติในรูปแบบศิลปะ 

จดัวาง	โดยใช้เทคนคิการขดุ	การแกะสลกัไม้	และเทคนคิผสม	มวีธีิด�าเนนิการสร้างสรรค์โดยการรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องและจากเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน	วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความชัดเจนของแนวเรื่อง	รูปทรงสัญลักษณ์	และ

เทคนิคกลวิธี	 พร้อมกับการท�าภาพร่าง	พัฒนาภาพร่างและด�าเนินการสร้างผลงานตามหลักการทางทัศนศิลป์	 เพื่อตอบ

สนองแนวความคิด	เป็นผลงานที่สมบูรณ์จ�านวน	1	ชุด

 ผลการศึกษาพบว่า	 ผลงานสร้างสรรค์ได้สะท้อนจินตภาพใหม่เชิงสัญลักษณ์	ที่น�าเสนอด้วยรูปทรงล�าเรือด�าไหม้	

ทีถ่กูตอก	ฝังไว้ด้วยวตัถอุนัตราย	ได้แสดงความหมายว่า	ผูท้ีท่�าบาปกรรมไว้ผลกรรมจะฝังแน่นตดิดวงวญิญาณไปสู่อบายภมูิ

ทีม่แีต่ความทกุข์ทรมาน	และผลงานยงัแสดงความรูส้กึหดหู	่สะเทอืนใจอนัเกิดจากการประสานกนัของทศันธาตุทางศลิปะ	

ทั้งรูปทรง	สี	ลักษณะผิว	รวมทั้งบรรยากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่จัดวางผลงาน	หวังจะกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดส�านึกและเกรงกลัว

ต่อการท�าบาป

 ค�าส�าคัญ : หนทาง,	กรรมบาป,	โลงไม้,	เรือ,	ศิลปะจัดวาง

Abstract

 

	 The	creation	of	visual	arts	is	“The Way of Sin”.	It	was	inspired	by	principles	of	Buddhist	morality	

in Buddhism	 together	with	 belief	 in	 the	 afterlife	 and	 ritual	 burials	 in	 a	wooden	 coffin	 including	 

the	story	of	 the	 inclusion	of	evil	 from	the	current	society	 in	 this	 series.	The	purpose	 is	 to	create	

contemporary	art	using	the	boat	as	a	symbolic	form.	Reflecting	on	the	sinful	nature	embedded	in	the	

landscape	of	suffering.	It	is	also	a	three-dimensional	visual	art	in	the	form	of	installation	art	by	using	

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์,	ดร.,	ประจ�าคณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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digging	techniques,	wood	carving	and	mixing	techniques	to	reflect	the	meaning	and	the	sense	of	the	

consequences	 of	 sin.	 A	 creative	 approach	was	 operated	 by	 gathering	 information	 from	 relevant	

documents	and	current	social	events.	And	analyze	data	for	clarity	of	subject	line,	symbol	shape	and	

tactical	techniques	along	with	the	sketch	develop	sketches	and	perform	visual	effects.	To	meet	the	

concept	a	complete	set	of	works.

	 The	 creative	work	 reflects	 the	 new	 symbolic	 imagery	 that	was	 presented	with	 the	 shape	 

of	burning	ship.	The	black	ship	was	buried	with	a	dangerous	substance	buried	that	show	meaning	

those	who	do	sin,	the	result	will	be	embedded	into	the	soul	to	the	hell	of	suffering.	The	performance	

also	depressed	feelings	and	acclaimed	by	the	harmonious	combination	of	arts	elements,	shape,	color,	

texture,	and	atmosphere	in	place.	It	also	hopes	to	encourage	the	audience	to	become	aware	and	 

fear of sin.

 Keywords : way,	sin,	wooden	coffin,	boat,	installation	arts.

บทน�า

	 การสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ชุดนี	้ได้แรงบนัดาล

ใจจากเรื่องความเชื่อเก่ียวกับการตาย	 โลกหลังความตาย	

พธีิกรรมการท�าศพ	รวมทัง้ค�าสอนทางพทุธศาสนาเกีย่วกบั

เรื่องบาปกรรม	อิทธิพลจากสภาพสังคมปัจจุบัน	และได้น�า

สิ่งเหล่าน้ีมาประสานหลอมรวมเป็นแนวความคิดน�าไปสู่

การการแสดงออกเฉพาะตน	

	 รัศมี	 ชูทรงเดช	 (2559	 :	 89-99)	 ได้เขียนเรื่อง

พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย	 สรุปได้ว่า	 พิธีกรรมเก่ียวกับ

ความตายเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและ

ใกล้ตวัมนษุย์มาทกุยคุสมยั	ความตายเป็นสิง่ทีข้่ามกาลเวลา	

เป็นสิง่สะท้อนความเชือ่	ค่านยิมของวฒันธรรม	ความเคารพ

นับถือ	 ความรักความผูกพันระหว่างคนเป็นและคนตาย	 

จึงเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์	 เมื่อคนตาย	 จะเปลี่ยนสถานะ

ให้กลายเป็นผ	ีท�าให้เกดิการแยกโลกระหว่างคนเป็นกบัคน

ตาย	 ผีเป็นสิ่งลี้ลับ	 คนจึงเกิดจินตภาพไปต่าง	 ๆ	 นานา	 

จงึเกดิพธิกีรรมเพือ่ให้ผไีปสูโ่ลกใหม่	ด้วยการจดัพืน้ทีส่สุาน	

ซึ่งสุสานเป็นการแบ่งแยกขอบเขตของโลกคนเป็นและ 

คนตาย	 รวมทั้งเป็นแนวคิดเรื่องความทรงจ�าเพื่อร�าลึกถึง 

ผู้ที่จากไป

	 วลัยลักษณ์	 ทรงศิริ	 (2559)	 การฝังศพครั้งที่สอง	

เป็นประเพณีเกี่ยวกับการตายของผู้คนซึ่งเกิดขึ้นในสังคม

ทัว่โลก	โดยเฉพาะสังคมสมยัก่อนประวตัศิาสตร์	เป็นวธิกีาร

จัดการกับศพและความเช่ือหลังความตายของมนุษย์	 โดย

เมื่อฝังศพครั้งแรกมาสักระยะหนึ่งแล้ว	 ก็จะมีการขุด

ร่างกายนั้นขึ้นมาใหม่	เลือกโครงกระดูกซึ่งอาจจะเป็นส่วน

หนึ่งหรือทั้งหมดใส่ลงในภาชนะใบใหญ่	 ซึ่งมีสิ่งของเครื่อง

ใช้	 ภาชนะใส่ข้าวปลาอาหาร	 เครื่องประดับหรือของมีค่า

ต่าง	 ๆ	อุทิศแก่ผู้ตายฝังรวมไปด้วย	 เพื่อให้วิญญาณผู้ตาย

ได้เดินทางไปสู่โลกหลังความตายอย่างสมบูรณ์

	 ชาย	โพธิสิตา	(2560)	ได้เขียนถึงเรื่องความตายกับ

ชาตหิน้า	พทุธศาสนาจะไม่ได้ปฏิเสธเรือ่งของชาตหิน้า	และ

เรื่องการตายแล้วเกิด	 แต่ก็ไม่ได้ให้ความส�าคัญแก่เรื่องน้ี

มาก		เหน็ได้จากค�าสอนเรือ่ง	ปฏิจจสมปุบาท	ทีว่่า	ถ้าตราบ

ใดยังมีเหตุปัจจัยอยู ่	 แม้ตายแล้ว	 ก็ยังเกิดใหม่ได้อีก	 

เหตุปัจจัยของการเกิดใหม่นั้นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกรรม

และผลของกรรมในรปูแบบต่าง	ๆ 	การเช่ือในเรือ่งชาตหิน้า

ไม่ใช่สิ่งที่เสียหายถ้าเชื่อว่าต้องท�าดีในชีวิตนี้เพื่ออานิสงส์

แห่งกรรมจะได้ส่งผลให้เป็นความดี	 ทั้งแก่ตนและคนอื่น	 

ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตในชาติหน้า
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	 โดยสรุปแล้วพิธีกรรมเก่ียวกับความตายน้ันผูกพัน

กับชีวิตของผู้คนมายาวนาน	 เป็นสิ่งสะท้อนความเชื่อเรื่อง

ชาติหน้า	 โลกหน้า	 เป็นค่านิยมวัฒนธรรมที่แสดงถึงความ

ผูกพันระหว่างคนเป็นกับคนตาย	 การแสดงความรัก	 

ความระลึกถึงและความปรารถนาให้ผู้ตายไปสู่ภพภูมิที่ด	ี

จนก่อเกดิเป็นรูปแบบพธิกีรรมการฝังศพทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ์	

	 และจากการศึกษาด้านความเชื่อและพิธีกรรม 

เกีย่วกบัการตายนี	้พบว่ามเีครือ่งประกอบพธิกีรรมทีส่�าคญั	

เกี่ยวกับงานสลักไม้	 ได้แก่	 โลงไม้	 ซึ่งเป็นเครื่องประกอบ

ส�าคญัในพธิกีารฝังศพครัง้ทีส่อง	ตามแบบวฒันธรรมโลงไม้	

ดังที่	รัศมี	ชูทรงเดช	(2559	:	9)	ได้ศึกษาวัฒนธรรมโลงไม้

พบว่าเป็นวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็ก	

อายปุระมาณ	1000-2300	ปีมาแล้ว	มลีกัษณะการปลงศพ

ที่โดดเด่น	พบหนาแน่นในบริเวณแนวเทือกเขาหินปูนด้าน

ตะวันตกของประเทศไทย	 โดยเฉพาะอ�าเภอปางมะผ้า	

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดี

ร่วมสมยัพบว่ามคีวามเช่ือคล้ายคลงึกบัวฒันธรรมแขวนโลง

ในมณฑลกว่างซี	 ยูนนาน	 จีนตอนใต้	 บริเวณท่ีกลุ่มคน	

“เยว่”	ซึง่สมัพันธ์ใกล้ชดิกบั	“คนไท”	นอกจากนีว้ฒันธรรม

โลงไม้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันพบกระจายทั่วไปในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	

	 เช่นเดียวกับ	สุจิตต์	วงษ์เทศ	 (2560)	ที่เขียนเรื่อง

โลงไม้	วฒันธรรมความตายยคุโบราณบนพืน้ทีส่งู	ทีช่าวบ้าน

เรียกว่า	 ถ�้าผีแมน	 มีการใช้ถ�้าและเพิงผาในการประกอบ

พิธีกรรมฝังศพ	 โดยใช้เป็นเสมือนสุสาน	 ซึ่งลักษณะทั่วไป

ของโลงไม้ที่พบ	 ท�าจากท่อนซุงผ่าครึ่งตามยาว	 ขุดเน้ือไม้

ด้านในออก	โลงไม้จะประกบกันเป็นคู่	โลงชิ้นบนท�าหน้าที่

เป็นฝาปิดประกบ	 ตัวโลงมักวางพาดบนคานไม้ที่มีเสาไม้

รองรับ	มขีองอทุศิฝังร่วมกบัผูต้าย	หวัโลงได้รบัการแกะเป็น

รูปทรงต่าง	 ๆ	 พบโครงกระดูกกระจายอยู่ตามพ้ืนดินใต ้

โลงไม้	เชื่อว่าน่าจะเป็นการฝังศพครั้งที่	2	โดยปลงศพแล้ว

น�ากระดกูใส่ในโลงไม้ไว้ในถ�า้	การตัง้วางโลงเกอืบทัง้หมดที่

พบบนคานไม้ที่ตั้งขึ้นบนเสา	 หรือ	 การวางโลงไม้บนคาน

พาดหลบืหนิ	ให้โลงมลีกัษณะตัง้ข้ึนน้ัน	มกีารสนันษิฐานว่า

อาจเพื่อให้ผู้ตายอยู่ใกล้กับเบื้องบนที่สุด

	 จากการศึกษาโลงไม้ดังกล่าวนั้น	 พบว่ารูปทรงมี

ความน่าสนใจอันเกิดจากการขุดเจาะไม้ทั้งท่อนให้เป็นโลง

ศพ	 เพื่อบรรจุกระดูกและข้าวของเครื่องใช้ของผู้ที่ล่วงลับ	

ได้ให้อิทธิพลด้านรูปทรงแก่ผู้สร้างสรรค์	โดยสามารถสร้าง

จินตนาการและตีความโลงศพนั้นเป็นเสมือนเรือเป็น

พาหนะพาดวงวิญญาณของคนตายไปสู่ภพภูมิใหม่ตามผล

กรรมที่ได้ก่อไว้

	 นอกจากศกึษาเรือ่งความเช่ือและพิธกีรรมดงักล่าว

แล้ว	 ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค�าสอนทางพระพุทธศาสนาใน

เรือ่งกฎแห่งกรรม	กรรมคือการกระท�าอนัมเีจตนา	ประกอบ

ด้วย	 มโนกรรม	 วจีกรรม	 และกายกรรม	 กรรมดีส่งผลให ้

ผูก้ระท�าพบกบัความด	ีความสขุ	กรรมชัว่ส่งผลให้เกดิความ

ทกุข์ทรมาน	กรรมจะจารึกอย่างเหนยีวแน่นในวญิญาณของ

ผู้กระท�าอย่างไม่มีทางลบเลือนได้	และผลกรรมจะติดตาม

ไปสนองในทกุชาตจินกว่าจะชดใช้หมด	ซึง่ผลงานชดุนีเ้น้น

การน�าเรื่องของการท�ากรรมช่ัว	 หรือการท�าบาป	 เป็น

แนวทางสะท้อนผลของการสร้างสรรค	์ ส่ือให้ผู้คนได้เกิด

ส�านึกและเกรงกลัวต่อบาป	

	 ความหมายและลักษณะของอกุศลกรรมหรอืการก

ระท�าชั่วนั้น	ธรรมรักษา	(2548	:	10-15)	ได้กล่าวว่า	กรรม

คือการกระท�าซึง่เป็นค�ากลาง	ๆ 	ไม่จดัว่าดหีรือช่ัว	กศุลกรรม	

คือการกระท�าดี	และอกุศลกรรม	คือการกระท�าชั่ว	กรรม

ที่เป็นฝ่ายบาป	 ที่นับว่าหนักที่สุด	 ท�าแล้วท�าคืนไม่ได้ม	ี 

5	 อย่าง	 คือ	 ฆ่ามารดา	 ฆ่าบิดา	 ฆ่าพระอรหันต์	 ท�าร้าย

พระพทุธเจ้าจนถึงห้อพระโลหติ	และท�าสงฆ์ให้แตกจากกนั	

กรรมที่เป็นกรรมชั่ว	 เรียกว่า	กรรมด�า	 ให้ผลวิบากด�า	คือ

ความทุกข์	 ฉะน้ันแล้วความทุกข์ย่อมเกิดจากการท�าบาป	

ซึ่งบาปมีความหมายดังที่	 สัตตยะ	 และ	 บธช.	 วรรณการ	

(2554	:	10-15)	ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า	บาป	หรือตัว

บาปแท้	ๆ	นั้นคือ	ผลที่เกิดจากอกุศลกรรมทั้งปวง	ตัวบาป

สัมผัสได้เป็นรปูธรรมด้วยผลทีเ่กดิกบัชีวติทีป่ระสบแต่ส่ิงไม่

ดทีัง้หมด	ไม่ว่าจะมากหรอืน้อย	หนกัหรอืเบา	ทัง้ความทุกข์

ยากล�าเคญ็	เดอืดร้อน	ความล�าบากกระเสอืกกระสน	ความ
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เจ็บป่วยทรมาน	ร่างกายและจิตใจไม่สมประกอบ	ทะเลาะ

เบาะแว้ง	 ถูกท�าร้ายพิกลพิการ	 ถูกกังขัง	 ประสบเหตุร้าย

ต่าง	ๆนานา	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้คือตัวบาปทั้งนั้น	

	 และเมือ่ตายไปผลของการท�าบาปจะเป็นเหตปัุจจยั

ไปรับผลกรรมในทุคติภูมิ	 ดังที่	 ประโยชน์ฐิติ	 นุตร์อ�าพันธ์	

(2556	 :	 179-181)	 เขียนเรื่องกฎกรรม	 และได้กล่าวถึง	 

ทุคติภูมิ	 หรือ	ทุคติ	 4	หรืออบายภูมิ	 4	 อันประกอบด้วย	

นรก	สตัว์เดรจัฉาน	เปรต	และอสรุกาย	ทีช่ื่อว่าทคุต	ิเพราะ

เป็นที่เกิด	 ที่แล่นไปอันน�ามาซ่ึงทุกข์	 เรียกว่าอบายภูมิ	

เพราะเป็นภูมิท่ีเกิดซึ่งไม่น�ามาซึ่งความเจริญในภพภูมินั้น

เลย	ทัง้สีภ่มูจิะแตกต่างกนัตรงความหนกัเบาของความทกุข์	

และแตกต่างตามระดับของอกุศลกรรมที่ให้ผล

	 นอกจากพธิกีรรมความเชือ่และหลกัธรรมะดกัล่าว

ข้างต้นแล้ว	สิ่งที่มากระทบใจผู้สร้างสรรค์อีกส่วนหนึ่ง	คือ

สภาพทางสงัคมปัจจบุนันีท้ีผู่ค้นมจีติใจและศลีธรรมทีเ่สือ่ม

ถอยลงไปมาก	ไม่เกรงกลวัต่อบาปกรรม	เรารบัรูก้ารท�าบาป

ของผูค้นมากมายผ่านทางสือ่	มข่ีาวอาชญากรรมในรปูแบบ

ต่าง	ๆ	แทบทุกวัน	ทั้งการเข่นฆ่าท�าร้ายกัน	แก่งแย่งเอารัด

เอาเปรียบฉ้อโกงหลอกลวงกัน	 การท�าผิดในกาม	 ซ่ึงการ

ท�าบาปเหล่านี้	 นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและความถี่ 

มากขึ้น	 หากยังคงเป็นเช่นน้ีต่อไปคงจะเกิดเหตุการณ ์

ดังค�ากล่าวที่ว่า	 ธรรมะไม่กลับมา	 โลกาจะวินาศ	 เป็นแน	่

และจากเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนี้	 จึงเป็นแรงบันดาลใจ

ให้ผู้สร้างสรรค์	 น�าสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ตามแนว

ความคิดและทัศนคติส่วนตน

แนวความคิด 

 การท�าโลงไม้	 เพ่ือบรรจุอัฐิและข้าวของเครื่องใช้

ของผู้ที่ล่วงลับตามความเช่ือเร่ืองพิธีกรรมฝังศพและโลก

หลังความตาย	 เป็นบ่อเกิดแห่งจินตนาการและตีความ 

รูปทรงโลงไม้เป็นเสมือนเรือท่ีเป็นพาหนะพาดวงวิญญาณ

ไปสู่ภพภูมิใหม่	 และได้บรรทุกผลของอกุศลกรรมเมื่อครั้ง

ยังมีชีวิตไปด้วย	 ดังน้ันจึงสร้างสรรค์ผลงานแกะรูปฝังรอย

กรรมชั่วของผู้ที่จากไปบรรจุไว้ในเรือ

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

	 เพือ่สร้างสรรค์ศลิปะร่วมสมยัโดยใช้เรอืเป็นรปูทรง

สญัลกัษณ์	สะท้อนผลกรรมบาปทีต่ดิตวัฝังแน่นไปสูภ่พภมูิ

แห่งความทุกข์

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

	 ด�าเนนิการสร้างสรรค์ด้วยการประสานกนัระหว่าง

ความเช่ือในพิธีกรรมการฝังศพในโลงไม้	 หลักธรรมะเรื่อง

กฎแห่งกรรม	กบัการแสดงออกทางความคดิ	อารมณ์ความ

รู้สึก	 โดยอาศัยรูปทรงเรือและเร่ืองราวของการประกอบ

กรรมชัว่จากเหตกุารณ์ในสงัคมปัจจบุนั	น�าเสนอเป็นผลงาน

ทัศนศิลป์สามมิติในรูปแบบศิลปะจัดวาง	 โดยใช้เทคนิค 

การขุด	การแกะสลักไม้และเทคนิคผสม

 

วิธีการศึกษา 

 วิธีการศึกษาในครั้งนี้	 ใช้กระบวนการสร้างสรรค์

ทางทัศนศิลป์	 ซึ่งมีลักษณะวิธีวิทยาแบบวิจัยและพัฒนา	

(R&D)	นั่นคือ	การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพัฒนาสู่ผล

งานทางด้านความคิดสร้างสรรค์	แบ่งออกเป็น	3	ขั้นตอน	

คือ

 1.	 การหาข้อมูล	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับแรง

บนัดาลใจเบือ้งต้น	รวมทัง้ข้อมลูเชงิรปูธรรมทีส่ามารถแทน

ค่าจินตภาพได้	แบ่งออกเป็น	3	ลักษณะ	คือ

	 	 1.1	 ศึกษาข้อมูลด้านประเพณีโบราณทั้งรูป

แบบและความเชื่อ	 เกี่ยวกับพิธีกรรมฝังศพ	การท�าโลงศพ

ไม้	ความเชื่อเรื่องโลกหลังความตาย

	 	 1.2	 ศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา	 โดย

เฉพาะหลักค�าสอนเรื่องกรรม	เรื่องการท�าบาป

	 	 1.3	 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท�าบาปที่ได้รับ

จากสภาพของสงัคมปัจจบุนัท่ีส่งผลกระทบต่อความคดิและ

การแสดงออก

	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลและการท�าภาพร่าง

	 	 เม่ือศึกษาและท�าความเข้าใจกับข้อมูลท้ังหมด

แล้ว	 จึงน�ามาวิเคราะห์และใช้จินตนาการเป็นตัวน�า	
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วิเคราะห์ความลงตัวของแนวเรื่อง	รูปทรงสัญลักษณ์	และ

เทคนคิวธิกีารแล้วจงึสร้างร่างภาพจากจนิตภาพและพฒันา

ภาพร่างจนสมบูรณ์ต่อไป

	 	 ซึง่ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูสรปุเป็นแนวเร่ือง

ได้ว่า	ใครท�ากรรมเช่นไร	ย่อมได้ผลเช่นนั้น	โดยเฉพาะการ

ท�ากรรมชั่ว	 ท�าบาปท้ังปวง	 แม้จะไมได้รับผลในชาตินี้	 

แต่ผลกรรมกจ็ะตดิตามไปให้ผลในชาติต่อ	ๆ 	ไป	ในส่วนของ

รูปทรงสัญลักษณ์นั้น	ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้รูปทรงเรือเพื่อเป็น

สัญลักษณ์สื่อถึงพาหนะน�าพาไปสู่อบายภูมิ	 ด้านเทคนิค

กลวิธี	ใช้การขุดจากไม้ซุงขนาดใหญ่ให้เป็นล�าเรือ	เผาด้วย

ไฟให้เป็นรอยไหม้สีด�า	โดยภายในเรือนั้นใช้เหล็กแหลมคม	

ตะปู	 ตอก	 ฝังลงไปในผิวไม้	 ใช้เหล็กท่ีเป็นสนิม	 ตะกั่ว	

น�้ากรด	 ฝังและราดผสมผสานลงไปเพื่อให้เกิดผลที่ดูแล้ว

รูส้กึน่ากลวั	รบัรูถ้งึความโหดร้ายทีจ่ะได้รับจากการท�าบาป	

	 3.	 การสร้างผลงานจริง

	 	 น�าภาพร่างมาขยายเป็นผลงาน	 เพื่อถ่ายทอด

ความประสานกันของรูปทรงเรือกับวัสดุอื่น	 ๆ	 ท่ีมุ ่งสู ่ 

เป้าหมายการแสดงออกถงึรปูทรงทีม่คีณุค่าทางศลิปะ	และ

ให้เนื้อหาผลแห่งการท�าบาปได้

ผลการศึกษา 

	 ผลการสร้างสรรค์	จะได้น�าเสนอเป็น	2	ระยะ	เพื่อ

ให้เห็นถึงพัฒนาการของการสร้างสรรค์	ดังนี้

	 1.		ผลงานสร้างสรรค์ระยะแรก

  รปูทรงหลกัทีใ่ช้ในการสือ่ความหมายคอืรปูทรง

เรอื	อนัเกดิจากแรงบนัดาลใจในการตคีวามและจนิตนาการ

มาจากโลงศพไม้	(ภาพประกอบ	1) มวีิธีการสร้างสรรค์คือ	

โดยการแกะสลักไม้ซุงเป็นรูปทรงเรือ	 แล้วฝังวัตถุสิ่งของ

และแกะสลักร่องรอยต่าง	ๆ	อันเป็นตัวแทนของรอยกรรม

ลงไปภายในล�าเรือ	 เพื่อสื่อความหมายว่าเรือเป็นพาหนะ

บรรทกุผลกรรมพาวญิญาณไปสู่ภพภูมใิหม่	(ภาพประกอบ	

2	และ	3)	ซึ่งในระยะนี้ไดจ้ัดวางผลงานอย่างสะเปะสะปะ	

ไม่มีความหมาย	 บางช้ินจับเรือตั้งข้ึนบ้าง	 จัดวางบนแท่น

บ้าง	 ท�าให้เนื้อหาสาระไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ

แสดงออก	อกีทัง้วตัถสุิง่ของทีน่�ามาฝังหรอืร่องรอยลวดลาย

ที่สลักลงไปยังมีลักษณะของการตกแต่งประดับประดาให้

สวยเก๋เพียงเท่าน้ัน รวมทั้งสีไม้ของล�าเรือมีความสดสวย	 

จึงท�าให้ผลโดยรวมยังขาดความรู้สึกและความชัดเจนใน

เรื่องของผลสัมฤทธิท์ี่ต้องการสื่อ	(ภาพประกอบ	4)

 สรุปว่าผลงานในระยะนี้ยังมีป ัญหาเรื่องการ 

น�าเสนอและการจัดการกับวัสดุและกลวิธีให้ตอบสนองต่อ

แนวคดิ ทัง้นี	้แม้ว่าผลงานจะยงัไม่สมบรูณ์	แต่กพ็บแนวทาง

ที่จะพัฒนาผลงานชุดต่อไปให้สมบูรณ์มากขึ้น

ภาพประกอบ 1 ภาพผลงานระยะแรก	No.	1

ขนาด	ผันแปรตามพื้นที่

 

ภาพประกอบ 2 ภาพผลงานระยะแรก	No. 2
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ภาพประกอบ 3 ภาพผลงานระยะแรก	No. 3

ภาพประกอบ 4 ภาพผลงานระยะแรก	No. 4

ขนาด	ผันแปรตามพื้นที่

	 2.		ผลงานสร้างสรรคร์ะยะที่สอง

  ด�าเนินการสร้างสรรค์ตามแนวทางที่วางไว้ต่อ

เนื่องจากผลงานในระยะแรก	คือ	ใช้รูปทรงเรือเป็นรูปทรง

หลกั	ในเบือ้งต้นได้ใช้ดนิน�า้มนัป้ันเป็นโมเดลขนาดเลก็	เพือ่

ทดลองจดัวางให้เกดิความหมายถงึการมุง่ไปในทศิทางหนึง่	

ซึ่งในที่นี้มีนัยยะถึงการมุ่งไปสู่อบายภูมิ	(ภาพประกอบ	5)

	 	 ในส่วนผลงานจรงินัน้	(ภาพประกอบ	6-12)	เมือ่

ขุดไม้ซุงเป็นล�าเรือแล้วได้น�าวัตถุสิ่งของที่ให้ความรู้สึกใน

ด้านลบ	ดอูนัตราย	น่ากลวั	เช่น	เหลก็ขึน้สนมิ	ตะก่ัว	น�า้กรด	

วัตถุแหลมคม ฯลฯ	มาตอก	ฝัง	ตรึง	ราดรดลงไปในเนื้อไม้

ของล�าเรอื	รวมทัง้ได้ใช้ไฟเผาผิวไม้ให้มเีป็นรอยไหม้สีด�าทัง้

ล�าเรอื	เพือ่สือ่ความหมายให้เหน็ถงึผลของการท�าบาปทีส่่ง

ผลให้ผู้นั้นได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน	 และจะคงติด

ตรึงฝังแน่นไปกับตนทุกภพชาติจนกว่าจะชดใช้กรรมจน

หมด	ซึ่งผลงานในชุดนี้	 ได้หลอมรวมเนื้อหา	รูปทรง	และ

รูปแบบการเสนอไดอ้ย่างมีเอกภาพ	ตรงตามจุดมุ่งหมายที่

ต้องการแสดงออก

ภาพประกอบ 5 ภาพร่างผลงานระยะที่สอง

 

ภาพประกอบ 6 ผลงานระยะที่สอง	No. 1

ขนาด:	ผันแปรตามพื้นที่
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ภาพประกอบ 7 ทิศทางการจัดวางผลงานระยะที่สอง 

ขนาด:	ผันแปรตามพื้นที่

ภาพประกอบ 8 รายละเอียดผลงานระยะที่	No. 1

ภาพประกอบ 9 รายละเอียดผลงานระยะที่สอง	No. 2

ภาพประกอบ 10 รายละเอียดผลงานระยะที่สอง	No. 3

ภาพประกอบ 11 รายละเอียดผลงานระยะที่สอง	No. 4

ภาพประกอบ 12 รายละเอียดผลงานระยะที่สอง	No. 5
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วิจารณ์และสรุปผล 

	 ผลงานทศันศลิป์ชุดนี	้มวีตัถุประสงค์ของการศกึษา

เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโดยใช้เรือเป็นรูปทรง

สญัลกัษณ์	สะท้อนผลกรรมบาปทีต่ดิตวัฝังแน่นไปสูภ่พภมูิ

แห่งความทุกข์

 เป็นผลงานสามมิติในรูปแบบศิลปะจัดวาง	 โดยใช้

เทคนคิการขดุ	การแกะสลกัไม้และเทคนคิผสม	มวีธิดี�าเนนิ

การสร้างสรรค์โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่

เกี่ยวข้องและจากเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน	 วิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อหาความชัดเจนของแนวเรื่อง	 รูปทรงสัญลักษณ	์

และเทคนคิกลวธิ	ีพร้อมกบัการท�าภาพร่าง	พฒันาภาพร่าง

และด�าเนนิการสร้างผลงานตามหลกัการทางทศันศิลป์	เพือ่

ตอบสนองแนวความคดิทีว่่าเรอืเป็นพาหนะพาดวงวญิญาณ

ไปสู่ภพภูมิใหม่	 และได้บรรทุกผลของอกุศลกรรมเมื่อครั้ง

ยังมีชีวิตไปด้วย	 ดังน้ันจึงสร้างสรรค์ผลงานแกะรูปฝังรอย

กรรมชั่วของผู้ที่จากไปบรรจุไว้ในเรือ

	 จากวัตถุประสงค์และกระบวนการสร้างสรรค  ์

ดังกล่าว	ได้ผลสัมฤทธิ์เป็นผลงานสื่อประสมจ�านวน	1	ชุด	

ที่เกิดจากการวิเคราะห์	 ตีความและจินตนาการมาจาก

พิธีกรรมและความเชื่อดั้งเดิมเก่ียวกับความตาย	 พิธีศพ	

ความเชือ่เรือ่งโลกหลังความตาย	ความเชือ่เรือ่งการท�าบาป	

ร่วมกับประสบการณ์จากการพบเห็นการท�าบาปของผู้คน

ในสังคม	 ซึ่งผลงานชุดนี้ได้สะท้อนทัศนคติ	 ความคิดและ

ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ผ่านภาษาภาพที่มีความหมาย

ใหม่จากรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิม	

	 ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้สอดแทรกสภาวการณ์จาก

สงัคมปัจจบุนัทีก่่อให้เกดิความสะเทอืนใจ	น�าเสนอออกมา

เป็นคติทางศิลปะ	 นอกจากจะสะท้อนคุณค่าในเชิงสุนทรี

ยะทางทัศนศิลป์แล้ว	 ยังเป็นกุศโลบายในการเตือนสติให้

ผู้คนมีความเกรงกลัวต่อผลแห่งการท�าบาป	สร้างส�านึกให้

อยู่บนรากฐานของศีลธรรม	 ให้ย�้าเตือนตนไว้เสมอว่าคน

ท�าบาปย่อมไปสู่อบายภูมิ	 ไปสู่ภพที่มีแต่ความกลัว	 ความ

ทุกข์ทรมาน	 ผลแห่งกรรมบาปจะตรึงติดฝังแน่นไปกับตัว	

ไม่สามารถลบล้างออกไปได้	เฉกเช่นการสกัรอยกรรมลงไป

ในผิวหนัง

	 ดังนั้นผลงานสร้างชุดนี้จึงสามารถน�ามาเป็น

แนวทางให้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ

ส�าหรับผู้ที่สนใจท�างานในแนวเรื่องนี้	ทั้งด้านแนวคิด	วัสดุ

และเทคนิคกลวิธี	ตลอดจนรูปแบบการน�าเสนอ	นอกจาก

นี้ยังมีแนวทางการสร้างสรรค์อื่น	 ๆ	 ที่เชื่อมโยงกับสังคม	

วฒันธรรมและประเพณไีทยในมิตต่ิาง	ๆ 	ให้ได้ศึกษาอีกมาก	

ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
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ผลการสอนแบบเชิงรุกต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาลในวิชาสถิติ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Effect of Active Learning on Nursing Students’ Knowledge 

in Statistics, Faculty of Nursing, Khonkaen University
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Wanchanok	Juntachum1

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มและวัดก่อน-หลัง 

การทดลอง	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสอนแบบเชิงรุกต่อความรู้ในวิชาสถิติของนักศึกษาพยาบาล	กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการศึกษาคือ	นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 1	ที่ก�าลังศึกษาในภาคปกติ	หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	ภาคต้น	 

ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	30	คน	สุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย	กลุ่มละ	15	คน	

โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอนแบบเชิงรุกและกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบบรรยายตามปกติ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นแบบทดสอบความรู้แบบหลายตวัเลอืกทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้	จ�านวน	10	ข้อ	ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดยผู้ทรงคุณวฒุ	ิ

และหาค่าความเชื่อมั่น	โดยวิธีการคูเดอร์-ริชาร์ดสัน	(KR-20)	ได้ค่า	.72	หาค่าอ�านาจจ�าแนกและความยากง่ายของแบบ

ทดสอบพบว่าอยูใ่นเกณฑ์ทีย่อมรบัได้	โดยมค่ีาอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	.20	-	.60	และมค่ีาความยากง่าย	ระหว่าง	.30	-	.72	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ไคสแควร์	และ	การทดสอบแบบที

	 ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มทดลองมีความรู้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(x̄ =	7.40,	
S.D.	=	.828,	x̄ =	6.53,	S.D.	=	.834	ตามล�าดับ	p-value	=	.008)	และมีความรู้หลังการสอนแบบเชิงรุกมากกว่าก่อน 

การสอนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(x̄ =	7.40,	S.D.	=.	828,	x̄ =	4.40,	S.D.	=	1.056	ตามล�าดับ	p-value	

=	 .000)	 ข้อค้นพบที่ได้	 แสดงให้เห็นว่าการน�าเทคนิคการสอนแบบเชิงรุกมาใช้ในห้องเรียนมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 ท�าให้ 

ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น

 ค�าส�าคัญ : การสอนแบบเชิงรุก,	ความรู้	

1	รองศาสตราจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Abstract 

	 The	 research	was	a	 randomized	control-group	pretest-posttest	design.	The	purpose	was	 to	

study	the	effect	of	active	learning	on	nursing	students’	knowledge	in	Statistics.	The	study	sample	was	

30	first	year	students	on	regular	Master	of	Science	in	Nursing	Program,	first	semester,	academic	year	

2016.	They	were	assigned	into	experimental	and	control	group	by	simple	random	sampling,	15	students	

each	group.	The	experimental	group	was	taught	by	active	learning	technique,	and	control	group	was	

taught	by	traditional	lectures.	To	measure	knowledge,	a	10-item	test	in	multiple	choices	was	developed	

for	this	study.	The	content	validity	was	explored	by	experts	and	Kuder-Richardson	formula	20	was	

0.72	for	its	reliability.	Test	has	acceptable	discrimination	values	range,	.20	-	.60;	difficulty	values	range,	

.30	-	.72.	Frequency,	percentage,	average,	standard	deviation,	chi-square,	and	t-test	were	performed	

for	data	analysis.	

	 The	results	were	that	the	experimental	group	had	statistically	significant	increased	knowledge	

than	the	control	group	at	the	level	of	0.05	(x̄ =	7.40,	S.D.	=	.828,	x̄ =	6.53,	S.D.	=	.834	respectively,	

p-value	=	.008),	and	the	knowledge	after	use	of	active	learning	was	statistically	significant	higher	than	

the	previous	session	at	the	level	of	0.05	(x̄ =	7.40,	S.D.	=	.828,	x̄ =	4.40,	S.D.	=	1.056	respectively,	

p-value	=	.000).	The	finding	implied	that	use	of	active	learning	techniques	in	the	classroom	was	vital	

because	of	their	powerful	impact	upon	students’	learning.	

 Keywords : Active	learning, Knowledge 

บทน�า

	 ในศตวรรษที	่21	เป็นยคุของข้อมูลข่าวสารและการ

เปลี่ยนแปลง	 ที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ท�าให้เกิดการแสวงหาความรู ้ได้ตลอดเวลา	 ดังน้ันการ

จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงต้องมีการปรับ

เปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป	 

ดังการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ	ในปี	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	

ซึ่งมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้แบบองค์รวม	 

ทีจ่ะท�าให้ผูเ้รยีนเก่ง-ด-ีมสีขุ	และในหมวดที	่4	มาตราที	่22	

กล่าวว่า	 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า	 ผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้	และถอืว่าผูเ้รยีน

มีความส�าคัญที่สุด	 ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2545)	และมีผลการเรียนรู้ที่

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ระดับอุดมศึกษา	ที่

ระบใุห้บณัฑิตมผีลการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องอย่างน้อย	5	ด้าน	

ได้แก่	คุณธรรมจริยธรรม	ความรู้	ทักษะทางปัญญา	ความ

สัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ	และทกัษะการ

คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	(ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2552,	

2552)	

	 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาล

ศาสตร	มหาบัณฑิต	ระดับอุดมศึกษา	มุ่งผลิตบัณฑิตสาขา

พยาบาลศาสตร์ให้มสีมรรถนะและศกัยภาพทีจ่ะปฏบัิตงิาน
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ในระบบสุขภาพทุกระดับเพื่อตอบสนองระบบบริการ

สุขภาพไทย	 ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	 2550	

(พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ,	2550)	ซึ่งมีการเรียนทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	 ท่ีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน	 โดย

การเรียนภาคทฤษฎีจะช่วยเสริมสร้างความรู้และแนวทาง

ในการน�าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานในภาคปฏิบัต	ิ

ประกอบกบั	“การศกึษาในยคุ	Thailand	4.0”	คอืการสร้าง

คนให้มีทักษะในศตวรรษที่	 21	 โดยเน้นทักษะในการคิด

วิเคราะห์เป็นหลัก	 ซ่ึงทักษะหน่ึงคือการคิดวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข	 วิชาสถิติส�าหรับการวิจัยทางการพยาบาลเป็น

รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ	วิชาแกน	ในหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรมหาบณัฑติ	สอนภาคการศกึษาต้นส�าหรบันกัศกึษา

ชั้นปีที่	1	ทุกสาขาวิชา	ได้แก่	สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ	สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติชุมชน	 สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก	 สาขา

วิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว	 สาขาวิชาการ

ผดุงครรภ์ขั้นสูงและสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล	 

มีการจัดการเรียนการสอน	 โดยวัดผลลัพธ์การเรียนรู ้

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติใน	 5	 ด้านที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต	 

ให้มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์	สถิติ	มีทักษะทางปัญญา

และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่สามารถบูรณาการ

ความรู ้จากศาสตร์ทางคณิตศาสตร์/สถิติ	 และน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาลได้	โดยสามารถคิด

วเิคราะห์อย่างมเีหตผุล	ในการเลอืกใช้สถิติวเิคราะห์ข้อมลู	

ตัง้สมมตฐิานทางสถติ	ิน�าเสนอข้อมลู	แปลความหมายและ

สรุปผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	 โดยผ่านช่องทางการใช้

เทคโนโลยีและสารสนเทศในการค้นคว้า	 วิเคราะห์ข้อมูล

ทางพยาบาลและน�าเสนอข ้อมูลได ้อย ่างเหมาะสม	 

ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวิชาน้ีมีหลากหลาย

วธิ	ีได้แก่	การสอนแบบบรรยาย	อภปิราย	และศกึษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง	 อย่างไรก็ตาม	 จากสภาพปัญหาในการจัดการ

เรียนการสอนที่ผ่านมา	พบว่า	การเรียนการสอนส่วนใหญ่

เป็นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม	 ที่ให้ผู้เรียนได้ทบทวนบท

เรียนล่วงหน้า	 ถามตอบในห้องเรียน	 และน�าเสนอสถิติใน

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาล	 โดยค้นคว้าและ 

น�าเสนอตัวอย่างรายงานการวิจัยประกอบ	 แต่เนื่องด้วย 

ข้อจ�ากัดของเวลา	 ความยากของเน้ือหาท่ีเป็นตัวเลขและ

การค�านวณ	 และจ�านวนผู้เรียนที่มาก	 ประมาณกลุ่มละ	

30-40	 คน	 ท�าให้การมีส่วนร่วม	 และการประเมินปัญหา 

ผูเ้รยีนเป็นรายบคุคลไม่ทัว่ถงึ	ผูเ้รยีนยงัไม่สามารถน�าทฤษฎี

คณิตศาสตร์และสถิติที่ได้เรียนรู้เช่ือมโยงไปสู่การประยุกต	์

ใช้ในทางปฏิบัติ	 ในการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลในการ

วิจัยทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

	 จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัในอดตี	พบว่า	

การเรียนการสอนแบบเชิงรุก	 (Active	 learning)	 เป็นวิธี	

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง	 ที่นิยมใช้กันอย่าง

แพร่หลายเนือ่งจากเป็นการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันา

กระบวนการเรยีนรู	้ทีส่่งเสริมให้ผูเ้รยีนได้ประยกุต์ใช้ทกัษะ

และเชื่อมโยงองค์ความรู้ในภาคทฤษฎีในการน�าไปสู่การ

ปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา	 (พูลสุข	 เจนพานิชย์,	 2558)	 ให้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือด�าเนินกิจกรรมด้วย

ตนเอง	โดยเป็นความรูท้ีเ่กดิขึน้จากประสบการณ์	กระบวน	

การในการจัดกิจกรรมที่ได้ลงมือกระท�าและได้ใช้กระบวน	

การคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ลงมือท�าไป	(Bonwell,	1991)	ซึ่งมี

รปูแบบในการจดัการเรียนรูห้ลากหลายวธิ	ีได้แก่	การเรยีน

รู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน	 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด	(สิริพร	ปาณาวงษ์,	

2557)	 การเรียนรู้แบบ	 Simulation	 เป็นต้น	 (Cant	 &	

Cooper,	 2010)	 โดย	Mayer	 (2004)	 ได้แบ่งกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับ	Active	learning	เป็นสองมิติ	ได้แก่	กิจกรรม

ด้านการรู้คิด	และกิจกรรมด้านพฤติกรรม	

		 ดังนัน้	ผูส้อนจึงต้องมกีารปรบัเปลีย่นวธีิการจดัการ

เรียนการสอนในวิชาสถิติส�าหรับการวิจัยทางการพยาบาล	

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ทันกับยุคสมัย

ของข่าวสารและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 สอดคล้อง

กับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ปรับบทบาทจาก 

ผู้สอนที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้	 เป็นผู้ช้ีแนะวิธีการในการ
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แสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่าง	 ๆ	 ในการสร้าง

ความเข้าใจด้วยตนเอง	 และก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย	โดยจดักจิกรรมทีห่ลากหลายให้ผูเ้รยีนได้เรยีน

รู้โดยการอ่าน	 การเขียน	 การโต้ตอบ	 และการวิเคราะห์

ปัญหา	นอกเหนือจากการพังบรรยายเพียงอย่างเดียว	เพื่อ

ให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง	ได้แก่	การวิเคราะห์	

การสงัเคราะห์	และประเมนิค่า	สอดคล้องตามผลการเรยีน

รูท้ีต้่องการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา	ใน

การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาให้มปีระสิทธผิลทีด่ยีิง่ขึน้

ต่อไป	

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 เพื่อศึกษาผลการสอนแบบเชิงรุกต่อความรู้ในวิชา

สถิติ	 ของนักศึกษาพยาบาล	 หลักสูตรพยาบาลศาสตร	 

มหาบัณฑิต	ชั้นปีที่	1	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

ขอนแก่น	

ขอบเขตของการวิจัย

	 การวิจัยเรื่อง	 ผลการสอนแบบเชิงรุกต่อความรู้ใน

วิชาสถิติของนักศึกษาพยาบาล	 เป็นการวิจัยแบบทดลอง	

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน	 โดยใช้แนวคิดการเรียน

การสอนแบบเชิงรุก	Active	learning	ในวิชาสถิติส�าหรับ

การวิจัยทางการพยาบาล	 หัวข้อสถิติการวิเคราะห์องค์

ประกอบ	(Factor	analysis)	ท�าการศกึษาในกลุม่นกัศกึษา

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ	ชัน้ปีที	่1	ปีการศกึษา	

2559	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ประกอบด้วย	สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	สาขาวิชาการ

พยาบาลผูสู้งอาย	ุสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเดก็	สาขา

วิชาการผดุงครรภ์ข้ันสูง	 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ชุมชน	และ	สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ผู ้เรียนในกลุ ่มท่ีได้รับการสอนแบบเชิงรุก	 

มีคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ

บรรยายตามปกติ

	 2.	 ผู ้ เรียนในกลุ ่มที่ได ้รับการสอนแบบเชิงรุก 

มีคะแนนความรู้เฉล่ียภายหลังการสอนมากกว่าก่อนการ

สอน

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 การวิจัยเพื่อศึกษาผลการสอนแบบเชิงรุกต่อความ

รู้ในวิชาสถิติของนักศึกษาพยาบาลในครั้งนี้	ใช้แนวคิดการ

สอนแบบเชิงรุก	 (Active	 learning)	 ซ่ึงเป็นการเรียนการ

สอนที่เน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ	

(Collaborative	learning)	ทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้ประยกุต์	

ใช้ทกัษะและเชือ่มโยงองค์ความรู้ในภาคทฤษฎใีนการน�าไป

สู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา	 (พูลสุข	 เจนพานิชย์,	 2558)	 

ที่ครอบคลุมในสองมิติ	 ได้แก่	 กิจกรรมด้านการรู ้คิด	

(Cognitive	 activity)	 และกิจกรรมด้านพฤติกรรม	

(Behavioral	activity)	(Mayer,	2004)	ให้ผู้เรียนได้เรียน

รู้ผ่านการปฏิบัติหรือด�าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง	โดยความ

รู้ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์	 กระบวนการ

ในการจดักิจกรรมทีไ่ด้ลงมอืกระท�า	และได้ใช้กระบวนการ

คิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้ลงมือท�าไป	 (Bonwell,	 1991)	 ผ่าน

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี	 ได้แก่	 การตั้ง

ประเด็นค�าถาม	มีกิจกรรมให้อ่าน	เขียน	วิเคราะห์	ตามใบ

งานที่มอบหมาย	 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 สืบค้น

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

จากนั้นท�าการสรุปองค์ความรู้/เนื้อหา	 และน�า	 มาสื่อสาร	

ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้	 โดยน�าเสนอให้แก่เพื่อนร่วมชั้น

เรยีนและครผููส้อน	รวมท้ังการวเิคราะห์วิพากษ์สถิตทิีใ่ช้ใน

งานวิจัยจริง	 เพื่อน�าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติได้	 ซึ่งกระบวนการต่าง	 ๆ	 ดังกล่าวจะท�าให้ผู้เรียน

เกิดความรู้	ความเข้าใจ	และมีกระบวนการคิดขั้นสูง	ได้แก่	

การวิเคราะห์	การสังเคราะห์	และประเมินค่าได้	สรุปเป็น

แนวคิดในการวิจัย	ได้ดังภาพประกอบ	1
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การสอนแบบเชิงรุก

(Active learning)

   กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านการลงมือ

ปฏิบัติในกิจกรรมและวิธีการจัดการเรียนการสอน 

หลากหลาย ได้แก่

 - การตั้งประเด็นค�าถาม มีกิจกรรมให้อ่าน เขียน 

วิเคราะห์ ตามใบงานที่มอบหมาย

 - การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สืบค้นความรู้จาก 

แหล่งเรยีนรูแ้ละสารสนเทศต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้จาก

เอกสารประกอบการสอน

 - การสรุปองค์ความรู้/เนื้อหา

 - การสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ และน�าเสนอแก่เพื่อน

ร่วมชั้นเรียนและครูผู้สอน

 - การน�าความรู้ทางทฤษฎีสู่การประยุกต์ใช้ในทาง

ปฏิบัติ 

 

ความรู้เพิ่มขึ้น

ภาพประกอบ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการศึกษา

		 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษา

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มและวัดก่อน-หลัง

การทดลอง	 (Randomized	 Control-Group	 Pretest-

Posttest	 Design)	 เพ่ือศึกษาผลการสอนแบบเชิงรุกต่อ

ความรูใ้นวชิาสถติขิองนกัศกึษาพยาบาลหลกัสตูรพยาบาล	

ศาสตรมหาบัณฑิต	 ช้ันปีที	 1	 ปีการศึกษา	 2559	 โดยมี

แผนการทดลองตามแผนภูมิ	ดังนี้

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนความรู้

ก่อนการทดลอง

วิธีการ

ทดลอง

คะแนนความรู้

หลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง 

(R)

01 X 03

กลุ่มควบคุม 

(R)

02 04

01,	02		 เป็นการประเมินคะแนนความรู้ก่อนการทดลอง 

	 	 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

03,	04		 เป็นการประเมินคะแนนความรู้หลังการทดลอง 

	 	 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

	X	 	 เป็นวิธีการทดลอง	คือ	การสอนแบบเชิงรุก

	R	 	 เป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและ 

	 	 กลุ่มควบคุม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร	คือ	นกัศกึษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร	

มหาบัณฑิต	 (พย.ม.)	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	

ขอนแก่น	ชั้นปีที่	1	ปีการศึกษา	2559	ประกอบด้วย	สาขา

วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ	

สาขาวชิาการพยาบาลสขุภาพเดก็	สาขาวชิาการผดงุครรภ์

ขั้นสูง	 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	 และสาขา

วิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว	

 กลุม่ตวัอย่าง	คอื	นกัศกึษาในหลกัสูตร	พย.ม.	คณะ

พยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ชัน้ปีที	่1	ปีการศกึษา	
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2559	 ที่มีคุณสมบัติตามประชากรที่ก�าหนด	 โดยมีเกณฑ์ 

ในการคัดเลือกเข้าศึกษา	(Inclusion	criteria)	ดังนี้

	 1.		เป็นนักศึกษาในกลุ่ม	01	ภาคปกติ

		 2.	 เป็นนักศึกษาทั้งเพศหญิงและชาย	ในทุกสาขา

วิชาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติส�าหรับการวิจัยทางการ

พยาบาล	ในภาคต้น	ปีการศึกษา	2559

	 3.	 ยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย

	 เกณฑ์ในการคัดเลือกออก	(Exclusion	criteria)	

	 1.		เป็นนักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าเรียนวิชาสถิติส�าหรับ

การวิจัยทางการพยาบาล	 ในหัวข้อการวิเคราะห์องค์

ประกอบ	

ขนาดตัวอย่าง 

	 ก�าหนดขนาดตวัอย่างในการวจิยัคร้ังนี	้จากสตูรการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส�าหรับการทดสอบทางเดียว	 ในการ

วิจัยเชิงทดลอง	(Schiesselman,	1973)	ดังสูตร
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	 ก�าหนดค่าระดับนัยส�าคัญ	 (α)	 เท่ากับ	 .05	 ค่า

อ�านาจการทดสอบ	 (power	 of	 test)	 เท่ากับ	 80%	 

(β =	.20)	และค่าขนาดอิทธิพลของผลการสอนต่อความรู้

ที่ได้จากงาน

	 วิจัยในอดีตเท่ากับ	1	 (ผลจากงานวิจัยในอดีตของ	

Moen	&	Skaalvik,	2009)	ค�านวณได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่า

กลุ่มละ	12	คน	แต่เนื่องจากมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์จ�านวนทัง้สิน้	30	คน	ดงันัน้ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัจึง

ได้ก�าหนดขนาดตัวอย่างเป็นกลุ่มละ	15	คน	โดยแบ่งเป็น	

2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

	 การสุม่ตวัอย่างเข้ากลุม่	(Randomization)	ท�าการ

สุ่มหน่วยตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลแต่ละคนเข้ากลุ่ม

ทดลองหรือกลุ่มควบคุม	 ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	

(Simple	 random	 sampling)	 โดยให้แต่ละคนจับฉลาก

แบบไม่แทนที่จากฉลากที่ท�าไว้ล่วงหน้า	จ�านวน	30	ฉลาก	

แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง	15	ฉลาก	และกลุ่มควบคุม	15	ฉลาก

เครื่องมือวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	ดังนี้

 แบบวัดความรู้ ประกอบด้วย	2	ส่วน	

		 1.		ข้อมูลทั่วไป	ได้แก่	เพศ	สถานภาพสมรส	อายุ	

ประสบการณ์ท�างาน	และการเคยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปใน

การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 2.		แบบทดสอบ	(Test)	เป็นแบบทดสอบความรูท้ี่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นในหัวข้อ	 สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ	 

มีจ�านวน	10	ข้อ	เป็นข้อสอบปรนัย	5	ตัวเลือก	วัดความรู้

ในทุกระดับ	 ตั้งแต่	 ความรู ้จ�า	 ความเข้าใจ	 ประยุกต	์

วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และประเมินค่า	 โดยมีเนื้อหา

ครอบคลุมในประเด็น	หลักการ	และวัตถุประสงค์ของการ

ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ	 ระดับการวัดตัวแปร/

ลกัษณะข้อมลูทีใ่ช้	ข้อตกลงเบือ้งต้นในการใช้สถติิ	ขัน้ตอน

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ	 การสรุป	 และแปลความ

หมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล

		 	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ถ้าข้อใดตอบถูกให	้ 

1	คะแนน	ตอบผิดให้	0	คะแนน	พิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง	

0-10	คะแนน

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

	 น�าแบบทดสอบความรู้ไปตรวจสอบความตรงตาม

เนือ้หา	(Content	validity)	โดยผูท้รงคณุวฒุ	ิจ�านวน	3	ท่าน	

จากนั้นปรับตามข้อเสนอแนะ	 น�าไปหาค่าความเชื่อม่ัน	

(Reliability)	 โดยใช้วิธีการคูเดอร์-ริชาร์ดสัน	 (KR-20)	 

ได้ค่า	.72	หาอ�านาจจ�าแนก	(Discrimination)	และความ

ยากง่าย	 (Difficulty)	 รายข้อ	 โดยมีค่าอ�านาจจ�าแนก

ระหว่าง	.20	-	.60	อยู่ในระดับจ�าแนกพอใช้ถึงดีมาก	และ

มค่ีาความยากง่าย	ระหว่าง	.30	-	.72	ในระดบัง่ายพอใช้ถงึ

ยากพอเหมาะ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

418

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1.	 ชีแ้จงโครงการวจิยั	วตัถปุระสงค์ของการศกึษา	

และขอความร่วมมือผู้เรียนในการเข้าร่วมโครงการวิจัย

	 2.	 ท�าการสุ่มตัวอย่างผู้เรียนเข้ากลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมโดยการจับฉลาก

	 3.	 อธิบายกิจกรรมการเรียนการสอน	 ท้ังในกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม	 โดยกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับ

การสอนแบบเชิงรุก	 และกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ได้รับการ

เรียนการสอนแบบบรรยายตามปกติ

	 4.	 ท�าการประเมนิความรู้ของผู้เรยีนทกุคน	โดยใช้

แบบทดสอบวดัความรูก่้อนเรยีน	ในหวัข้อการวเิคราะห์องค์

ประกอบเป็นเวลา	15	นาที

	 5.	 ในกลุม่ควบคมุทีไ่ด้รบัการสอนตามปกต	ิให้เข้า

เรียนตามวันเวลาที่ก�าหนด	 โดยรับฟังการบรรยายจาก 

ผู้สอนในชั้นเรียน	 เป็นเวลา	 2	 ช่ัวโมง	 ตามสื่อการสอน	

PowerPoint	 และเอกสารประกอบการสอนท่ีแจกให ้

ล่วงหน้า	จากนัน้ท�าการประเมนิความรูห้ลงัการสอนในกลุม่

ควบคุม	ด้วยแบบทดสอบเป็นเวลา	15	นาที

	 6.	 ในกลุ ่มทดลองท่ีได้รับการสอนแบบเชิงรุก	

อธบิายให้ผูเ้รยีนเข้าใจถงึหลักการและกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน	 โดยมอบหมายให้ผู้เรียนในกลุ่มได้ร่วมกัน

เรียนรู้แบบร่วมมือ	 ผ่านการปฏิบัติหรือด�าเนินกิจกรรม 

ต่าง	ๆ 	ตามใบงานทีก่�าหนดให้	ประกอบด้วยการตัง้ประเดน็

ค�าถาม	มีกิจกรรมให้อ่าน	เขียน	วิเคราะห์	โดยให้ผู้เรียนได้

แสวงหาความรู ้	 สืบค้นความรู ้จากแหล่งเรียนรู ้และ

สารสนเทศต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ประยุกต์ใช้ทักษะต่าง	ๆ	ใน

การสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง	แจกเอกสารประกอบการ

สอนให้ท�าความเข้าใจล่วงหน้า	 ให้ค้นคว้าหางานวิจัยที่ใช้

สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ	 พร้อมท้ังวิเคราะห์และ

วิพากษ์งานวิจัยดังกล่าว	 ท้ังน้ี	 ผู้วิจัยท�าการนัดหมายกลุ่ม 

ผู้เรียนมาชี้แจงและมอบหมายกิจกรรมการเรียนการสอน

ล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาน�าเสนอหน้าช้ันเรียนให้เพื่อนอีก

กลุ่มทราบ	เป็นเวลา	2	สัปดาห์	โดยวันที่กลุ่มควบคุมได้รับ

การสอนตามปกติ	 กลุ่มทดลองไม่ต้องเข้าเรียน	 แต่ให้รวม

กลุม่เพือ่ร่วมกนัวางแผน	และค้นคว้าหาความรูต้ามกจิกรรม

ทีไ่ด้รบัมอบหมาย	จากนัน้ในสัปดาห์ถดัไป	ให้ผู้เรยีนในกลุ่ม

ทดลองน�าเสนอเนื้อหา/องค์ความรู้ที่ได้	และการวิเคราะห์

วิพากษ์งานวิจัยจากกรณีตัวอย่างที่ศึกษาให้เพื่อนและ 

ผู้สอนฟังในชั้นเรียน	 เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว	 

ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับ	 อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่ซัก

ถามหรือยังไม่เข้าใจ	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ	 รวมระยะ

เวลาการด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน	2	ชั่วโมง	จาก

นัน้ท�าการประเมนิความรูห้ลังการสอนในกลุ่มทดลอง	ด้วย

แบบทดสอบเป็นเวลา	15	นาที

	 7.	 น�าแบบประเมนิความรู้ทีไ่ด้ท้ังสองกลุ่มมาตรวจ

สอบความสมบูรณ์ของข้อมูล	ลงรหัส	และท�าการวิเคราะห์

ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 วเิคราะห์ความแตกต่างของข้อมลูทัว่ไป	ในกลุม่

ตวัอย่างทีศึ่กษา	ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม	ได้แก่	

เพศ	สถานภาพสมรส	อายุ	ประสบการณ์ท�างาน	การเคย

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	 และคะแนน

ความรู้ก่อนเรียน	 โดยใช้ความถี่	 ร้อยละ	 สถิติไคสแควร์	

(กรณตีวัแปรวดัในรปูสัดส่วน)	และสถติทิดสอบทแีบบสอง

กลุ่มอสิระต่อกนั	Independent	t-test	(กรณตีวัแปรวดัใน

รูปค่าเฉลี่ย)

	 2.	 เปรียบเทียบคะแนนความรู ้	 ระหว่างกลุ่ม

ทดลองกบักลุม่ควบคมุ	โดยควบคมุคะแนนความรูก่้อนการ

ทดลอง	 (กรณีถ้าเป็นตัวแปรร่วม)	 ให้คงที่	 ด้วยสถิติการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	(Analysis	of	Covariance;	

ANCOVA)	 กรณีไม่เป็นตัวแปรร่วม	 วิเคราะห์ด้วยสถิติ

ทดสอบทีแบบ	Independent	t-test

	 3.	 เปรียบเทียบคะแนนความรู้	ก่อนและหลังการ

ทดลอง	 ภายในกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม	 ด้วยสถิติ

ทดสอบทีแบบสองกลุ่มไม่อิสระต่อกัน	Paired	t-test
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การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

		 ผูว้จิยัพทิกัษ์สทิธขิองผูเ้ข้าร่วมวจิยั	โดยด�าเนนิการ

ดังนี้

	 1.	 การวิจัยเรื่องน้ี	 เป็นวิจัยการเรียนการสอน	 

ซึง่ท�าการประเมินประสทิธภิาพของเทคนคิการสอน	จดัเป็น

โครงการท่ีมลีกัษณะไม่เข้าข่ายต้องขอรบัรองด้านจรยิธรรม

การวิจัยในมนุษย์และโครงการท่ีสามารถขอรับการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว	ตามประกาศ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ฉบบัที	่99/2550	ข้อ	4	ให้โครงการ

ที่มีลักษณะต่อไปนี้	 ไม่เข้าข่ายต้องขอรับการพิจารณา

รับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย	์ ข้อ	 4.1	 โครงการ

ทางด้านการศกึษาทีด่�าเนนิการในสถาบนัหรอืสถานทีท่ีเ่ป็น

ทีย่อมรับทางการศกึษา	อนัได้แก่	การวจิยัการเรยีนการสอน	

การประเมนิประสทิธภิาพของเทคนคิการสอน	ซึง่ได้รบัการ

ยอมรับว ่าเป ็นวิธีการสอนตามมาตรฐานการศึกษา	 

การประเมินหลักสูตร	 วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน	 

การประกันคุณภาพการศึกษา

	 2.	 แจ้งให้ผูเ้รยีน	ซ่ึงเป็นผูเ้ข้าร่วมการวจัิยทราบถึง

วัตถุประสงค์การวิจัย	รายละเอียดของการวิจัย	วิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน	 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม

ข้อมลู	และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการวจิยั	โดยไม่มี

การบังคับใด	 ๆ	 และช้ีแจงให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมการวิจัย

สามารถออกจากการทดลองได้ทกุเวลา	โดยไม่มผีลกระทบ

และความเสียหายแก่ผู้ร่วมวิจัยใด	 ๆ	 ทั้งสิ้น	 และข้อมูล

ทั้งหมดของผู้ร่วมวิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับและใช้รหัส

แทนชือ่	พร้อมทัง้ระบสุถานที	่และเบอร์โทรศพัท์ทีส่ามารถ

ติดต่อกับผู ้วิจัยได้	 หากผู ้ร่วมวิจัยมีความสงสัยในสิทธิ 

ของตน

ผลการศึกษา

 ผลการสอนแบบเชงิรกุต่อความรูใ้นวชิาสถิตขิอง

นักศึกษา 

		 ก่อนท�าการสอน	ผูว้จิยัได้ท�าการเปรียบเทยีบความ

แตกต่างข้อมูลท่ัวไปของผู้เรียน	 ระหว่างกลุ่มทดลองกับ 

กลุ่มควบคุม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ประสบการณ์การท�างาน	

สถานภาพสมรส	 การเคยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	และคะแนนความรู้ก่อนเรียน	พบว่า	 เพศ	

ในผูเ้รยีนทัง้สองกลุม่ไม่แตกต่างกนั	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ

ด้วยสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ	 96.7	 สถานภาพสมรส	 กลุ่ม

ควบคุมเป็นโสด	 ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มทดลอง	 

ร้อยละ	46.7	และร้อยละ	53.3	ตามล�าดับ	(chi-square	=	

.133,	 df	 =	 1,	 p-value	 =	 .715)	 การเคยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข ้อมูล	 กลุ ่มควบคุมเคยใช้

โปรแกรม	 วิเคราะห์ข้อมูลในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม

ทดลอง	ร้อยละ	46.7	และร้อยละ	40.0	ตามล�าดับ	(chi-

square	=	.136,	df	=	1,	p-value	=	.713)	ในส่วนของ

อาย	ุประสบการณ์การท�างาน	และคะแนนความรูก่้อนเรยีน

มีค่าเฉล่ียที่ไม่แตกต่างกัน	 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	

รายละเอียดดงัตารางที	่1	โดยมอีายเุฉลีย่ประมาณ	31-32	ปี	

ประสบการณ์ท�างานเฉลี่ยประมาณ	 8-9	 ปี	 และคะแนน

ความรู้ก่อนเรียนเฉลี่ย	ประมาณ	4.40	-	4.53	คะแนน

		 เนื่องจากผู้เรียนทั้งสองกลุ่มมีคะแนนความรู้ก่อน

เรียนไม่แตกต่างกัน	 จึงท�าการเปรียบเทียบคะแนนความรู้

ของผู้เรยีนระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมภายหลังการ

สอนท้ังสองวธิ	ีด้วยสถติ	ิt-test	โดยท�าการทดสอบข้อตกลง

เบือ้งต้นก่อนการใช้สถติ	ิ(Assumptions)	พบว่าเป็นไปตาม

เงื่อนไข	ผลการศึกษาพบว่า	ผู้เรียนในกลุ่มทดลองมีความรู้

สูงกว่ากลุ่มควบคุม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

(x̄ =	7.40	และ	6.53	ตามล�าดับ)	และทั้งสองกลุ่มมีความ

รู้หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	กลุ่มควบคุม	(x̄ =	6.53	และ	4.53	ตามล�าดับ)	

กลุ่มทดลอง	(x̄ =	7.40	และ	4.40	ตามล�าดบั)	รายละเอยีด

ดังตารางที่	2	และ	3	

	 จากการประเมนิผลระหว่างด�าเนนิการจดัการเรยีน

การสอน	โดยสงัเกตผูเ้รยีนพบว่าทัง้สองกลุม่	ส่วนใหญ่ตัง้ใจ

เรียนด	ีสนใจฟัง	อย่างไรกต็าม	มส่ีวนน้อยเป็นบางคนเท่านัน้

ที่กล้าถามและตอบในชั้นเรียน	การด�าเนินกิจกรรมทั้งสอง

กลุม่เป็นไปตามแผน	และบรรลตุามวตัถปุระสงค์การเรยีนรู้
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ที่ได้ก�าหนดไว้	ส�าหรับผู้เรียนในกลุ่มทดลองที่เป็นการสอน

แบบเชงิรกุ	สมาชกิในทมีส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมในการน�าเสนอ	

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามของเพื่อน	 ซ่ึงบาง

ประเด็นตอบได้ถูกต้องและครอบคลุม	 แต่บางประเด็นยัง

ตอบไม่ชัดเจน	 ซึ่งผู้สอนต้องอธิบายเนื้อหารายละเอียด 

เพิ่มเติม	และให้ข้อมูลย้อนกลับในประเด็นที่ยังเข้าใจไม่ถูก

ต้อง	เมือ่ให้ผูเ้รยีนทัง้สองกลุม่ประเมนิถงึปัญหาอปุสรรคใน

การเรียน	 พบว่า	 ผู้เรียนบางส่วนไม่มีเวลาเตรียมตัวอ่าน

เอกสารล่วงหน้า	เนื่องจากมีภาระงานอื่น	ๆ	ร่วมด้วย	บาง

คนอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหา	 เนื่องจากเป็นสูตร	

การค�านวณ	และมสีญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร์/สถติ	ิบางคน

ตามไม่ทนัในประเดน็ทีผู่ส้อนหรือเพือ่นบรรยาย	แต่ไม่กล้า

ซกัถาม	ส่วนใหญ่ไม่มเีวลาในการทบทวนเนือ้หาทัง้ก่อนและ

หลงัเรยีน	เวลาเรยีนเพยีงสองชัว่โมงในห้องเรยีนไม่เพยีงพอ	

เนื่องจากมีเนื้อหาที่ยาก	 ตามเนื้อหาไม่ทัน	 ยังไม่เข้าใจ	 

จงึไม่สามารถวเิคราะห์	สังเคราะห์เนือ้หา	และน�าไปเปรยีบ

เทียบกบัการใช้สถิตตัิวอ่ืน	ๆ 	ได้อย่างครอบคลุม	โดยเฉพาะ

การเชือ่มโยงความรูท้างทฤษฎไีปสูก่ารปฏบิตั	ิในการเลอืก

ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยจริง	นอกจากนี้	 เอกสาร

ต�าราสถติท่ีิเป็นภาษาไทยในห้องสมุดมีน้อยและไม่เพยีงพอ	

ส�าหรับต�าราภาษาอังกฤษมีเพียงพอ	 แต่อ่านแล้วไม่เข้าใจ	

เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคด้านภาษา

ตารางที่ 1		แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างก่อนการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่

ทดลอง

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มควบคุม	(n=15) กลุ่มทดลอง	(n=15)

t-value df p-valuex̄ S.D. x̄ S.D.

อายุ 31.93 5.310 31.20 5.030 .388 28 .701

ประสบการณ์ท�างาน	(ปี) 	9.20 5.260 	8.13 5.630 .536 28 .596

คะแนนความรู้ก่อนเรียน	  4.53  .743 	4.40 1.056 .400 28 .692

ตารางที่ 2  แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนความรู้ก่อนและหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลอง	

ความรู้
กลุ่มควบคุม	(n=15) กลุ่มทดลอง	(n=15)

t-value df p-valuex̄ S.D. x̄ S.D.

ก่อนการทดลอง	 4.53 .743 4.40 1.056 	.400 28 	.692

หลังการทดลอง 6.53 .834 7.40 	.828 -2.856 28 	.008*

 *	p	<	.05

ตารางที่ 3		แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้	ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

ความรู้
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

t-value df p-valuex̄ S.D. x̄ S.D.

กลุ่มควบคุม	(n=15)	 4.53  .743 6.53 .834 -	7.746 14 .000*	

กลุ่มทดลอง	(n=15) 4.40 1.056 7.40 .828 -15.370 14 .000*	

*	p	<	.05



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

421

วิจารณ์และสรุปผล

		 จากผลการวิจัยที่ได้	พบว่า	ก่อนการสอนผู้เรียนทั้ง

สองกลุ่มมีคุณลักษณะ	 และความรู้พื้นฐานก่อนเรียนใกล้

เคียงกัน	 ภายหลังการสอนด้วยรูปแบบการสอนท้ังสองวิธ	ี

พบว่า	 ผู ้เรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเชิงรุก	 Active	

learning	 มีคะแนนความรู้มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอน

แบบบรรยายตามปกติ	 และผู้เรียนทั้งสองกลุ่มที่ได้รับการ

สอนแบบเชิงรุกและแบบบรรยาย	 มีความรู้ภายหลังเรียน

มากกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้	ทั้งนี้เนื่องจากการ

เรียนรู้แบบเชิงรุกเป็นการเรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะความคิด

ระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ	 ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดจาก

การลงมอืปฏบิตั	ิผูเ้รียนได้เรยีนรู้ผ่านการปฏบิตัหิรือด�าเนนิ

กิจกรรม	 โดยความรู ้ ท่ี เ กิดข้ึนเป ็นความรู ้ ท่ี ได ้จาก

ประสบการณ์	 กระบวนการในการจัดกิจกรรม	 ท่ีได้ลงมือ

กระท�า	 และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ลงมือท�า

ไป	(Bonwell,	1991)	ครอบคลุมทั้งกิจกรรมด้านการรู้คิด	

และกิจกรรมด้านพฤติกรรม	 (Mayer,	 2004)	 ซ่ึงการวิจัย

ครั้งนี้ได้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาผู้เรียน

หลากหลายวิธี	ตั้งแต่	1)	การตั้งประเด็นค�าถามตามใบงาน

ที่มอบหมาย	 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้รู ้จักคิด	 สังเกต	 สงสัย	 

ตัง้ค�าถามอย่างมเีหตมุผีล	2)	การแสวงหาความรูด้้วยตนเอง

โดยให้ผูเ้รียนสบืค้นความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูแ้ละสารสนเทศ

ต่าง	 ๆที่เก่ียวข้อง	 และผู้สอนได้แจกเอกสารประกอบการ

สอนล่วงหน้าเพื่อให้ทบทวนความรู้ก่อนเรียน	3)	การสรุป

องค์ความรู้	โดยให้ผู้เรียนน�าความรู้และสารสนเทศที่ได้มา

คดิวเิคราะห์	สงัเคราะห์และสรปุเป็นเนือ้หา	4)	การสือ่สาร

และน�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยให้ผู้เรียนน�าองค์

ความรู้/เนื้อหาที่สรุปได้	 มาถ่ายทอดและน�าเสนอให้เพื่อน

ร่วมชั้นเรียนและครูผู้สอนเข้าใจ	 5)	 การน�าความรู้สู่การ

ปฏบิตั	ิเป็นการให้ผูเ้รยีนวเิคราะห์	สงัเคราะห์องค์ความรูท้ี่

เกี่ยวข้องจากภาคทฤษฎี	 เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ	ที่มีการ

ประยุกต์ใช้สถิติ	 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางการ

พยาบาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 ประเมินได้จาก

การน�าเสนอการวิเคราะห์วิพากษ์งานวิจัย	 จากกรณี

ตัวอย่างที่ศึกษา	 ผลที่ได้สอดคล้องกับหลักการส่งเสริมให ้

ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 จากการเรียนรู้แบบ

เชงิรกุ	ทีม่ส่ีวนประกอบทีส่�าคญั	ได้แก่	การมอีปุกรณ์เครือ่ง

มือ	 (Appealing	materials)	ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติ	

(Opportunities	for	manipulation)	ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมใน

การเลือกกิจกรรมและกลวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง	 

ผู้เรียนได้สื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่ก�าลังท�ากับผู้อื่น	ซึ่งการเรียน

รู้แบบเชิงรุกจะมีความยืดหยุ่นสูง	 สามารถปรับวิธีการใช้

กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	และท�าได้มากกว่า

การสอนแบบบรรยาย	(เยาวเรศ	ภกัดจีติร,	2557)	ประกอบ

กับการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในการศึกษาครั้งนี	้

ได้จัดกิจกรรมโดยมอบหมายให้ผู้เรียนในกลุ่ม	 ได้ร่วมกัน

เรียนรู้แบบร่วมมือ	 (Collaborative	 Learning)	 และ

วางแผนการเรียนการสอนร่วมกัน	 ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าว	

สะท้อนถึงความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน	 และน�าไป

ประยกุต์ใช้ได้จรงิ	สร้างบรรยากาศการมส่ีวนร่วม	และการ

ส่ือสารโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม	

ดงัทีก่ล่าวว่า	การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทีจ่ะกระตุน้

ให้ผู้เรยีนประสบความส�าเรจ็ในการเรยีนรู	้ควรเป็นกจิกรรม

การเรียนการสอนที่ท้าทาย	และหลากหลาย	รวมทั้งมีการ

วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน	 ทั้งในส่วนของ

เนื้อหาและกิจกรรม	 (ณัชนัน	 แก้วชัยเจริญกิจ,	 2550)	

นอกจากนี้	 การยกตัวอย่างจากชุดข้อมูลจริง	 และการ

ประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัยจริง	 ท�าให้ผู ้เรียนได้พัฒนา

ศักยภาพทางสมอง	ได้แก่	การคิด	วิเคราะห์	การแก้ปัญหา	

และการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้	โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ�านวย

ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้	 (ไชยยศ	 เรืองสุวรรณ,	

2553)	อย่างไรกต็าม	การวเิคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนคิ

วธีิการทางสถติขิัน้สงูทีว่เิคราะห์ตวัแปรพห	ุซึง่มเีนือ้หาค่อน

ข้างยากและซับซ้อน	การสรุปและน�าเสนอเนื้อหาจากการ

เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน	ในหลายประเด็นยังไม่ชัดเจน	

แสดงถึงความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องและไม่ครอบคลุม	 

ซึ่งผู ้สอนต้องให้ข้อมูลย้อนกลับและอธิบายเพิ่มเติมจน
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เข้าใจอย่างถูกต้อง	 สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบ	 Active	

learning	 ที่กล่าวถึงคุณลักษณะที่ส�าคัญประการหนึ่ง	 คือ	

ทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนรบัข้อมลูป้อนกลบั	จากการสะท้อนคิด

ได้อย่างรวดเร็ว	 (Bonwell,	 1991;	 เยาวเรศ	 ภักดีจิตร,	

2557)	

	 จะเห็นได้ว่า	 การจัดกระบวนการเรียนการสอนไม่

ว่าจะใช้การสอนรูปแบบใดก็ตาม	ภายหลังการสอนผู้เรียน

มีคะแนนความรู้เพิ่มข้ึน	 เนื่องจากได้เรียนรู้เนื้อหาต่าง	 ๆ	

ผ่านกระบวนการจดัการเรยีนการสอน	ซึง่มอีงค์ประกอบที่

เกี่ยวข้องและส�าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน	

ได้แก่	การเน้นทีผู้่เรยีนเป็นส�าคญั	ผูส้อน	กระบวนการเรยีน

การสอน	และแหล่งสนบัสนุนการเรยีนรู	้การเรยีนการสอน

ที่เหมาะสมในการเรียนรู้วิชาสถิติส�าหรับการวิจัยทางการ

พยาบาล	ที่ท�าให้ผู้เรียนมีความรู้	ความเข้าใจ	และสามารถ

วเิคราะห์	สงัเคราะห์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องจากภาคทฤษฎเีชือ่ม

โยงไปสู่การปฏิบัติ	 โดยสามารถเลือกใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์

ข้อมูลในการวิจัยทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้องและ

ครอบคลุมนั้น	 ควรใช้แนวคิดการเรียนการสอน	 Active	

learning	 ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติ

ร่วมด้วย	ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่น�าไปสู่การพัฒนาความรู้และ

ทักษะความคิดระดับสูง	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 (Bonwell,	

1991)	 สอดคล้องกับการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์

จากงานวิจัยในอดีต	ที่พบว่า	การจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้แนวคิด	Active	 learning	 ในรูปแบบ	Simulation	ใน

กระบวนการเรยีนการสอนในห้องปฏบิตักิารพยาบาล	เป็น

เทคนิควิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง	 ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 มีความเช่ือม่ันในการปฏิบัติ	 

ฝึกทักษะ	 และมีความพึงพอใจในการเรียน	 โดยมีข้อเสนอ

แนะว่าการใช้แนวคิดนี้	 ในการจัดการเรียนการสอนจะน�า

ไปสู่แนวทาง	ในการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ	Best	Practice	(Cant	

&	Cooper,	2010)

	 ผลการวิจัยที่ได้	 สอดคล้องกับแนวทางการจัดการ	

ศึกษา	ตามมาตรา	22	และมาตรา	23	ที่กล่าวถึง	การสอน

โดยพัฒนาวิธีการเรียนรู ้ทางปัญญา	 (Intellectual	

strategy)	 เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนเข้าถึงตัวความรู้	 และมีความ

ช�านาญทางทักษะในสิ่งที่เรียน	 เพราะเป็นการสอนที่มุ่งให้

ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง	 สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมี

เหตุผล	 มีกระบวนการท�างาน	 และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	

โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา	ให้ค�าแนะน�า	และกระตุ้นให้ผู้เรียน

ได้เรยีนรูเ้ตม็ศกัยภาพ	(กรมวชิาการ	กระทรวงศกึษาธิการ,	

2554;	สุวิทย์	มูลค�า	และคณะ,	2554)	และสอดคล้องกับ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ที่

กล่าวถึงความจ�าเป็นในการส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการ

เรียนรู ้	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	 2551	 ให้ได้คุณภาพ	 ในผลผลิตที่ดีและเกิด

ผลลัพธ์ในเป้าหมายการขบัเคล่ือนประเทศโมเดล	Thailand	

4.0	ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้	Active	Learning	ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	(นัตยา	หล้าทูนธีรกุล,	2560)	เพื่อให้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้ของผู้เรียน	 สอดคล้องตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน	5	ด้าน	โดย

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม	

ความรู	้ทกัษะทางปัญญา	ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและ

ความรับผิดชอบ	 และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข	

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2552,	2552)	

ข้อเสนอแนะ

 1.	 ในการพัฒนารูปแบบการสอนที่เหมาะสม	 

ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีแก่ผู ้เรียน	 และสอดคล้องกับ

กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ควรน�านวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 โดยมีการเตรียม

ความพร้อมในทกุองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ผูเ้รยีน	ผูส้อน	

กระบวนการเรียนการสอน	และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้	

ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดและเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ	 หรือ

การด�าเนินกิจกรรม	 ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้	 ที่หลาก

หลายวิธี	ภายใต้บทบาทของครูผู้สอนที่เป็นผู้อ�านวยความ

สะดวกในการเรยีนรู	้(Learning	facilitator)	เป็นทีป่รกึษา	
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ให้ค�าแนะน�า	 และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ	

โดยสามารถน�าแนวคิด	Active	learning	ไปประยุกต์ใช้ใน

การเรียนการสอนทุกรายวิชา

	 2.		ควรท�าการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาเปรียบ

เทยีบรปูแบบการเรยีนการสอนทีใ่ช้แนวคดิหรอืเทคนคิการ

เรียนการสอนที่แตกต่างกัน	 โดยวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนที่หลากหลาย	ได้แก่	ความรู้	เจตคติ	ทักษะความคิด

ระดบัสงู	ทกัษะการปฏบิตั	ิความเช่ือมัน่ในตนเอง	และความ

พึงพอใจในการเรียน	เป็นต้น	เพื่อท�าการพิสูจน์ใน	เชิงเหตุ

และผล	 (Causality)	 อย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ	 

ถึงประสิทธิภาพของเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง	ๆ	ในการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป
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การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและการเลี่ยนแปลง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

Development of Analytical Thinking and Leaning Achievements in 

Sciences Entitled “Earth and Changes” by Using the Packages of Skilled 

Practice with STAD Cooperative Learning for Eighth Grade Students

ภัทรวรรณ	วิทาโน1,	สมปอง	ศรีกัลยา2,	สมาน	เอกพิมพ์3

Pattawan	Vitano1,	Sompong	Srikallya2,	Saman	Ekphim3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่	1)	พฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ชดุฝึกทกัษะร่วมกบัการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ท่ีมีประสิทธิภาพ	 (E
1
/E

2
)	 ตามเกณฑ์	 80/80	 2)	 ศึกษาดัชนีประสิทธิผล	 ของชุดฝึกทักษะ 

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	และ	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียน	4)	 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน	กลุ่มตัวอย่างได้แก่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2/8	 โรงเรียนสารคามพิทยาคม	 จ�านวน	 50	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 

1)	แผนการจดัการเรยีนรู	้จ�านวน	6	แผน	เวลาเรยีน	18	ชัว่โมง	2)	ชดุฝึกทกัษะการวเิคราะห์	3)	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน	ชนดิเลอืกตอบ	จ�านวน	30	ข้อ	และ	4)	แบบทดสอบวดัความสามารถการคดิวเิคราะห์	ชนดิเลือกตอบจ�านวน	

30	ข้อ	สถิติที่ใช้	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	t-test	(Dependent	Sample)	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	

STAD	 เรื่อง	 โลกและการเปลี่ยนแปลง	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	85.48/87.53	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	 (80/80)	ที่ตั้งไว้	2)	ดัชนี

ประสทิธภิาพของการจดัการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ชุดฝึกทกัษะ	ร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ	STAD	

มีค่าเท่ากับ	 0.8253	 3)	 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	และ	4)	นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.05

 ค�าส�าคัญ :	การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD,	ชุดฝึกทักษะ,	สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,	การคิดวิเคระห์,	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1	นักศึกษาสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	อาจารย์	ดร.	สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract

	 The	purpose	of	this	research	were	:	1)	to	develop	learning	activities	by	using	practice	drills	

blended	with	Cooperative	Learning	:	STAD	technique	that	required	efficiency	of	80/80,	2)	to	find	out	

an	 effectiveness	 index	 of	 practice	 drills	 blended	with	 Cooperative	 Learning	 :	 STAD	 technique	 

3)	to	compare	learning	achievement	between	before	and	after	of	student’s	learning,	and	4)	to	compare	

the	ability	in	analytical	thinking	between	before	and	after	of	student’s	learning.	A	sample	consited	of	

50	 students	 who	 studying	 in	Mathayom	 Sueksa	 II	 group	 eight	 of	 Sarakhampittayakhom	 School.	 

The	instruments	used	in	this	research	were	1)	6	lesson	plans	with	18	hours	for	Cooperative	Learning	

:	 STAD	 technique	 2)	 practice	 drillis	 for	 analytical	 thinking	 skill	 3)	 30	 items	 of	 a	multiple	 choice	

achievement-test	4)	30	itemds	of	a	multiple	choice	analytical	thinking	test.	The	statistics	used	were	

percentage,	mean,	standard	deviation	and	t-test	(Dependent	Sample).

	 The	results	were	as	follows	:	1)	learning	activities	by	using	practice	drills	blended	with	Cooperative	

Learning	:	STAD	technique	entitled	Earth	and	changes	had	the	efficiency	of	85.48/87.53	which	met	 

the	established	requirements.	2)	the	effectiveness	index	of	a	practice	drills	blended	with	Cooperative	

Learning	:	STAD	technique	was	0.8263	3)	learning	achievement	of	students	after	learning	was	higher	

than	before	learning	at	the	.05	level	of	significance,	and	4)	analytical	thinking	after	learning	was	higher	

than	before	learning	at	the	.05	level	of	significance.

 Keywords :	STAD	Cooperative	Learning,	Packages	of	Practice	Drills,	Sciences	Learning	Content,	

Analytical	Thinking,	Learning	Achievement	

บทน�า

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2553	ก�าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการใน

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไว้ในหมวดของแนวการ

จัดการศึกษา	 มาตรา	 24	 (คณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พืน้ฐาน,	ส�านกังาน,	2552)	และ	(ชมพ	ูสจัจวาณิชย์,	2553)

ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้	 ระบุให้สถานศึกษาและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด	

การจัดการ	การเผชญิสถานการณ์	และการประยกุต์	ความรู้

มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา	 รวมท้ังจัดกิจกรรมให ้

ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง	 โดยให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	

เน้นให้นกัเรียนมคีณุลกัษณะ	ท�าได้	คดิเป็น	รกัการอ่าน	และ

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ือง	 (นายกรัฐมนตรี,	 ส�านัก,	 2553)	

โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดที่เป็นแกน

ส�าคัญ	อนัประกอบด้วยทกัษะย่อย	คือ	การระบอุงค์ประกอบ

ส�าคญั	หรอืลกัษณะเฉพาะ	การจบัใจความส�าคญั	การค้นหา

แบบระบุความผิดพลาด	 ทักษะการสังเกต	 การระบุ	 

การส�ารวจ	 การจ�าแนก	 การแยกแยะ	 การตั้งค�าถาม	 

การจดัล�าดับ	การรวบรวมข้อมลู	การเปรยีบเทยีบ	การตคีวาม	

การใช้เหตุผล	การเชื่อมโยงความสัมพันธ์	(ทิศนา	แขมมณี	

และคนอืน่	ๆ ,	2544)	ทกัษะเหล่านีเ้ป็นองค์ประกอบส�าคัญ

ของการศึกษาค้นคว้าในสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร	์ 

ซึ่งทุกคนต้องมีวิธีคิดที่ดี	จึงจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข(เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	2546	ก)
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	 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	

2551	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 มุ่งหวังให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู ้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเช่ือมโยงความรู ้ กับ

กระบวนการ	 มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู	้

โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู ้และแก้ไข

ปัญหาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้	มีการลงมือปฏิบัติ

จริง	ถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลา	10	ปี	ที่ผ่านมาการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้ด�าเนินการ 

ปรับเปลี่ยนให้ทันกับสังคมยุคปัจจุบันแล้วก็ตามกลับ 

พบว่า	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ในช่วงระหว่างปีการศึกษา	 2555-

2556	 ของประเทศไทยต�่าลง	 (คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน,	ส�านักงาน,	2552)	และจากผลการประเมินผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ของ

นักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที	่4	และมธัยมศกึษาปีที	่2	

(Trends	in	International	Mathematics	and	Science	

Study	 :	 TIMSS-2011)	 ซ่ึงได้ด�าเนินการภายใต้สมาคม 

การประเมินผลนานาชาติ	 IEA	 (The	 International	

Association	 for	 the	 Evaluation	 Achievement)	 

จัดประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ในช่วง

ระหว่างปี	 2552-2555	 ผลการประเมินพบว่า	 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์	 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี	 25	

จาก	45	ประเทศ	คะแนนเฉลี่ย	471	ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ย

นานาชาติ	 ซึ่งอยู่ที่	 500	 คะแนน	 (ศุทธินี	 นฤภัย,	 2554)	

นอกจากนี้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา	 มาตรฐานที่	 4	 ด้านผู้เรียน

ก�าหนดให้ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

คิดสังเคราะห์	 มีวิจารณญาณ	 มีความคิดสร้างสรรค์	 

คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์	 และจากผลการประเมินการ

จดัการศกึษาของ	(ส�านกังานวชิาการและมาตรฐานทางการ

ศกึษา,	2554)	พบว่าปัญหาด้านการคดิวเิคราะห์	เป็นปัญหา

ของเดก็ไทยทีต้่องแก้ไขอย่างเร่งด่วน	การจดัการเรยีนรูก้ลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระท่ีพัฒนาทักษะ

การคิดของผู้เรียน	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา

หาความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง	ๆ	อย่างเป็นระบบ

	 โรงเรียนสารคามพิทยาคม	 เป็นโรงเรียนมัธยม

ประจ�าจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ	 ที่ได้รับความนิยมจาก 

ผู้ปกครองในการส่งบตุรหลานของตนเอง	เข้ามาศกึษาอย่าง

กว้างขวาง	 จึงท�าให้มีนักเรียนที่หลากหลายและคละความ

สามารถ	ดงันัน้ความแตกต่างของแต่ละบคุคลทางโรงเรยีน

จึงมีการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	

แต่ละระดับชั้นที่แตกต่างกัน	โดยแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	

กลุ ่มนักเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา

อังกฤษ	 (English	 Program)	 จ�านวน	 2	 ห้องเรียน	 กลุ่ม

นักเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทย์-คณิต	

จ�านวน	 2	 ห้องเรียน	 และกลุ่มนักเรียนที่จัดการเรียนการ

สอนตามปกติจ�านวน	 12	 ห้องเรียนเป็นกลุ่มที่มีจ�านวน

นักเรียนมากที่สุด	 ซ่ึงจากการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรยีนสารคามพทิยาคมทีผ่่านมา	มปัีญหาด้านผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 จากการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ระดับเขตพื้นท่ีการ

ศึกษา	หรือการสอบ	LAS	(Local	Assessment	System)	

พบว่า	ผลการทดสอบนักเรียนส่วนใหญ่คะแนนเฉลี่ยลดลง	

และจากผลการประเมนิคณุภาพการศกึษา	(รอบสาม)	โดย	

สมศ.	 (รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	

(องค์การมหาชน),	ส�านักงาน,	2554)	ด้านคุณภาพผู้เรียน	

มาตรฐานที่	4	ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็น

ระบบ	 คิดสร้างสรรค์	 ตัดสินใจ	 แก้ปัญหาได้อย่างมีสต	ิ 

สมเหตผุล	ได้ระดบัคุณภาพพอใช้	ทีเ่ป็นเช่นนี	้เนือ่งจากการ

จดัการเรยีนการสอนยงัไม่เน้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เท่าที่

ควร	 เพราะนักเรียนยังขาดการปฏิบัติจริงในบางส่วน	 

จงึท�าให้นกัเรียนขาดการคดิวเิคราะห์จากการเรยีนรูโ้ดยตรง	

ขาดการสงัเคราะห์ท�าให้นกัเรยีนตคีวามจากปัญหาทีพ่บใน

การเรยีนรูค้ลาดเคลือ่นหรอืไม่ถกูต้อง	ส่งผลให้นกัเรียนขาด

การใฝ่รู ้ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ือง	 เพราะขาดคุณลักษณะ	 

การคิดเป็น	ท�าเป็นในบางส่วน	ดังนั้น	ครูผู้สอนควรมีการ

ให้นักเรียนได้มีการฝึกการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้จริง	
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เช่น	การใช้ชดุฝึกทกัษะเข้าไปในกระบวนการเรยีนการสอน	

เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด	ที่ได้จากการเรียนรู้โดยตรง

	 การพัฒนาการเรียนการสอน	 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ	

เป็นอกีวธิหีนึง่ทีส่ามารถน�ามาใช้ฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์

ได้	ซึ่งแบบฝึกทักษะ	เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน	ที่จะท�าให้

นักเรียนท�าให้ส�าเร็จผลท่ีได้เป็นอย่างไร	 ในอดีตแบบฝึก 

ถกูมองว่าเป็นการบ้าน	ปัจจุบนัเป็นงานทีท่�าในช้ันเรยีนหรอื

ทีบ้่าน	เป็นบทเรยีนทีต้่องฝึกและเรยีนรู	้เป็นโครงการทีต้่อง

ท�าให้เสร็จ	เป็นค�าถามที่ต้องตอบ	หรือทบทวนการเรียนที่

ผ่านมา	(ชาญชัย	อาจณิสมาจาร,	2540)	โดยแบบฝึกมคีวาม

ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการเรียนทักษะทางภาษามาก	เพราะ

จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งข้ึนสามารถจดจ�า

เนื้อหาในบทเรียน	และค�าศัพท์ต่าง	ๆ	ให้คงทน	ท�าให้เกิด

ความสนกุสนานในขณะเรยีน	ทราบความก้าวหน้าของตนเอง	

สามารถน�าแบบฝึกมาทบทวนเนื้อหาเดิมด้วยตนเองได้	 

น�ามาวดัผลการเรยีนหลงัจากทีเ่รยีนแล้ว	ตลอดจนสามารถ

ทราบข้อบกพร่องของนักเรียน	และน�าไปปรับปรุงแก้ไขได้

ทันท่วงที	ซึ่งจะมีผลท�าให้ครูประหยัดเวลา	ค่าใช้จ่าย	และ

ลดภาระได้มาก	ท�าให้นกัเรยีนสามารถน�าภาษาไปใช้สือ่สาร

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ	ดงันัน้แบบฝึกทกัษะ	จงึเป็นสือ่การ

เรียนและเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนา

ทกัษะการคดิวเิคราะห์	เพือ่ให้เกดิความช�านาญสามารถคดิ

วเิคราะห์แก้ปัญหาในชีวติประจ�าวนั	ซึง่วธิกีารจดัการเรยีน

รูท้ีจ่ะใช้	ประกอบแบบฝึกทกัษะคอื	การจดัการเรยีนรูแ้บบ	

STAD	เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบหนึง่	ทีม่ชีือ่เตม็

ว่า	Student	Teams	Achievement	Divisions	เป็นการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ซ่ึงก�าหนดให้นักเรียนที่มี

ความสามารถแตกต่างกันท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม	 ๆ	 ละ	 

4-5	คน	ซึง่ประกอบด้วย	นกัเรยีนทีเ่รยีนเก่ง	1	คน	นกัเรยีน

ที่เรียนปานกลาง	2-3	คน	และนักเรียนที่เรียนอ่อน	1	คน	

โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจผู ้เรียนให้กระตือรือร้นกล้า

แสดงออกและช่วยเหลือกันในการท�าความเข้าใจเนื้อหา 

นั้น	ๆ	อย่างแท้จริง	 (ชยาภรณ์	พณิพาทย์,	2542)	ซึ่งการ

สอนแบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ 

ผู้เรียนมีความสามารถเฉพาะตัวและศักยภาพในตนเอง 

และร่วมมือแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ให้บรรลุผลส�าเร็จ	โดยสมาชิก

ในกลุ่มตระหนักว่าแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม	 ทั้งนี้

นักเรียนจะรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองที่เพิ่มขึ้น	 เพราะว่า

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกกลุ่ม	นักเรียนได้พูดคุย

กินเป็นการช่วยให้นักเรียนและเพื่อเข้าใจปัญหาชัดเจน 

ยิ่งขึ้น	 ส�าหรับทบทวนบทบาทครูที่จะเปลี่ยนแปลงไป

เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยให้นกัเรยีนค้นหา

ความรู้ได้	(Slavin,	Robert	E,	1995)

	 ดงันัน้	จากการศึกษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กับรูปแบบการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค	

STAD	 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า	 รูปแบบการสอนด้วยวิธีการ

เรยีนแบบร่วมมอืเทคนคิ	STAD	น่าจะเป็นวธิทีีช่่วยให้ผูเ้รยีน

เกิดความรู้และความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น	

โดยเฉพาะเรื่อง	 โลกและการเปล่ียนแปลง	 ซ่ึงเป็นเน้ือหา

เกีย่วกบัโครงสร้างภายในของโลก	กระบวนการเปลีย่นแปลง

ทีเ่กดิขึน้บนเปลอืกโลก	ซึง่จะช่วยให้นกัเรยีนท�าความเข้าใจ

ได้ง่ายขึน้	อนัจะท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

สงูขึน้ได้	ดงันัน้	ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัจงึน�าเทคนคิดงักล่าว

มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการคิด

วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่องโลกและการ

เปลี่ยนแปลง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยม	

ศึกษาปีที่	 2	 โดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	 เพื่อพัฒนาผู้เรียน	 ให้มีความ

สามารถในการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้ชุดฝึก

ทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

	 2.		เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการ

เรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	

	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ก่อนเรียนและหลังเรียน	โดย

ใช้ชดุฝึกทกัษะร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ	

STAD

	 4.	 	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ก่อนและหลัง

เรยีน	โดยใช้ชดุฝึกทกัษะร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วม

มือเทคนิค	STAD

สมมุติฐานการวิจัย

	 1.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่เรียนโดยใช้ชุด

ฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค	

STAD	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

	 2.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่เรียนโดยใช้ชุด

ฝึกทกัษะร่วมกบัการจดัเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ	STAD	มี

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์หลกัเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้เป็นนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที	่2	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2557	โรงเรยีน

สารคามพิทยาคม	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	26	จ�านวน	12	ห้องเรียน	รวม	600	คน

	 2.	 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้เป็นนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/8	โรงเรียนสารคามพิทยาคม	จ�านวน	

50	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	 Random	

Sampling)

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวจิยัคร้ังนีเ้ป็นการวจิยัเชงิทดลอง	โดยมีรปูแบบ

การทดลอง	 (Experimental	 Design)	 ชนิดกลุ่มเดียว

ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง	One	Group,	Pretest-

Posttest	Design	(พวงรัตน์	ทวีรัตน์,	2540)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี	4	ชนิด	ดังนี้	

	 1.		แผนการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค	

STAD	จ�านวน	6	แผน	รวมเวลา	18	ชั่วโมง

	 2.		ชดุฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์	เรือ่ง	โลกและการ

เปลี่ยนแปลง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยม	

ศึกษาปีที่	2	จ�านวน	6	ชุด

	 3.		แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 

ก่อนเรียนและหลังเรียน	 เรื่อง	 โลกและการเปลี่ยนแปลง	

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	

แบบปรนัย	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ

	 4.		แบบวดัความสามารถการคิดวเิคราะห์ก่อนเรยีน

และหลังเรียน	 เรื่อง	 โลกและการเปล่ียนแปลง	 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 แบบปรนัย	 

4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ

การเก็บรวมรวมข้อมูล 

	 1.		สุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี	ที่	2	โรงเรียนสาร

คามพิทยาคม	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม	

ศกึษา	เขต	26	ซึง่ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่	ได้นกัเรยีนห้อง	

2/8	เป็นกลุ่มตัวอย่าง

	 2.	 ด�าเนินการชี้แจงให้นักเรียนรับรู้จุดประสงค์ใน

การเรยีนรูแ้ละแนะน�าขัน้ตอนการท�ากจิกรรมตามบทบาท

นักเรียนในการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

		 3.	 ทดสอบก่อนเรยีน	(Pretest)	ตามแบบวดัความ

สามารถการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	เรื่อง	โลกและการเปลี่ยนแปลง	ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้น	ซึ่งผ่านกระบวนการหาคุณภาพมาแล้ว	ไปทดลองกลุ่ม

ตัวอย่างก่อนสอน	จ�านวน	1	ชั่วโมง	ตรวจให้คะแนนแล้ว

เก็บข้อมูลไว้

	 4.		ด�าเนนิการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุฝึกทกัษะการ

คิดวิเคราะห์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	

STAD	 เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง	จ�านวน	6	ชุด	 โดย 

ผูว้จิยั	สปัดาห์ละ	3	ชัว่โมง	รวม	18	ชัว่โมง	และตรวจชดุฝึก

ทักษะท้ายกิจกรรมในแต่ละชุดฝึก	 แล้วแจ้งผลให้นักเรียน

ทราบ	จากนั้นเก็บคะแนนไว้วิเคราะห์ผล
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	 5.	 เมื่อสิ้นสุดการเรียนใช้เวลาตามก�าหนดแล้วจึง

ทดสอบหลงัเรียน	(Posttest)	1	ชัว่โมง	ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ

ชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน	ตรวจผลการทดสอบ	

แล้วน�าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์	 โดยวิธีการทางสถิติเพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน

	 6.	 น�าคะแนนจากการท�าชดุฝึกทกัษะท้ายกจิกรรม

ของชุดฝึกและจากการท�าแบบทดสอบก่อนเรียน	และหลัง

เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์	 เรื่อง	 โลกและการ

เปลี่ยนแปลง	มาวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์จริง

	 7.	 น�าคะแนนการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้ชดุฝึกทกัษะร่วมกบั

การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมือเทคนคิ	STAD	มาศกึษาความ

สัมพันธ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ

เรยีนรูโ้ดยใช้ชดุฝึกทกัษะร่วมกบัการจัดการเรยีนรูแ้บบร่วม

มือเทคนิค	STAD	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์	เรือ่ง	โลกและการเปลีย่นแปลง	

โดยหาความสมัพันธ์ระหว่างคะแนนทีไ่ด้จากการท�ากิจกรรม

ในชุดฝึกทักษะระหว่างเรียนท้ังหมดของนักเรียน	 กับ

คะแนนทดสอบหลงัเรยีน	E
1
/E

2
	โดยใช้สถติพิืน้ฐานคอื	ร้อย

ละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	โดยคิดเป็นร้อย

ละจากนั้นน�าผลที่ได้มาเทียบเกณฑ์	80/80	ที่ผู้วิจัยตั้งไว้

	 2.	 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	 เร่ือง	

โลกและการเปลีย่นแปลง	ตามวิธขีอง	กดูแมนและชไนเดอร์

	 3.	 วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ก่อนเรียนและหลัง

เรียน	เรื่อง	โลกและการเปลี่ยนแปลง

	 4.	 วเิคราะห์เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ก่อนเรียน

และหลังเรียน	เรื่อง	โลกและการเปลี่ยนแปลง

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยมีดังนี้

	 1.	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	 เร่ือง	

โลกและการเปลี่ยนแปลง	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	2	มีประสิทธิภาพ	(E
1
/E

2
)	เท่ากับ	85.48/87.53

	 2.	 ดัชนีประสิทธิภาพของการจัดการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูโ้ดยใช้ชดุฝึกทกัษะ	ร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ

ร่วมมือเทคนิค	STAD	มีค่าเท่ากับ	0.8253

	 3.	 นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดฝึกทักษะร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	เรื่อง	โลกและการ

เปล่ียนแปลง	 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน	อย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั	.05

	 4.	 นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดฝึกทักษะร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	เรื่องโลกและการ

เปลี่ยนแปลง	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	 เร่ือง	

โลกและการเปล่ียนแปลง	ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที	่2	

มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 85.48/87.53	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	

80/80	 ที่ตั้งไว้	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า	

เป็นการจัดการเรียนรู้และชุดฝึกทักษะร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้

หลักการและแนวคิดของ	 (สุจริต	 เพียรชอบ	 และสายใจ	 

อินทรัมพรรย์,	2536)	ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยา

และทฤษฎีการเรียนรู้ดังนี้คือ	1)	สิ่งใดก็ตามที่มีการฝึกหัด

หรอืกระท�าบ่อย	ๆ 	ยิง่ท�าให้ผูฝึ้กคล่องแคล่ว	สามารถท�าได้ด	ี

และเกิดทักษะเพิ่มขึ้น	2)	ความแตกต่างระหว่างบุคคล	ครู

ควรสร้างแบบฝึกให้ให้เหมาะสมกับความรู้	 ความถนัด	

ความสามารถและความสนใจที่แตกต่างกันของนักเรียน	 
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3)	การจงูใจผูเ้รียน	จดัแบบฝึกจากง่ายไปหายาก	เพือ่ดงึดดู

ความสนใจของผู้เรียน	 เป็นการกระตุ้นให้ติดตามต่อไป	 

4)	น�าสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตและการเรียนรู้มาให้ผู้เรียน

ได้ทดลองท�าภาษาที่ใช้พูด	 ใช้เขียนในชีวิตประจ�าวัน	 

การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ	STAD	ซึง่เป็นเทคนคิ

การเรยีนแบบร่วมมือเป็นเทคนคิทีช่่วยพฒันาผูเ้รยีนท้ังด้าน	

สติปัญญา	 ให้เกิดการเรียนรู้จนบรรลุถึงขีดความสามารถ

สูงสุดได้	โดยมีเพื่อนในวัยเดียวกัน	กลุ่มเดียวกันเป็นผู้คอย

แนะน�าหรือช่วยเหลือทั้งนี้เนื่องจากผู ้เรียนที่อยู ่ในวัย

เดยีวกนั	ย่อมจะมกีารใช้ภาษาสือ่สารทีเ่ข้าใจกนัง่ายกว่าครู

ผู้สอนซึ่งการเรียนการสอนแบบร่วมมือมีหลักที่ผู้สอนต้อง

ค�านึงถึงอยู่	3	ประการ	คือ	1)	มีรางวัลหรือเป้าหมายของ

กลุม่	2)	ความหมายของแต่ละบคุคลในกลุม่	และ	3)	สมาชกิ

ในกลุม่มโีอกาสในการช่วยเหลอืให้กลุม่ประสบผลส�าเรจ็ได้

เท่าเทียมกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 (เถวียน	 

ดงเรอืงศรี,	2553)	ทีพ่บว่า	ประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะ

การคดิวเิคราะห์	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	6	มีค่าเท่ากับ	86.46/85.00	ซึ่งมีประสิทธิภาพ

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

(ชมพู	 สัจจวาณิชย์,	 2553)	 ที่พบว่า	 ประสิทธิภาพของ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 STAD	 โดยใช้

ชุดการเรียน	 เรื่อง	 บรรยากาศ	 ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยม	

ศึกษาปีที่	1	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ	84.50/83.94	

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	(สุนิกุล	พลกุล,

2553)	ทีพ่บว่า	ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 STAD	 โดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูป	

เรือ่งปรากฏการของโลกและเทคโนโลยใีนอวกาศ	กลุม่สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	6	มีประสิทธิภาพ	87.08/86.48	

	 2.	 ดัชนีประสิทธิภาพของการจัดการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับ

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	เรื่อง	โลกและ

การเปลีย่นแปลง	มค่ีาเท่ากบั	0.8263	คดิเป็นร้อยละ	82.63	

ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี	้อาจเป็นเพราะว่า	การจดักจิกรรม

การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	 เรื่อง	 โลกและการ

เปล่ียนแปลง	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 เป็นการ

จดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้	โดยครมูบีทบาทเป็นผูชี้แ้นะและ

นักเรียนเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้	 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

เป็นสื่อในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียน 

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์โดยตรง	จากการท�างานด้วยกระบวน	

การกลุ่ม	 มีการลงมือปฏิบัติและค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง

ครบทุกขั้นตอน	 จนนักเรียนได้ชิ้นงานจากการปฏิบัติจริง	

ซึง่สอดคล้องกับ	(บญุครอง	ศรนีวล,	2543)	กล่าวถงึ	การเรียน

แบบร่วมมือกันเรียนรู้ว่า	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

การเรียนเป็นกลุ่ม	 เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการ

เรียนรู้และตระหนักถึงความส�าคัญของตนเอง	 ในการช่วย

ให้กลุ่มประสบผลส�าเร็จ	รวมทั้งการฝึกทักษะทางสังคมให้

เกิดกับผู้เรียนอีกด้วย	และสอดคล้องกับ	(ทิศนา	แขมมณี,

2534)	 กล่าวว่า	 การเรียนรู้แบบร่วมมือคือ	 การเรียนที่มี

วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่ศึกษาอย่าง

มากที่สุด	 โดยอาศัยการร่วมมือกันช่วยเหลือกันและแลก

เปลี่ยนความรู้กัน	ระหว่างผู้กลุ่มผู้เรียนด้วยกัน	ความแตก

ต่างของรูปแบบแต่ละรูปแบบจะอยู่ที่เทคนิคในการศึกษา	

เนื้อหาสาระและวิธีการเสริมแรงและการให้รางวัลเป็น

ประการส�าคัญ	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 (ชมพู	 

สจัจวาณชิย์,	2553)	ทีพ่บว่า	ดชันปีระสทิธผิลของกจิกรรม

การเรยีนรูแ้บบกลุม่ร่วมมอืเทคนิค	STAD	โดยใช้ชดุการเรียน	

เร่ือง	 บรรยากาศ	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 

มีค่าเท่ากับ	0.7032

	 3.		นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ทีเ่รยีนด้วยชดุฝึก

ทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	

เรื่อง	 โลกและการเปล่ียนแปลง	 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ้

ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า	 กิจกรรมการ

เรียนรู ้ที่ผู ้วิจัยสร้างมีความเหมาะสมกับผู ้เรียน	 สภาพ

แวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่	 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
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เทคนิค	 STAD	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 

ซึ่งก�าหนดให้นักเรียนทีมีความสามารถแตกต่างกัน	ท�างาน

ร่วมกนัเป็นกลุม่	ๆ 	ละ	4-5	คน	นกัเรยีนทกุคนต่างกพ็ยายาม

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 เพราะคะแนนของสมาชิกในกลุ่ม

ทุกคน	จะถูกน�าไปแปลงเป็นคะแนนของกลุ่มโดยใช้ระบบ

กลุ ่มสัมฤทธิ์	 โดยนักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะทางสังคม	 

มเีพือ่นร่วมกลุม่และเรยีนรูว้ธิกีารท�างานเป็นกลุม่	ซึง่จะเป็น

ประโยชน์มากเมื่อเข้าสู่ระบบการท�างานอันแท้จริง	 ซ่ึงมี 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้ดังนี้	 1)	 ขั้นน�าเสนอเนื้อหา	 

โดยการทบทวนพื้นฐานความรู้เดิมจากน้ันครูสอนเน้ือหา

ใหม่กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น	2)	ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม	

โดยนกัเรยีนในกลุม่	4-5	คน	ร่วมกันศกึษากลุม่ย่อยนกัเรยีน

เก่งจะอธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซ่ึงกันและ

กนัในการท�ากจิกรรม	3)	ขัน้ทดสอบย่อย	นกัเรยีนแต่ละคน

จะท�าแบบทดสอบย่อยด้วยตนเอง	ไม่มกีารช่วยเหลอืกนั	4)	

คิดคะแนนความก้าวหน้าแต่ละคน	 และของกลุ่มย่อย	 ครู

ตรวจสอบผลการสอบของนักเรียน	 โดยคะแนนท่ีนักเรียน

ท�าได้ในการทดสอบจะถือเป็นคะแนนรายบุคคล	 แล้วน�า

คะแนนรายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนนกลุ่ม	 5)	 ชมเชย	

ยกย่อง	 บุคคลหรือกลุ่มท่ีมีคะแนนยอดเย่ียม	 นักเรียนคน

ใดท�าคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อน	 จะได้รับค�าชมเชยเป็นราย

บุคคล	 และกลุ่มใดท�าคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อนจะได้รับค�า

ชมเชยทั้งกลุ่ม	 ซึ่งส่วนแบบฝึกทักษะมีกิจกรรมฝึกทักษะ

การคิดวิเคราะห์	 ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 เพื่อพัฒนาความสามารถ

ทางการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่2	จาก

สาระการเรยีนรูแ้กนกลางสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์โดย

ครอบคลมุเนือ้หาในหน่วยที	่6	เรือ่ง	โลกและการเปลีย่นแปลง	

จ�านวน	 6	 ชุด	 และแต่ละชุดประกอบด้วย	 จุดประสงค์	 

ใบความรู้	กิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์	3	ด้าน	และ

แบบทดสอบย่อย	 สอดคล้องกับ	 (ศุทธินี	 นฤภัย,	 2554)	 

ที่พบว่า	 นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสมการ

และการแก้สมการด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่ง

กลุ่มผลสัมฤทธิ์	(STAD)	มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	 .05	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ(Stephen	

Tharrell,	 2008)	 ที่พบว่า	 นักเรียนที่สามารถผสมผสาน 

ข้อเท็จจริงของข้อมูลด้วยขั้นตอนและทักษะในการคิด

วิเคราะห์ท�าให้มีลักษณะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ก�าหนด

มาก	 ขณะนักเรียนที่ขาดทักษะในการคิดจะมีการผสาน

ความคิดข้อเท็จจริงของข้อมูลได้ยากกว่า

	 4.	 นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่2	ทีเ่รยีนด้วยชดุฝึก

ทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	

เรือ่ง	โลกและการเปลีย่นแปลงมกีารคดิวเิคราะห์หลงัเรยีน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

สอดคล้องกบัสมมตุฐิานทีต้ั่งไว้	ผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้าจ

เป็นเพราะว่า	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่เรียนด้วยชุด

ฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค	

STAD	ท�าให้นกัเรยีนได้เรยีนรู	้ท�ากจิกรรมร่วมกนั	และร่วม

กันศึกษาค้นคว้างานของกลุ่มโดยใช้แบบฝึกทักษะและ

ปฏิบัติงานเพื่อความส�าเร็จ	 โดยมีครูเป็นผู้ก�ากับ	 ควบคุม	

ด�าเนินการให้ค�าปรึกษา	 ชี้แนะ	 ช่วยเหลือ	 ให้ก�าลังใจ 

เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนคิดอยากรู้อยากเห็น	 และ 

สืบเสาะหาความรู ้จากการถามค�าถาม	 พยายามค้นหา 

ค�าตอบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านกระบวน	

การคิดและปฏิบัติ	 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น

เครื่องมือรวมทั้งครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับนักเรียน	 

และสร้างบรรยากาศการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	 

ที่เอื้อให้ผู้เรียนร่วมมือกันท�างานอย่างอิสระ	สอดคล้องกับ	 

(รัศมี	ปทุมมา,	2550)	ที่พบว่า	นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบ

ฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์	มผีลสมัฤทธิด้์านการคดิวเิคราะห์

หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั	.01	และ

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 (ลดาวัลย	์ 

ดาวศรประศาสน์,	2554)	ที่พบว่า	ผลการวัดทักษะการคิด

วิเคราะห์หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

ประกอบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื	หลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
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ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.  ข้อเสนอแนะ

	 	 1.1	 การจดักจิกรรมกลุม่ในวนัแรก	ๆ 	นกัเรยีน

อาจยงัไม่สามารถร่วมมอืกนัเรยีนรูไ้ด้ดนีกั	ครผููส้อนจะต้อง

คอยให้ค�าแนะน�า	 ใช้รางวัลและผลส�าเร็จของกลุ่มเป็นแรง

เสริมทีจ่ะกระตุน้ให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูร่้วมกนั	การเรยีน

โดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค	

STAD	มจี�านวน	6	ชดุ	มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย	อาจยดืหยุน่

เวลาได้ตามความเหมาะสมมอบหมายงานนอกเวลาเรียน	

และก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามชดุฝึกทกัษะ	ครคูวร

วางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนท�าการสอน	 เช่น	 

การจัดเตรียมกิจกรรม	สภาพแวดล้อม	วัสดุ	อุปกรณ์	และ

สือ่การเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมเพยีงพอกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

และอธิบายการใช้สื่อการเรียนให้ชัดเจนเพ่ือจะได้ทันเวลา

ที่ก�าหนด

	 	 1.2	 ในการจัดการเรียนรู้ตามชุดฝึกทักษะ	ครู

ควรให้ความส�าคญักบันกัเรยีนเท่า	ๆ กนั	โดยจดักจิกรรมให้

ผูเ้รียนทกุคนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองทีแ่ตก

ต่างกัน	 ใช้วิธีการให้คนเก่งยอมรับคนอ่อนหรือปานกลาง	

ท�าให้คนอ่อนเกดิความมัน่ใจและเหน็คณุค่าของตนเอง	โดย

ครูคอยให้ก�าลังใจและเป็นที่ปรึกษาที่ดี	 รวมทั้งครูควร

กระตุน้ให้ผูเ้รยีนแต่ละคนมโีอกาสแสดงบทบาทในการเรยีน

ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน	 ให้ครอบคลุมและเหมาะสม 

อย่างหลากหลาย

	 	 1.3	 ครูควรศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนทุกคน	อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องในทุกกิจกรรม

การเรียนรู้	เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา	ส่งเสริม	หรือ

แก้ไขและช่วยเหลือนกัเรียนทีม่ปัีญหา	และครูควรสรปุและ

ประเมินผลตามเครื่องมือที่ก�าหนดในแผนการจัดการเรียน

รู้และแจ้งให้นักเรียนได้ทราบ	เพื่อนักเรียนจะได้น�าไปใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

 2.  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1	 ควรมกีารวจัิยเปรยีบเทยีบการพัฒนาการ

คิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจดัการ

เรียนรู้รูปแบบอื่น	ๆ

	 	 2.2		 ควรมกีารวจิยัโดยใช้แบบฝึกทกัษะร่วมกบั

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	เพื่อศึกษากับ

ตวัแปรอืน่	เช่น	แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน	หรอืเจตคติ

เชิงวิทยาศาสตร์เป็นต้น	
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การพัฒนาการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการศึกษาปฐมวัย

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 Development of Strategic Leadership Perception in Early Childhood 

Education of Undergraduate Students

กมลา	ล�าพูน1, สิริมา	ภิญโญอนันตพงษ์2

Kamala	Lamphun1,	Sirima	Pinyoanuntapong2

บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาที่มีความมุ่งหมายหลักเพื่อศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษา

ปฐมวยัของนกัศกึษาปรญิญาตร	ีกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาจ�านวนทัง้หมด	59	คน	เป็นนกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ปีการศึกษา	2559	ที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่	4	สุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจ�านวน	2	กลุ่ม,	

กลุ่มหนึ่งจ�านวน	 32	 คน	 ให้เป็นกลุ่มทดลองได้รับการฝึกอบรมด้วยรูปแบบ	 SPAC	 และอีกกลุ่มหนึ่งจ�านวน	 27	 คน	 

ให้เป็นกลุ่มควบคุมได้รับการเรียนตามรูปแบบปกติในรายวิชาที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยก�าหนด	 เครื่องมือที่ใช้ในการ

ศกึษาประกอบด้วยรปูแบบการฝึกอบรม	SPAC	และแบบสอบถามการรบัรูภ้าวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์ทางการศึกษาปฐมวยัของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็นส่ีด้านได้แก่การเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทั่วไป,	 การส่ือสาร,	 การมีอิทธิพล

และการจัดกลยุทธ์

	 สรปุผลการศกึษาดงันี	้1)	นกัศกึษามคีะแนนรวมและรายด้านอยูใ่นระดับปานกลางขึน้ไปและไม่พบความแตกต่าง

กันของคะแนนระหว่างนักศึกษากลุ่มที่เรียนจบจากโรงเรียนในหรือนอกเขตกรุงเทพมหานคร,	 กลุ่มที่มีแรงจูงใจของการ

มาเรียนสาขาการศึกษาปฐมวัยด้วยความต้ังใจของตนเองและท่ีมีเหตุผลอื่น	 ๆ	 และกลุ่มที่มีเกรดเฉล่ียสะสมระดับปาน

กลาง	ค่อนข้างสูงและสูง	ยกเว้นกลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปานกลางกับระดับสูงเท่านั้นที่มีคะแนนด้านการมีอิทธิพล 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 2)	 รูปแบบการฝึกอบรม	 SPAC	ที่สร้างข้ึนประกอบด้วยกระบวนการ	 

สี่ขั้นตอน	คือขั้น	S	กระตุ้น	(Stimulate)	ขั้น	P	วางแผนร่วมกัน	(Plan	together)	ขั้น	A	ลงมือปฏิบัติ	(take	Action)	 

ขัน้	C	ลงสรปุ	(Conclusion)	และเนือ้หาการฝึกอบรมภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ทางการศกึษาปฐมวยัสีด้่านได้แก่	การเป็นผูน้�า

เชิงกลยุทธ์ทั่วไป,	การสื่อสาร,	การมีอิทธิพลและการจัดกลยุทธ์	มีความเหมาะสม/ความถูกต้อง/ความเป็นประโยชน์และ

ความเป็นไปได้	อยู่ในระดับมากและนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	3)	นักศึกษาในกลุ่ม

ทดลองมีคะแนนรวมและรายด้านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีขนาด 

1	นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้	วิทยาการทางการศึกษาปฐมวัย	

	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2	รองศาสตราจารย์	ดร.	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ส่งผลของโคเฮน	(Cohen)	ในระดับมาก	และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	โดยมีขนาดส่งผล

ของโคเฮนในระดับมาก

 ค�าส�าคัญ :	การรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์,	การฝึกอบรม,	ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์,	นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย,	

ระดับปริญญาตรี

Abstract

	 This	research	is	a	developmental	research	aimed	primarily	at	studying	and	developing	strategic	

leadership	 in	 early	 childhood	 education	 of	 undergraduate	 students.	 The	 sample	 consisted	 of	 

59	students	 in	the	field	of	Early	Childhood	Education,	Faculty	of	Education.	Suan	Dusit	University	

academic	year	2016,	which	is	currently	being	studied	in	the	fifth	year,	was	randomly	grouped	into	two	

groups.	One	group	of	32	students	was	randomly	assigned	to	the	experimental	group	which	trained	in	

SPAC	model.	Another	group	of	27	students	was	assigned	to	the	control	group	which	received	regular	

schooling	in	the	areas	of	early	childhood	education.	The	tools	used	in	the	study	included	the	SPAC	

training	model	 and	 a	 questionnaire	 on	 the	 perception	 of	 strategic	 leadership	 in	 early	 childhood	

education	of	the	undergraduate	students	developed	by	the	researcher	in	four	areas:	general	strategic	

leadership,	communication,	influence	and	strategic	planning.	

	 The	results	are	summarized	as	follows:	1)	The	students	had	an	overall	and	individual	area	scores	

in	moderate	and	above.	There	was	no	difference	 in	 scores	among	 students	who	graduated	 from	 

a	school	in	or	outside	of	Bangkok,	who	were	motivated	to	attend	early	childhood	education	with	their	

own	intentions	and	other	reasons,	and	those	with	a	moderate,	relatively	high	and	high	GPA,	except	

for	those	with	moderate	and	high	GPA,	only	those	with	significant	influence	scores	were	statistically	

significant	at	the	0.05	level.	2)	The	SPAC	training	model	developed	consisted	of	a	four-step	process,	

namely	Step	S:	Stimulate,	Step	P	:	Plan	together,	Step	A	:	Action	and	Step	C	:	Conclusion	and	the	

content	of	strategic	leadership	training	in	early	childhood	education	includes	general	strategic	leadership,	

communication,	influencing	and	strategic	planning.	The	propriety/accuracy/utility	and	feasibility	were	

at	a	high	level,	and	the	students	who	received	the	training	were	very	satisfied.	3)	The	experimental	

group	students’	total	and	individual	area	scores	on	after	the	experiment	was	significantly	higher	than	

before	the	experiment	at	the	0.01	level,	with	a	large	Cohen	effect	and	those	significantly	higher	than	

control	group	at	0.01,	with	a	large	Cohen	effect.

 Keywords : Strategic	 Leadership	 Perception,	 Training,	 Strategic	 Leadership, Early	 childhood	

Education	of	undergraduate	students



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

437

บทน�า

	 การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยมีความส�าคัญ

อย่างยิ่ง	 เนื่องจากเด็กในช่วงวัยนี้อยู่ในช่วงระยะที่ส�าคัญ

ที่สุดของพัฒนาการทุกด้าน	 ทั้งทางร่างกาย	 สติปัญญา	

อารมณ์	จติใจ	สงัคม	และบคุลกิภาพ	ประสบการณ์และการ

เรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะเป็นพื้นฐานท่ีส�าคัญในการเรียนรู้

ในระดับต่อไป	นักปรัชญา	นักจิตวิทยา	และนักการศึกษา

ต่างตระหนักและมีความเห็นตรงกันว่า	 เด็กปฐมวัยเป็นวัย

ที่มีความเฉพาะและมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 ควรได้รับการ

อบรมเลี้ยงดู	การดูแลเอาใจใส่	และควรได้รับการศึกษาให้

สอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการของเด็กในวัยน้ี	

ซึ่งจะต้องมีการจัดการศึกษาให้มีความเฉพาะเหมาะสม	

และมคีวามแตกต่างไปจากการศกึษาในระดบัอืน่	ๆ 	(สริมิา	

ภญิโญอนนัตพงษ์,	2550)	และใช้เป็นแนวทางในการจดัการ

ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	 และเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อ

สร้างเสรมิให้เดก็ปฐมวยัได้เตบิโตมพีฒันาการทกุด้านอย่าง

สมดุล	 เหมาะสมกับวัย	 เป็นคนดี	 คนเก่ง	 มีความสุขและ

เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี	 มีคุณภาพต่อไป	 การจัดการศึกษา

ปฐมวัยต้องให้ความส�าคัญกับครูหรือผู้ดูแลเด็กในการน�า

หลักสูตรไปปรับใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก	

โดยใช้วิธีการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา	ค�านึง

ถึงความสนใจ	 ความต้องการและความแตกต่างของเด็ก

แต่ละคน	 เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมอย่าง

สมดุล	 ผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรง

ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้าเหมาะสมกับวัยเพ่ือให้เด็ก

เรยีนรู้ให้สามารถด�ารงชวีติประจ�าวนัได้อย่างมคุีณภาพและ

มคีวามสขุ	(ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน,	

2547)	

	 ภาวะผูน้�า	เป็นความสามารถในการสร้างความเชือ่

มั่นและให้การสนับสนุนต่อบุคคลผู้อ่ืนเพื่อด�าเนินงานให้

บรรลุเป้าหมายขององค์การ	 ผู้น�า	 (Leader)	 เป็นบุคคลที่

สามารถชักจูงผู้ตามให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง	ๆ 	ของแต่ละคน

ได้	ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	ส�าหรบัการเป็นผูน้�าทางการศกึษา

ปฐมวัยที่ท�างานกับเด็กปฐมวัยในแต่ละสถานท่ี	 ผู้น�าใน

แต่ละแห่ง	 คงต้องพิจารณาลักษณะของงานและพัฒนา

ตนเองให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จะท�างานได้เหมาะสม

กับบริบท	 ซึ่งการบริหารงานและการจัดการนับได้ว่าเป็น

หัวใจส�าคัญ	 (จีระพันธุ์	 พูลพัฒน์,	 2557)	 สร้างสมรรถนะ

ความเป็นผู้น�าในวิชาชีพการศึกษาปฐมวัยได้กลายเป็น

ประเด็นที่ส�าคัญในช่วงที่วิชาชีพนี้ต้องตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลง	ความต้องการตามบริบททางสังคม	การเมือง	

และการศึกษา	 เพื่อให้การบริการดูแลและการศึกษาเชิง

บูรณาการแก่เด็กเล็กและครอบครัว	 ที่โรงเรียนเพิ่มความ

ต้องการจ�าเป็นในการสร้างและรกัษาความเป็นผูน้�าของครู

ปฐมวัย	(Department	for	Communities,	2009)	และมี

ความคาดหวังให้ครูปฐมวัยต้องมีบทบาทให้กว้างไกลออก

ไปจากในชั้นเรียน	โดยต้องร่วมมือกับครอบครัวและชุมชน	

ในการอ�านวยความสะดวกและน�าไปสูก่ารตดัสนิใจในเรือ่ง

การให้บริการแบบครบวงจรที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของ

เด็ก	ๆ	แต่ก็เกิดประเด็นท้าทายคือความขาดแคลนของครู

วิชาชีพด้านเด็กปฐมวัยที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้น�า

และมคีวามรูเ้กีย่วกับวชิาการด้านการเรยีนรูแ้ละการพฒันา

เด็กปฐมวัยพร้อมกับทักษะที่น�าไปใช้ในทางปฏิบัติ	(Muijs,	

Aubrey,	Harris	&	Briggs,	2004)	การเปลี่ยนแปลงในภูมิ

หลังของเดก็ปฐมวยัท�าให้ต้องมกีารปรับเปลีย่นรปูแบบการ

เป็นผู้น�าให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 นอกจากนี้ความ

เข้าใจใหม่เกี่ยวกับแนวความคิดการเป็นผู้น�าซึ่งตระหนักดี

ว่าความเป็นผู ้น�าไม่ได้เป็นเพียงแค่ต�าแหน่งและความ 

รับผิดชอบเป็นสิ่งส�าคัญ	 ผู้น�าดังกล่าวจะต้องปรับเปลี่ยน

การปฏบิติัและตอบสนองต่อการเปล่ียนบรบิทและนโยบาย

เดก็ปฐมวยัอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงภาคนโยบาย

และการปฏิบตัขิองรฐั	ความเป็นผู้น�าทางการศึกษาปฐมวยั

จะต้องมกีารท�างานกบัชมุชนแห่งการเรยีนรูอ้ย่างมอือาชพี	 

มีความสัมพันธ์ที่ดี	 มีการปลูกฝังและมีการแบ่งปันความรู้

เหล่านี้	 ความสัมพันธ์สามารถสร้างเสริมผ่านกลยุทธ์ท่ี

พัฒนาวัฒนธรรมของการท�างานร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะ

บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่รวบรวมความร่วมมือของ

ชุมชน	 องค์ประกอบเพิ่มเติมของความซับซ้อนส�าหรับครู
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ปฐมวยัคอืการขาดความชดัเจนในค�าอธบิายทีเ่หมาะสมกบั

บทบาทและความรับผิดชอบเกี่ยวกับภาวะผู้น�าและความ

ขาดแคลนวรรณกรรมทีอ่ธบิายถึงความสามารถในการเป็น

ผู้น�าได้อย่างเพียงพอ	 (Campbell-Evans	 and	Others,	

2014).

	 ส�าหรับภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์	 หรือความเป็นผู้น�า

เชิงกลยุทธ์มีการให้ความหมายไว้ว่า	 หมายถึง	 “ความ

สามารถของผูน้�าในการคาดการณ์	มองภาพพจน์ในอนาคต

และรักษาความยืดหยุ่นและให้อ�านาจแก่ผู้อื่นในการสร้าง

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ตามความจ�าเป็น”	 (Hitt,	

Ireland	&	Hoskisson,	2007)	ซึง่ความเป็นผูน้�าเชงิกลยทุธ์	

มีลักษณะเป็นแบบพหุหน้าที่,	เกี่ยวข้องกับการจัดการผ่าน

ผู้อื่นและช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ได้	 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ัวโลก

ในปัจจุบัน	 (Huey,	 1994)	 ความเป็นผู ้น�าเชิงกลยุทธ์	

ต้องการความสามารถในการรองรับและรวมทั้งสภาพ

แวดล้อมทางธรุกิจภายในและภายนอกองค์กร,	และจดัการ

และมส่ีวนร่วมในการประมวลผลข้อมูลทีซ่บัซ้อน	ภาวะผูน้�า

เชิงกลยุทธ์	 หมายถึงบุคคลท่ีมีแนวความคิดเพื่อการบรรลุ

เป้าหมายขององค์การเป็นหลัก	 โดยมีระดับความคาดหวัง

สูงกว่าผู้น�าทั่ว	 ๆไปมีเงื่อนไขของการบังคับบัญชาและการ

โน้มน้าวใจที่จะน�าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์	 หรือสนับสนุน

องค์การในภาพรวม	เป็นแบบของผู้น�าที่ให้ความส�าคัญต่อ

ประสิทธิผลขององค์การ	 โดยการใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์	

เป็นกระบวนการด�าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชนะคู่

แข่งขันระหว่างองค์การกับบริบทแวดล้อม	 จึงเป็นรูปแบบ

ของการบริหารอย่างมปีระสทิธผิล	ดงัที	่ทพิาวด	ีเมฆสวรรค์	

(2545)	 ได้กล่าวถึง	 ความส�าคัญของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ในเชงิการบรหิารไว้ว่า	เป็นหวัใจความส�าเรจ็ของการท�างาน	

คือการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว	ให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง	 ทันต่อการแข่งขัน	 เป็นที่ชัดเจนว่า	 เป้า

หมายการบริหารงานคือ	 เพื่อให้องค์การคงอยู่และผู้คน

ปฏิบัติหน้าที่ที่สร้างความรุ่งเรืองที่ชัดเจนจึงต้องมีผู้น�าที่มี	

ภาวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์	ทีม่คุีณภาพ	สมรรถนะ	ทกัษะ	ความรู	้

ความสามารถ	มเีป้าหมายชดัเจนว่าจะน�าไปใช้ในทศิทางใด	

เพือ่อะไร	สือ่สารและสร้างความหมายให้กบัผูค้นทัง้ในและ

นอกองค์กรจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้	ผู้บริหารระดับสูงริเริ่ม	

เก่ียวข้อง	 มีการส่ือสาร	 สร้างความมั่นใจ	 เห็นประโยชน์	 

ผลักดันผ่านทีมแต่ที่แตกต่างกันคือ	 กลวิธี	 กระบวนการ	

เปลีย่นแปลงทีต้่องอาศยัความสามารถของผูน้�า	สร้างความ	

พร้อมการยอมรับ	 ความมีกลยุทธ์จึงเป็นปัจจัยส�าคัญของ

การปฏิรูป	 ผู้น�าคือบุคคลทีมีความส�าคัญที่สุดขององค์การ	

ซ่ึงจะประสบความส�าเร็จหรือไม่น้ันขึ้นอยู ่กับขีดความ

สามารถของผู้น�าในการก�าหนดทิศทางที่ถูกต้อง	 รวมทั้ง

ความสามารถในการสือ่ทศิทาง	และความคาดหวงัทีเ่หมาะ

สม	ผ่านความเป็นผู้น�าสู่บุคลากรทุกคนอย่างมีประสิทธิผล	

ครผูู้สอนชัน้ปฐมวยัในฐานะบคุลากรทีส่�าคัญทีสุ่ดในการน�า

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้จึงต้องมีความเป็นผู้น�ามี

ความสามารถ	มคีวามคดิสร้างสรรค์	ความกล้าเสีย่ง	ตดัสนิ

ใจเก่ง	 พร้อมท้ังมีบทบาทในการบริหารจัดการหลักสูตร

อย่างมีประสิทธิภาพเพราะครูเป็นบุคคลที่ท�าให้เด็ก

นกัเรยีนมกีารเรียนรูเ้จรญิก้าวหน้าและบรรลผุลส�าเรจ็ตาม

เป้าหมาย	โดยเป็นผู้ทีม่บีทบาทแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง

เดก็นกัเรยีนทีเ่ป็นเสมอืน	ผู้ใต้บงัคับบญัชา	(Dubrin,	1998)	

ครูผู้สอนช้ันปฐมวัยจึงควรมีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการ

ศึกษาปฐมวัยในสี่ด้าน	 คือด้านที่	 1	 มีความเป็นผู้น�าทั่วไป	

ได้แก่	1)	เป็นผูน้�าในชัน้เรยีน	2)	เป็นผูน้�าด้วยตนเอง	3)	เป็น

ผูน้�าของโปรแกรม	4)	เป็นผูน้�าของโรงเรยีน	ด้านที	่2	ความ

สามารถในการสื่อสาร	 ได้แก่	 5)	 สื่อสารไปยังพ่อแม  ่

ผู้ปกครอง	ครูอาจารย์	6)	สื่อสารจาก	พ่อแม่ผู้ปกครอง	ครู

อาจารย์	 ด้านที่	 3	 ความสามารถในการมีอิทธิพล	 ได้แก่	 

7)	 อิทธิพลที่มีต่อโรงเรียน	 8)	 อิทธิพลที่มีต่อครูใหญ่	 และ

ด้านที	่4	ความสามารถในด้านกลยุทธ์	ได้แก่	9)	การก�าหนด

ทิศทางเชิงกลยุทธ์	 10)	 การบริหารทรัพยากรในองค์กร	 

11)	 การสนับสนุนวัฒนธรรมในโรงเรียนที่มีประสิทธิผล	 

12)	การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม	

	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเป็น

หลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถด�าเนินชีวิต
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ด้วยปัญญา	 สามารถบูรณาการความรู้	 ทักษะ	 คุณธรรม

จริยธรรมแห่งวิชาชีพ	 ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนา 

ผู้เรียน	ให้เป็นคนดี	มีสติปัญญา	ความสามารถและอยู่ร่วม

กับคนอื่นได้อย่างมีความสุขรู ้เท่ากันการเปลี่ยนแปลง 

และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา	

(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,	 2560)	 หลังจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 อาชีพที่นักศึกษาสามารถประกอบได้คือ	 

(1)	 ครูปฐมวัย	 (2)	 นักวิจัยด ้านการศึกษาปฐมวัย	 

(3)	 นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย	 (4)	 ผู้จัดกิจกรรม

พัฒนาเด็กปฐมวัย	 (5)	 ผู ้บริหารสถานศึกษาและสถาน

พฒันาเดก็ปฐมวยั	(6)	ผูป้ฏบิตังิานในองค์กรอสิระเกีย่วกบั

เด็กและเยาวชน	(7)	ผู้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

ศกึษาปฐมวยั	(มหาวทิยาลยับรูพา,	2554)	ดงันัน้	นกัศกึษา

ระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยต้องมีการรับรู ้

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการศึกษาปฐมวัย	

	 การก�าหนดทศิทางของการศกึษาปฐมวยัมลีกัษณะ

การกระจายตวั	มข้ีอก�าหนดคณุสมบตัหิลากหลายอยูท่ัว่ไป

ในการท�างานและมีความซับซ้อนในการส่งเสริมความเป็น

ผูน้�าภายในครอบครวัและชุมชน	ท�าให้เกดิประเด็นท้าทาย

เพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องจัดให้การศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี	(Ortlipp,	Arthur	

&	Woodrow,	 2011)	 ท�าให้เกิดค�าถามที่ส�าคัญเกี่ยวกับ

เนื้อหาและกระบวนการของการฝึกอบรมนักศึกษาสาขา

ปฐมวัยของมหาวิทยาลัย	 ท่ีตกลงว่ามีบทบาทในการเป็น

ผู้น�าอยู่ในสาขาวิชาน้ี	 มิสตรีและซูด	 (Mistry	 &	 Sood,	

2012)	 กล่าวอ้างว่าการฝึกอบรมที่มีให้ไม่เพียงพอเป็น

เหตุผลหลักที่ท�าให้	 นักการศึกษาปฐมวัยเกิดการฝืนใจใน

การที่จะรับบทบาทภาวะผู้น�า	 ซ่ึงสอดคล้องกับความเชื่อ

ของ	 ธอร์นตัน	 (Thornton,	 2010)	 ว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่

นักการศึกษาด้านปฐมวัยจะได้รับการเตรียมตัวอย่างเป็น

ทางการส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับปริญญาตรีของพวก

เขาที่จะมีบทบาทเป็นผู้น�า	 เหตุนี้เป็นการบ่งชี้ว่าการขาด

การฝึกอบรมผู้น�าจะท�าให้ครูปฐมวัยอยู่ภายใต้การเตรียม

พร้อมรับบทบาทภาวะผู้น�านอกเสียจากว่ามหาวิทยาลัย 

ต่าง	ๆ 	จะทบทวนแนวคิดใหม่และทบทวนเนือ้หาในปัจจบุนั

ที่บรรจุไว้ในหลายรายวิชาของหลักสูตร	 นอกจากนั้นยังมี

ประเด็นท้าทายส�าคัญอื่น	เช่น	ภาวะผู้น�าที่มีประสิทธิภาพ

ในการศกึษาปฐมวยั	การฝึกอบรมผูน้�าคณุภาพและประเภท

ของการฝึกอบรมและความไม่เตม็ใจทีจ่ะมบีทบาทเป็นผูน้�า	

(Siraj-Blatchford	&	Manni,	2006)

	 จากประเด็นท้าทายที่	 สิราจ-แบลตช์ฟอร์ดและ 

แมนน	ี(Siraj-Blatchford	&	Manni,	2006)	ดงักล่าวผูว้จิยั

จงึสนใจศกึษา	“การพฒันาการรบัรูภ้าวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ใน

การศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”	 เพื่อให้

สอดคล ้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค ์ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขาครุศาสตร์และ

สาขาศึกษาศาสตร์	(หลักสูตร	5	ปี)	และอัตลักษณ์ทางการ

ศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มุ่งเน้นการผลิต

บัณฑิตให้เป็นผู้น�าที่ดี	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 มีความเข้าใจ 

ผู้อ่ืน	 มีจิตสาธารณะ	 เสียสละ	 เป็นแบบอย่างที่ดี	 และ

เป็นการสร้างพฤตกิรรม	ทีพ่งึประสงค์	ในการบรหิารจดัการ

หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป	 โดยมีค�าถามวิจัยว่า	 

1.	การรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยของ

นักศึกษาปริญญาตรีมีอยู่ในระดับใด	2.	การพัฒนา	การรับ

รู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษา

ปริญญาตรีมีรูปแบบอย่างไร	และ	3.	การฝึกอบรมด้วยรูป

แบบที่ผู้วิจัยที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนาการรับรู้ภาวะผู้น�า

เชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตรี

ได้อย่างมีประสิทธิผลเพียงใด

วัตถุประสงค์การวิจัย 

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนา

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษา

ปริญญาตรี	และมีวัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัยดังนี้

	 1.	 ศึกษาระดับการรับรู ้ภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์

ทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตรี	

	 2.		สร้างรปูแบบการฝึกอบรมส�าหรบัพฒันาการรบั

รู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษา
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ปริญญาตรี

	 3.	 ศึกษาผลการพัฒนาการรับรู ้ภาวะผู ้น�าเชิง 

กลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตรี

สมมติฐานการวิจัย 

	 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานตามจุดมุ่งหมายดังนี้

	 สมมติฐานข้อที่	1.1	นกัศกึษาปรญิญาตรสีาขาการ

ศึกษาปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกล

ยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยโดยรวม,	 รายด้าน	 และรายตัว 

ชี้วัดในระดับมากขึ้นไป

	 สมมติฐานข้อที่	1.2	นักศึกษาปริญญาตรีสาขา 

การศึกษาปฐมวัยที่มีเพศ,	 โรงเรียนที่จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปีที่	6,	เกรดเฉลี่ยสะสม	และแรงจูงใจของการ

มาเรยีนสาขาการศกึษาปฐมวยัต่างกนัมค่ีาเฉลีย่คะแนนการ

รับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยโดยรวม,	

รายด้าน	และรายตัวชี้วัดแตกต่างกัน

	 สมมติฐานข้อที่	2.1	 ความเหมาะสมของรูปแบบ

การฝึกอบรม	 รูปแบบ	 SPAC	 ตามการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมระดับมากขึ้นไป	

	 สมมติฐานข้อที่	2.1	 ความพึงพอใจในการรับการ

ฝึกอบรม	รปูแบบ	SPAC	ตามความคดิเหน็ของนกัศกึษาอยู่

ในระดับมากขึ้นไป	

	 สมมติฐานข้อที่	3.1	หลงัได้รบัการฝึกอบรม	รปูแบบ	

SPAC	นักศึกษาในกลุ่มทดลอง	มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้

ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ทางการศกึษาปฐมวยัโดยรวม,	รายด้าน	

และรายตัวชี้วัดสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการฝึกอบรม	

		 สมมติฐานข้อที่	3.2	หลงัได้รบัการฝึกอบรม	รปูแบบ	

SPAC	นักศึกษาในกลุ่มทดลอง	มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้

ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ทางการศกึษาปฐมวยัโดยรวม,	รายด้าน	

และรายตัวชี้วัดสูงกว่าของนักศึกษาในกลุ่มควบคุม	

ขอบเขตการวิจัย

	 การวิจัยคร้ังนี้	 ก�าหนดขอบเขตของการศึกษา 

ออกเป็น	3	ระยะ	ดังนี้

	 1.		การศึกษาระดับการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตรี

	 2.		การสร้างรปูแบบการฝึกอบรม	SPAC	ทีป่ระกอบ

ด้วย	ขัน้กระตุน้	(Stimulate	:	S),	ขัน้วางแผนร่วมกนั	(Plan	

:	P),	ขั้นฝึกปฏิบัติ	(Action	:	A),	ขั้นลงสรุป	(Conclusion	

:	 C)	 เพื่อนพัฒนาการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการ

ศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตรี

	 3.		การพัฒนาการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทาง	

การศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตรี	 โดยการฝึก

อบรมด้วยรูปแบบ	SPAC

 

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดรายละเอียดต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.		ก�าหนดประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั	เป็นนกัศกึษา

สาขาการศึกษาปฐมวัย	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

สวนดสุติ	ปีการศกึษา	2559	ทีก่�าลงัศึกษาอยูช่ัน้ปีที	่4	และ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม	 (Cluster	 Sampling)	 มา 

สองกลุ่มจ�านวน	59	คน	และสุ่มเป็นกลุ่มทดลอง	32	คน	

กลุ่มควบคุม	27	คน	

	 2.		พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 เครื่อง

มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย	 1)	 แบบ	

สอบถามการรับรู ้ภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษา

ปฐมวัย	 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นมาตรประเมิน

ค่า	(Rating	Scale)	ห้าระดับ	จ�านวน	91	ข้อ	มีหลักฐาน

แสดงความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูง	2)	แบบประเมิน

ความเหมาะสมถูกต้องรูปแบบการฝึกอบรม	 SPAC	 

ซึ่งประกอบด้วย	 รูปแบบการฝึกอบรมและเนื้อหาการฝึก

อบรม	 คู่มือการใช้รูปแบบการฝึกอบรม	 และแผนการฝึก

อบรม	และ	3)	แบบประเมนิความพงึพอใจในการเข้ารบัการ

ฝึกอบรม	รูปแบบ	SPAC	และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	 

ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น	 เป็นรูปแบบการฝึกอบรม	 SPAC	 เพื่อ

พัฒนาการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัย

ระดับปริญญาตรี	 โดยน�าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลทั้งสามฉบับไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 5	 ราย	
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พิจารณาเพื่อหาค่าดัชนีความสดคล้องระหว่างข้อรายการ

ประเมินและค�านิยามปฏิบัติการ	 เทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด	

พบว่าทุกข้อรายการประเมินของเครื่องมือวัดทั้งสามฉบับ

มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

	 3.		ออกแบบแผนการทดลอง	 การวิจัยนี้เป็นการ

วิจัยเชิงพัฒนาที่มีการวิเคราะห์และอธิบายกระบวนการ

สร้าง	พฒันา	และมกีารประเมนิผลการฝึกอบรมขัน้สดุท้าย	

โดยออกแบบแผนการทดลองเป็นแผนแบบก่ึงทดลอง	

(Quasi-Experimental	Design)	ก�าหนดกลุม่ตวัอย่างแบบ

สุ่ม	(randomly	assigns	)ให้กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลองที่ได้

รับการอบรมรูปแบบ	SPAC	และกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ได้

รบัการฝึกอบรมรปูแบบปกต	ิผูว้จัิยน�าแบบสอบถามการรบั

รู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยไปสอบถาม

นักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังได้

รับการอบรม	เรียกว่า	Pretest-posttest	with	Control	

Group	Design.

	 4.		ด�าเนินการศึกษาวิจัย	 และก�าหนดตัวแปรที่ใช้

ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้	3	ระยะดังนี้	

	 	 ระยะที่	1 ศึกษาระดับการรับรู ้ภาวะผู ้น�า

เชงิกลยทุธ์ทางการศกึษาปฐมวยั	ในการศกึษาระดบัการรบั

รู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษา

ปริญญาตรีโดยรวม	(ตวัแปรตาม)	รายด้านสีด้่าน	ได้แก่	ด้าน

การเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทั่วไป	 ด้านการสื่อสาร	 ด้านการมี

อิทธิพล	และด้านการจัดกลยุทธ์	รวมทั้ง	(ตัวแปรตาม)	ราย

ตัวชี้วัดทั้งหมด	12	ตัวชี้วัด	ได้แก่	(1)	เป็นผู้น�าในชั้นเรียน	

(2)	เป็นผูน้�าด้วยตนเอง	(3)	เป็นผูน้�าของโปรแกรม	(4)	เป็น

ผู ้น�าของโรงเรียน	 (5)	 สื่อสารไปยังพ่อแม่/ครูอาจารย	์ 

(6)	 สื่อสารจาก	 พ่อแม่/ครูอาจารย์	 (7)	 อิทธิพลที่มีต่อ

โรงเรียน	 (8)	 อิทธิพลที่มีต่อครูใหญ่	 (9)	 ก�าหนดทิศทาง

เชิงกลยทุธ์	(10)	บรหิารทรพัยากรในองค์กร	(11)	สนบัสนนุ

วัฒนธรรมในโรงเรียน	 (12)	 ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม	 

ว่านักศึกษาที่จ�าแนกตามเพศ,	 โรงเรียนที่จบการศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาปีที	่6,	เกรดเฉลีย่สะสม	และแรงจงูใจของ

การมาเรียนสาขาการศึกษาปฐมวัยต่างกัน	 (ตัวแปรอิสระ)

จะมีคะแนนการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษา

ปฐมวัยโดยรวม,	 รายด้าน	 และรายตัวช้ีวัด	 (ตัวแปรตาม)	

แตกต่างกนัหรอืไม่	ดงัแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอสิระ

และตัวแปรตามในภาพประกอบ	1	ดังนี้

ภาพประกอบ 1	กรอบแนวคิดในการศึกษาระดับการรับรู้

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัย

	 	 ระยะที่	2 สร้างรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัย	

ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีหลายทฤษฎี	 ได้แก่	

แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	แนวคิดการพัฒนาทางด้าน

จิตพิสัย	 ทฤษฎีการเรียนรู ้ทางปัญญาเชิงสังคม	 ทฤษฎี

พัฒนาการสติปัญญา	 และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม	

รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมหรือรูปแบบการฝึกอบรม	 

ซึ่งเป็นกระบวนการในการเรียนการสอน	 เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้เสริมสร้างทักษะ	และแลกเปลี่ยนทัศนคติตามความ

มุง่หวงัทีก่�าหนด	อนัน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและ

อาจเป็นการเรียนการสอนใช้ในชั้นเรียน	 รวมทั้งข้อมูลการ

สัมภาษณ์	 เพื่อน�ามาใช้ในการออกแบบ	 รูปแบบการฝึก

อบรมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเกิดการรับรู้ภาวะผู้น�า

เชิงกลยุทธ์ในการศึกษาปฐมวัย	 ซึ่งเป็นกระบวนการจัด

ประสบการณ์ให้นกัศึกษาได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัความรูสึ้ก	ความ

คิดและพฤติกรรมการแสดงออกให้เห็นถึงการมุ่งจัดการ

เรียนรู ้เด็กให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและให้มีความ
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สมัพนัธ์กบัเดก็นกัเรยีน	พ่อแม่ผูป้กครอง	เพือ่นคร	ูครใูหญ่/

อาจารย์ใหญ่	 เริ่มต้นด้วยการกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนัก

ถึงความส�าคัญของวิชาชีพครูปฐมวัยและบทบาทของครู

ปฐมวยัในฐานะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ในการศกึษาปฐมวยั	เกดิการ

รบัรู	้การเป็นผูน้�าทัว่ไป	การสือ่สาร	การมอีทิธพิล	และการ

จัดกลยุทธ์	จากนั้นจึงให้นักศึกษาได้คิดวางแผน	เพื่อสร้าง

เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน	 แล้วเปิดโอกาสให้มีการฝึก

ปฏบิตั	ิแล้วให้นกัศึกษาสรปุเป็นแนวทางการน�าไปประยกุต์

ใช้ในการปฏบิตังิานจรงิ	โดยผูว้จิยัได้บรูณาการแนวคดิและ

ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง	 ๆออกมาเป็นข้ันตอนการฝึกอบรม	 

รูปแบบ	SPAC	เป็น	4	ขั้นดังนี้	

		 	 ขั้นกระตุ้น	 (Stimulate	 :	S)	วิทยากรกระตุ้น

ให้นักศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญของวิชาชีพครูปฐมวัย

และบทบาทของครูปฐมวัยในฐานะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการ

ศึกษาปฐมวัยต้องรับรู้	การเป็นผู้น�าทั่วไป	การสื่อสาร	การ

มีอิทธิพล	และ	การจัดกลยุทธ์	

	 	 ขั้นวางแผนร่วมกัน	 (Plan	 :	 P)	 วิทยากรให้

นักศึกษาได้ร่วมกันน�าประสบการณ์ที่ได้รับจากตัวแบบคิด

วางแผน	เพื่อสร้างเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน	

	 	 ขัน้ฝึกปฏบิตั	ิ(Action:	A)	วทิยากรให้นกัศึกษา

ได้ลงมือ	 ท�ากิจกรรมร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์ภายใน

กลุ่มที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการ

ศึกษาปฐมวัย	ฝึกเป็นแนวทางปฏิบัติตน	

	 	 ขั้นลงสรุป	 (Conclusion	 :	 C)	 วิทยากรให้

นักศกึษาร่วมกนัสรุปผลและสะท้อนการเรยีนรูท้ีไ่ด้จากการ

ฝึกอบรมและน�าไปประยุกต์ใช้	 เพื่อน�าไปสู่การประเมินค่า

ประสบการณ์ตรง	ดังแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตามในภาพประกอบ	2	ดังนี้

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบ 

การฝึกอบรม	รูปแบบ	SPAC

	 	 ระยะที่	3 ศึกษาผลการพัฒนาการรับรู้ภาวะ

ผู้น�าเชงิกลยทุธ์ทางการศกึษาปฐมวยั ผูว้จิยัได้ออกแบบการ

ทดลองเป็นแบบ	 Pretest-Posttest	 Control	 Group	

Design	 โดยน�ารูปแบบการฝึกอบรม	 SPAC	ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นไปใช้ฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่ได้มาจากการสุ่ม	 1	 กลุ่ม	 จ�านวน	 32	 คน	 เป็นกลุ่ม

ทดลอง	และน�ารปูแบบการฝึกอบรม	รปูแบบปกต	ิไปใช้ฝึก

อบรมกบักลุม่ตวัอย่างนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีไ่ด้มาจาก

การสุ่มอีก	1	กลุ่ม	จ�านวน	27	คน	เป็นกลุ่มควบคุม	ในการ

นี้ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ทางการศกึษาปฐมวยั	ไปสอบถามนกัศกึษาในกลุ่มตวัอย่าง

ก่อนและหลังการให้การอบรมจากน้ันศึกษาผลการ

พัฒนาการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัย	

ดงัแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรจดักระท�าและตวัแปรตาม

ในภาพประกอบ	3	ดังนี้

ภาพประกอบ 3	กรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบ

การฝึกอบรม	รูปแบบ	SPAC
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สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		วิเคราะห์ค ่าสถิติพื้นฐาน	 โดยหาค่าเฉลี่ย	 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 2.		วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้วิจัย	ได้แก่	

ค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา	 (IOC)	 ค่าอ�านาจจ�าแนก	 

ค่าความเชื่อมั่น

	 3.		วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ ่ม

ทดลองและกลุ ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองโดย

ค�านวณจากสูตร	Paired-Sample	t-test,	Independent	

Samples	t-test	และหาค่าขนาดส่งผล	(Effect	Size)	โดย

ใช้สูตร	Cohen’s	d	

ผลการวิจัย

	 สรุปผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็น

สามตอนดังนี้

	 ตอนที่	1	ผลการศึกษาระดับการรับรู ้ภาวะผู ้น�า

เชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตร	ี

สรุปได้ดังนี้

	 	 1.1		 การรับรู ้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการ

ศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคะแนนรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง	และรายด้านอยูใ่นระดบัค่อนข้างมาก

คอืด้านที	่4	การจดักลยทุธ์	และอีกสามด้านอยูใ่นระดบัปาน

กลางเรียงล�าดับดังนี้	คือด้านที่	 1	ด้านการเป็นผู้น�าเชิงกล

ยทุธ์ทัว่ไป	ด้านที	่3	การมอีทิธพิล	และด้านที	่2	การสือ่สาร	

	 	 1.2		 การเปรียบเทียบการรับรู้ภาวะผู้น�าของ

นักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่	 6	 จากโรงเรียนในเขต

กรงุเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครไม่พบความ

แตกต่างกัน,	ของนกัศกึษากลุม่ทีท่ีแ่รงจูงใจของการมาเรียน

สาขาการศึกษาปฐมวัย	เกิดจากความตั้งใจของตนเองและ

ทีม่เีหตผุลอ่ืน	ๆ 	ไม่พบความแตกต่างกนั	และของนกัศกึษา

ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสามกลุ่ม	 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม	 2.50	 -	

3.00	ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม	3.00	-	3.50	และที่มีเกรดเฉลี่ย

สะสม	 3.50	 -	 4.00	 ไม่พบความแตกต่างกัน	 ยกเว้นด้าน 

ที่	3	การมีอิทธิพล	เฉพาะที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม	2.50	-	3.00	

กบัเกรดเฉลีย่สะสม	3.50	-	4.00	เท่านัน้ทีแ่ตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

	 ตอนที่	2	ผลการสร้างรปูแบบการฝึกอบรมส�าหรบั

พัฒนาการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัย

ของนักศึกษาปริญญาตรี	สรุปได้ดังนี้

	 	 2.1	 ได้รปูแบบการฝึกอบรม	SPAC	เป็น	4	ขัน้

คอื	ขัน้กระตุน้	(S)	ขัน้วางแผนร่วมกนั	(P)	ขัน้ฝึกปฏบิตั	ิ(A)	

ขัน้ลงสรปุ	(C)	และได้เนือ้หาการฝึกอบรมภาวะผูน้�าเชงิกล

ยุทธ์ในการศึกษาปฐมวัยประกอบด้วย	 สี่ด้าน	 ได้แก่ด้าน 

ที่	1	การเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทั่วไป,	ด้านที่	2	การสื่อสาร,	

ด้านที่	3	การมีอิทธิพลและด้านที่	4	การจัดกลยุทธ์	โดยรูป

แบบการฝึกอบรม	SPAC	และเนื้อหาการฝึกอบรม	มีความ

เหมาะสมระดับมาก	มีความถูกต้องระดับมาก	มีความเป็น

ประโยชน์ระดับมาก	และมีความเป็นไปได้ระดับมาก

	 	 2.2	 ได้คูม่อืการใช้รปูแบบการฝึกอบรม	SPAC	

ประกอบด้วยหัวข้อต่าง	ๆดังนี้	 1)	ความเป็นมาและความ

ส�าคญั	2)	หลกัการ	แนวคดิและทฤษฎีพืน้ฐานในการพฒันา

รูปแบบการฝึกอบรม	3)	ความมุ่งหมายของรูปแบบการฝึก

อบรม	4)	ขั้นตอนของรูปแบบการฝึกอบรม	5)	การเตรียม

พร้อมก่อนเริม่กจิกรรมการฝึกอบรมและ	6)	การน�ารปูแบบ

การฝึกอบรม	 SPAC	 ไปใช้	 โดยคู่มือการใช้รูปแบบการฝึก

อบรม	SPAC	มีความเหมาะสมระดับค่อนข้างมาก	

	 	 2.3)	 ได ้แผนการฝึกอบรมรูปแบบ	 SPAC	

ประกอบด้วย	 กิจกรรมบทน�าความรู้พื้นฐาน	 กิจกรรมใน

แต่ละด้าน	14	กจิกรรม	และกจิกรรมบทปิดท้ายสรปุเนือ้หา	

รวมทัง้หมด	30	ชัว่โมง	โดยแผนการฝึกอบรม	SPAC	มคีวาม

เหมาะสมระดับมาก

	 ตอนที่	3	ผลการพัฒนาการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกล

ยทุธ์ทางการศกึษาปฐมวยัของนกัศกึษาปรญิญาตรโีดยรวม

และรายด้านก่อน	 หลังการทดลอง	 ของกลุ่มทดลองที่เข้า

ร่วมการฝึกอบรมและกลุ่มควบคุม	สรุปได้ดังนี้

	 	 3.1		 ผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนการ 

รับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัย	 โดยรวม 

รายด้านและรายตวัชีว้ดั	ทีว่ดัก่อนและวดัหลงัได้รบัการฝึก
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อบรมมีดังนี้	 ในกลุ่มทดลองพบว่านักศึกษามีคะแนนรวม	

พัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	 

(t	 =	 -13.40**,	 p	 =	 0.00)	 และมีขนาดส่งผลระดับมาก	

(Cohen’s	d	=	2.37)	และมคีะแนนรายด้านพฒันาเพิม่ขึน้

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	0.01	โดยมขีนาดส่งผลใน

ระดบัมากตามล�าดบัดงันี	้ด้านที	่2	การสือ่สาร	ด้านที	่3	การ

มีอิทธิพล	ด้านที่	1	การเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทั่วไป	และด้าน

ที	่4	ด้านการจดักลยุทธ์	และทกุตวัชีวั้ดในแต่ละด้านพฒันา

เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	และมขีนาด

ส่งผลระดับมาก	 ในกลุ่มควบคุมพบว่านักศึกษามีคะแนน

เปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

และมคีะแนนรายด้านบางด้านพฒันาเพิม่ขึน้	และบางด้าน

เปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

ดังนี้	ด้านที่พัฒนาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยได้แก่ด้านที่	1	ด้านผู้น�า

ทั่วไป	ด้านที่	2	ด้านการสื่อสาร	และด้านที่เปลี่ยนแปลงลด

ลงเล็กน้อยได้แก่ด้านที่	3	ด้านการมีอิทธิพล	และด้านที่	4	

ด้านการจัดกลยุทธ์	 โดยทุกตัวชี้วัดพัฒนาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ยกเว้นในด้านที่	4	บางตัวชี้วัด

เปลีย่นแปลงลดลง	ยกเว้นตวัชีว้ดั	4.4	ทีพ่ฒันาเพิม่ขึน้อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 	 3.2	 ผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนการรับ

รู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัย	โดยรวม	ราย

ด้านและรายตัวชี้วัด	ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดังนี้	

	 	 	 หลงัจากไม่พบความแตกต่างคะแนนก่อน

ได้รับการฝึกอบรม	 จึงพิจารณาคะแนนท่ีวัดหลังได้รับการ

ฝึกอบรมพบว่าในกลุม่ทดลอง	มากกว่าในกลุม่ควบคมุอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	(t	=	7.81**,	p	=	0.00)	

โดยมีขนาดส่งผลระดับมาก	 (Cohen’s	 d	 =	 2.37)	 ส่วน

คะแนนการรับรูร้ายด้านทกุด้านของกลุม่ทดลองพฒันาเพิม่

ขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.01	โดยมีขนาดส่งผลในระดับมากตามล�าดับดังนี้	ด้านที่	

3	ด้านการมีอิทธิพล	ด้านที่	4	ด้านการจัดกลยุทธ์	ด้านที่	2	

ด้านการสื่อสารและ	ด้านที่	1	ด้านการเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ทั่วไป	 และคะแนนการรับรู้ทุกตัวชี้วัดในทุกด้าน	 ในกลุ่ม

ทดลอง	มากกว่าในกลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิี่

ระดับ	0.01

สรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัย

	 การศึกษาและพฒันาภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ทางการ

ศกึษาปฐมวยัของนกัศกึษาปรญิญาตร	ีอภิปรายผลการวจิยั

ได้ดังนี้

	 1.1		สรปุผลการศกึษาการรบัรูภ้าวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์

ทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมี

คะแนนรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	และรายด้านอยูใ่นระดบั

ค่อนข้างมากคือด้านที่	 4	การจัดกลยุทธ์	และอีกสามด้าน

อยู่ในระดับปานกลางเรียงล�าดับดังนี้	คือด้านที่	1	การเป็น

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทั่วไป	ด้านที่	3	การมีอิทธิพลและด้านที่	2	

การสื่อสาร	สอดคล้องกับงานวิจัยของกล้าศักดิ์	จิตต์สงวน

และคนอื่น	 ๆ	 (2557) ที่ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	

ตามกรอบแนวคิดของ	 Dubrin	 (1998)	 พบว่า	 สภาพ

ปัจจุบันของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ	 ผู้บริหารโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	สอดคล้อง

กับผลวิจัยของวินัย	ป้อมด�า	(2558)	พบว่า	(1)	วิสัยทัศน์ใน

การจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง	 มีการจัดท�า

แผนงาน	 โครงการด้านวิชาการจัดท�าแผนกลยุทธ์และ

ธรรมนญูโรงเรยีนเป็นปัจจบุนัและมกีารแต่งตัง้ให้มผีูร้บัผดิ

ชอบ	เกี่ยวกับงานวิชาการอย่างชัดเจน	(2)	ด้านความเป็น

ผู้น�าในการริเริ่มการใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน	

สถานศึกษา	 มีการวางแผนงาน	 โครงการและกิจกรรมใน

การใช้นวตักรรมเพ่ือการเรยีนการสอนอยางชดัเจน	(3)	ด้าน

การส่งเสริมการน�า	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	และการสื่อสาร

มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้	 สถานศึกษามีการจัดท�าแผน

งาน	โครงการน�า	เทคโนโลยมีาใช้ในการเรยีนการสอนอย่าง

ชัดเจน	 แต่สถานศึกษาขาดเทคโนโลยี	 คอมพิวเตอร	์ 

(4)	ด้านศักยภาพการ	พึ่งตนเองในการพัฒนางานวิชาการ	

สถานศึกษามีการจัดท�า	 แผนงาน	 โครงการงาน	 กิจกรรม

ทางวิชาการอย่างชัดเจน	 มีการจัดท�าผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรยีนแต่ละภาคเรียน	มกีารจดัท�าหลกัสตูรมแีผนการจดัท�า

กิจกรรมการเรียนการสอนที่	ชัดเจน	มีการจัดท�าการวัดผล

ประเมินผล	มีการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

นักเรียน	(5)	ด้านการแสวงหา	ความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอด

เวลา	โรงเรยีนมกีารจดัท�าแผนงานโครงการผูบ้รหิารและครู	

เข้าอบรมทางวิชาการอย่างสม�่าเสมอมีการน�าผลการวิจัย

มาใช้กับนักเรียน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เมธี	 จันทโร	

(2557)	 ได้ศึกษาพบว่า	 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด	 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก	 โดยด้าน	

ปัจจยัการบรหิารจดัการทรพัยากรในองค์การมค่ีามากทีส่ดุ	

รองลงมา	คอื	การควบคมุองค์การให้เหมาะสม	การสนบัสนนุ

วัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล	 การก�าหนดทิศทาง

เชิงกลยุทธ์ตามล�าดับ	 ส่วนด้านท่ีน้อยท่ีสุด	 คือการมุ่งเน้น

การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม	 และผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสงขลา	อย่างมีนัยส�าคัญที่	.05	โดยด้านที่มีอิทธิพล

มากที่สุด	คือ	ด้านการควบคุมองค์การให้เหมาะสม	รองลง

มาด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม	 และล�าดับ

สุดท้าย	คือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การ

	 1.2	 สรุปผลการเปรยีบเทียบการรบัรูภ้าวะผูน้�าของ

นักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่	 6	 จากโรงเรียนในเขต

กรงุเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครไม่พบความ

แตกต่างกนั	ของนกัศกึษากลุม่ทีท่ีแ่รงจูงใจของการมาเรยีน

สาขาการศึกษาปฐมวัย	เกิดจากความตั้งใจของตนเองและ

ทีม่เีหตผุลอ่ืน	ๆ 	ไม่พบความแตกต่างกนั	และของนกัศกึษา

ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสามกลุ่ม	 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม	 2.50	 -	

3.00	ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม	3.00	-	3.50	และที่มีเกรดเฉลี่ย

สะสม	3.50	-	4.00	ไม่พบความแตกต่างกัน	ยกเว้นด้านที่	

3	การมีอิทธิพล	 เฉพาะที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม	2.50	 -	3.00	

กบัเกรดเฉลีย่สะสม	3.50	-	4.00	เท่านัน้ทีแ่ตกต่างกนัอย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	สอดคล้องกบังานวิจยัของ

คชาภรณ์	 เสริมศรี	 และวัลลภา	 อารีรัตน์	 (2557)	 ศึกษา 

พบว่าภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ด้านการควบคุมและประเมิน

กลยุทธ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด	 และด้านการสร้างวัฒนธรรม

องค์การมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ประสิทธิผลของโรงเรียน	โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ด้านบรรยากาศขององค์การมีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	และด้านคุณลักษณะของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน	 มีความ

สมัพนัธ์กนัทางบวก	อยูใ่นระดบั	“	มาก	”	อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และ	 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

ผูบ้รหิารด้านการน�ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏบิตั	ิด้านการบรหิาร

จดัการทรพัยากร	ด้านการก�าหนดทศิทางกลยทุธ์	ด้านการ

สร้างวฒันธรรมองค์การ	มค่ีาสัมประสิทธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณ

มีค่าเท่ากับ	 .467	และมีค่าสัมประสิทธิ์การท�านายร้อยละ	

21.8	ซึ่งมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 2.1	 สรุปผลการสร้างรูปแบบการฝึกอบรม	 SPAC	

และเนื้อหาการฝึกอบรม	ได้รูปแบบ	SPAC	เป็น	4	ขั้นคือ	

ขั้นกระตุ้น	 (S)	 ขั้นวางแผนร่วมกัน	 (P)	 ขั้นฝึกปฏิบัติ	 (A)	 

ขัน้ลงสรปุ	(C)	และเนือ้หาการฝึกอบรมเนือ้หาการฝึกอบรม

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการศึกษาปฐมวัยประกอบด้วย	 

สี่ด้าน	ได้แก่ด้านที่	1	การเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทั่วไป,	ด้านที่	

2	การสื่อสาร,	ด้านที่	3	การมีอิทธิพล	และด้านที่	4	การจัด

กลยทุธ์	โดยรปูแบบการฝึกอบรม	SPAC	และเนือ้หาการฝึก

อบรม	มคีวามเหมาะสมระดบัมาก	มคีวามถกูต้องระดบัมาก	

มคีวามเป็นประโยชน์ระดบัมาก	และมคีวามเป็นไปได้ระดบั

มาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร	 รณะบุตร	 และ 

คนอื่น	 ๆ (2558)	 ที่วิจัยได้รูปแบบฝึกอบรมแบบ	 4A	

ประกอบด้วย	 ขั้นการสร้างบรรยากาศ	 ขั้นการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติ	 ขั้นการวิเคราะห์	 และขั้นการน�าไปประยุกต์ใช้	

ซึ่งมีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก	สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	 จุฬินฑิพา	 นพคุณ.	 (2558)	 ได้รูปแบบการฝึกอบรม	

MIEPS	 เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการของนักศึกษาสาขา

การศึกษาปฐมวัยที่ประกอบด้วยขั้นตอนการฝึกอบรม	 

5	ขัน้ตอน	ได้แก่	ขัน้ที	่1	ขั้นปรับระดับจิต	ขั้นที่	2	ขั้นสร้าง

แรงจูงใจภายใน	ขั้นที่	3	ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ขั้นที่	

4	ขั้นฝึกปฏิบัติ	และขั้นที่	5	ขั้นสังเคราะห์	สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ	ธิดารัตน์	จันทะหิน	และคนอื่น	ๆ (2558)	ได้

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบ	 KID-D	 ประกอบด้วย	 

4	ขั้นตอน	คือ	ขั้นการกระตุ้นความรู้	 (Knowledge	 :	K)	 

ขัน้การปฏสิมัพนัธ์	(Interaction	:	I)	ขัน้การปฏบิติังานร่วม

กนั	(Doing	Together	:	D)	และขัน้การแสดงผลงานสะท้อน

การเรยีนรู	้ (Display	:	D)	ที่มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ

เหมาะสมมาก	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ธนภณ	ธรรมรกัษ์,	

คุณวุฒิ	คนฉลาด	และสมศักดิ์	ลิลา	(2556)	ได้วิจัยพัฒนา

รูปแบบภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 

6	 องค ์ประกอบคือ	 การก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ	์ 

การบริหารทรัพยากรในองค์การ	 การส่งเสริมวัฒนธรรม

องค์การ	การมุง่เน้นการปฏบิตัอิย่างมคีณุธรรม	การควบคุม

องค์การอย่างสมดุล	 และการเป็นผู้น�าองค์การ	 พบว่า	 

ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมมีความเหมาะ

สมในระดับมากที่สุด	 และในด้านการเป็นผู้น�าองค์การ	 

ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ	 ด้านการส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์การ	 ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล	

และด้านการก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก

	 2.2	 สรุปผลการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการฝึก

อบรม	SPAC	ประกอบด้วยหัวข้อต่าง	ๆ	ดังนี้	1)	ความเป็น

มาและความส�าคญั	2)	หลกัการ	แนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐาน

ในการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม	 3)	 ความมุ่งหมายของ

รูปแบบการฝึกอบรม	4)	ขั้นตอนของรูปแบบการฝึกอบรม	

5)	 การเตรียมพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมการฝึกอบรม	 และ	 

6)	การน�ารูปแบบการฝึกอบรม	SPAC	ไปใช้	โดยคู่มือการ

ใช้รปูแบบการฝึกอบรม	SPAC	มคีวามเหมาะสมระดบัค่อน

ข้างมากและ	7)	ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้ารับ

การฝึกอบรม	 รูปแบบ	SPAC	อยู่ในระดับมาก	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 กัณฑ์กณัฐ	 สุวรรณรัชภูม์	 และคนอื่น	 ๆ 

(2556)	 ได้พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภาวะผู้น�ากลยุทธ์	

ส�าหรบัพยาบาลวชิาชพี	ในโรงพยาบาลสงักดักรมการแพทย์	

กระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร	 ได้พัฒนาโครงร่าง

หลักสูตรประกอบด้วย	 หลักการและเหตุผลในการพัฒนา

หลักสูตร	 แนวคิด 	 ทฤษฎี ในการพัฒนาหลักสูตร	

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 โครงสร้างของหลักสูตร 

ซึ่งหลักสูตรนี้มี	 7	หน่วย	 ใช้เวลาเรียนทั้งหมด	30	ชั่วโมง	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	มยุรา	นพพรพันธุ์	และคนอื่น	ๆ

(2559)	 ที่ได้วิจัยพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�า

ผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาพยาบาลเพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ผลการวิจัยพบว่า	1)	หลักสูตร

ฝึกอบรมภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษา

พยาบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประกอบ

ด้วยองค์ประกอบภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม	 4	 มิต	ิ 

12	 องค์ประกอบ		 โดยจัดเป็นหลักสูตรย่อย	 4	 หลักสูตร	

ส�าหรับฝึกอบรมนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	1-4		

	 2.3	 สรุปผลการสร้างแผนการฝึกอบรมรูปแบบ	

SPAC	ประกอบด้วย	กจิกรรมบทน�าความรูพ้ืน้ฐาน	กจิกรรม	

ในแต่ละด้าน	 14	 กิจกรรม	 และกิจกรรมบทปิดท้ายสรุป

เนือ้หา	รวมทัง้หมด	30	ชัว่โมง	โดยแผนการฝึกอบรม	SPAC	

มีความเหมาะสมระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

กัณฑ์กณัฐ	สุวรรณรัชภูม์	และคนอื่น	ๆ (2556)	ได้พัฒนา

หลักสูตรเสริมสร้างภาวะผู้น�ากลยุทธ์ส�าหรับพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์	 กระทรวง

สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร	 รูปแบบการทดลองใช้

หลักสูตรเป็นแบบกลุ่มเดียว	ทดสอบก่อนหลัง	และท�าการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์	 การตรวจสอบคุณภาพของ

หลักสูตรนี้	ใช้หลักการมีส่วนร่วมของกลุ่มทดลอง	เข้ามามี

ส่วนร่วมในการประเมนิการพฒันาทกัษะภาวะผู้น�ากลยทุธ์

ของพยาบาลวชิาชพีด้วย	พบว่ามคีวามคดิเหน็สอดคล้องว่า

หลักสูตรฉบับนี้สามารถน�าไปทดลองใช้ได้	โดยให้ปรับปรุง

ในส่วนของเวลาในแต่ละหน่วยให้เหมาะสม	และขยายเวลา

ให้กับการเสริมทักษะมากขึ้น	

	 3.1	 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนการรับ

รู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัย	 โดยรวมราย

ด้านและรายตัวชี้วัด	 ที่ วัดก่อนและวัดหลังได้รับการ 

ฝึกอบรมมดีงันี	้ในกลุ่มทดลองพบว่านกัศึกษามคีะแนนรวม	

พัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 

(t	 =	 -13.40**,	 p	 =	 0.00)	 และมีขนาดส่งผลระดับมาก	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

447

(Cohen’s	d	=	2.37)	และมคีะแนนรายด้านพฒันาเพิม่ขึน้

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	0.01	โดยมขีนาดส่งผลใน

ระดับมากตามล�าดับดังนี้	ด้านที่	2	ด้านการสื่อสาร	ด้านที่	

3	ด้านการมีอิทธิพล	ด้านที่	1	ด้านการเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ทั่วไป	และด้านที่	4	ด้านการจัดกลยุทธ์	และทุกตัวชี้วัดใน

แต่ละด้านพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	

0.01	 และมีขนาดส่งผลระดับมาก	 ในกลุ่มควบคุมพบว่า

นกัศกึษามคีะแนนเปลีย่นแปลงลดลงเลก็น้อยอย่างไม่มนียั

ส�าคัญทางสถิติ	 และมีคะแนนรายด้านบางด้านพัฒนาเพิ่ม

ขึ้น	 และบางด้านเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อยอย่างไม่มีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	 ดังนี้	 ด้านท่ีพัฒนาเพิ่มข้ึนเล็กน้อย	 ได้แก่

ด้านที่	1	ด้านผู้น�าทั่วไป	ด้านที่	2	ด้านการสื่อสาร	และด้าน

ที่เปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อยได้แก่ด้านที่	 3	 ด้านการมี

อิทธิพล	 และด้านที่	 4.ด้านการจัดกลยุทธ	์ โดยทุกตัวช้ีวัด

พัฒนาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ยกเว้น

ในด้านที	่4	บางตวัชีว้ดัเปลีย่นแปลงลดลง	ยกเว้นตวัช้ีวดั	4.4	

ที่พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	กัณฑ์กณัฐ	สุวรรณรัชภูม์	และ

คนอื่น	 ๆ (2556)	 ได้พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภาวะผู้น�า

กลยุทธ์ส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ	 ผลการประเมินหลังการ

ทดลองใช้หลกัสตูรผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่า

ผลการประเมนิก่อนการทดลองใช้หลกัสตูรอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.01	ทั้งด้านความรู้	ความเข้าใจ	และด้าน

เจตคติต่อภาวะผู้น�ากลยุทธ์	

	 3.2		สรุปผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนการรับ

รู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัย	โดยรวม	ราย

ด้านและรายตัวชี้วัด	ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดังนี้	

	 	 หลงัจากไม่พบความแตกต่างคะแนนก่อนได้รบั

การฝึกอบรม	 จึงพิจารณาคะแนนที่วัดหลังได้รับการฝึก

อบรมพบว่าในกลุ่มทดลอง	มากกว่าในกลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	(t	=	7.81**,	p	=	0.00)	

โดยมีขนาดส่งผลระดับมาก(Cohen’s	 d	 =	 2.37)	 ส่วน

คะแนนการรับรูร้ายด้านทกุด้านของกลุม่ทดลองพฒันาเพิม่

ขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.01	โดยมีขนาดส่งผลในระดับมากตามล�าดับดังนี้	ด้านที่	

3	ด้านการมีอิทธิพล	ด้านที่	4	ด้านการจัดกลยุทธ์	ด้านที่	2	

ด้านการสื่อสารและ	ด้านที่	1	ด้านการเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ทั่วไป	 และคะแนนการรับรู้ทุกตัวชี้วัดในทุกด้าน	 ในกลุ่ม

ทดลอง	มากกว่าในกลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิี่

ระดับ	0.01	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จุฬินฑิพา	นพคุณ	

(2558)	ที่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยภาวะผู้น�าใฝ่บริการโดยรวม

และรายด้านภายในกลุม่ทดลองพบว่าหลังทดลองสูงขึน้กว่า

ก่อนทดลองอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.01	และสูงกว่า

คะแนนหลังทดลองของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	.01	สอดคล้องกบังานวจิยัของศศธิร	รณะบตุร

และคนอื่น	 ๆ (2558)	 ที่พบว่ารูปแบบฝึกอบรมแบบ	 4A	

สามารถพฒันาความมุง่มัน่ในการเรยีนของนกัศกึษา	โดยมี

คะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่า

คะแนนหลังการทดลองในกลุ่มควบคุมอย่างมนียัส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	.01	ทัง้โดยรวมและรายด้าน	โดยมขีนาดส่งผล

ต่อคะแนนรวมระดับมากและมขีนาดส่งผลต่อคะแนน	ราย

ด้านทกุด้านระดบัมาก	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ธดิารตัน์	

จนัทะหนิ	และคนอืน่	ๆ  (2558)	ทีพ่บว่า	เดก็ในกลุ่มทดลอง

มีคะแนนหลังการทดลอง	 สูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่า

คะแนนหลงัการทดลองของเดก็ในกลุม่ควบคมุ	ทัง้โดยรวม

และรายด้าน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	โดยมี

ขนาดส่งผลในระดับมากต่อคะแนนรวมและคะแนน 

รายด้านทุกด้าน	 แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ	

KID-D	สามารถเสริมสร้างคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็ก

ปฐมวัยได้

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1)	 ในการน�ารูปแบบการฝึกอบรม	SPAC	ไปใช้ใน

การศึกษาปฐมวยัของนกัศึกษาปรญิญาตรี	อาจารย์ในสาขา

การศกึษาปฐมวยัควรศกึษาคูมื่อการใช้ว่าการรบัรูภ้าวะผูน้�า

เชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเป็นอย่างไร	 มีกี่องค์ประกอบ	 เพื่อส่งเสริมให้

เหมาะกับสภาพแวดล้อม	 ควรศึกษาและท�าความเข้าใจใน
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ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบการฝึกอบรมเป็น

อย่างดี	 เพื่อให้สามารถใช้รูปแบบการฝึกอบรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 2)	 ควรน�ารูปแบบการฝึกอบรม	 SPAC	 ไปใช้เพื่อ

พัฒนาภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยของ

นักศึกษาปริญญาตรี	 ในทุกช้ันปีเพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับ

แนวคดิเกีย่วกบัภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ทางการศกึษาปฐมวยั

	 3)	 การปฏิรปูการศกึษาในสาขาการศกึษาปฐมวยั	

จ�าเป็นต้องพ่ึงพาความเป็นผู้น�าของครูปฐมวัยมากกว่า

อาศัยผู้บริหารสถานศึกษา	และไม่จ�าเป็นต้องแสดงออกถึง

การเป็นผูน้�าทีเ่ป็นหวัหน้าแต่ต้องแสดงออกถงึการเป็นผู้น�า

ทีเ่ริม่จากตนเอง	นกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยัทีจ่ะออก

ไปเป็นครูปฐมวัยในอนาคตน้ันควรจะได้รับการส่งเสริมให้

มีการรับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัย	 เพ่ือ

ให้มีบทบาทส�าคัญในการให้การดูแลช่วยเหลือเด็ก	รวมทั้ง

การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1)	 ควรท�าการศกึษาภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ทางการ

ศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตรีทุกช้ันปี	 และระดับ

สูงกว่าปริญญาตรีเพ่ือเปรียบเทียบแนวคิด	 และระดับการ

รับรู้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษาปฐมวัยว่าแตกต่าง

หรือคล้ายคลึงกัน

	 2)	 ควรท�าการศกึษาภาวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์ทางการ

ศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังและตามสภาพที่เป็นจริง

	 3)	 ควรท�าการศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการน�า

เนือ้หาสาระด้านภาวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์ทางการศกึษาปฐมวัย

เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยได้เรียนรู้

ในหลักสูตร
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บกพร่องต่าง	ๆ 	ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความเมตตากรณุาของ

ท่านเป็นอย่างยิ่งจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา	ณ	

โอกาสนี้	และขอขอบคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวนามไว้	ณ	ที่นี้

ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นแรงใจให้ปริญญา

นิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
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การขับร้องประสานเสียง : กระบวนการฝึกโสตประสาท

ส�าหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางดนตรีสากล

Choir: The process of sight singing for Non-Western music basic

ศศิณัฐ	พงษ์นิล1

Sasinut	Phongnil1

บทคัดย่อ

	 ภาควิชาดนตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร	 ในปัจจุบันไม่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกการขับร้องเพื่อการน�ามาใช้

ในการท�าวงขับร้องประสานเสียง	 ได้มีการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้	 การศึกษาเรื่อง	 “การขับร้องประสานเสียง	 :	

กระบวนการฝึกโสตประสาทส�าหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางดนตรีสากล”	มีจุดประสงค์เพื่อฝึกนักร้องวงประสานเสียงจากนิสิต

สาขาวิชาอื่น	 ด้วยกระบวนการฝึกโสตประสาท	 โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นิสิตจากภาควิชาภาษาตะวันออก	 

ในกระบวนการฝึกทกัษะการฟังและฝึกโสตประสาท	ผูว้จัิยได้ใช้ทฤษฎกีารจดัการเรยีนรูข้องออร์ฟมาใช้ในการวจัิยในครัง้

นี้ด้วย	ในการสร้างชุดแบบฝึกสร้างมีจุดประสงค์โดยการน�าขั้นคู่	3	และขั้นคู่	5	มาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก	

	 ศึกษาพบว่านิสิตจากภาควิชาภาษาตะวันออกใช้รูปแบบการฝึกเพื่อให้สามารถขับร้องประสานเสียงขั้นต้นได้	

จ�านวน	 9	 ชุดแบบฝึกในระยะเวลาที่ก�าหนด	 การศึกษาครั้งนี้ประสบความส�าเร็จคณะมนุษยศาสตร์มีสมาชิกวงประสาน

เสียงที่มีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการท�างานในโอกาสต่าง	ๆ

 ค�าส�าคัญ : การฝึกโสตประสาท,	วงขับร้องประสานเสียง,	ไม่มีพื้นฐานทางดนตรีตะวันตก	

Abstract

	 The	Music	Department	of	Naresuan	University	lacks	formal	teaching	staff	in	the	vocal	studies	

for	its	choir.	We	are	determined	to	find	a	way	to	solve	this	problem.	The	study	in	the	title	of	“	Choir:	

The	process	of	sight	singing	for	Non-Western	music	basic	“.	This	study	has	thepropose	is	train	the	

students	who	are	non-western	music	students	for	be	the	choir	by	the	methodology	of	Sight	Singing.	

We	are	using	a	sample	group	in	this	process	-	the	Eastern	Language	students	in	the	sight	singing	process.	

We	have	decided	to	use	Orff’s	Theory	of	Composition.	The	aim	of	the	training	exercise	is	for	them	to	

successfully	sing	the	3rd and 5th	intervals.

1	อาจารย์	สาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก	ภาควิชาดนตรี	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
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	 The	results	would	be	presented	 in	the	following	way.	Eastern	Language	students	will	have	 

9	types	of	training.	And	finished	all	on	time	for	this	study	to	be	successful,	the	Faculty	of	Humanities	

must	have	more	 interested	and	proficient	choir	members	 to	work	with	us	on	 the	many	different	

occasions.

 Keywords :	Sight	singing,	Choir,	non-Western	music	basic

บทน�า 

	 จดุดงึดดูความสนใจของนกัร้องเมือ่น�าเสนอผลงาน

เพลงโดยมากจะมาจากบคุลกิ	หน้าตา	และ	น�า้เสยีงของนกั

ร้องที่มีคุณภาพองค์ประกอบเหล่านี้อาจใช้ได้ดีในการขับ

ร้องประเภทเดี่ยว	 แต่เป็นการขับร้องประสานเสียง 

แบบกลุ่ม	 องค์ประกอบเหล่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งบ่งบอกว่า

บทเพลง	ๆ	นั้นเป็นบทเพลงที่มีความสมบูรณ์ที่สุด	ส�าหรับ

การขบัร้องประสานเสยีงต้องพจิารณาถึงองค์ประกอบด้าน

การเรียบเรยีงเสยีงประสาน	ตลอดจนสสีนัต่าง	ๆ 	ของดนตรี

ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงร้องของนักร้องที่มีคุณภาพ

ของกลุม่นกัร้องประสานเสียงทกุ	ๆ คนจงึจะสามารถบ่งบอก

ได้ว่าบทเพลงนั้น	 ๆ	 มีเสน่ห์ดึงดูดต่อผู้ฟังท่ีนิยมฟังเพลง

ประเภทนั้น	ๆ	ได้มากมายเพียงไร	

	 การขับร้องมีควบคู่กับอารยะธรรมต่าง	 ๆที่เกิดมา

บนโลกใบนี	้ภายใต้ความชืน่ชมช่ืนชอบของสมาชกิในแต่ละ

สังคมที่เราเรียกโดยทั่วไปว่า	 “สุนทรียภาพ”	 สืบเน่ืองมา

เป็นเวลานานหลายศตวรรษ	 ทั้งรูปแบบการขับร้องเดี่ยว

และแบบหมู	่เหตผุลหนึง่ทีก่ารร้องเพลงเป็นทีน่ยิมในทกุ	ๆ

สังคมในโลกนี้เนื่องจาก	 เสียงร้องของมนุษย์เป็นเครื่อง

ดนตรท่ีีมอียูคู่ก่ายมนษุย์ทกุคนทีร่่างกายปกต	ิดงัเช่นในยคุ

กลางประเทศแถบยุโรปมีบทเพลงท่ีมีการรวมกันของนัก

ร้องทั้งเพศหญิงและชายขับร้องร่วมกันในโบสถ์ศาสนา

ครสิต์	ทีเ่รยีกว่าเพลงสวด	(Chant)	วงขบัร้องประสานเสยีง	

เป็นค�านาม	 ตรงกับภาษาอังกฤษว่า	 Choir	 ในภาษาไทย

หมายถึง	 “หมู่คนผู้ขับร้อง”	 หรืออีกนัยหน่ึงคือวงขับร้อง

ประสานเสียง	เช่นเดียวกันกับ	ใน	Essential	Dictionary	

of	Music	 ได้ให้ความหมายของวงขับร้องประสานเสียงไว้

หลายค�าได้แก่	choir,	chorus,	choral	และ	chorale

	 โดยธรรมชาติมนุษย์ทุก	 ๆ	 คนมีช่วงเสียงและ

คุณภาพของเสียงที่แตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและ

ความแตกต่างทางเพศโดยเฉพาะเมื่อใช้เกณฑ์ของความ

แตกต่างทางเพศจะแบ่งได้ค่อนข้างชดัเจน	Roger	Kamien	

(1992,	 11)	 ได้กล่าวถึงช่วงความกว้างและการแบ่งระดับ

เสียงร้องของนักร้องในวงประสานเสียงเมื่อใช้เกณฑ์ทาง

เพศเป็นตวัแบ่ง	โดยเรยีงล�าดบัจากช่วงเสยีงทีส่งูไล่ลงไปหา

ต�่าไว้ดังนี้

เพศหญิง เพศชาย

Soprano Tenor

Mezzo-sorpano Baritone

Alto	/	contralto bass

ตารางประกอบที่ 1 การแบ่งระดับเสียงร้องของ

เพศชายและเพศหญิง	ตามหลักของ	Roger	Kamien	

(ศศิณัฐ	พงษ์นิล,	2560	:	31)

	 การขับร ้องประสานเสียง เป ็นศาสตร ์ทาง

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตกที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง

การขับร้อง	 (Vocal	 music)	 และการเรียบเรียงเสียง

ประสาน	 (Harmonize)	 กระบวนการฝึกโสตประสาท	

(Sight	 singing)	 เป็นตัวช่วยฝึกที่ดีที่สุดในการพัฒนา 

ผูร้้องให้มคีวามสามารถในการแยกเสยีงประสานได้อย่างมี

คุณภาพ	 ความหมายของการฝ ึกโสตประสาท	 คือ	 

“การบรรเลงดนตรีได้ตั้งแต่เห็นโน้ตเพลงในครั้งแรก	

สามารถร้องเพลงได้ตรงตามเสียงเพียงแค่ได้เห็นโน้ตเพลง



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

453

ในครั้งแรก	โดยไม่ต้องมีเครื่องดนตรีใด	ๆ	ตั้งเสียงของโน้ต

ที่ต้องร้องนั้น	ๆ	ให้และผู้ร้องสามารถสร้างสรรค์เสียงออก

มาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์	 (Jane	Marie	 Kuehne,	

2003	 :	 2)	 การฝึกโสตประสาทเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่

ต้องเกดิจากการฝึกฝนอย่างต่อเนือ่งและถกูต้องนัน้	ในขณะ

ที่ดนตรีคือศาสตร์ที่ต้องอาศัยการฝึกทักษะอย่างต่อเน่ือง

อย่างช�านาญ	พิมพ์ชนก	ค�้าชู	(2555	:	37)	ได้อ้างถึง	ฟิทฟ์	

(Fittf)	 ในเรื่องของกระบวนการเกิดทักษะว่ามีท้ังส้ิน	 

3	ขั้นตอน	คือ	1.	ขั้นความรู้ความเข้าใจ	2.	ขั้นของการจัด

ระเบียบกลไกกล้ามเนื้อ	และ	3.	ขั้นที่มีทักษะสมบูรณ์

	 ภาควิชาดนตรี	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

นเรศวร	 มีการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งให้นิสิตสามารถบูรณา

การและสร้างสรรค์ศาสตร์ความรู้ต่าง	ๆ 	เพือ่พฒันางานและ

เพิม่ประสทิธิภาพการแสดง	และผลงานสามารถสนองตอบ

ความต้องการของตลาดแรงงานได้	 ในการนี้	 การศึกษาใน

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ตะวันตก	 มีการฝึกการเรียนรู้ใน

รายวชิา	Sight	singing	เพือ่สร้างสรรค์การขับร้องประสาน

เสียงของวง	 ดอกแก้วคอรัส	 ซ่ึงเป็นวงประสานเสียง 

ของคณะมนุษยศาสตร์	 ประเด็นปัญหาที่เกิดคือนิสิต

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก	 ไม่มีวิชาเอกขับร้องสากล	ท�าให้

เมือ่มกีารรวมวงใหญ่นสิติส่วนมากต้องปฏบัิตเิครือ่งมอืเอก

ของตนเอง	เช่น	ไวโอลีน	หรือ	ทรัมเป็ต	เป็นต้น	ส่งผลให้

นิสิตที่ร่วมขับร้องในวงประสานเสียง	มีจ�านวนน้อยและไม่

เพยีงพอ	จากทีก่ล่าวมาท�าให้เกดิความร่วมมือระหว่างภาค

วิชาดนตรี	 และภาควิชาภาษาตะวันออก	 เพื่อสร้างวง

ประสานเสียง	 “ดอกแก้วคอรัส”	 ของคณะมนุษยศาสตร์	 

ซึง่นกัร้องส่วนหนึง่ไม่ใช่ผูท้ีศ่กึษาดนตรตีะวนัตก	ในการวจิยั

ในครั้งนี้	 มีจุดประสงค์เพื่อ	 สร้างแบบปฏิบัติส�าหรับวง

ประสานเสยีงโดยการใช้รปูแบบส�าหรบัการฝึกโสตประสาท

ด้วยเทคนิคของอ๊อฟส�าหรับผู ้ที่ไม่มีพื้นฐานทางทฤษฏี

ดนตรีตะวันตก	

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 แนวคิดและทฤษฏีหลักที่ใช้ในการวิจัย

 แนวคิดการสอนดนตรีแบบ คาร์ลออร์ฟ	มีความ

คิดรวมยอดคือ	ดนตรีเบื้องต้นตั้งอยู่ในหลักของการปฏิบัติ

การส่ือสารในเดก็	เน้นความเป็นตวัของตวัเอง	เน้นการเรียน

รู้แบบธรรมชาติสอดแทรกการเคลื่อนไหว	 การร้องเพลง	

และการเล่นอย่างเป็นธรรมชาต	ิ(พมิพ์ชนก	ค�า้ช,ู	2555	:	43)	

 ทฤษฏีดนตรีตะวันตก	เรื่อง	ขั้นคู่เสียง	(Intervals)	

ขั้นคู่เสียงการเรียบเรียงเสียงประสาน	แบบฝึกต่าง	ๆ	ที่ใช้

ในการศึกษาครั้งนี้	 ผู้เขียนมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการ

ด�าเนินท�านองแบบขนานขั้นคู่	 3	 และ	 ขั้นคู่	 5	 อันเป็น 

พื้นฐานส�าคัญของการน�ามาใช้ในการขับร้องประสานเสียง	

ดังนี้

	 ขั้นคู่เสียง	หมายถึง	ระยะห่างระหว่างโน้ต	2	ตัว	ที่

บ่งบอกทัง้ระยะและลกัษณะเสยีง	โดยสามารถพจิารณาได้	

2	ลักษณะคือขั้นคู่เสียงท�านองและขั้นคู่เสียงประสาน

	 ประเภทที	่1	ขัน้คูเ่สียงท�านอง	(Melodic	interval)	

หมายถึงขั้นคู่โน้ต	2	ตัว	ซึ่งถูกเล่นทีละตัว	เช่น	

ภาพประกอบที่ 2	ขั้นคู่เสียงแบบเมโลดิก	(Melodic)

	 ขัน้คูเ่สยีงประสาน	(Harmonic	interval)	หมายถึง	

ขั้นคู่โน้ต	2	ตัว	ซึ่งถูกเล่นพร้อมกันท�าให้เกิดเสียงประสาน

ในแนวตั้งเช่น	

ภาพประกอบที่ 3	ขั้นคู่เสียงแบบฮาโมนิกส์	(Harmonic)

	 การอธิบายโน้ต	2	ตัว	ว่าขั้นคู่นั้นห่างกันเป็นระยะ

เท่าไรจะต้องพจิารณา	2	ส่วน	คอื	ส่วนทีเ่ป็นชือ่ตวัเลขและ

ส่วนที่เป็นชื่อชนิดของขั้นคู่	 (ลัญฉนะวัต	 นิมมานรตนกุล,	

2556	:	2)	ส่วนต่าง	ๆ	เหล่านี้จึงน�ามาเป็นกรอบส�าคัญใน

การศึกษา	ตาม	กรอบแนวคิดในการศึกษา	คือ	
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ภาพประกอบที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

หลักส�าคัญในการวิจัย

	 เนือ่งจากการสร้างแบบฝึกโสตประสาทในครัง้นี	้จดั

ท�าส�าหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางความรู้ด้านทฤษฏีดนตรี

ตะวันตกสามารถน�ามาใช้ในการขับร้องประสานเสียงร่วม

กบัสมาชกิวงดอกแก้วคอรสั	ซึง่ปกติเป็นนิสิตภาควชิาดนตร	ี

เนื่องจากปัจจุบันนิสิตภาควิชาดนตรีไม่มีวิชาเอกขับร้อง

สากล	 และขาดแคลนสมาชิกวงคอรัสเพื่อน�าไปใช้ในการ

บริการวิชาการด้านต่าง	 ๆ	 ของมหาวิทยาลัยและองค์กร 

ภายนอก	จงึพฒันาชุดแบบฝึกนีข้ึ้นมาเพือ่ฝึกนสิติจากภาค

วิชาอื่น	 ๆ	 ในการขับร้องประสานเสียงและเป็นสมาชิกวง

คอรัส	 ตลอดจนสามารถพัฒนาจนออกแสดงจริงได้ตาม

โอกาสต่าง	ๆ	สืบไป	

	 ดังนั้นสิ่งที่ควรระมัดระวังในการสร้างแบบฝึกคือ

การด�าเนินการจัดการเรียนรู้แบบก้าวกระโดด	 แบบฝึก

ปฏิบัติที่สอดแทรกหลักทฤษฎีทางดนตรีตะวันตกรูปแบบ

ต่าง	 ๆ	 จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติท่ีสุด	 

ผู้วิจัยจึงน�ากระบวนการจัดการเรียนรู้ดนตรีแบบ	 ออร์ฟ	

(Orff)	 มาใช้เป็นหลักในการศึกษาในครั้งน้ีดังท่ีได้กล่าวมา

แล้ว	นอกจากการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ดนตรีแบบ 

ออร์ฟแล้ว	ตวัเสรมิส�าคญัในการด�าเนนิการวจิยัในคร้ังนีเ้พือ่

ให้เกดิประสิทธภิาพเรว็และครอบคลุมมากขึน้คือ	หลักการ

สอนในวชิาการฝึกโสตประสาท	(Sight	singing)	เพือ่ให้เหน็

ภาพของการศึกษาได้อย่างชัดเจนยิง่ข้ึน	ขออธบิายรปูแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออร์ฟ	 และ	 วิธีการด�าเนิน

การศึกษา	ก่อนจะน�าเสนอผลการศึกษาดังนี้	คือ	

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออร์ฟ

	 จดุเด่นของการเรยีนการสอนดนตรแีบบนีค้อืการน�า

เอาธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเด็กออกมาใช้	 ซึ่งธรรมชาติของ

เด็ก	ๆ 	รักและสนุกที่จะกระโดดโลดเต้น	ฟังเพลง	ตบมือไป

กับจังหวะเพลง	 และร้องเพลงส่ิงเหล่าน้ีสามารถน�ามาใช้

เป็นบทเริ่มแรกของการเรียนการสอนดนตรีส�าหรับเด็ก	 

โดยให้เดก็ได้ฟัง	ได้ร้องและเล่นดนตรก่ีอนทีจ่ะเริม่การอ่าน

การเขียน	 ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับการเรียนภาษาของมนุษย์ 

น่ันเอง	 ออร์ฟได้วางรากฐานของการสอนดนตรีเบ้ืองต้น	

(Elemental	music)	ด้วยความคดิทีว่่า	ดนตร	ี(Music)	การ

เคลื่อนไหว(Movement)	และการพูด	(Speech)	เป็นสิ่งที่

แยกจากกนัไม่ได้	ทัง้สามส่ิงรวมกนัเป็นเอกภาพ	เพราะการ

พูดที่เด็กคุ้นเคยและใช้อยู่ในชีวิตประจ�าวันนั้นเป็นพื้นฐาน

ที่ส�าคัญหลายด้านของดนตรีเช่น	 จังหวะ	 เสียงสูงเสียงต�่า	

การเน้นน�า้หนกั	และความดงัเบา	ส่วนการเคลือ่นไหวนัน้ก็

เป็นธรรมชาตอิกีอย่างหนึง่ทีม่นษุย์ใช้ส่ือสารหรอืแสดงออก

ถึงความรู้สึกต่าง	 ๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การพูดการ

เคลื่อนไหว	และดนตรีเป็นสิ่งที่เด็กจะแสดงออกร่วมกันได้

อย่างสอดคล้องและกลมกลืนกันมีความเชื่อมโยงและ 

ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	และสิ่งส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดมิได้	

คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกการเล่นแบบฉับพลันหรือที่

เรียกว่าการด้น	(Improvisation)	ฝึกการแต่งท�านองเพลง

(Composition)	ง่าย	ๆ 	ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีทั้งทาง

ด้านดนตร	ีและด้านการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเดก็	

ท�าให้เด็กมีความเข้าใจดนตรีและเล่นดนตรีได้อย่างมี 

ความสุข	 และจากประสบการณ์ที่เด็กได้ท�าสิ่งเหล่านี้ก็จะ

เป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัในการพฒันาการเรยีนรูด้นตรใีนขัน้สงู 

ขึ้นไป	(วิทยา	ไล้ทอง,	2557	:	2)



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (28) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 1 (28) January - June 2018

455

วิธีการด�าเนินการศึกษา

 ระเบียบวธิวิีจัย การศกึษาวจัิยในครัง้นีเ้ป็นการวจิยั

เชิงคุณภาพ

 จดุประสงค์การศกึษา ฝึกนสิติจากนสิติทีไ่ม่ใช่นสิติ

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก	 ให้ร้องเพลงประสานเสียง	 ด้วย

แบบฝึกโสตประสาท

 กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาในครั้งนี้	คือ	นิสิตสาขา

วชิาภาษาจนี	คณะมนษุยศาสตร์	ทัง้สิน้	10	คนจากทัง้หมด

จ�านวน	28	คน	

 คัดเลือกโดย	 การทดสอบ	 ขับร้องสากล	 โดยการ

ร้องเสียงโน้ตบนบันไดเสียงโด	(C	major)
 

ภาพประกอบที่ 5	โน้ตบนบันไดเสียงโด	(C	major)

 พืน้ท่ีในการศกึษา	คณะมนษุยศาสตร์	มหาวิทยาลยั

นเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก

 เครื่องมือที่ใช้ ผู้วิจัยได้สร้างชุดแบบฝึกการร้อง

เพลงประสานเสียง	โดยน�าเนื้อหาในทฤษฎีดนตรีตะวันตก

คือขั้นคู่	3	และขั้นคู่	5	มาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก	จ�านวน

ทั้งหมด	9	ชุดแบบฝึก	โดยแบ่งหมวดหมู่ได้ดังนี้	

	 1.	 ชุดแบบฝึกการปรับเสียงร้อง	 และวอร์มอัพ	

(warm	up)	4	แบบฝึก	

	 2.	 ชุดแบบฝึกประสานเสียงแบบราว	 (Round)	 

2	แบบฝึก

	 3.	 ชดุแบบฝึกการประสานเสยีง	2	แนว	3	แบบฝึก

ภาพประกอบที่ 6 สมาชิกวงดอกแก้วคอรัส	จากภาควิชา

ดนตรีและ	ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กระบวนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย มีดังนี้คือ	

	 1.		ท�าแบบทดสอบผู้ท่ีไม่มคีวามรูพ้ืน้ฐาด้านดนตรี

ตะวันตกด้านการขับร้อง	 และทฤษฎีพื้นฐาน	 เพื่อเป็นพื้น

ฐานขององค์ความรู้ท่ีจะน�ามาใช้ในการสร้างแบบฝึกให้ตรง

ตามความสามารถพื้นฐานของผู้ฝึก	

	 2.		ปรับพื้นฐานผู้ฝึกด้านการขับร้องสากล	

การศึกษาพื้นฐานเรื่องการอ่านโน้ตเบื้องต้นแบบง่ายและ

การแยกประสาทซ้ายขวา	

	 3.		สร้างแบบฝึกโดยจัดล�าดับตามขั้นตอนการ

พฒันาการขบัร้องประสานเสยีง	โดยเริม่จากแบบฝึก	วอร์ม

เสียง	ร้องแบบราวด์	และ	ร้องประสาน	2	แนว	

	 4.	 น�ามาทดลองใช้	ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ	และ	

ปรับแก้ไข	

	 5.		น�ามาใช้จริง	

การขับร้องประสานเสียง : กระบวนการฝึกโสตประสาท

ส�าหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางดนตรีสากล 

 การปรับพื้นฐานก่อนเริ่มกระบวนกการฝึก

	 การขับร้องประสานเสียงที่ดีไม่ใช่ร้องอย่างไรก็ได	้

องค์ประกอบทีส่�าคญัไม่น้อยไปกว่าการมเีสยีงร้องทีไ่พเราะ

แล้วคอื	การมเีสยีงร้องทีม่คีณุภาพทีผ่ลิตออกมาจากนกัร้อง
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เองอย่างถูกต้อง	 ความพร้อมของร่างกายและระบบความ

คมุการผลติเสยีงร้องจงึเป็นสิง่จ�าเป็นเบือ้งต้นในการเตรยีม

ความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติข้ันตอนต่อ	 ๆ	 ไป	 คุณภาพ

ของการร้องเพลงที่ดีมาจากผลของการหายใจที่ดี	 นักร้อง

ต้องสามารถควบคุมการหายใจในการขับร้องได้	 สามารถ

ควบคุมลมที่จะมากระทบกับเส้นเสียงในกล่องเสียง	ตลอด

จนมีความสามารถในการควบคุมลมเพื่อผลิตเสียงให้เกิด

ความดัง-เบาของเสียง	 (Dynamic)	 ได้เป็นอย่างดีเพื่อส่ือ 

อารมณ์เพลงตลอดจนสามารถจัดประโยคเพลงได้	 ดังน้ัน

การฝึกการหายใจ	 และ	 ก�าหนดลมหายใจในการขับร้อง

อย่างถูกวิธีอย่างเสมอสามารถเป็นอีกแรงสนับสนุนหน่ึงที่

ท�าให้นักร้องสร้างเสียงร้องออกมาได้อย่างมีคุณภาพ

	 การพูดและการร้องเพลงมีส่วนเก่ียวข้องกับกลไก

เสียงที่ประกอบด้วยสามกระบวนการย่อย	 ซ่ึงแต่ละ

กระบวนการย่อยประกอบไปด้วยส่วนต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ีส่วน

ต่าง	ๆ ของร่างกายมบีทบาทส�าคญัในการผลติเสยีง	ทัง้สาม

กระบวนการที่กล่าวมาน้ีได้แก่	 กระบวนการผลิตลม	

กระบวนการสั่นสะเทือนของเสียง	 และ	 กระบวนการ

สะท้อนกลบัของเสยีง	ดงันัน้กลไกต่าง	ๆ 	จงึด�าเนนิไปอย่าง

เป็นระบบและขั้นตอนดังภาพประกอบที่	2	

	 กระบวนการปรับพื้นฐานผู้วิจัยมีการแบ่งข้ันตอน

ออกเป็นทัง้สิน้	3	ขัน้ตอน	ได้แก่	ด้านการขบัร้องสากล	การ

ศึกษาพื้นฐานเรื่องการอ่านโน้ตเบ้ืองต้นแบบง่าย	 และการ

แยกประสาทซ้ายขวา	โดยม	ีModel	การฝึกโดยย่อดงันีค้อื	

	 1.	 ด้านการขับร้องสากล	ฝึกหลกัการออกเสยีงขบั

ร้องสากลที่ถูกต้อง	 ตลอดจนการแบ่งวรรคตอนของการ

หายใจ	เข้า	ออก	เพื่อเป็นประโยชน์ในการขับร้องประสาน

เสยีง	ดงัเช่น	วรรณ	ีเพลนิทรพัย์	ได้กล่าวถงึ	ดษุฎ	ีพนมยงค์	

(2539	 :	 16)	 ไว้ว่า	 ลมหายใจเป็นพื้นฐานของการขับร้อง	

หากไม่มวีธิกีารควบคมุและผ่อนลมหายใจทีด่	ีกไ็ม่สามารถ

มีเสียงอันไพเราะได้	ไม่ว่าจะขับร้องประเภทใดก็ตาม	

	 ผูว้จิยัจงึปรบัพืน้ฐานด้านการหายใจ	การร้องสากล

เบื้อต้น	 การออกเสียงร้องท่ีถูกต้องให้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ทุก	ๆ	คน	เป็นระยะเวลา	5	วัน	วันละ	1	ชั่วโมง

ภาพประกอบที่ 7 ระบบและกลไกการผลิตเสียงร้องเพลง

ประสานเสียงดังเช่น	วรรณี	เพลินทรัพย์	ได้กล่าวถึง	ดุษฎี	

พนมยงค์	(2539	:	16)	ไว้ว่า	ลมหายใจเป็นพื้นฐานของการ

ขับร้อง	หากไม่มีวิธีการควบคุมและผ่อนลมหายใจที่ดี	ก็ไม่

สามารถมีเสียงอันไพเราะได้	 ไม่ว่าจะขับร้องประเภทใด

ก็ตาม	

	 ผู้วจิยัจงึปรบัพืน้ฐานด้านการหายใจ	การร้องสากล

เบ้ือต้น	 การออกเสียงร้องที่ถูกต้องให้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ทุก	ๆ	คน	เป็นระยะเวลา	5	วัน	วันละ	1	ชั่วโมง	โดยปรับ

พื้นฐานในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	คือ	

	 1.	 ด้านการอ่านโน้ตเบื้องต้นแบบง่ายในการปรับ

พืน้ฐานด้านนีผู้ว้จิยัให้ผู้ฝึกรูจ้กัล�าดบัโน้ต	ทีอ่อกเสียง	โด	เร	

มี	 ฟา	 ซอลลา	 ที	 มีต�าแหน่งการอ่านแบบง่ายอยู่ที่ใดบ้าง	

นอกจากนั้นยังให้เปลี่ยนระบบการจ�าชื่อเสียงทั้ง	7	เสียงที่

มีชื่อย่อภาษาสากลใช้อักษรอะไร	เช่น	โด	=	C	,	เร	=	D,	มี	

=	E	และ	ฟา	=	F	เป็นต้น	

	 2.	 ด้านการเคาะจงัหวะแยกประสาทซ้ายและขวา	

ในการปรับพืน้ฐานด้านนี	้ผูว้จิยัเสรมิองค์ความรูเ้รือ่งค่าของ

โน้ต	ลักษณะต่าง	ๆให้ผู้ฝึกก่อน	ได้แก่	

ภาพประกอบที่ 8
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 เมื่อผู้ฝึกท�าความรู้จักตัวโน้ตในจังหวะต่าง	ๆ	แล้ว	 

ผู้วิจัยให้ผู้ฝึกแต่ละคนฝึกแยกประสาทซ้ายขวา	 โดยการ

เคาะจังหวะ	 ซึ่งเป็นหน่ึงในกระบวนการส�าคัญ	 ในการฝึก

โสตประสาท	(Sight	Singing)	ตามโจทย์ด้านล่าง

ภาพประกอบที่ 9

	 จากการปรับพื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยยังได้

น�าหลักการต่าง	 ๆของหลักในการผลิตเสียงร้องเพลงมาใช้

ในการฝึกนิสิตผู้ไม่มีพื้นฐานทางดนตรีสากล	 และฝึกด้วย

แบบฝึกหัด	โดยสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด

ของออร์ฟ	 และน�าทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู่เสียง	

(Intervals)	 มาสร้างสรรค์แบบฝึกเพื่อการเรียนรู้ให้นิสิต	

จากสาขาวิชาอืน่ได้ฝึกการขบัร้องประสานเสยีงขัน้ต้นในรปู

แบบของการฝึกโสตประสาท	(Sight	singing)	ทัง้	3	ชดุแบบ

ฝึกเพื่อให้นิสิตที่ไม่ได้เรียนสาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก	

ฝึกการขับร้องประสานเสียงได้ในขั้นต้นมีดังนี้	คือ	

 1. ชุดแบบฝึกการปรับเสียงร้อง และวอร์มอัพ 

(sound and warm up) จ�านวน	4	แบบฝึก	หรือในบาง

ครั้งเราอาจจะเคยได้ยินค�าว่าก�าหนดลมเข้า-ออก	 ในการ

ร้องเพลงโดยปกติการหายใจเข้าออกมามนุษย์ท้ังทางปาก

และทางจมกู	จะมปีฏกิริยิาของร่างกายทีส่ามารถสงัเกตได้

อย่างชัดเจนคือ	 เมื่อหายใจเข้าท้อง	 (กระบังลม)	 ต้องป่อง	

หายใจออกท้องต้องแฟบ	เปรยีบเสมือนการเป่าลูกโป่งเมื่อ

เราเป่าลมเข้าไปลูกโป่งต้องพองและใบใหญ่ข้ึน	 เม่ือเรา

ปล่อยลมออกลูกโป่งจะแฟบละเล็กลง	 การฝึกอย่าง

สม�า่เสมอและประสทิธภิาพจะมผีลท�าให้กระบงัลมเกดิการ

ขยายตัวและมีความยืดหยุ่นท�าให้เราสามารถเก็บลมไว้ใน

กระบังลมได้มากขึ้นและส่งผลให้เราสามารถส่งลมออกมา

ได้มากในระหว่างการขับร้องตลอดจนท�าให้สามารถ

สร้างสรรค์เสียงร้องในเทคนิครูปแบบต่าง	 ๆ	 ได้อย่าง 

หลากหลาย

	 หลักส�าคัญในการฝึกก�าหนดลมหายใจอีกประการ

หนึง่คอื	“หายใจเข้าทางจมกู	และ	ปล่อยลมหายใจผ่อนออก

ทางปาก”	หายใจเข้าลึก	ๆ	และ	ปล่อยลมออกให้หมดมาก

ที่สุด	ฝึกท�าครั้งแรก	5	รอบ	เพิ่มเป็น	10	รอบ	และ	15	รอบ

ในครั้งต่อ	 ๆ	 ไป	 ยิ่งท�าบ่อยยิ่งเป็นการกระตุ้นการท�างาน

ของระบบต่าง	ๆ	ในการผลิตสียง

การปรับชุดแบบฝึกการปรับเสียงร้อง และวอร์มอัพให้

เข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบออร์ฟ

	 ในชุดแบบฝึกการปรับเสียงร้อง	 และวอร์มอัพน้ี

กระบวนการสอนแบบออร์ฟ	 (Orff)	 ได้เข้ามามีบทบาทใน

ส่วนของการเคลือ่นไหว	และ	และก�าหนดลมในการขบัร้อง

แบบกลุ่ม	โดยให้ผู้ฝึกทั้ง	10	คน	หมุนเวียนกันเป็นผู้น�าใน

การสัง่การก�าหนดลมหายใจและผ่อนลมออกเป็นเสยีงร้อง

ที่ลากยาวก่อนการเริ่มต้น	 และ	 ระหว่างการฝึกในแต่ละ

แบบฝึกที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น	ตลอดจนการสร้างสรรค์ท่าทาง

ประกอบอย่างอิสระและสร้างสรรค์บนกรอบของท่าทางที่

อ�านวยให้เกิดความสะดวกและถูกต้องในการออกเสียง 

ร้องเพลง	

	 จากการฝึกก�าหนดลมหายใจเข้า	ออกแล้ว	เปลี่ยน

การปล่อยลมออกเป็นการร้องโน้ตออกมา	 ในแบบฝึกหัด 

รูปแบบต่าง	 ๆ	 ซึ่งในการน�าเสนอนี้	 แบบฝึกหัดที่	 1	 ถึง 

แบบฝึกหัดที่	 4	 เป็นกระบวนการ	warm	up	 เสียง	 และ 

ฝึกการก�าหนดลมหายใจในการร้องควบคู ่กับการแยก

ประสาทการฟังและร้องขั้นต้น	 (Sight	 singing)	 และใน 

แบบฝึกหัดที่	 5	 จนถึง	 บทเพลงประสานเสียงตอนท้าย

เป็นการฝึกในการหดัขบัร้องประสานเสยีงในรูปแบบง่าย	ๆ 	

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการขับร้องเพลงประสานเสียง

แบบเต็มรูปแบบในล�าดับต่อไป	โดยปรากฏ	ดังนี้	

 แบบฝึกที่ 1	 เป็นรูปแบบทีเ่หมาะส�าหรบัผูท้ีเ่ริม่ต้น

ใหม่	ในขณะที่ออกเสียงร้องและค่อย	ๆ	ปล่อยลมที่เก็บไว้

ในกระบังลมออกมา	 ให้ออกเสียงสระเสียงยาว	 ดังใน

ตัวอย่าง	ที่	1	ให้ออกเสียง	La	(ลา)	ให้ลากเสียงให้ยาวที่สุด

เท่าที่จะท�าได้	ในลมหายใจเดียว	เมื่อลมในกระบังลมหมด	
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ให้ฝึกแบบเดิมใหม่ซ�้าไปมา	

	 ในการฝึกแบบนี้ในครั้งแรก	 ๆ	 ผู้ฝึกจะรู้สึกเหนื่อย	

และรู้สึกได้ถึงการขยายตัวของปอดและการยืดหยุ่นของ

กระบังลมอย่างชัดเจน

ภาพประกอบที่ 10 แบบฝึกที่	1	การลากเสียงให้ยาว

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ในลมหายใจเดียว

 แบบฝึกที่ 2 เป็นรูปแบบท่ีใช้เม่ือผู้ฝึกมีการขยาย

ของกระบงัลม	ตลอดทัง้เริม่รูส้กึได้ว่ามกีารยดืหยุน่ของกระ

บังลมเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว	ท�าในลักษณะคล้ายรูปแบบ

เดิม	คือ	ออกเสียงสระเสียงยาว	ในตัวอย่างนี้ยังคงก�าหนด

ให้ออกเสียง	La	(ลา)	โดยให้ลากเสียงให้ยาวที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้	ในลมหายใจเดยีว	โดยผูค้วบคมุการฝึก	หรอืผูค้วบคมุ

วง	 (Conductor)	 ให้สัญญาณมือให้การเพิ่มและลดระดับ

ความดังเบา	(Dynamic)	ให้ฝึกแบบเดิมใหม่ซ�้าไปมา

อธิบายสัญลักษณ์ทางดนตรี

ภาพประกอบที่ 11 แบบฝึกที่	2	การลากเสียงให้ยาวโดย

มีการเพิ่มเติมการใส่ความดังเบาเข้าไปในลมหายใจเดียว

	 ในแบบฝึกที่	 3	 และ	 4	 นี้ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นไปที่

การออกเสียงในระดบัต่าง	ๆ 	ฝึกการเปร่งเสยีงอย่างถูกหลกั

ทางการขบัร้องสากล	โดยมรีปูแบบของแบบฝึกหดัทีจ่ดัรปู

แบบการด�าเนินท�านองเพลงที่ค่อย	ๆ	แบ่งส่วนของจังหวะ

ที่หลากหลายขึ้นท่ีละข้ันตอน	 โดยบันทึกโน้ตที่สร้างสรรค์

ขึ้นมาบนบรรทัด	5	เส้น	(Staff,	Stave)	ภายใต้การก�าหนด

เสียงของกุญแจประจ�าหลักเสียงซอล	 (Treble	 clef)	 โดย

ใช้บนัไดเสยีงโด	(C	Major)	เป็นหลกัส�าคญัในการฝึกปฏบิตั	ิ

ตั้งแต่ตัวอย่างแบบฝึกนี้เป็นต้นไป	 ผู้วิจัยขอให้สัญลักษณ์

แสดงเสียงต่าง	ๆ 	ของโน้ตระดับต่าง	ๆ 	เป็นภาษาไทย	ดังนี้

อธิบายสัญลักษณ์ทางดนตรี

ภาพประกอบที่ 12 ชื่อย่อและการใช้แทนเสียง

ทางดนตรีตะวันตก

ภาพประกอบที่ 13 ชื่อเรียกระดับเสียงต่าง	ๆ	เมื่อบันทึก

ภายใต้การก�ากับของกุญแจซอล	เมื่อน�ามาเปรียบเทียบ

เมื่อวางต�าแหน่งบนเปียโน

ภาพประกอบที่ 14 สัญลักษณ์	และ	ชื่อตัวโน้ต

เรียงตามค่ามากไปหาน้อย
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	 ในการเริ่มต้นในกระบวนการนี	้ในตวัอย่างแบบฝกึ	

รูปแบบที่	3	เป็นต้นไป	เริ่มน�าการไล่เสียงในบันไดเสียง	C	

Major	 (โด	 เมเจอร์)	 ในบันไดเสียงนี้จะเป็นบันไดเสียงพื้น

ฐานทีเ่ราคุน้เคยกนัดตีามหลกัการไล่เสยีงทางดนตรีท้ังของ

ตะวนัตกเอง	และ	ทางดนตรไีทย	โดยจะเริม่จากเสยีงต�า่ไป

หาเสียงสูงท่ีได้อธิบายด้วยภาพสัญลักษณ์ไว้ด้านบนแล้ว	

ดังนี้	คือ	โด	เร	มี	ฟา	ซอล	ลา	ที่	และจบที่	โดสูง	(โดในช่วง

ที่สูงขึ้นต่อไปอีกช่วงหนึ่ง)

 แบบฝึกที่ 3		ใช้ตัวโน้ต	5	ตัวแรกของบันไดเสียง	C	

major	ได้แก่	โด	เร	มี	ฟา	และ	ซอล	โดยเริ่มจาก

	 1.	 ให้ผู้ฝึกซ้อมก�าหนดลมหายใจเข้าและเริ่มร้อง

โนต้ที่สองตวัแรก	คอื	โด	และ	เร	(รวมแปดจงัหวะใน	1	ลม)	

หลังจากนั้นจึงหายใจเข้าเก็บลม	

	 2.	 ร้องสองตัวต่อมา	 คือ	 มี	 และ	 ฟา	 (รวมแปด

จังหวะใน	1	ลม)	หลังจากนั้นจึงหายใจเข้าเก็บลม	

	 3.		ร้องเสียงสุดท้ายลากยาว	 8	 จังหวะ	 คือเสียง	

ซอล	 (ท�าตั้งแต่ข้ันตอนที่	 1	 -3	 ซ�้าไปมา	 เพื่อสร้างความ

เคยชินและสร้างความยืดหยุ่นของกระบังลม	 ตลอดจน

เป็นการฝึกโสตประสาทในการฟัง)

แบบฝึกที่ 15 การฝึกการแบ่งวรรคด้วยการก�าหนด

ลมในการร้องโน้ต	5	ตัวแรก	ในบันไดเสียง	C	Major

 แบบฝึกที่ 4 เป็นรูปแบบการฝึกที่ต่อเนื่องจากรูป

แบบที่	3	มีการเพิ่มเติมเสียงในอันดับที่	6	–	8	คือเสียง	ลา	

ที	และ	โด	เข้าไปเป็นรูปแบบที่ครบ	1	ช่วงเสียง	(Octave)	

ความแตกต่างนอกจากการเพิ่มเสียงแล้วยังเปลี่ยนค่าของ

โน้ตจาก	4	จังหวะ	ต่อ	1	เสียงเป็น	2	จังหวะใน	1	เสียง	นั่น

หมายความว่าความเร็วในการเปลี่ยนโน้ตจะเร็วขึ้น	1	 เท่า

ตัว	 ในขณะที่จุดที่ผู้ฝึกจะก�าหนดลมหายใจเข้าจะเป็นจุด

เดิม	คือก่อนเข้าห้องที่	3	โดยมีกระบวนการฝึกดังนี้	คือ

 แบบฝึกที่ 4.1 

	 1.		ให้ผู้ฝึกซ้อมก�าหนดลมหายใจเข้าและเริ่มร้อง

โน้ตที่สองตัวแรก	คือ	โด	เร	มี	และ	ฟา	(รวมแปดจังหวะใน	

1	ลม)	หลังจากนั้นจึงหายใจเข้าเก็บลม	

	 2.		ร้องสองตัวต่อมา	คือ	ซอล	ลา	ที	และ	โด	(สูง)	

(รวมแปดจังหวะใน	1	ลม)	

	 (ท�าตั้งแต่ขั้นตอนที่	 1	 -2	 ซ�้าไปมา	 ในรูปแบบน้ีผู้

ฝึกสอน	หรอืผูค้วบคมุการฝึกสามารถใส่สญัลกัษณ์น�า้หนกั

เสียง	 ดัง	 เบา	 (Dynamic)	 เข้าไปเพ่ือสร้างบทฝึกให้มี

ประสิทธภิาพด้านการความคมุน�า้หนกัเสยีง	เพือ่สร้างความ

เคยชินและสร้างความยืดหยุ่นของกระบังลม	 ตลอดจน

เป็นการฝึกโสตประสาทในการฟัง)	

ภาพประกอบที่ 16 แบบฝึกที่	4.1	การฝึกการแบ่งวรรค

ด้วยการก�าหนดลมในการร้องโน้ตบันไดเสียง	C	Major

 แบบฝึกที่ 4.2 

	 มรีปูแบบการฝึกเหมอืนข้อ	4.1	แต่เมือ่ขึน้ไปถงึ	โด

(สูง)	แล้วให้ไล่เสียงกลับมาที่ต�าแห่งแรกอีกครั้ง	

		 1.	 ให้ผู้ฝึกซ้อมก�าหนดลมหายใจเข้าและเริ่มร้อง

โน้ตที่สี่ตัวแรก	คือ	โด	เร	มี	และ	ฟา	(รวมแปดจังหวะใน	1	

ลม)	หลังจากนั้นจึงหายใจเข้าเก็บลม	

		 2.	 ร้องสี่ตัวต่อมา	คือ	 ซอล	ลา	ที	 และ	 โด	 (สูง)	

(รวมแปดจงัหวะใน	1	ลม)	หลงัจากนัน้จงึหายใจเข้าเกบ็ลม	

		 3.	 ไล่เสยีงลงกลบัมาทางเดมิสีเ่สยีง	คอื	ท	ีลา	ซอล	

และ	ฟา	 (รวมแปดจังหวะใน	1	ลม)หลังจากนั้นจึงหายใจ

เข้าเก็บลม	

	 4.	 ร้องสามตัวสุดท้าย	มี	 เร	และ	โด	 (4	จังหวะ)	

รวม	8	จังหวะใน	1	ลม	

	 (ท�าตั้งแต่ข้ันตอนที่	 1-4	 ซ�้าไปมา	 ในรูปแบบนี้ 

ผูฝึ้กสอน	หรอืผูค้วบคมุการฝึกสามารถใส่สญัลกัษณ์น�า้หนกั

เสียง	 ดัง	 เบา	 (Dynamic)	 เข้าไปเพ่ือสร้างบทฝึกให้มี

ประสทิธภิาพด้านการความคมุน�า้หนกัเสยีง	เพือ่สร้างความ
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เคยชินและสร้างความยืดหยุ่นของกระบังลม	 ตลอดจน

เป็นการฝึกโสตประสาทในการฟัง)	

ภาพประกอบที่ 17 แบบฝึกที่	4.2	การฝึกการแบ่งวรรค

ด้วยการก�าหนดลมในการร้องโน้ตบันไดเสียง	C	Major	

ขึ้นและลง

	 ในรูปแบบนีผู้ฝึ้กสอน	หรอืผูค้วบคมุการฝึกสามารถ

ใส่สัญลักษณ์น�้าหนักเสียง	ดัง	เบา	(Dynamic)	เข้าไปเพื่อ

สร้างบทฝึกให้มปีระสทิธภิาพด้านการความคมุน�า้หนกัเสยีง	

เพือ่สร้างความเคยชนิและสร้างความยดืหยุน่ของกระบงัลม	

ตลอดจนเป็นการฝึกโสตประสาทในการฟัง

 2. ชุดแบบฝึกประสานเสียงแบบราว (Round) 

2 แบบฝึก

  การขบัร้องประสานสยังแบบราว	(Round)	คือ	

การขบัร้องประสานเสยีงทีม่แีนวการร้องเพลงตัง้แต่	2	แนว

ขึ้นไปจนถึง	4	แนว	ขับร้องแบบต่อเนื่องไปในท�านองเพลง

เดียวกัน	แต่มีการเริ่มต้นและ	จบไม่พร้อมกัน	ตังอย่างเช่น

เพลง	 aciaDeoซ่ึงเป็นเพลงร้องประสานเสียงแบบราวด์ 

(Round)	 แบบ3	 แนวประสานเพลงนี้จัดอยู่ในกลุ่มเพลง

สวด	ดังภาพประกอบที่	6	

ภาพประกอบ 18 ตัวอย่างเพลงประสานเสียง

ประเภทเพลงราวด์	(Round)	

การปรบัชดุแบบฝึกประสานเสยีงแบบราว (Round) ให้

เข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบออร์ฟ 

	 ในชุดแบบฝึกประสานเสียงแบบราว	 (Round)	 นี้

กระบวนการสอนแบบออร์ฟ	 (Orff)	 ได้เข้ามามีบทบาทใน

ส่วนของการเคลือ่นไหว	และ	และก�าหนดลมในการขบัร้อง

แบบกลุ่ม	โดยให้ผู้ฝึกทั้ง	10	คน	หมุนเวียนกันเป็นผู้น�าใน

การสัง่การก�าหนดลมหายใจและผ่อนลมออกเป็นเสยีงร้อง

ที่ลากยาว	 ก่อนการเริ่มต้น	 และ	 ระหว่างการฝึกในแต่ละ

แบบฝึกที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น	ตลอดจนการสร้างสรรค์ท่าทาง

ประกอบอย่างอิสระและสร้างสรรค์บนกรอบของท่าทางที่

อ�านวยให้เกดิความสะดวกและถกูต้องในการออกเสียงร้อง

เพลง	 นอกจากน้ันยังใช้ในการช่วยจ�าเสียงอันเกิดจากการ

เคลื่อนไหวตลอดการฝึกของชุดฝึกนี้	

 แบบฝึกที่ 5		เป็นลักษณะทางทฤษฏีดนตรีตะวัน

ตก	 ที่อยู่ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา	

การฝึกโสตประสาท	(Sight	singing)	ในเรือ่งของการเปล่ียน

ต�าแห่งเสยีงโด	(	move	do)	และ	การเรียกชือ่โน้ตตามเสยีง

ที่ได้ยิน	 (fixed	 do)	 ในกรณีของแบบฝึกหัดข้อที่	 5	 จะ

เป็นการน�าความรูใ้นเรือ่งของการ	fixed	do	มาใช้	โดยการ

ใช้ลักษณะการเคล่ือนไหวในลักษณะเดียวกันของโน้ต	 แต่

เปลี่ยนตัวเริ่มต้นที่ใช้เป็นคู่	3	ในบันไดเสียงเดียวกัน	

	 ในแบบฝึกหัดนี้ยังคงรูปแบบเดิม	 หรับผู้ที่เริ่มตัน

การเรียนรู้ดนตรีตะวันตกคือ	 การใช้บันไดเสียง	 โด	 (C	

Major)	กล่าวคือ	ในท�านองรูปแบบที่	1	เริ่มต้นที่	ตัวโด	เร	

มี	ฟา	..........ไล่เสียงกลับมาจนที่	โด	และ	รูปแบบที่	2	เริ่ม

ต้นที่ตัวที่	 3	 ของบันไดเสียง	 C	major	 คือ	 มี	 ฟา	 ซอล	

ลา........ไล่เสียงกลับมาจนที่	มี

ภาพประกอบที่ 19 แบบฝึกข้อ	5	ในรูปแบบที่	1

เริ่มต้นที่	ตัว	แรกของบันไดเสียงโด	(C	major)
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ภาพประกอบที่ 20 แบบฝึกข้อ	5	ในรูปแบบที่	2	

เริ่มต้นที่	ตัวที่สามของบันไดเสียงโด	(C	major)

	 ในทั้งสองรูปแบบนี้ผู้ฝึกสอน	หรือผู้ควบคุมการฝึก

สามารถใส่สัญลักษณ์น�้าหนักเสียง	 ดัง	 เบา	 (Dynamic)	

เข้าไปเพื่อสร้างบทฝึกให้มีประสิทธิภาพด้านการความคุม

น�า้หนกัเสยีง	เพือ่สร้างความเคยชนิและสร้างความยดืหยุน่

ของกระบังลม	ตลอดจนเป็นการฝึกโสตประสาทในการฟัง	

เมือ่ฝึกจนเร่ิมมคีวามช�านาญในการก�าหนดลม	และ	ควบคุม

ลักษณะของเสียงได้แล้วจึงน�าท้ังสองแบบฝึกมาฝึกปฏิบัติ

ต่อเนื่องกัน	ดังนี้	

ภาพประกอบที่ 21 แบบฝึกข้อ	5	ในรูปแบบที่	3	

การน�าแบบฝึกรูปแบบที่	1	และรูปแบบที่	2	มาฝึกรวมกัน

	 นบัตัง้แต่การฝึกข้อ	5	เป็นต้นไป	ผูฝึ้กจะเริม่มคีวาม

ช�านาญในการก�าหนดลมหายใจเข้าออกเอง	 ตามคุณภาพ

การร้องเพลงของตน	ในแบบฝึกหดัจึงไม่ได้ก�าหนดไว้ให้	แต่

เป็นการสร้างทางเลอืกให้ผูฝึ้กได้ก�าหนดขึน้มาเองเพือ่ความ

เหมาะสมกับตนเองในขั้นต้น	 แต่ในบทแบบต่าง	 ๆ	 เม่ือมี

การพัฒนาสู่การขับร้องเพลงประสานเสียงที่ยากขึ้น	 บาง

จดุของบทเพลงอาจมเีทคนคิพเิศษในการบังคบัการก�าหนด

ลมหายใจเอาไว้เพือ่ให้การปฏบิตัริวมวงมคีณุภาพเสยีงออก

มาดีที่สุด	

	 จากทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วก่อนเริม่บทที	่1	ถงึความส�าคัญ

ของแบบฝึกหัดตั้งแต่	 ข้อท่ี	 6	 เป็นต้นไปจนถึงบทเพลง

ประสานเสียงตอนท้ายบทความนี้	เป็นแบบฝึกหัดเพื่อการ

ปพูืน้ฐานการขับร้องประสานเสียงแบบง่าย	ก่อนทีจ่ะพฒันา

สู่การขับร้องเพลงประสานเสียงอย่างเต็มรูปแบบในล�าดับ

ต่อไป	 ในการด�าเนินกิจกรรมการฝึก	 ผู้เขียนได้สอดแทรก 

 

รปูแบบการเคลือ่นไหว	เช่น	การโยกตวัตามจงัหวะ	การปรบ

มือ	การเคาะจังหวะด้วยเครื่องประกอบจังหวะต่าง	ๆ 	และ	

การเดินเป็นวงกลมหรือเปล่ียนทิศทางตามอิสระ	 ตามรูป

แบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ	ออร์ฟ	(Orff)	เพือ่เป็นการสร้าง

ความเชื่อมัน	ความเคยชิน	และ	ความรู้สึกปลอดภัยในการ

เรียนรู้ตามรูปแบบของ	ออร์ฟ	

	 ในการศกึษาและสร้างแบบช่วยฝึกในการปพูืน้ฐาน

ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่มพ้ืีนฐานความรูด้้านทฤษฏดีนตรตีะวนัตกมา

ก่อนนี้ผู ้เขียนได้น�ารูปแบบการร้องประสานเสียงแบบ 

ง่าย	ๆ	2	แบบมาใช้เพื่อการสร้างพื้นฐานและความเคยชิน

กบัโสตประสาท	2	รปูแบบ	คอื	1.การขบัร้องเพลงประสาน

เสียงแบบราวด์	(Round)	2.การขับร้องเพลงประสานเสียง

แบบ	2	แนว	(2	lines)	ซึ่งปรากฏ	ดังนี้

 แบบฝึกที่ 6	 การร้องประสานเสียงแบบ	 ราวด	์

(Round)	 การขับร้องประสานเสียงแบบราวด์	 มีลักษณะ

ดังนี้คือ	เป็นบทเพลงที่มีท�านองเดียวกัน	แต่เริ่มต้นและจบ

ใกล้เคียงกัน

	 ในการแบ่งแนวการร้องตามแบบฝึกหดั	ผูเ้ขยีนแบ่ง

ผู้ฝึกเป็น	2	กลุ่ม	อาจเป็นชาย	1	กลุ่ม	หญิง	1	กลุ่ม	โดยให้

ผู้หญิงเป็นแนว	 Soprano	และผู้ชายเป็นแนว	Alto	หรือ

คัดเลือกตามคุณภาพของเสียง	เสียงสูงเป็นแนว	Soprano	

และเสียงต�่าเป็นแนว	Alto	เป็นต้น	

ภาพประกอบที่ 22 แบบฝึกที่	6	การร้องโน้ตในบันได

เสียง	C	Major	ในรูปแบบการขับร้องประสานเสียงแบบ	

ราวด์	(Round)

 ในรปูแบบนีผู้ฝึ้กสอน	หรอืผู้ควบคุมการฝึกสามารถ

ใส่สัญลักษณ์น�้าหนักเสียง	ดัง	เบา	(Dynamic)	เข้าไปเพื่อ

สร้างบทฝึกให้มปีระสทิธภิาพด้านการความคมุน�า้หนกัเสยีง	

เพือ่สร้างความเคยชนิและสร้างความยดืหยุน่ของกระบงัลม	

ตลอดจนเป็นการฝึกโสตประสาทในการฟัง
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 3.  ชุดแบบฝึกการประสานเสียง 2 แนว จ�านวน 

3	แบบฝึก

  การขับร้องเพลงประสานเสียงแบบ	2	แนว	คือ	

การขับร้องบทเพลงที่มีการด�าเนินท�านองเพลง	 2	 ท�านอง	

โดยการที่นักร้องทั้ง	2	แนว	ร้องเพลงไปพร้อมกันควบคู่กัน

ไป	 โดยมีท�านองหนึ่งเป็นท�านองหลัก	 และอีกท�านองหนึ่ง

ด�าเนนิท�านองเป็นแนวประสานเสยีง	ซ่ึงอาจจะสลบักันเป็น

ท�านองหลัก	และประสานก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้เรียบเรียงเพลง	

การปรับชุดแบบฝึกการประสานเสียง 2 แนวให้เข้ากับ

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบออร์ฟ ในชุดแบบฝึกการ

ประสานเสียง	2	แนวนี้กระบวนการสอนแบบออร์ฟ	(Orff)	

ได้เข้ามามีบทบาทในส่วนของการเคลื่อนไหว	 และ	 และ

ก�าหนดลมในการขับร้องแบบกลุ่ม	 โดยให้ผู้ฝึกทั้ง	 10	 คน	

หมุนเวียนกันเป็นผู้น�าในการส่ังการก�าหนดลมหายใจและ

ผ่อนลมออกเป็นเสียงร้องที่ลากยาว	 ก่อนการเริ่มต้น	 และ	

ระหว่างการฝึกในแต่ละแบบฝึกที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น	 ตลอด

จนการสร ้างสรรค ์ท ่าทางประกอบอย่างอิสระและ

สร้างสรรค์บนกรอบของท่าทางที่อ�านวยให้เกิดความ

สะดวกและถูกต้องในการออกเสียงร้องเพลง	นอกจากนั้น

ยังใช้ในการช่วยจ�าเสียงอันเกิดจากการเคลื่อนไหวตลอด

การฝึกของชุดฝึกนี้	

 แบบฝึกที่ 7		แบบฝึกหัดน้ีสร้างข้ึนมาเพื่อให้ผู้ฝึก

ได้รู้จักการขับร้องเพลงประสานเสียงแบบ	2	แนว	และได้

ฝึกการแยกโสตประสาทการฟังแบบท่ีมีท�านองเพลงคล้าย

กันแต่มีเสียงโน้ตที่แตกต่างกัน	 ซ่ึงหารฝึกในแบบฝึกน้ีได้

และมีสัมผัสของโสตประสาทการฟังท่ีด�าเนินไปอย่างเป็น

ธรรมชาติแล้วผู้ฝึกจะสามารถร้องในแบบฝึกหรือบทเพลง

ที่มีเสียงประสาน	 3	 แนว	 หรือ	 2	 แนวที่ยากขึ้นได้อย่าง

สะดวกและราบรื่นขึ้น	

	 ความหมายของการขบัร้องเพลงประสานเสยีงแบบ

สองแนว	หมายถึง	การขับร้องเพลง	2	ท�านองไปพร้อม	ๆ

กัน	โดยมีท�านองหลัก	1	ท�านอง	และมีท�านองที่เป็นเสียง

ประสานอีก	 1	 ท�านอง	 ซ่ึงท้ังสองท�านองน้ีจะมาเสียง

ประสานที่ออกมากลมกลืนตามหลักการเรียบเรียงเสียง

ประสาน	(Harmonize)	

	 ส�าหรับในแบบฝึกน้ีผู ้เขียนได้ใช้หลักการสร้าง 

ง่าย	ๆ	คือการน�า	Scale	C	major	ที่เป็นแบบฝึกหัดในข้อ

ที่	5	มาปรับรูปแบบให้เริ่มต้นในการขับร้องพร้อมกัน	โดย

เน้นการเรียบเรียงเสียงประสานให้ด�าเนินท�านองเป็นขั้นคู่

ที	่3	(3rd	interval)	ความส�าคญัในการฝึกแบบฝึกดงัตวัอย่าง

ที่ให้ไว้น้ีเป็นประโยชน์ต่อการขับร้องเพลงแบบประสาน	 

2	 แนว	 หรือถ้าจะให้ยากขึ้นต้องพัฒนาเป็น	 3	 แนว	 และ	 

4	แนว	ทัง้หมดนีเ้ป็นการฝึกให้ผูฝึ้กได้ฝึกทกัษะการฟังและ

แยกโสตประสาท	 รู้จักการแยกสมาธิและจดจ่อต่อการฟัง

ในแนวท�านองและเสียงโน้ตที่เป็นหน้าที่ของตนเอง

ภาพประกอบที่ 23 แบบฝึกที่	7	ขับร้องประสานเสียง

แบบ	2	แนว	(ประสานคู่	3)

	 เช่นเดยีวกันกบัการแบ่งแนวเสยีงร้องในแบบฝึกข้อ

ที่	6	คือ	การแบ่งแนวการร้องตามแบบฝึก	สามารถหลาย

รูปแบบ	 เช่น	 แบ่งผู้ฝึกเป็น	 2	กลุ่ม	 อาจเป็นชาย	1	กลุ่ม	

หญิง	1	กลุ่ม	โดยให้ผู้หญิงเป็นแนว	Soprano	และผู้ชาย

เป็นแนว	Alto	หรือคัดเลือกตามคุณภาพของเสียง	เสียงสูง

เป็นแนว	Soprano	และเสียงต�่าเป็นแนว	Alto	เป็นต้น	

 แบบฝึกที่ 8		ในแบบฝึกนี้ผู ้เขียนได้สร้างท�านอง

หลกัขึน้มาใหม่	โดยสร้างสรรค์ให้มคีวามหลากหลายในเรือ่ง

ของส่วนโน้ตมากขึน้	น�าโน้ตทีม่ค่ีา	½	จงัหวะและ	2	จงัหวะ

เข้ามาใช้ในการสร้างท�านองเพลง	กระบวนการในการฝึกจะ

เพิม่กระบวนการเรยีนรูแ้บบออร์ฟ	(Orff)	เข้ามาในเรือ่งของ	

การเคล่ือนไหวร่างกาย	 (movement)	 และ	 การสนุกกับ

เครือ่งประกอบจงัหวะ	(percussion	playing)	ในทีน่ีผู้เ้ขยีน

แนะน�าให้เป็นการปรบมือ	 หรือ	 การเคาะเครื่องประกอบ

จังหวะในอัตราส่วนของโน้ตที่เห็น
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ภาพประกอบที่ 24 แบบฝึกที่	8.1	ด�าเนินท�านองแบบ

ซ�้าเดิม	คู่	2	และ	คู่3	ในค่าโน้ต	½	จังหวะ	1	จังหวะ	

และ	2	จังหวะ	แบบสลับกัน

	 ในการฝึกแบบฝึกท่ี	 8.1	 น้ีสามารถสร้างสรรค์ได้

อย่างหลากหลาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน�ารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบออร์ฟ	 (Orff)	 มาใช้แล้วปัจจัยสนับสนุน

ในการจดักจิกรรมจึงขึน้อยูก่บัสถานการณ์	อปุกรณ์การฝึก	

และความพร้อมต่าง	ๆ 	ทีอ่ยูเ่ฉพาะหน้าว่ามอีะไรให้สามารถ

น�ามาใช้ในการจดัการฝึกหดัและเรยีนรูต่้อผูฝึ้กการแยกโสต

ประสาทการฟังควบคู่การเคลื่อนไหวท่ีจะสามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้กับการขับร้องเพลงประสานเสียงได้บ้าง	 

โดยส่วนตัวผู้เขียนเองได้จัดกิจกรรมแบบไม่ก้าวกระโดด	

และพัฒนารูปแบบการฝึกให้ด�าเนินไปตามธรรมชาติ	และ	

เหมาะสมกับวยัของผู้เข้ารบัการฝึก	คอืนสิติเอกภาษาจนีซึง่

มีอายุอยู่ระหว่าง	19-21	ปี	ดังนั้นรูปแบบจึงเป็นการฝึกให้

ผู้เข้ารับการฝึกรู้สึกอิสระและปลอดภัยในการเรียนรู้เป็น

หลักส�าคัญ	โดยจัดรูปแบบและขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนและวิธีการฝึก 

	 1.		ฝึกปรบมือตามจังหวะบรรเลงเพลงที่	 piano	

บรรเลง

	 2.		ร้องโน้ตตามเสียงบรรเลงด้วย	 piano	 ให้ตรง

ตามจังหวะที่ปรบมือ	และ	จังหวะที่	piano	เล่น	

	 3.		ก�าหนดลมหายใจ	และ	warm	เสียง

	 4.		เดินเปลีย่นอริยิาบถไปตามท�านองทีไ่ด้ยนิ	ตาม

จินตนาการ	 พร้อมกับร้องเพลง	 (อาจปรบมือ	 หรือ	 เคาะ

เครื่องประกอบจังหวะไปด้วยก็ได้)	

	 จากการศึกษาของผู้วิจัย	 ในการจัดรูปแบบการฝึก

ตลอดจนการสร้างแบบฝึกหัดอย่างง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

ในการสร้างศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกให้สามารถได้รับ

ความรู้และมีการพัฒนาระบบการแยกโสตประสาทการ

ฟังได้ดี	 ประเด็นหลักนอกจากให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ศึกษา

อย่างไม่ก้าวกระโดดและพัฒนาไปอย่างธรรมชาติที่สุด	คือ	

การสร้างแบบฝึกและจัดกิจกรรมให้เหมาะกับวัยของผู้เข้า

รับการฝึกคือช่วงอายุ	 19-21	 ปี	 ซึ่งวัยนี้เป็นวัยที่เป็นผู้ใฝ่

เรียนรู้รอบด้านตามความต้องการและมีศักยภาพในการ

พัฒนาและตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกค่อนข้างสูง	 ต่อ

เนือ่งจากแบบฝึกหดัที	่8.1	ผู้เขยีนได้สร้างแบบฝึกหดัที	่8.2	

โดยเริม่มกีารสอดแทรกความรูด้้านดนตรตีะวนัตกเพิม่เตมิ

กับผู้เข้ารับการฝึก	 เพื่อเป็นประโยชน์ในการน�าไปใช้ใน

อนาคตและเป็นเก็ดความรู้ส�าคัญขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ

ขับร้องประสานเสียง	 คือเรื่องคอร์ด	 (Chords)	 และขั้นคู่

เสียง	(Interval)	

 แบบฝึกที ่8.2	แบบฝึกนีใ้ช้เมือ่ผูฝึ้กมคีวามช�านาญ

มากขึ้นในการแยกโสตประสาท	และ	สามารถเคาะจังหวะ

ในใจได้เอง	 แบบฝึกนี้จึงสร้างสรรค์ให้มีความหลากหลาย

มากขึ้น	 มีการสร้างรูปแบบการด�าเนินท�านองแบบซ�้าเดิม

ในขั้นคู่	2	และ	คู่3	ในค่าโน้ต	½	จังหวะ	1	จังหวะ	และ	2	

จังหวะ	โดยสร้างแบบฝึกให้หลากหลายมากขึ้น	ในแบบฝึก

ที่น�ามานี้เป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัด	1	ใน	5	ของแบบฝึก

ทัง้หมด	โดยยงัคงรปูแบบการใช้โน้ตในบนัไดเสยีง	C	Major	

อยู่เหมือนเดิม	 หากจะมีการสอดแทรกผู้เขียนจะใช้ระบบ	

ย้ายต�าแหน่งโด	 (Move	Do)	บ้างในบางครั้ง	 แต่ประเด็น

หลักที่ผู้เขียนต้องการคือต้องการให้ผู้ฝึกสามารถจ�าเสียง

โน้ตที่ได้ยินว่าคือเสียงอะไรภายใต้ระบบการจ�าเสียงโน้ต

จริงที่ได้ยิน	 (Fixed	 Do)	 เพื่อให้เข้าใจมากข้ึนเรื่องของตัว

ร่วมในคอร์ด	 ผู้เขียนจึงขออธิบายเป็นภาพกว้าง	 ๆ	 ไว้พอ

สังเขปเพื่ออรรถรถในการท�าความเข้าใจใบการฝึกแบบ

ฝึกหัดที่	8.2	และ	8.3	ดังนี้	
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อธิบายสัญลักษณ์ทางดนตรี 

	 บันไดเสียงโด	(	C	Major)	คอร์ดที่	1	คือ	คอร์ดโด	

Chord	C	ประกอบไปด้วยขั้นคู่ที่	1-5	เรียง	3	ตัวดังต่อไป

นี้	คือ	C	E	และ	G	ดังนั้นโน้ตตัวแรกของคอร์ด	C	คือตัว	โด	

(C)	

	 คอร์ด	 5	 ของบันไดเสียง	 C	 คือ	 Chord	 G	 ซึ่ง

ประกอบไปด้วยขั้นคู่ที่	1-5	เรียง	3	ตัวดังต่อไปนี้	คือ	G	B	

และ	D	ดังนั้นโน้ตตัวที่	3	ของคอร์ด	G	คือตัวที่	(B)

ภาพประกอบที่ 25 คอร์ดในบันไดเสียงโด	(C	Major)

 วิธีการฝึกในแบบฝึกที่ 8.2 จะมีลักษณะคล้ายใน

แบบฝึกที่	8.1	แตกต่างกันตรงสอดแทรกความรู้เรื่องเสียง

ประสานคู่	 3	 และเรื่องคอร์ดเข้าไปให้ทราบในทางทฤษฎี	

ซึ่งตามหลักการปฏิบัติแล้วผู้เข้ารับการฝึกได้มีการฝึกและ

เรียนรู้ตั้งแต่แบบฝึกหัดที่	6	เป็นต้นมาเพียงแต่ในขณะนั้น

หากเราใส่ความรู้ด้านทฤษฎีเข้าไปจะเป็นการรับรู้ท่ีหนัก

เกนิไป	การเสรมิเนือ้หาเป็นทฤษฎใีห้ในแบบฝึกหดันีเ้ป็นสิง่

ที่ท�าได้อย่างเหมาะสมที่สุด

 
 

ภาพประกอบที่ 26 แบบฝึกที่	8.2	ด�าเนินท�านองแบบ

ซ�้าเดิม	คู่2	และ	คู่3	ในค่าโน้ต	½	จังหวะ	1	จังหวะ	และ	

2	จังหวะ	แบบสลับกัน

ขั้นตอนการฝึก 

	 1.	 อธบิายทฤษฎีดนตรตีะวนัตกในส่วนของ	คอร์ด

ทีต้่องใช้ในแบบฝึกหดั	และ	ขัน้คูเ่สยีงทีต้่องใช้ในแบบฝึกหัด	

	 2.	 ฝึกปรบมือตามจังหวะบรรเลงเพลงที่	 piano	

บรรเลง

	 3.	 ก�าหนดลมหายใจ	และ	warm	เสียง	

	 4.		ร้องโน้ตตามเสียงบรรเลงด้วย	 piano	 ให้ตรง

ตามจังหวะที่ปรบมือ	และ	จังหวะที่	piano	เล่น	

	 5.		เดินเปลีย่นอริยิาบถไปตามท�านองทีไ่ด้ยนิ	ตาม

จินตนาการ	 พร้อมกับร้องเพลง	 (อาจปรบมือ	 หรือ	 เคาะ

เครื่องประกอบจังหวะไปด้วยก็ได้)	

 แบบฝึกที่ 8.3	 เป็นแบบฝึกหัดที่มีการสร้างการ

ด�าเนนิท�านองแบบซ�า้เดมิ	คู2่	และ	คู3่	ในค่าโน้ต	½	จงัหวะ	

1	จังหวะ	และ	2	จังหวะ	แบบหลากหลาย	ที่แตกต่างจาก

แบบที่	8.2	คือ	มีการแทรกท่อนที่ทีการคุมเสียงการร้องใน	

คอร์ดที่	1	(First	chord)	และ	คอร์ดที่	5	(Fifth	chord)	

โดยในแบบฝึกนี้ก�าหนดในท�านองเพลงมีการด�าเนินของ

เสยีงร้องในคอร์ดที	่1	เป็นตวัแรกขององค์ประกอบในคอร์ด	

(Tonic)	 และในท�านองเพลงมีการด�าเนินของเสียงร้องใน

คอร์ดที่	5	เป็นตัวที่	3	ขององคป์ระกอบในคอร์ด	(Interval	

3rd)	

	 ในแบบฝึกนีใ้ช้วธิกีารสอนเหมอืรนในแบบฝึกที	่8.2	

เพิ่มเติมคือเรื่องของการเคลื่อนไหว	 และ	 การปล่อยอารม

เพลงในการขับร้องให้อิสระมากขึ้น	ซึ่งผู้เขียนได้สร้างแบบ

ฝึกข้อ	8.2	มา	2	แบบความแตกต่างกันอยู่ที่ส่วนของการ

สอดแทรกเรื่องของคอร์ด	 1	 และ	 คอร์ด	 5	 ทั้งสองแบบ

เป็นการฝึกเพื่อน�ามาเป็นการประสานเสียงซึ่งกันและกัน

หากแบ่งเป็น	2	กลุ่ม

	 ในแบบที่	1	เป็นการร้องประสานเสียง	แนวด�าเนิน

ท�านองที่	 1	 และในแบบที่2	 เป็นการร้องประสานเสียงใน

แนวด�าเนินท�านองที่	2

ภาพประกอบที่ 27 แบบฝึกที่	8.3	แทรกท�านองหลักที่

เป็นการสอนเกี่ยงกับคอร์ด	1	และ	คอร์ด	5	ในบรรทัด

ที่	2	(แบบที่	1)
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 ข้อสังเกต	จากแบบฝึกที8่.3	(แบบที่	1)	ผู้ฝึกมีข้อควรจ�าจากการ

เรียนรู้คือ	ในบันไดเสียง	Major	โน้ตตัวแรกขององค์ประกอบใน

คอร์ดที่	1 และ	ตัวคู่สามของคอร์ดที่	 5 ที่อยู่	Octave	ต่�ากว่า	1 

Octave	จะมีความห่างกัน	 ½	เสียง	(1	semitone)	เรียกว่าคู่	2 

minor เสมอ			 

 

ภาพประกอบที่ 28 แบบฝึกที่	8.3	แทรกท�านองหลักที่

เป็นการสอนเกี่ยงกับคอร์ด	1	และ	คอร์ด	5	ในบรรทัด

ที่	2	(แบบที่	2)

 ข้อสังเกตจากแบบฝึกที่ 8.3	(แบบที่	2)	ผู้ฝึกมีข้อควรจ�าจากการ

เรียนรู้คือ	ในบันไดเสียง	 Major	โน้ตที่เป็นคู่	3 ขององค์ประกอบ

ในคอร์ดที่	 1 และ	ตัวคู่ 5ของคอร์ดที่	 5 ที่อยู่	Octave	ต่�ากว่า	 1 

Octave		จะมีความห่างกัน	 1 เสียง	( 2	semitone)	เรียกว่าคู่	

2Major	เสมอ			 
 

 แบบฝึกที่ 9	 แบบฝึกหัดนี้คือการสร้างสรรค์

บทเพลงประสานเสียงแบบราวด์	 (Round)	 เพื่อฝึกแยก

ประสาทการฟังของผู้ฝึกก่อนน�าเข้าสู ่การขับร้องเพลง

ประสานเสียงแบบเตม็รปูแบบ	ในแบบฝึกหดัน้ีผูเ้ขียนยงัคง

หลักการเดิม	2	หลักการในการเรียบเรียงเสียงประสาน	คือ	

การด�าเนินท�านองอยู่ในบันไดเสียง	 C	Major	 และ	 2	 ใช่

คอร์ดในการฝึกโสตประสาทอยู่ที่	คอร์ด	1	และ	คอร์ดที่	5	

เท่านั้น	

	 รูปแบบการจัดกิจกรรมในแบบฝึกหัดน้ีจะเน้นให ้

ผู้เข้ารับการฝึกร้องเพลงและร่วมกิจกรรมตามอิริยาบถ

อสิระ	สามารถสร้างสรรค์ท่าทางและอารมเพลงได้อย่างเสร	ี

จุดประสงค์หลักคือสามารถขับร้องในแนวประสานของ

ตนเองได้อย่างถูกต้องและสามารถแยกโสตประสาทการ

ฟังได้อย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อให้บทเพลงที่ออกมามีคุณภาพ	

ขั้นตอนการฝึก

	 1.	 ก�าหนดลมหายใจ	และ	warm	เสยีงโดยฝึกย้อน

แบบฝึกหัดที่ผ่านมาเป็นการทบทวน	

	 2.	 ปรบมอื	และ	ศึกษาเรือ่งจงัหวะต่าง	ๆ 	ทีป่ระกอบ

อยู่ในบทเพลง

	 3.	 ร้องโน้ตให้ตรงตามที่	piano	บรรเลง

	 4.	 แบ่งผู้ฝึกร้องเป็น	2	กลุ่ม	ตามความเหมาะสม

	 5.	 ฝึกร้องแบบแยกแนวประสาน

	 6.	 น�ามาร้องรวมกันโดยค่อย	 ๆ	 ร้องทีละบรรทัด	

จนจบเพลง

ภาพประกอบที่ 29 แบบฝึกหัดที่	9	เพลงประสานเสียง

แบบราวด์	(ROUND)

 

	 ข้อควรระวังในแบบฝึกน้ีคือ	 อาจมีผู้เข้ารับการฝึก

บางคนเสียสมาธใินการแยกโสตประสาทและท�าให้ร้องตาม

แนวประสานอื่นที่ได้ยิน	 จึงควรฝึกซ�้าในขั้นตอนแยกแนว

ประสานให้ช�านาญและค่อย	 ๆ	 ต่อเพลงทีละวรรคจนจบ

เพลง

การปรับเสียงดังเบา และ สร้างสมดุลของเสียงที่ผลิต 

ออกมา 

	 ในกระบวนการนี้ผู้เขียนมุ่งประเด็นไปที่ลักษณะ

ของคุณภาพเสยีงของการขบัร้องเพลงประสานเสยีงออกมา
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ว่ามคีวามกลมกลนื	มนี�า้หนกัเสยีงทีส่ามสารถสือ่อารมเพลง

ได้ดี	 ความถูกต้องของเสียงท่ีตรงกับโน้ตและตรงกับหลัก

ของการเรียบเรียงเสียงประสาน	 ตลอดจนอักขระวิธีการ 

ขับร้องที่ออกมาสวยงาม	ดูมีเสน่ห์แม้นแต่หลับตาฟัง	

	 สุนทรียภาพในการฟังเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งหลักอยู่ที่

เพยีงความชืน่ชมชืน่ชอบของผูเ้ลอืกฟังบทเพลงให้ตรงตาม

รสนิยมตัวเองเท่านั้น	 แต่คุณภาพของบทเพลงท่ีดีเป็นอีก

ปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่ง	ที่สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังหัดมา

ชื่นชมศิลปะของเสียงประสานที่เราสรรค์สร้างขึ้นด้วย

เครื่องดนตรีที่ติดตัวเรามาแต่เกิดนั้นคือเสียงร้องและโสต

ประสาทในการฟัง

สรุปผลการศึกษา 

	 จากจุดประสงค์ในการศึกษา	คือ	ฝึกนิสิตจากนิสิต

ที่ไม่ใช่นิสิตดุริยางคศาสตร์ตะวันตก	 ให้ร้องเพลงประสาน

เสียงโดยการใช้รูปแบบส�าหรับการฝึกโสตประสาทด้วย

เทคนิคของออร์ฟส�าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางทฤษฏีดนตรี

ตะวันตก	ผลการศึกษาคือ	ได้แบบฝึกหัดทั้งสิ้น	9	ชุดแบบ

ฝึกหัด	 ซึ่งในแต่ละแบบฝึกหัดมีการด�าเนินกิจกรรมแบบ

เรียนรู้ไม่ก้าวกระโดดและให้ผู้เข้ารับการฝึกรู้สึกเป็นอิสระ

เรียนรู ้ไปแบบธรรมชาติ	 จัดรูปแบบของแบบฝึกและ

กิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย	 โดยในการสร้างยึดหลักการ

ด�าเนินท�านองในบันไดเสียง	C	Major	และใช้	Chord	1st 

และ	Chord	5th	ในการสร้างสรรค์เท่านัน้	เนือ่งจากในหลกั

การดงักล่าวเป็นหลกัการทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูท้ีเ่ริม่ต้นการ

ศึกษาดนตรีตะวันตกเกือบทุก	ๆ	รูปแบบ	

	 ผลจากการใช้แบบฝึกทั้ง	3	ชุดแบบฝึก	พบว่า	นิสิต

สาขาวิชาภาษาตะวันออกซ่ึงไม่มีพื้นฐานด้านดนตรีตะวัน

ตกสามารถปฏิบัติการขับร้องประสานเสียงได้ดี	 นิสิต

สามารถใช้ชุดแบบฝึกทั้ง	3	ชุด	9	แบบฝึก	เพื่อให้สามารถ

ขบัร้องประสานเสยีงขัน้ต้นได้ในระยะเวลาทีก่�าหนด	ในการ

ศึกษาครั้งนี้ประสบความส�าเร็จจากการใช้แบบฝึกชุดนี้

สามารถต่อยอดน�าไปใช้ในวชิาคอรสั	ของมหาวทิยาลัยเพือ่

ให้นิสิตจากสาขาวิชา	 และ	 คณะอื่น	 ๆ	 ได้ฝึกเพื่อขับร้อง

เพลงประสานเสียง	 จากการนี้ท�าให้คณะมนุษยศาสตร์มี

สมาชกิวงประสานเสยีงทีม่คีวามสนใจและมคีวามเชีย่วชาญ

มากขึ้นในการท�างานในโอกาสต่าง	ๆ

ข้อเสนอแนะ และ ค�าแนะน�าในการศึกษาครั้งต่อไป 

	 ศึกษาเชิงสร้างสรรค์และบูรณาการการขับร้อง

ประสานเสียงกับศาสตร์อื่น	ๆ 	ด้วยการศึกษารอบด้าน	เช่น	

ภูมิปัญญาชาวบ้าน	และวัฒนธรรมท้องถิ่น	เป็นต้น	

อภิปายผล 

 จากผลของการศึกษา	 และ	 ขั้นตอนวิธีการด�าเนิน

การวิจัยตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นิสิตกลุ่ม

ตวัอย่าง	(นสิติสาขาวชิาภาษาตะวันออก	คณะมนุษยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยนเรศวร)	 จ�านวน	 10	 คน	 ด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้แบบออร์ฟ	 (Orff)	 ด้วยการเรียนรู้แบบ

ธรรมชาติ	 ไม่ข้ามขั้นตอน	 ให้นิสิตแต่ละคนได้ปรับตนเอง

โดยธรรมชาติ	 ท�าให้นิสิตฝึกการขับร้องประสานเสียงได้

อย่างมีความสุขและประสบความส�าเร็จ	ตลอดจนสามารถ

สร้างสรรค์งานได้อย่างสมบูรณ์	 ซึ่งสอดคล้องกับที่	 

พมิพ์ชนก	ค�า้ช	ูได้กล่าวถงึแนวคดิการสอนแบบออร์ฟไว้ว่า	

แนวคิดการสอนแบบออร์ฟ	 เป็น	 แนวคิดการสอนดนตรี

แบบ	ที่มีความคิดรวมยอดคือ	ดนตรีเบื้องต้นตั้งอยู่ในหลัก

ของการปฏิบัติการส่ือสารในเด็ก	 เน้นความเป็นตัวของตัว

เอง	เน้นการเรยีนรูแ้บบธรรมชาตสิอดแทรกการเคลือ่นไหว	

การร้องเพลง	และ	การเล่นอย่างเป็นธรรมชาติ	(พิมพ์ชนก	

ค�้าชู,	2555	:	43)	ซึ่งสอดคล้องในทุกประการ	
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การพัฒนากระบวนการให้การศึกษาส�าหรับผู้ปกครองตามแนวคิดการจัดการความรู้

และ จิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยในชนบทอีสาน 

A development Process of Parenting Education Based on Knowledge 

Management and Contemplative Education for Supporting Young 

Children’s Well-being in Rural Isan

รุ่งลาวัลย์	ละอ�าคา1,	ทัศนีย์	นาคุณทรง2

	Runglawan	Laumka1,	Thatsanee	Nakunsong2

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อพัฒนากระบวนการให้การศึกษาส�าหรับผู้ปกครองตามแนวคิดการจัดการ

ความรูแ้ละจติตปัญญาศกึษาเพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะของเด็กปฐมวยัในชนบทอสีาน	2)	เพือ่ศกึษาผลการใช้กระบวนการให้การ

ศึกษาส�าหรับผู้ปกครองตามแนวคิดการจัดการความรู้และจิตตปัญญาศึกษาในการส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยใน

ชนบทอีสาน	ผู้เข้าร่วมการวิจัย	ได้แก่	ผู้ปกครองเด็กวัยอนุบาล	จ�านวน	30	คน	การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมใช้เวลาทั้งสิ้น	 12	 เดือน	 ประกอบด้วย	 การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	 3	 เดือน	 และการพัฒนา

กระบวนการ	9	เดือน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ประกอบด้วย	แบบประเมินพฤติกรรมของผู้ปกครองในการ

ส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ประกอบด้วย	 การวิเคราะห์เนื้อหาและการใช้สถิติบรรยาย	 ได้แก่	 

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 ผลการวิจัย	มีดังนี้

	 1.	 กระบวนการทีพ่ฒันาข้ึน	เป็นกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจให้ผูป้กครองเกดิความตระหนกั	บนพืน้ฐานของ	

การใคร่ครวญและร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนัในการส่งเสรมิสุขภาวะของเดก็ปฐมวยั	ภายใต้บรบิทชวีติจรงิอย่างต่อ

เนื่อง	ประกอบด้วย	3	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	การสานสร้างกลุ่ม	2)	การปฏิบัติการ	3)	การถอดประสบการณ์	กิจกรรมในกระ

บวนการฯ	แบ่งเป็น	2	ลักษณะ	คือ	การประชุมกลุ่ม	และการสนับสนุนในครอบครัว	

	 2.	 ผลการใช้กระบวนการให้การศกึษาส�าหรบัผูป้กครองตามแนวคิดการจดัการความรูแ้ละจติตปัญญาศึกษาเพือ่

ส่งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยัในชนบทอสีาน	พบว่า	ผูป้กครองมรีะดบัพฤตกิรรมในการส่งเสรมิสุขภาวะของเดก็ปฐมวยั

อยู่ในระดับดี	

 ค�าส�าคัญ :	การให้การศึกษาส�าหรับผู้ปกครอง,	การจัดการความรู้,	จิตตปัญญาศึกษา,	สุขภาวะ,	เด็กปฐมวัย
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Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	develop	the	process	of	parenting	education	based	on	

knowledge	management	and	contemplative	education	for	supporting	young	children’s	well-being	in	

rural	 Isan,	2)	 to	study	the	 results	of	 these	developed	process	on	well-being	of	preschoolers.	The	

participants	were	thirty	of	preschoolers’	parents.	Twelve	months-	Participatory	action	Research	(PAR),	

consisting	of	three	months	-participatory	rural	appraisal	and	nine	months	–	development	of	process	

was	used.	The	data	were	collected	through	evaluation	form	of	well-being	enhancement	of	preschoolers	

by	parents.	Data	were	analyzed	by	content	analysis	and	descriptive	statistics	such	as	the	mean	and	

frequency.

 

	 Research	finding	were	as	follows:

	 1.		Developed	process	was	empowering	process	for	parents	based	on	collaboration	in	order	to	

think	and	share	experiences	under	supportive	interaction	and	continuously	supporting	in	family.	Three	

steps:	1)	group	building,	2)	Acting,	and	3)	Reflecting	were	developed.	There	were	2	types	of	activities,	

namely,	group	meeting	and	supporting	in	family.

	 2.		After	using	the	developed	process,	all	of	parents	had	higher	enhancing	young	children’s	

well-being	level	than	before	at	the	good	level	of	well-being	enhancement	.

 Keywords :	Parenting	education,	Knowledge	Management,	Contemplative	Education,	Well-Being,	

Young	Children

บทน�า

 ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาประชากรไทยทุกช่วงวัย	

พบว่าคนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย	 แต่ยังมี

ปัญหาด้านสติปัญญา	 คุณภาพการศึกษา	 และพฤติกรรม

เสี่ยงทางสุขภาพ	ผลการพัฒนาตามช่วงวัย	พบว่า	กลุ่มวัย

เด็กระดับเชาว์ปัญญามีค่าเฉลี่ยลดลงจาก	 91	 เป็น	 88	 

ในช่วงปี	 2550-2552	 ซ่ึงองค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ที	่

90-110	 เด็กอายุ	 0-5	ปี	 มีพัฒนาการสมวัยสัดส่วนลดลง

จากร้อยละ	 72	 เหลือเพียงร้อยละ	 67	 ขณะเดียวกันยังมี

ภาวะโภชนาการเกนิและโรคอ้วนจากพฤตกิรรมการบรโิภค

ที่ไม่เหมาะสม	เด็กอายุต�่ากว่า	5	ปี	มีภาวะโภชนาการเกิน

ถึงร้อยละ	10.6	และคาดว่าอีก	10	ปีข้างหน้า	1	ใน	5	ของ

เดก็ปฐมวยัจะเป็นโรคอ้วน	(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันา	

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2555)	ซึ่งสอดคล้องกับ

การคาดการณ์ของกุมารแพทย์และที่ปรึกษาชมรมต่อมไร้

ท่อในเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยที่กล่าวว่าในอนาคต	

10-20	ปีข้างหน้า	ผลกระทบจากโรคอ้วนจะสร้างความสญู

เสยีมากกว่าผูป่้วยด้วยโรคเอดส์	ซึง่ปัจจยัทีน่�าสูปั่ญหาเรือ่ง	

“กินเกิน”	 คือพฤติกรรมและการใช้ชีวิตที่ถูกแวดล้อมด้วย

วตัถหุรอืตดิกับการบรโิภคทีเ่กินพอด	ี(อมรวชิช์	นาครทรรพ	

และจุฬากรณ์	มาเสถียรวงศ์,	2552	)

		 สภาวะต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 เป็นผลมาจากสภาพทาง

เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปเดก็อยูใ่นสิง่แวดล้อม

ที่เต็มไปด้วยกระแสแห่งการบริโภคนิยม	 เพราะปัจจุบันมี
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ค�ากล่าวทีว่่า	“ความเป็นเดก็ของครอบครัว”	ได้กลายมาเป็น	

“เด็กของตลาด”	หรือเด็กกลายมาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

ของธรุกิจสนิค้าและบรกิารมากมาย	(อมรวชิช์	นาครทรรพ	

และจฬุากรณ์	มาเสถยีรวงศ์,	2552)	การสร้างภมูคิุม้กนัและ

ส่งเสริมให้เด็กสามารถเลือกกินเลือกใช้	จึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง

ต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็ก

		 จากการศึกษาข้อมูลภาวะทางโภชนาการและการ

อบรมเลี้ยงดูพบว่ามีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้าน

ความเป็นอยู่ของครอบครัว	 ท้ังภาวะทางเศรษฐกิจและ

สังคมที่	 ผู ้ปกครอง	 หรือผู ้อบรมเลี้ยงดูเด็กประสบอยู ่	 

ในปี	 2550	 ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะทางเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติและองค์การ

ยนูเิซฟประเทศไทย	(2550)	ชีใ้ห้เหน็ว่า	คนจนร้อยละ	88.3	

อยู่ในชนบท	3	ใน	5	อยู่ในภาคอีสาน	และร้อยละ	88	ของ

ประชากรยากจน	 จบชั้นประถมศึกษาและต�่ากว่า	 ขณะที่

คนจนร้อยละ	70	อยูใ่นครวัเรอืนทีม่ขีนาดใหญ่ตัง้แต่	4	คน

ขึน้ไป	เป็นครัวเรือนทีม่เีดก็และผูส้งูอายอุยูร่่วมกนั	และจาก

ข้อมลูยงัแสดงให้เหน็ว่าภาวะทพุโภชนาการในเดก็ทีเ่กดิข้ึน

สงูในภาคอสีานและภาคใต้มสีาเหตุหลกัมาจากการมคีวาม

รู้	ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการที่ไม่ดีพอ	ท�าให้ไม่สามารถ

ดูแลเด็กให้บริโภคอาหารได้ครบ	5	หมู่	

		 จากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นสะท้อนให้ผู ้ มีส ่วน

เกีย่วข้องกบัการพฒันา	ได้แก่	พ่อ	แม่	ผูป้กครอง	คร	ูผูอ้บรม

เลีย้งดเูดก็	และหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการพฒันาเดก็ต้อง

ตระหนัก	 และ	 หาแนวทางในการแก้ปัญหา	 ช่วยเหลือ	 

ส่งเสริมให้เด็ก	 เยาวชนของชาติมีการพัฒนาและมีความ

สมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย	 อารมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 สติ

ปัญญาและคุณธรรม	 ซึ่งประเวศ	 วะสี	 (2553)	 กล่าวว่า	 

การพัฒนาเด็กนั้นต้องมุ่งพัฒนาในทุกมิติของชีวิต	 เพื่อให้

เขาเตบิโตอย่างสมบรูณ์พร้อมในพฒันาการด้านต่าง	ๆ 	เป็น

ผู้มีสุขภาวะที่ดี	(Well-being)	คือ	ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

และความสมดลุทีเ่กดิจากความถกูต้องทัง้หมดของทางกาย	

ทางจิต	ทางสังคมและทางจิตวิญญาณหรือปัญญา	

		 พ่อแม่คือครูคนแรกของมนุษย์นับแต่แรกเกิดการ 

กอดรัดของแม่	 สัมผัสของพ่อเป็นการสอนที่ซึมซับให้เด็ก 

รับรู ้ถึงความผูกพันทางสังคมที่ครอบครัวมีต่อกันความ

เมตตา	 ความเอาใจใส่ของแม่	 การช่วยเหลือดูแลของพ่อ 

ต่างเป็นบทบาทที่เด็กเรียนรู้ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

ประกอบกับค�าสั่งสอนของพ่อแม่ท�าให้เด็กได้เรียนรู้ตลอด

เวลา	 พ่อแม่จึงเปรียบเสมือนบุคคลที่ท�าหน้าที่ครูให้แก่ลูก	

(กลุยา	ตนัตผิลาชีวะ,	2551;	ส�านกัเลขาธกิารสภาการศกึษา,	

2560)	 ผู้ปกครองนับเป็นบุคคลส�าคัญในการอบรมเลี้ยงดู

เดก็เพราะเป็นผู้ทีใ่กล้ชดิกบัเดก็มากทีสุ่ด	สามารถทีจ่ะตอบ

สนองความต้องการพื้นฐานของเด็ก	 ได้แก่	 ความต้องการ

ในการด�ารงชีวิตอยู่	ความต้องการด้านความรัก	และความ

อบอุ่นนอกจากนั้นเด็กยังได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม

ภายในครอบครวั	เดก็จะมพีฒันาการทางบคุลิกภาพอย่างไร

ย่อมขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูทางบ้านเป็นส�าคัญ	 เมื่อ

คุณภาพของเด็กมผีลมาจากการอบรมเล้ียงดขูองผู้ปกครอง

เป็นอย่างมากเช่นน้ี	 การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง	 จะช่วย

พัฒนาเด็ก	 และลดปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก	 ซ่ึงมี

สาเหตสุ�าคัญมาจากการขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเดก็	

ตลอดจนการส่งเสรมิพฒันาการของเดก็	(ฉนัทนา	ภาคบงกช,	

2546;	Minesota	Early	Childhood	Family	Education,	

2011)	

		 การจัดการศึกษาส�าหรับผู้ปกครองมีจุดมุ่งหมาย

เพือ่พฒันาทกัษะ	เจตคตแิละพฤตกิรรมของผูป้กครองทีเ่กดิ

จากความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วย

การศึกษาที่ออกแบบให้ผู้ปกครองท�าหน้าที่อบรมเล้ียงดู

เด็กได้เหมาะสมขึ้น	(Gordon,	1980)	ซึ่งแนวคิดหลักการ

ในการให้การศึกษาส�าหรับผู้ปกครองนั้นมีแนวคิดทฤษฎี

เบื้องหลังในการจัดการศึกษาเก่ียวกับผู้ปกครอง	 เช่น	 

ผูป้กครองมคีวามต้องการท่ีจะเรยีนรูแ้ละสามารถเรยีนรูไ้ด้	

ซึ่งจะเรียนรู้ได้ดีในเรื่องที่ตนสนใจ	 โดยการเรียนรู้นั้นจะมี

ความหมายมากที่ สุดถ ้าเนื้อหาสาระมีความสัมพันธ ์

เกีย่วข้องและใกล้ตัวผู้ปกครอง	การให้การศึกษาผู้ปกครอง

เป็นเรือ่งของการให้ประสบการณ์ทางอารมณ์มากเท่า	ๆ 	กบั

ประสบการณ์ทางสติปัญญา	 ผู้ปกครองแต่ละคนจะมีวิธี
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เรียนรู้เป็นของตนเอง	 (Auerbach,	 1968)	 การพัฒนา 

ผู้ปกครองจึงต้องมีแนวทางที่มุ่งให้ผู้ปกครองเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ชีวิต	และมีการแลกเปลี่ยนความรู้	แง่คิดมุม

มองตลอดจนประสบการณ์จากกลุ ่ม	 บนฐานของการ

สร้างสรรค์จากความรูภ้ายในตน	กลุม่คน	และทุนทางสงัคม	

วัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยู่	 และกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันต้องมีบรรยากาศท่ีอบอุ่นผ่อนคลายมีสุนทรียะเป็น

เส้นทางการเรียนรู้ที่สมดุลทั้งฐานกาย	 ใจและความคิด	 

อันเป็นเส้นทางการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

		 แนวคดิการจัดการความรู	้(Knowledge	manage-

ment)	 เป็นแนวคิดการบริหารองค์กรที่ให้ความส�าคัญกับ

คน	ความรู	้และการจัดการความรู	้การจดัการความรูจ้งึเป็น

หัวใจส�าคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้	 ซ่ึงแนวคิดน้ีได้แผ่

อทิธพิลอย่างมากในปัจจุบนั	ทัง้ภาคอตุสาหกรรม	การแพทย์

สาธารณสุข	 ชุมชน	 สังคมตลอดจนการน�ามาใช้ในวงการ

ศึกษา	วรภัทร	ภู่เจริญ	(2549)	กล่าวถึงการจัดการความรู้

ว่าเริม่ตัง้แต่	1)	Identify	ระบ	ุค้นหา	ก�าหนดความรูใ้นส่วน

ทีส่มัพันธ์กบัหน่วยงานหรอืองค์กร	ซึง่เป็นความรูท้ีแ่อบแฝง	

(Tacit	knowledge)	หรอืความรูท้ีม่ผีู	้อืน่ท�าเป็นลายลกัษณ์

อักษร	(Explicit	knowledge)	2)	Capture	คือ	เก็บสะสม	

รวบรวมความรู้ต่าง	 ๆ	 ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีแอบแฝง	 (Tacit	

knowledge)	หรือความรู้ที่มีผู้	อื่นท�าเป็นลายลักษณ์อักษร	

(Explicit	 knowledge)	 3)	 Select	 ประเมินคุณค่าดูว่า 

ความรู้นั้นเป็นความรู้ระดับใด	 เช่น	 ระดับบอกเล่า	 หรือ

ระดับวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 ระดับการน�าไปประยุกต์ใช้	

จนถึงระดับนวัตกรรม	 4)	 Store	 การเก็บข้อความรู้อย่าง

เป็นหมวดหมู่	 ง่ายต่อการสืบค้น	 และเรียกใช้	 5)	 Apply	 

น�าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา	 6)	 Create	 สร้างความรู้ใหม่	 

7)	 Sell	 การขายหรือการแบ่งปันความรู้เพื่อประโยชน์ต่อ

มวลมนุษย์	

		 จิตตปัญญาศึกษา	(Contemplative	Education)	

หมายถึง	การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเป็น	การเรียนรู้

ทีเ่กดิขึน้ได้ในสิง่แวดล้อมท่ี	“สบาย”	ทีม่าจาก	“สพัปายะ”	

คือ	 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้โดยเป็นสภาพ

แวดล้อมที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้านในผู้คนรู้จักรดน�้า

ใจให้กับคนรอบข้าง	 ให้ความส�าคัญและเอาใจใส่จิตใจของ

ผู้เรียนรู้ในทุกขณะ	ทั้งนี้	การเอาใจใส่จิตใจในกระบวนการ

เรยีนรูน้ัน้สามารถกระท�าได้ใน	3	ลกัษณะ	คอื	การฟังอย่าง

ลกึซึง้	(Deep	Listening)	หมายถึง	ฟังด้วยหวัใจอย่างสมัผสั

ได้ถึงรายละเอียดของสิ่งที่เราฟังอย่างลึกซึ้งด้วยจิตใจที ่

ตั้งมั่น	 การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ	 (Contemplation)	

เป็นการน้อมน�ามาคิดใคร่ครวญอย่างลึกซ้ึง	 ซ่ึงต้องอาศัย

ความสงบเย็นของจิตใจเป็นพื้นฐาน	 และการมองเห็นตาม

ที่เป็นจริง	(Meditation)	หรือการภาวนาคือ	การเฝ้ามองดู

ธรรมชาติที่แท้จริงของจิต	 ซ่ึงมีลักษณะที่เปล่ียนแปลง	 

ไม่คงที่	 เห็นความบีบค้ันท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงและ

สภาวะของการเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่เคล่ือนไหว 

ต่อเนื่อง	(วิจักขณ์	พานิช,	2550;	ประเวศ	วะสี,	2553)	

		 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตต

ปัญญาศกึษา	มุง่เน้นการปฏบิตัทิีต้่องเชือ่มโยงประสบการณ์

ทัง้	3	ด้าน	คือ	ด้านพทุธปัิญญา	ด้านภายในบคุคล	และด้าน

ระหว่างบุคคล	ท�าให้ผู้เรียนจ�าเป็นต้องพัฒนาคุณสมบัติใน	

3	ด้าน	เหล่านี้ของตนเองให้ชัดเจน	เพื่อที่จะตอบสนองต่อ

จุดมุ่งหมายหลักในการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา

ศึกษาได้	(ธนา	นิลชัยโกวิทย์	และอดิศร	จันทรสุข,	2552)	

		 จากข้อมลูต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้ศึกษามาในข้างต้น	ผู้วจิยัเหน็

ว่า	 แนวคิดการจัดการความรู้และจิตตปัญญาศึกษาเป็น

แนวคิดทีม่คีวามเหมาะสมกบัการทีจ่ะน�ามาพฒันาผูป้กครอง	

เพราะเป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานการพัฒนาที่ให้คุณค่าและ

เคารพต่อความรู	้หรอืปัญญาของแต่ละคน	อกีท้ังเปิดโอกาส

ให้บุคคลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้แบ่งปันประสบการณ์ใน

บรรยากาศที่ผ่อนคลาย	 เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระ	 เอื้อให้

เกดิการพฒันาจากด้านใน	และเป็นการเรยีนรูร่้วมกนัอนัจะ

น�าไปสู่การพัฒนาจิตใจ	กาย	และความคิด	 เมื่อน�าทั้งสอง

แนวทางมาผสานกันเพื่อสร้างกระบวนการให้การศึกษา

ส�าหรับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของบุตรหลานย่อม

จะเอือ้ให้เกดิการท�างานร่วมกนัอย่างมคุีณภาพ	สามารถก่อ

ให้เกดิการเปลีย่นแปลงภายในตวับคุคลไปสู่การสร้างสรรค์
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ร่วมกันอย่างมีพลัง	ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากระบวนการ

ให้การศกึษาส�าหรับผูป้กครองตามแนวคดิการจดัการความ

รูแ้ละจติตปัญญาศกึษาเพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยั

ในชนบทอีสานที่มีประสิทธิภาพ	 เพ่ือสามารถน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาของผู้ปกครองให้มีความสามารถใน

การส่งเสริม	 สุขภาวะของเด็กปฐมวัยอันจะเป็นพื้นฐานที่

ส�าคญัของ	การพัฒนาชวีติทีส่มบรูณ์พร้อมของเดก็เพือ่การ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

		 1.	 เพื่อพัฒนากระบวนการให้การศึกษาส�าหรับ 

ผู้ปกครองตามแนวคิดการจัดการความรู้และจิตตปัญญา

ศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยในชนบทอีสาน

		 2.	 เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการให้การศึกษา

ส�าหรับผู้ปกครองตามแนวคิดการจัดการความรู้และจิตต

ปัญญาศกึษาเพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยัในชนบท

อีสาน	

ขอบเขตการวิจัย

		 ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยดังนี้

		 1.		ขอบเขตด้านประเด็นที่ศึกษา

		 	 1.1	 กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองตาม

แนวคิดการจัดการความรู ้และจิตตปัญญาศึกษาเพื่อ 

ส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยในชนบทอีสาน	

		 	 1.2		พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริม 

สุขภาวะของเด็กปฐมวัย	

		 2.		ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา	

		 	 2.1	ตัวแปรต้น	คือ	การใช้กระบวนการให้การ

ศึกษาผู้ปกครองตามแนวคิดการจัดการความรู้และจิตต

ปัญญาศึกษา

		 	 3.2	 ตวัแปรตาม	คอื	พฤตกิรรมของผูป้กครอง

ในการส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย

		 3.		ขอบเขตด้านระยะเวลา

	 	 	ระยะเวลาในการด�าเนนิการวจิยัทัง้สิน้	12	เดอืน	

(พฤศจิกายน	2558	ถึง	ตุลาคม	2559)	โดยแบ่งเป็นช่วเก็บ

ข้อมูลก่อนเริ่มกระบวนการ	 3	 เดือน	 (พฤศจิกายน	 2558	

-	 มกราคม	 2559)	 ช่วงด�าเนินกระบวนการ	 7	 เดือน	

(กุมภาพันธ์	 -	 สิงหาคม	 2559)	 และช่วงเก็บข้อมูลหลัง 

เสร็จสิ้นกระบวนการ	2	เดือน	(กันยายน	-	ตุลาคม	2559)

วิธีด�าเนินการวิจัย

		 การวจิยัครัง้นีใ้ช้กระบวนวจิยัครัง้นีใ้ช้กระบวนการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (PAR)	 มีเป้าหมายเพื่อ

พฒันากระบวนการให้การศกึษาผู้ปกครองตามแนวคดิการ

จัดการความรู้และจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ

ของเด็กปฐมวัยในชนบทอีสาน	 และศึกษาผลของการให ้

การศึกษาผู้ปกครองฯ	 โดยฐานแนวคิดในการวิจัย	 ได้แก	่

การจัดการความรู้	 จิตตปัญญาศึกษา	 การให้การศึกษา 

ผูป้กครอง	และการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมส่ีวนร่วม	ผูว้จิยั

แบ่งการด�าเนินการออกเป็น	3	ระยะ	ดังต่อไปนี้

		 ระยะที่	1		 การเตรยีมการก่อนลงภาคสนาม	(3	เดอืน	

พฤศจกิายน	2558	-	มกราคม	2559)	ผูว้จิยัด�าเนนิการดงันี้

	 		 1.1		 การทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

	 		 	 ผูว้จิยัด�าเนนิการศกึษาข้อมลูพ้ืนฐานโดย

ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ทีศ่กึษาและหาความรู้

เพิม่เตมิในด้านระเบยีบวธิวีทิยาการวจิยั	เพือ่การออกแบบ

การวิจัยที่เหมาะสม

	 		 1.2		 การเตรียมตัวผู้วิจัย

	 		 1.3		 การสังเคราะห์แนวคิดการให้การศึกษา

ส�าหรับผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย

	 		 	 1.3.1	 ผู้วิจัยสังเคราะห์แนวคิดที่ใช้ใน

การวิจยัขึน้จาก	3	แนวคดิ	ได้แก่	แนวคดิการจดัการความรู้	

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม

	 		 	 1.3.2	 ผู ้วิจัยตรวจสอบแนวคิดการให	้

การศกึษาผูป้กครองเพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยัใน
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ชนบทอีสานที่สังเคราะห์ขึ้นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิโดยการ

ตรวจสอบความสอดคล้องของแนวคิดด้วยการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง	(IOC)	ได้ค่า	0.86

	 	 	 1.3.3	 ผู้วิจัยแก้ไขปรับปรุงแนวคิดการ

ให้การศกึษาผูป้กครองเพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยั

ในวถิวีฒันธรรมอสีานทีส่งัเคราะห์ขึน้ตามทีผู่ท้รงคณุวฒุใิห้

ข้อเสนอแนะโดยปรับให้เห็นแนวคิดของกระบวนการที่

สะท้อนการผสานกันของทั้งแนวคิดการจัดการความรู้และ

จติตปัญญา	โดยให้พจิารณาจดุร่วมและจดุเด่นท่ีไม่สามารถ

ผสานกันได้ให้จัดเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของแนวคิด

กระบวนการที่พัฒนาขึ้น

	 ระยะที่	2		 การพัฒนาการปฏิบัติการในภาคสนาม	

(7	เดอืน	กมุภาพันธ์	-	สงิหาคม	2559)	ผูวิ้จยัแบ่งการด�าเนนิ

การออกเป็น	3	ขั้น	ดังนี้

	 	 ขั้นที	่1	 การสานสร้างกลุ ่ม	 ประกอบด้วย	 

ขั้นตอนย่อย	 4	 ขั้น	 คือ	 1)	 ก�าหนดผู้เข้าร่วม	 การเลือก

โรงเรียนที่ใช้เป็นสนามวิจัย	 การติดต่อโรงเรียนท่ีจะใช้เป็น

สนามวิจัย	 ผู้วิจัยขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียนเพื่อท�าการ

วิจัย	 และประสานกับครูปฐมวัยในโรงเรียน	 และขอความ

ร่วมมอืเข้าร่วมกระบวนการวจิยัในฐานะผูช่้วยวิจยั	การคดั

เลอืกผูป้กครองผูเ้ข้าร่วมวิจยั	ผูว้จิยัคดัเลอืกผูป้กครองของ

เด็กปฐมวัย	จ�านวน	30	ครอบครัว	 โดยก�าหนดคุณสมบัติ

ของผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติ	คือ	(1)	เป็นผู้สมัครใจเข้าร่วม

กิจกรรมและยินดีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเชิงลึก	

(2)	เป็นผู้ที่สามารถสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น	และ	

(3)	มเีวลาในการอบรมดแูลบตุรหลานเมือ่อยูท่ีบ้่านเป็นผูท้ี่

มกีารศกึษาในระดบัทีส่ามารถอ่านออกเขียนได้	2)	การสร้าง

ความสัมพันธ์	 ผู้วิจัยด�าเนินการสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก	

ผูป้กครอง	และสร้างให้เกดิความสมัพนัธ์อนัดีของผูป้กครอง

ด้วยกัน	และ	3)	การประเมินความต้องการพื้นฐาน	ผู้วิจัย

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กและผู้ปกครอง	 โดยการศึกษา

เกี่ยวกับประวัติของผู้ปกครอง	 และเด็กจากการเก็บข้อมูล

เอกสาร	การสงัเกต	และการเยีย่มบ้านเพือ่สมัภาษณ์เชงิลึก	

ในการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล	 ข้อมูลเก่ียวกับการอบรม

เล้ียงด	ูการใช้เวลาว่าง	ข้อมลูเกีย่วกบัทศันคตต่ิอตนเองและ

บตุรหลาน	และข้อมูลเกีย่วกบัการด�าเนนิชวีติ	เพือ่เป็นฐาน

ในการวิเคราะห์หาความต้องการพื้นฐานที่เป็นจุดร่วมกัน

ของผูป้กครองแต่ละคนในการส่งเสริมสขุภาวะของเดก็บน

ฐานความรู้ที่ถูกต้อง	และ	4)	การค้นหาเครือข่ายสนับสนุน	

ผู ้วิจัยค้นหาเครือข่ายสนับสนุนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

โรงเรียนทีจ่ะร่วมมอืกบัผูวิ้จัยในการร่วมพฒันากระบวนการ

และขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	

ประกอบด้วย	เครอืข่ายกระบวนกรการจดัการความรู	้เครอื

ข่ายกระบวนกรการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา	

เครือข่ายผู้ปกครอง	และเครือข่ายนักพัฒนาชุมชน

		 	 ขั้นที่	2	 การปฏิบัติการ	ประกอบด้วย	5	ส่วน	

ซึง่ด�าเนนิการประสานกนั	ได้แก่	1)	การสร้างความตระหนกั	

เป็นการที่ผู้ปกครองใคร่ครวญตนเองเห็นจุดเด่น	 จุดด้อย	

สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเปล่ียนแปลงตนเองในการ 

ส่งเสรมิสุขภาวะของบตุรหลาน	2)	การหาทางเลือก	เป็นการ

ที่ผู้ปกครองทบทวนประสบการณ์ความรู้เดิมและเพิ่มเติม

ประสบการณ์และความรูใ้หม่เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ

ในการส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย	 3)	 การวางแผน	

เป็นการที่ผู ้ปกครองร่วมกันวางแผนการน�าความรู้และ

ประสบการณ์ไปปฏิบัติกับบุตรหลานเพื่อให้มีสุขภาวะที่

เหมาะสม	4)	การปฏบิตั	ิเป็นการทีผู่ป้กครองน�าความรูแ้ละ

ประสบการณ์ไปปฏิบัติกับบุตรหลานเพื่อให้มีสุขภาวะ 

ที่เหมาะสม	 และ	 5)	 การสะท้อนการเรียนรู้	 เป็นการที ่

ผู้ปกครองน�าความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติแล้วน�ามา

สะท้อนว่าเกิดผลดี	และมีปัญหาอุปสรรคใดที่ควรปรับปรุง	

ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม	

	 	ขั้นที่	3	 การถอดประสบการณ์	 ประกอบด้วย	 

1)	การทบทวนภาพการเรยีนรู	้เป็นการทบทวนความรูแ้ละ

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน	 2)	 การจัดระบบความรู้	

การน�าความรู ้มาจัดสรุปเป็นผังความคิดที่เข ้าใจง่าย	

สามารถน�าไปปฏิบติัได้อย่างเป็นรปูธรรม	และ	3)	การแสดง

และเผยแพร่ความรู้	 การน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้

มาจัดแสดงและเผยแพร่ในชุมชนและเป็นแนวทางให้ 
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เครือข่ายที่สนใจ

	 ระยะที่	3		 การน�าเสนอกระบวนการ	 (2	 เดือน	

กันยายน	-	ตุลาคม	2559)	ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์

และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปการเรียนรู้และองค์ความรู้ที่

เกิดขึ้น	 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา	 แล้วน�าเสนอ

กระบวนการให้การศึกษาส�าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	

ผู้เข้าร่วมวิจัย

		 การวจิยันีเ้ป็นการวิจยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม

ซึ่งมีบุคคลหลายฝ่ายเข้าร่วมตลอดกระบวนการ	 ได้แก	่ 

1)	 ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	 ระดับชั้นอนุบาล	 1-2	 โรงเรียน

ประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในเขตพื้นท่ีชนบทภาคอีสาน	 จ�านวน	 

30	 ครอบครัว	 และเครือข่ายสนับสนุนที่เข้ามามีส่วนร่วม	

คอื	ครูปฐมวยัในโรงเรยีน	จ�านวน	1	คน	นกัพัฒนาทัง้ในและ

นอกชุมชนที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 หรือเป็นกระบวน

การในการด�าเนินกิจกรรม	 จ�านวน	 4	 คน	 และผู้วิจัยใน

บทบาทของผู้อ�านวยความสะดวก

เครื่องมือวิจัย

		 1.		เครือ่งมอืทีใ่ช้ศกึษาสภาพชมุชน	ได้แก่	1)	แบบ

ส�ารวจสภาพพื้นฐานของชุมชน	 2)	 แบบบันทึกภาคสนาม

ประจ�าวัน	และ	3)	แบบบันทึกการสัมภาษณ์

		 2.	 เครือ่งมอืศึกษาสภาพการส่งเสริมสขุภาวะทาง

ของเด็กปฐมวัยวัยของผู้ปกครอง	ได้แก่	แบบส�ารวจสภาพ	

ปัญหา	การส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง

		 3.	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ศึกษาพฤตกิรรมของผูป้กครองใน	

การส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย	 ได้แก่	 แบบประเมิน

พฤติกรรมของผู ้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาวะของ 

เด็กปฐมวัย	4	ด้าน	ด้านละ	20	รายการ	รวม	80	รายการ	 

ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 (rating	 scale)	 

4	ระดับ	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

		 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแยกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

		 1.	 การศึกษาสภาพชุมชนและสภาพการส่งเสริม	

สุขภาวะของเด็กปฐมวัยวัยในชุมชน	 โดย	 1)	 การศึกษา

สภาพชุมชน	 ใช้การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่ 

เป็นทางการจากผู้ให้ข้อมูลหลัก	และ	2)	การศึกษาสภาพ

การส่งเสริม	สุขภาวะของเด็กปฐมวัยวัยในชุมชน	โดยการ

สังเกตและสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ	 ตามแบบส�ารวจ

สภาพ	 ปัญหา	 การส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยของ 

ผู้ปกครอง

		 2.	 ศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริม	

สุขภาวะของเด็กปฐมวัย	เป็นการการสังเกตและสัมภาษณ์	

โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมของผู ้ปกครองในการ 

ส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

		 ผู้วิจัยน�าเสนอข้อมูลในลักษณะเชิงพรรณนาและ

สถิติเชิงบรรยาย	ดังนี้

		 3.1		 การวเิคราะห์และน�าเสนอข้อมลูกระบวนการ

ให้การศึกษาส�าหรบัผู้ปกครองตามแนวคิดการจดัการความ

รูแ้ละจติตปัญญาศกึษาเพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยั

ในชนบทอีสานและการน�าเสนอข้อมูลสภาพชุมชน	ใช้การ

วเิคราะห์ข้อมลูแบบอปุนยัโดยการสร้างข้อสรปุให้เหน็เป็น

รปูธรรมจากเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ซ�า้	ๆ 	กนั	จากผลการด�าเนนิ

งานในแต่ละระยะของกระบวนการฯ	แล้วน�าเสนอกระบวน

การฯ	ด้วยข้อมูลเชิงพรรณนา

		 3.2		 การวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลพฤติกรรม

การส่งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยัของผูป้กครองก่อนและ

หลังกระบวนการฯ	 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยโดย

การสร้างข้อสรปุให้เหน็เป็นรปูธรรมจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้

ซ�้า	 ๆ	 กัน	 และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จาก

แบบประเมินพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาวะของเด็ก

ปฐมวัยของผู ้ปกครองเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงระดับ

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาวะทางกายแก่เด็กวัยอนุบาล
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ของผู้ปกครอง	โดยพจิารณาตามระดบัคะแนนทีไ่ด้	แล้วจดั

เป็นระดับพฤติกรรม	4	ระดับ	คือ	ดีมาก	ดี	พอใช้	และควร

ปรับปรุงแล้ว	 น�าเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การส่งเสรมิสขุภาวะของเด็กปฐมวัยก่อนและหลงักระบวน

การฯ	เป็นตารางประกอบการบรรยายและแผนภาพ	

ผลการวิจัย

  การวิจัย	 เรื่องการพัฒนาการของกระบวนการให้	

การศึกษาส�าหรับผู้ปกครองตามแนวคิดการจัดการความรู้

และจติตปัญญาศกึษาเพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยั

ในชนบทอีสานน�าเสนอผลการวิจัย	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

		 1.	 กระบวนการให้การศกึษาส�าหรบัผูป้กครองตาม

แนวคิดการจัดการความรู ้และจิตตปัญญาศึกษาเพื่อ 

ส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยในชนบทอีสาน	 ประกอบ

ด้วย	3	ขั้นตอน	ดังนี้	

		 	 ขัน้ที	่1	 การสร้างกลุม่	เป็นการการก�าหนดกลุ่ม

เป้าหมาย	การสร้างความสมัพนัธ์	ปฐมนเิทศชีแ้จงท�าความ

เข้าใจเกีย่วกบัการเข้าร่วมกระบวนการฯ	การประเมนิความ

ต้องการจ�าเป็นรายบคุคลและของกลุม่	และการร่วมกนัวาง

เป้าหมายในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาส่งเสริม	

		 	 ขั้นที่	2	 การปฏิบัติการ	ประกอบด้วย	1)	การ

สร้างความตระหนัก	2)	การหาทางเลือก	3)	การวางแผน	

4)	การปฏิบัติ	และ	5)	การสะท้อนการเรียนรู้

		 	 ขั้นที	่3	 การถอดประสบการณ์	 เป็นกระบวน

การทบทวนภาพการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนตลอดกระบวนการฯ	

ประเมินกระบวนการฯ	และผลที่ได้รับ	

		 2.	 ผลของกระบวนการต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาวะของเด็ก

ปฐมวยัโดยรวม	ก่อนกระบวนการฯ	ผูป้กครองมพีฤตกิรรม

ในการส่งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยัโดยรวมอยู่ในระดบั

พอใช้และหลงัเข้าร่วมกระบวนการฯ	ผูป้กครองมพีฤตกิรรม

ในการส่งเสริม	 สุขภาวะของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ใน 

ระดับดี	ดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่ 1	พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุข

ภาวะของเด็กปฐมวัย 

การส่งเสริม

สุขภาวะของ

เด็กปฐมวัย

ก่อนกระบวนการฯ หลังกระบวนการ การ

เปลี่ยน

แปลง
x̄ แปลค่า S.D. x̄ แปลค่า S.D.

กาย 1.77 พอใช้ 0.39 3.01 ดี 0.63 1.24

สังคม 1.94 พอใช้ 0.37 3.08 ดี 0.52 1.14

จิตใจ 1.84 พอใช้ 0.37 3.05 ดี 0.59 1.21

ปัญญา 1.84 พอใช้ 0.39 3.03 ดี 0.58 1.19

ภาพรวม 1.85 พอใช้ 0.38 3.04 ดี 0.58 1.19
 

 จากตารางแสดงผลการประเมินพฤติกรรมของ 

ผู้ปกครองในการส่งเสรมิสุขภาวะของเดก็ปฐมวยั	ก่อนและ

หลังเข้าร่วมกระบวนการฯ	 พบว่า	 ก่อนเข้าร่วมกระบวน

การฯ	ผู้ปกครองทั้ง	30	คน	มีพฤติกรรมในการส่งเสริมสุข

ภาวะของเด็กปฐมวัยวัยโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับพอใช้	

(x̄=1.85)	 และหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ	 ผู้ปกครองมี

พฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยโดยรวม

ทุกด้านอยู่ในระดับดี	 (x̄=3.04)	 และเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้านมีรายละเอียด	ดังนี้

  สุขภาวะทางกาย	 ก่อนเข้าร ่วมกระบวนการ

พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาวะทางกาย

ของเด็กปฐมวัย	อยู่ในระดับพอใช้	(x̄=1.85)	และหลังเข้า

ร่วมกระบวนการฯ	ผูป้กครองมพีฤตกิรรมในการส่งเสรมิสขุ

ภาวะทางกายของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี	(x̄=3.01)	

  สุขภาวะทางสังคม	 ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ

พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม

ของเด็กปฐมวัย	อยู่ในระดับพอใช้	(x̄=1.94)	และหลังเข้า

ร่วมกระบวนการฯ	ผูป้กครองมพีฤตกิรรมในการส่งเสรมิสขุ

ภาวะทางสังคมของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี	(x̄=3.08)	

  สุขภาวะทางจิตใจ	 ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ

พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ

ของเด็กปฐมวัย	อยู่ในระดับพอใช้	(x̄=1.84)	และหลังเข้า

ร่วมกระบวนการฯ	ผูป้กครองมพีฤตกิรรมในการส่งเสรมิสขุ

ภาวะทางจิตใจของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี	(x̄=3.05)	

  สุขภาวะทางปัญญา	 ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
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พฤตกิรรมของผูป้กครองในการส่งเสรมิสขุภาวะทางปัญญา

ของเด็กปฐมวัย	อยู่ในระดับพอใช้	(x̄=1.84)	และหลังเข้า

ร่วมกระบวนการฯ	ผูป้กครองมพีฤตกิรรมในการส่งเสรมิสขุ

ภาวะทางปัญญาของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี	 (x̄=3.03)

พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาวะของเด็ก

ปฐมวัยทั้ง	4	ด้านและโดยภาพรวมแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้

แผนภาพที่ 1	พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริม

สุขภาวะของเด็กปฐมวัย	

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

		 การอภปิรายผลการวจิยันีแ้บ่งเป็น	3	ประเดน็	ได้แก่	

1)	 ลักษณะเฉพาะของกระบวนการให้การศึกษาส�าหรับ 

ผู้ปกครองตามแนวคิดการจัดการความรู้และจิตตปัญญา

ศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยในชนบทอีสาน	

2)	การเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาวะ

ของเด็กปฐมวัยและ	3)	การเปลี่ยนแปลงของครูและผู้วิจัย	

รายละเอียดของการอภิปรายแต่ละประเด็น	มีดังนี้

		 1.	 ลกัษณะเฉพาะของกระบวนการการพฒันาการ

ของกระบวนการให้การศกึษาส�าหรบัผู้ปกครองตามแนวคิด

การจัดการความรู้และจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือส่งเสริมสุข

ภาวะของเด็กปฐมวัยในชนบทอีสาน	มีดังนี้

	 	 1.1	 กระบวนการท�างานก ่อให ้ เ กิดการ 

ขับเคลื่อนพลังการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวโรงเรียน

และชุมชนอันเป็นหัวใจส�าคัญของการส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กในช่วงปฐมวัย

	 	 การให้การศึกษาผู้ปกครองในฐานะเป็นผู้ใหญ่

ที่มีความรู้และประสบการณ์	 พบว่า	 เป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง	 และเกิดการประสานเช่ือมกับ

บคุคลในครอบครวั	ชมุชนและเครอืข่ายสนบัสนุนทัง้ในและ

นอกชุมชน	การส่งเสรมิพฒันาการเดก็โดยเฉพาะเดก็ในช่วง

ปฐมวัย	 ซึ่งครอบครัวมีบทบาทส�าคัญในการหล่อหลอม

คุณลักษณะทุกด้านของบุคคลทั้งด้านร่างกาย	สังคม	จิตใจ

และสติปัญญา	 การเสริมพลังครอบครัว	 ให้สามารถอบรม

เลีย้งดเูดก็ได้อย่างเหมาะสมจงึเป็นสิง่ทีท่กุส่วนในสงัคมต้อง

ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมเพราะเมื่อครอบครัวมีความเข้ม

แขง็ย่อมเป็นเกราะป้องกนัสภาวะทีไ่ม่พงึประสงค์ต่าง	ๆ 	ได้	

การส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนและ

ชุมชนต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในศักยภาพของ

แต่ละฝ่าย	 โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน	 ทั้งการ

วิเคราะห์ปัญหา	 วางแผน	 ลงมือปฏิบัติ	 ร่วมประเมินและ

สะท้อนผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ร่วมกัน	สอดคล้องกับ	The	American	Productivity	&	

Quality	Center	(2000)	ทีศ่กึษาความก้าวหน้าในการรเิริม่

น�าการจัดการความรู ้ไปใช้ในเรื่องการระดมทรัพยากร	 

การสร้างกรณีศึกษา	วิธีการ	และการพัฒนาโปรแกรมการ

จัดการความรู้พบประเด็นส�าคัญว่า	 การร่วมแลกเปล่ียน

เรียนรู ้	 เป็นการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ	 ที่มีการแบ่งปัน	 

ตรวจสอบความถูกต้อง	 เหมาะสมของการด�าเนินการร่วม

กัน	 และยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่สั่งสมอยู่ในตัวบุคคล

ที่มีประสิทธิภาพ	 การจัดการความรู ้จึงเป็นแนวทางที ่

ผู้ปกครองและองค์กรในชุมชนควรน�ามาเป็นแนวทางใน

การส่งเสริมและพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์

	 	 กระบวนการให้การศึกษาส�าหรับผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นการด�าเนินการที่มีความ

ยืดหยุ่นสูง	มีความเป็นพลวัต	ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงตาม	

วถิชีวีติ	ไม่ถกูจ�ากดัด้วยเวลา	ไม่มกีารก�าหนดหลกัสูตรหรอื

เนื้อหาที่ตายตัว	 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง 
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ต่อเนื่อง	 เน้นการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือพัฒนาแบบคน	

ในซึ่งเป็นผู้ที่อยู่และเผชิญกับปัญหาโดยตรง	 ภายใต้กรอบ	

การวจิยัเชงิปฏบัิตกิารแบบมส่ีวนร่วม	ทีม่ฐีานทีส่ร้างให้เกดิ

การเรียนรู ้ร ่วมกันของกลุ ่มบุคคลอย่างมีระบบ	 การที ่

ผู้ปกครอง	ครู	ผู้วิจัย	และเครือข่ายสนับสนุนเข้าร่วมกลุ่ม

เรียนรู้ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความรู้	 ประสบการณ์และเกิด

แรงบันดาลใจในการส่งเสริมบุตรหลาน	 ตลอดจนเกิดการ

สานพลังเครือข่ายในชุมชนทั้งส่วนของผู้ปกครอง	โรงเรียน	

ชุมชนและเครือข่ายสนับสนุน	อันก่อให้เกิดชุมชนแห่งการ

เรยีนรู้ทีเ่ข้มแขง็บนฐานของความรกัเกือ้กลูแบบกลัยาณมติร	

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 อรสา	 ภาววิมล	 (2552)	 

ที่ศึกษาเร่ือง	 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ส�าหรับสถาบนัอดุมศกึษาไทยตามแนวคดิการจดัการความรู้	

พบว่า	แนวทางการจดัการความรูเ้ป็นแนวปฏบิติัท่ีด	ีมหีลัก

การก่อให้เกิดการเรียนรู้ระดับบุคคล	 น�าความรู้ที่เกิดจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู ่การปฏิบัติได้จริง	 ส่งผลให้เกิด

คณุภาพในการปฏบิตั	ิสามารถเป็นพลงัขบัเคลือ่นสูค่ณุภาพ

อย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้

เป็นบุคคลเรียนรู้และพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรยีนรู	้ด้วยเหตนุีก้ารน�าแนวทางการจดัการความรูม้าปรบั

ใช้ในการจัดการศกึษาส�าหรบัผูป้กครองจงึเป็นแนวทางการ

จัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดคุณภาพภายใต้ความร่วมมือจาก

เครือข่ายที่ผลักดันและขับเคลื่อนจนเกิดการพัฒนาที่เกิด

ผลสูช่วีติอย่างแท้จรงิ	เดก็ปฐมวยัถอืเป็นทรพัยากรในชมุชน

ที่ผู้ใหญ่ทั้งในระดับครอบครัว	โรงเรียนและชุมชนต้องช่วย

กันพัฒนาให้มีคุณภาพบนฐานของการจัดการความรู้ที่ขับ

เคลื่อนให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติในการดูแลเด็กให้มีสุขภาวะ

ที่เหมาะสมต่อไป

	 	 1.2	 กระบวนการฯ	มีลักษณะของการด�าเนิน

การเพือ่ให้เกดิการใคร่ครวญตนเอง	พจิารณาไตร่ตรอง	และ

มีกัลยาณมิตรคอยสนับสนุนส่งผลให้บุคคลเกิดการ

เปลี่ยนแปลงภายในตนและเช่ือมโยงให้เกิดการปฏิบัติใน

ชีวิตประจ�าวันได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 	 การด�าเนินกระบวนการฯ	 ท่ีมีข้ันตอนการ 

ขับเคล่ือนเปล่ียนแปลงจากภายใน	 เป็นเสมือนการจุดแรง

ให้เกิดการประทุจากภายในของบุคคล	สะท้อนได้จากการ

ทีผู้่เข้าร่วมกระบวนการฯ	เกดิการแลกเปล่ียนเรยีนรูร่้วมกัน

อย่างต่อเนือ่ง	โดยเริม่ต้นจาก	1)	การสานสร้างกลุม่	2)	การ

ปฏบิตั	ิทีม่ขีัน้ตอนการสร้างความตระหนกั	การหาทางเลอืก	

การวางแผน	 การปฏิบัติ	 และการสะท้อนการเรียนรู้	 และ	

3)	 การถอดประสบการณ์	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

ตลอดกระบวนการฯ	 ท�าให้เกิดความร่วมมือรวมพลัง	

กระตุน้ให้ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการฯ	เกดิการเปลีย่นแปลงจาก

ภายในทั้งด้านความคิด	ความรู้สึก	 เกิดความตระหนักรู้ใน

ตน	สามารถวเิคราะห์ตนเอง	เหน็ข้อบกพร่อง	และสามารถ

เชือ่มโยงสูก่ารปฏบิตัเิพือ่เปลีย่นแปลงตนเองให้เกดิลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ได้	 สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู ้ของ	 

มานิตา	 ลีโทชวลิต	 (2553)	 ที่ศึกษาเรื่อง	 การพัฒนา

กระบวนการการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดจิตตปัญญา

ศึกษาเพือ่พฒันาครปูฐมวยัในโรงเรยีนรวม	พบว่า	กระบวน	

การจิตตปัญญาท�าให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ด้านใน	คอื	มกีารพฒันาความตระหนกัรู้เกีย่วกบัตนเองและ

การตระหนกัรู้เกีย่วกบัผู้อืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการให้ความช่วย

เหลือเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษเพิม่ขึน้	1	ระดบัและมกีาร

พัฒนาการตระหนักรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษเพิ่มขึ้น	 2	 ระดับ	 

ดังน้ันเม่ือน�าแนวทางจิตตปัญญามาใช้ในกระบวนการให้	

การศึกษาผู้ปกครองจึงท�าให้ผู้ปกครองเริ่มปรับเปลี่ยนแง่

คิด	 มุมมองในการปฏิบัติตนในการอบรมล้ียงดูบุตรหลาน

จึงเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด	 ตระหนักรู้ในการที่จะน�า

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับสู่การปฏิบัติ

		 	 การขบัเคลือ่นส่งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยั

ส�าหรบัผูป้กครองชนบทอสีานตามแนวคดิการจดัการความ

รู ้และจิตตปัญญาศึกษา	 ทั้ง	 3	 ขั้นข้างต้นสอดคล้อง 

กับแนวทางการเรียนรู ้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการ

เปลี่ยนแปลงจากภายในตัวบุคคล	ได้แก่	มุมมอง	ความคิด	

ความรูส้กึหรอืทศันคติเกีย่วกบัการส่งเสรมิสขุภาวะทางกาย	

และน�าสู่การเปลี่ยนแปลงภายนอก	 ได้แก่	 พฤติกรรมการ

ปฏิบัติที่แสดงออกถึงการส่งเสริมสุขภาวะทางกายทั้งใน
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ส่วนของตนเองและการปฏิบัติกับเด็กวัยอนุบาล

	 	 1.3	 กระบวนการให้การศึกษาผู ้ปกครอง

เป็นการด�าเนนิการตามเส้นทางของหลกัการเรยีนรู้ส�าหรบั

ผู้ใหญ่	ที่เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล

		 	 ผูป้กครองทีเ่ข้าร่วมวจิยัส่วนใหญ่เป็นวยัผูใ้หญ่	

และเป็น	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	การเรียนรู้ร่วมกันตามแนวทางการ

จัดการความรู้และจิตตปัญญาศึกษา	 เป็นการปฏิบัติตาม

เส้นทางของหลกัการเรยีนรูส้�าหรบัผูใ้หญ่	ทีเ่คารพในความ

แตกต่างระหว่างบุคคล	 ความรู ้	 ความสามารถ	 และ

ประสบการณ์ของผู้เรียนรู้	 การเรียนรู้จึงด�าเนินในลักษณะ

ที่ยืดหยุ ่น	 ผ่อนคลายสอดคล้องกับธรรมชาติแห่งวัย	 

การเรียนรู ้ร ่วมกันภายใต้บรรยากาศท่ีเก้ือกูล	 เคารพ	 

ให้เกียรติ	 สภาพแวดล้อมสะดวกสบาย	 ผ่อนคลาย	 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ตนเอง	 วางแผน	 ก�าหนด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้	 ทรัพยากร	 การเรียนรู้	 ออกแบบ	

การเรยีนรู	้ด�าเนนิการเรยีนรูแ้ละประเมินผล	การเรยีนรูร่้วม

กันตลอดเส้นทาง	ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องค�านึงถึงทั้งใน

มิติทางกายภาพและจิตวิทยา	 สอดคล้องกับศาสตร์และ

ศิลป์ของการสอนผู้ใหญ่	 ของเกียรติวรรณ	 อมาตยกุล	

(2553)	ทีมุ่ง่ให้ผูใ้หญ่เป็น	ผูม้ส่ีวนร่วมรเิริม่และเป็นผูน้�าใน

การเรียนการสอนมากที่สุด	น�าประสบการณ์ของผู้เรียนมา

ใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน	 การเรียนรู้จากปัญหาและความ

ต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก	 และผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและ

น�าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน

	 	 การด�าเนนิแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องผูป้กครองเน้น

ให้ผู้ปกครองได้วิเคราะห์ตนเอง	 และบุตรหลาน	 เพื่อเป็น

ฐานในการเรียนรู้ร่วมกัน	 การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มใน 

ช่วงแรก	ผูป้กครองมภีาวะของความกดดนักลวัว่า	ตนจะไม่

สามารถร่วมกลุ่มได้ตามวัตถุประสงค์ด้วยเหตุผลหลาย

ประการทีผู่ป้กครองแสดงความคบัข้องใจ	ได้แก่	การพดูไม่

คล่อง	การคิดช้า	ความกังวลกับปัญหาสุขภาพ	โรคประจ�า

ตัวที่อาจเป็นอุปสรรค	 กลัวการขีดเขียน	 กลัวการประเมิน

และตรวจสอบ	จงึเกิดความวติกกงัวลสูง	แต่เมือ่ผูวิ้จยัช้ีแจง

วตัถปุระสงค์ของการรวมกลุม่	มกีารให้ก�าลังใจภายใต้สร้าง

อบรรยากาศที่อบอุ่น	 เป็นกันเอง	 เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม	

ร้องเพลง	 ผ่อนคลายร่างกาย	 สนทนาถามไถ่ทุกข์สุข	 

ผู ้ปกครองทุกคนมีส ่วนร ่วมในการเรียนรู ้ด ้วยความ

สนุกสนาน	 การเรียนรู ้ร ่วมกันในการประชุมครั้งที่	 2	 

ผู้ปกครองจึงมีความผ่อนคลาย	 กล้าพูด	 กล้าแสดงความ

ต้องการและกล้าเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นธรรมชาต	ิ

และเร่ิมมองเห็นประโยชน์ที่สามารถน�ามาเก้ือกูลชีวิตของ

ตนและบุตรหลานได้	 กระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นคุณค่าของ

การเรียนรู้	การเรียนรู้ในสถานที่ที่ผู้ปกครองคุ้นเคย	พูดคุย

ภาษาถิน่อสีาน	ประสานเครอืข่ายสนบัสนนุให้เข้ามาพบปะ

กบักลุม่ผูป้กครองโดยเน้นเครอืข่ายทีเ่คยท�างานเชงิพฒันา

ในพื้นที่ชนบทอีสาน	ซึ่งมีความละเอียดอ่อนในการท�างาน

กับกลุ่มผู้สูงอายุ	 ท�าให้ผู้ปกครองไม่รู้สึกแปลกแยก	 เม่ือ 

ผู้ปกครองเริ่มเปิดใจ	ผ่อนคลาย	การประชุมเพื่อพบปะกัน

ตามโอกาสที่ร่วมกันวางแผนไว้	 กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่

ทุกคนต่างกระตือรือร้นที่จะมาพบปะ	พูดคุย	แบ่งปัน	และ

สร้างประสบการณ์ใหม่ร่วมกัน	

		 	 เส้นทางการเรียนรู้ตลอดกระบวนการเป็นบท

เรียนที่ เกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิต	 เม่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 

แล้ว	 สามารถน�าไปปรับใช้จริงในชีวิตได	้ ไม่ว่าจะเป็นการ 

ส่งเสริมสุขภาวะทางกายทางสังคม	 จิตใจและปัญญา	 เมื่อ 

ผูป้กครองได้ก้าวเดนิในเส้นทางทีม่มีวลมติรทีเ่กือ้กลูจงึเกดิ

แรงบันดาลใจ	 มีพลัง	 ที่จะปรับเปลี่ยนตนเองสู่การมีสุข

ภาวะที่ดี	 มีผู้ปกครองบางคนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ

ปฏบิตักิบับตุรหลาน	และส่งผลดต่ีอสขุภาพตนเอง	เชือ่มโยง

ให้เกิดความสุขทางจิตใจ	 เกิดสัมพันธภาพทางสังคมของ

กลุม่เรยีนรูแ้บบกลัยาณมติร	ทีมุ่ง่เอาใจใส่ดูแลตนและบตุร

หลาน	รวมถงึเกดิปัญญาเหน็ในทางทีถ่กูต้องดงีามสามารถ

น�าสูก่ารเกือ้กลูตนเอง	บตุรหลานและครอบครวัให้ก้าวสูส่ขุ

ภาวะที่สมบูรณ์พร้อมได้ในทุกด้าน	 นับเป็นการเรียนรู้ที่

สามารถเช่ือมโยงให้เกิดการเปล่ียนแปลงชีวิตให้เป็นไปใน

แนวทางที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง

	 	 1.4	 การด�าเนินกระบวนการให้การศึกษา 

ผู้ปกครองสามารถเชื่อมประสานกับต้นทุนทางสังคมและ
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วัฒนธรรมชุมชนอีสานได้อย่างกลมกลืน	

		 	 การรวมกลุ ่มเรียนรู ้ร ่วมกันของผู ้ปกครอง

สามารถเชื่อมประสานกับต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ชมุชนท้องถิน่ได้เป็นอย่างดี	การด�าเนนิกระบวนการอยูบ่น

ฐานของความสัมพันธ์แบบญาติพี่น้อง	เคารพให้เกียรติกัน

ตามระดบัอาวโุส	ผูป้กครองทัง้	30	คน	เมือ่ได้เรยีนรูร่้วมกัน

จงึเกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนัอย่างรวดเรว็	อกีทัง้ผูป้กครอง

ทุกคนอยู่ในชุมชนเกษตร	 ท�าไร่	 ท�านามีวิถีชีวิตท่ีพึ่งพา

ธรรมชาติ	 เมื่อได้เรียนรู้การดูแลสุขภาวะทางกายของตน

และบตุรหลานจึงเกิดประเดน็การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการ

ส่งเสริมสุขภาวะทางกายท่ีสัมพันธ์กับการเกษตรเป็น 

แกนหลกั	ได้แก่	การปลกูพชืผกั	เลีย้งสตัว์	เพือ่สร้างอาหาร

ปลอดภัยและประหยัดในครัวเรือน	 การปรุงอาหารคาว	

หวานโดยปรับประยุกต์จากพืชผักสวนครัวหรือพืชผักตาม

ฤดกูาลในท้องถิน่เป็นส�าคญั	การท�าอาหารทีส่มัพนัธ์กบังาน

บุญประเพณีท้องถิ่น	 การน�าข้าวมาประกอบอาหารคาว

หวานทีห่ลากหลาย	 เมือ่เกดิการเรียนรูร่้วมกนัเพือ่ส่งเสรมิ 

สุขภาวะของเด็กปฐมวัยจึงเกิดองค์ความรู้ที่สัมพันธ์กับ

ธรรมชาติและวัฒนธรรมอีสานเป็นส่วนใหญ่	ได้แก่	การท�า

อาหารที่เหมาะกับเด็กโดยใช้พืชผักในชุมชน	เช่น	แกงอ่อม	

ผกัสมนุไพรชบุแป้งทอด	ข้าวต้มมดั	รวมถงึ	การน�าบทเพลง	

บทกลอน	ผญา	เรื่องเล่า	สรภัญญะ	เรื่องราวต�านานมาพูด

คุยกับบุตรหลาน	การให้เด็กมีโอกาสเล่นกับเพื่อนและการ

สนทนาเล่นหรือพูดคยุกบัเดก็	การออกก�าลงักายทีเ่ชือ่มโยง

กับวิถีชีวิตและวัสดุที่มีในชุมชน	 การน�าเศษวัสดุในชุมชน 

มาเป็นของเล่นหรือเป็นสื่อในการเรียนรู ้คณิตศาสตร	์

วิทยาศาสตร์และภาษาด้วย

		 	 ตลอดเส้นทางของการด�าเนินกระบวนการฯ	 

ขบัเคลือ่นโดยบุคคลหลายฝ่าย	ทัง้ผูน้�าชุมชน	ผูป้กครอง	ครู	

รวมถึงเครือข่ายสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกชุมชน	

การแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัล้วนเป็นแนวทางการส่งเสรมิ	

สขุภาวะของเด็กปฐมวยัทีเ่ช่ือมโยงกบัองค์ความรู	้ทรพัยากร	

ที่เป็นแก่นทางสังคมและวัฒนธรรมอีสานท่ีเน้นการพึ่งพา

ตนเอง	 เส้นทางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงปรากฏชัดใน

ช่วงกลางถงึช่วงท้ายของกระบวนการฯ	ทีเ่น้นการน�าปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนของการส่งเสริมสุขภาวะ

ของเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองและบุตรหลาน	 สิ่งที่เกิดขึ้น

สะท้อนให้เห็นว่า	 การส่งเสริมหรือพัฒนาที่เชื่อมประสาน

กบัต้นทนุทางสงัคมและวฒันธรรมของชุมชนย่อมน�าให้เกดิ	

การขับเคล่ือนที่ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ

ด�ารงคณุค่าแท้ของชมุชนให้เกดิการปรบัใช้อย่างสร้างสรรค์

และต่อเนือ่งและเหมาะสมกบัยคุสมยั	ซึง่เหน็ได้จากการน�า

องค์ความรู้	 และทรัพยากรที่มีในชุมชนมาประยุกต์ใช้เพื่อ

เป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาวะของบุตรหลาน	ดังนี้

		 	 การส่งเสริมสุขภาวะทางกายโดยมุ่งให้เด็ก 

ลดการรับประทานอาหารส�าเร็จรูป	 หรือขนมกรุบกรอบ	 

หันมาปรุงอาหารรับประทานเอง	 ให้บุตรหลานมีส่วนร่วม

ในการจัดเตรียมอาหารที่มีประโยชน์	 ก�ากับดูแลเอาใจใส่

การกิน	การออกก�าลงักายและการเล่นท่ีเน้นการเคลือ่นไหว

ร่างกายมากขึ้น	 รวมถึงการน�าวัสดุที่หาได้ในชุมชนมาเป็น

สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการออกก�าลังเคลื่อนไหวร่างกาย	

		 	 การส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม	 ผู้ปกครองเล่น

กับบุตรหลานมากขึ้นและเปิดโอกาสให้บุตรหลานออกไป

เล่นนอกบ้านหรอืเล่นกบักลุ่มเพือ่นมากกว่าก่อนผูป้กครอง

เข้าร่วมกระบวนการ	 มีการจ�ากัดควบคุมการดูโทรทัศน	์ 

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 ท�าให้เด็กมีเวลาในการมี

ปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและบุคคลแวดล้อมอื่น	 ๆ	

มากขึ้น	 อีกทั้งเด็กได้เล่นในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม

และธรรมชาตทิีม่อียูใ่นชุมชน	เช่น	การร่วมงานตามประเพณ	ี

อสีาน	การเล่นกบัสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

ทีเ่ป็นอาคารสถานทีห่รอืแหล่งเรียนรูใ้นชมุชนมากขึน้	ฯลฯ	

		 	 การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ	 ผู้ปกครองให้

เวลาในการสนทนาและเล่นกับบุตรหลาน	 เรียนรู้อารมณ์

ของบุตรหลานมากขึ้น	 ให้เวลาพูดคุยให้บุตรหลานแสดง

ความต้องการของตนเองและเวลาที่บุตรหลานต้องการ 

สิง่ใดมคีวามอดทนทีจ่ะชีแ้จงและเรยีนรูค้วามต้องการมาก

ขึน้	อกีทัง้ให้การดแูลอย่างอบอุน่	เช่น	มกีารกอด	การชืน่ชม

และให้ก�าลังใจกับบุตรหลานจากเดิมมักกีดกันและไม่ค่อย
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ยุ่งเกี่ยวกับบุตรหลานเพราะเกรงว่าจะเข้ามาวุ่นวายและ

ก่อกวนงานที่ตนรับผิดชอบ	 แต่เมื่อได้เรียนรู้เมื่อเข้าร่วม

กระบวนการท�าให้ผู้ปกครองเห็นความส�าคัญ	 ให้เวลากับ

การเล่นเพ่ือดูแลและส่งเสริมอารมณ์จิตใจบุตรหลานมาก

ขึ้นด้วย

		 	 การส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา	 จากเดิม 

ผู้ปกครองมองว่าการส่งเสริมด้านปัญญาเป็นหน้าท่ีของคร	ู

ตนไม่มีความสามารถในการส่งเสริมแต่เม่ือได้เข้าร่วม

กระบวนการผูป้กครองหนัมาให้ความสนใจกบัการเล่นและ

ท�ากิจกรรมในชีวิตประจ�าวันท่ีมีการสอดแทรกการคิด	 

ผู้ปกครองหันมาใส่ใจกับการส่งเสริมทักษะต่าง	 ๆ	 ให้กับ 

บุตรหลาน	เช่น	การสังเกต	การเปรียบเทียบ	การหาความ

สมัพันธ์	การแก้ปัญหา	การเรยีนรูภ้าษาผ่านกจิกรรมในชวีติ

ประจ�าวันด้วย

	 2.	 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 

ผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย	

		 	 ผลการวิจัยสะท ้อนให ้ เห็นเส ้นทางการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุข

ภาวะของเดก็ปฐมวยั	อย่างประสบผลส�าเรจ็	ดงัรายละเอยีด

ต่อไปนี้

	 		 2.1	 ผลที่ได้จากการวิจัย	 พบว่า	 พฤติกรรม	

การส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงจากมากไปหาน้อย	 คือ	 สุขภาวะทางกาย	 

สุขภาวะทางจิตใจ	 สุขภาวะทางปัญญาและสุขภาวะทาง

สังคม	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ	

เป็นสิง่ทีส่มัพนัธ์กันและมคีวามเป็นรปูธรรมทีเ่หน็ได้ชัดเจน	

เมื่อผู ้ปกครองส่งเสริมสุขภาวะทางกายผ่านการเล่น	 

การเคลื่อนไหวร่างกาย	 และมีการเล่นโดยเน้นการมีส่วน

ร่วมระหว่างผูป้กครองกบัเดก็ท�าให้เดก็เกดิความสนกุสนาน

เพลิดเพลิน	 ได้ใช้พลังกายเต็มที่	 เพราะธรรมชาติของเด็ก

มกัชอบการเล่นทีใ่ช้พลงักายอยูแ่ล้ว	เมือ่ผูป้กครองน�าความ

รู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการส่งเสริมสุขภาวะทาง

กายอย่างเป็นรูปธรรม	เช่น	การส่งเสริมให้เด็กรับประทาน

อาหารทีม่ปีระโยชน์ด้วยพชืผกัในชมุชน	การออกก�าลงักาย

โดยใช้วัสดุอุปกรณ์	 หรือเล่นในสภาพแวดล้อม	ท�าให้การ 

ส่งเสรมิ	สขุภาวะทางกายมกีารเปลีย่นแปลงไปมากและรอง

ลงมาคือ	ทางจิตใจ	ส่วนสุขภาวะทางปัญญาและทางสังคม

มีการเปล่ียนแปลงรองลงมาทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้ปกครอง

ยังไม่สามารถเช่ือมโยงการปฏิบัติเข้ากับแนวทางกิจกรรม

ในชวีติประจ�าวนัได้มากนกั	แต่อย่างไรกต็ามการเปลีย่นแปลง

ของผูป้กครองในการส่งเสรมิสขุภาวะทัง้	4	ด้านมคีวามใกล้

เคยีงกนัมากสะท้อนให้เหน็ว่าผู้ปกครองมคีวามใส่ใจในการ

ที่จะปรับเปลี่ยนตนเองจากเดิมผู้ปกครองส่งเสริมสุขภาวะ

ทางกายอยูใ่นระดบัพอใช้จนสามารถเปลีย่นเป็นระดบัดไีด้

ในช่วงเวลาของการเข้าร่วมกระบวนการสะท้อน	 ให้เห็น

ว่าการเข้าร่วมกระบวนการฯ	ประสบความส�าเร็จ	

	 	 2.2	 เส้นทางการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

ผูป้กครองค่อย	ๆ 	พฒันาขึน้ตามขัน้ตอนของการแลกเปลีย่น

เรียนรู้	และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลกับบุตรหลานได้อย่าง

เป็นรูปธรรม		

	 	 ในช่วงเริ่มต้นของการเข้าร่วมกลุ่มเรียนรู้ที่เน้น

การสานสร้าง	และ	การชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการร่วมเรียน

รู	้ผูป้กครองยงัไม่ค่อยกล้าเปิดใจและแสดงความคดิเหน็ใน

การเปล่ียนแปลงตนเอง	 เมื่อเริ่มเข้าสู่ระยะของการสร้าง

ความตระหนัก	 โดยกระตุ้นให้ผู้ปกครองได้คิด	 วิเคราะห	์

สะท้อนตนเองเกีย่วกบัสขุภาวะของบตุรหลาน	การกระตุน้

โดยเครือข่ายสนับสนุนให้เห็นความส�าคัญของการส่งเสริม	

สุขภาวะของเด็กปฐมวัยผู้ปกครองเริ่มเห็นความส�าคัญ	 

เส้นทางการเปล่ียนแปลงของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุข

ภาวะของบตุรหลานเริม่จากการค่อย	ๆ 	ทบทวนตนเองเห็น

ข้อดี	 ข้อด้อยของตนเอง	 ตระหนักในปัญหา	 มองเห็นเส้น

ทางที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง	 บุตรหลานและคนใน

ครอบครัว	 และเร่ิมที่จะปรับเปล่ียนตนเองโดยมีผู้วิจัย	 ครู	

เครือข่ายสนับสนุน	 เป็นพลังส�าคัญในการกระตุ้นให้เกิด 

การปฏิบัติจนก่อเกิดเป็นรูปธรรม	

	 	 เส้นทางการเปล่ียนแปลงต้องใช้เวลาและแรง

สนบัสนนุจงึก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงได้	ซึง่การเปลีย่นแปลง

นี้จะคงอยู่อย่างยั่งยืนหรือไม่อย่างไร	 ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย
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ภายในตวัผูป้กครองและสภาพแวดล้อมรอบตวัทีเ่ป็นปัจจยั

เกี่ยวข้อง	 สอดคล้องกับแนวคิดจิตตปัญญาของ	 จุมพล	 

พูลภัทรชีวิน	(2551)	ที่กล่าวว่า	จิตตปัญญาศึกษาเป็นการ

จัดการเรียนรู ้เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตนเองจาก

ภายในสู่ภายนอก	ด้วยการชะลอประสบการณ์ด้านต่าง	ๆ	

ให้ช้าลงเพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาความสัมพันธ์ของ 

สิ่งเล็ก	 ๆ	 ที่เชื่อมโยงกันเป็นสิ่งท่ีใหญ่ข้ึน	 เป็นวิธีการท่ีจะ

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจน	ถ่องแท้และค่อนข้าง

ถาวร	น�าไปสู่การเปลี่ยนผ่านหรือก้าวข้ามจากจิตเล็ก	สู่จิต

ใหญ่	 เน้นการแสวงหาคุณค่าความหมายของมนุษย์	 ชีวิต

ตนเองและแผ่สู่สังคม	ธรรมชาติ	และสรรพสิ่ง	ทั้งนี้แนวคิด

จิตตปัญญาศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์อย่าง

ลกึซึง้	แล้วน�ามาใคร่ครวญตามความเป็นจรงิ	เป็นกระบวน

การจดั	การศกึษาแบบหนึง่ซึง่เหมาะสม	และสอดคล้องกบั

ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่	 	 	

		 	 2.3	 การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผูป้กครอง

ในการส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยสัมพันธ์กับปัจจัยที่

เกี่ยวข้องของผู้ปกครองแต่ละคน	

	 	 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปกครองใน

การส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย	 มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

สมัพนัธ์ซึง่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง	สอดคล้องกับแนวทาง

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา	 กรมการ

สนับสนุนบริการสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข	 (2558)	 

ที่	ให้แนวทางไว้ว่า	การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจะเกิดขึ้น

โดยการพัฒนาปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องหรือพฒันาให้สอดคล้องกบั

ปัจจยัต่าง	ๆ 	ทัง้ปัจจยัหลกั	ประกอบด้วย	ความรู้	ความเชือ่	

เจตคต	ิค่านยิม	ความมัน่ใจ	รวมถงึลกัษณะของบคุคล	ได้แก่	

เพศ	อายุ	 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม	ปัจจัยเอื้อ	

ประกอบด้วย	 ความสะดวกสบาย	 ความพอเพียง	 ความ

เหมาะสม	รวมทั้งปัจจัยเสริม	ประกอบด้วย	การให้ก�าลังใจ

จากบุคคลในครอบครัว	 เพื่อนร่วมทาง	 การกระตุ้นเตือน

จากครู	อาจารย์	องค์กร	หรือชุมชนที่เข้ามาสนับสนุนช่วย

เหลือ	ล้วนแต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง	จึงเห็นได้ว่าปัจจัย

ต่าง	 ๆ	 ล้วนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 

ผู้ปกครอง

	 	 การเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครองในการส่งเสริม	

สุขภาวะของเด็กปฐมวัย	 ในชุมชนชนบทที่ประชาชนส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร	 วิถีชีวิตสัมพันธ์กับ

ธรรมชาติ	 ฤดูกาล	 วัฒนธรรมชุมชน	 และด้วยสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยความเจริญ

ก้าวหน้าทางวตัถ	ุเทคโนโลยล้ีวนส่งผลกระทบต่อการอบรม

เลีย้งดเูดก็ของผูป้กครองอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	เมือ่ผูป้กครอง

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ย่อมเกิดความรู้	ความเข้าใจ	ตระหนัก

ในบทบาทหน้าที่ของตน	 เริ่มปรับเปล่ียนมุมมองความคิด	

และน�าสู่การปฏิบัติ	 ซึ่งเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงย่อม

สัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมในชุมชน	 จึงเห็นได้ว่า	 ผู้ปกครองมี

ความมุ่งมัน่พยายามในการส่งเสรมิสุขภาวะของเดก็ปฐมวยั	

โดยเชื่อมโยงกับวิถีชุมชนเกษตรชนบทอีสาน	 ที่เน้นพึ่งพา

ธรรมชาติ	 การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการส่งเสริมสุขภาวะ

ของเดก็ปฐมวยัจงึเน้นการบรูณาการกับสภาพแวดล้อมและ

ทรพัยากรในชุมชน	เช่น	การปรบัด้านสขุภาวะทางกายโดย

น�าอาหารทีแ่ปรรปูจากพชืผกัในชมุชนมาให้เดก็รับประทาน

มากขึน้	การท�าของเล่นส่งเสรมิการเคลือ่นไหวจากเศษวสัดุ

ในชุมชน	เช่น	กะลาฝึกเดิน	ขาโถกเถก	ม้าก้านกล้วย	ท่อน

ไม้ฝึกเดิน	เส้นเชอืกและผ้าประกอบการเคลือ่นไหว	การน�า

เรือ่งราวหรอืเรือ่งเล่าในชมุชนมาส่งเสรมิปัญญาด้านภาษา	

การจ�ากัดเวลาในการดูโทรทัศน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

หันมาให้เด็กเล่นกับกลุ่มเพ่ือนในละแวกบ้านเดียวกันหรือ

ผู้ปกครองให้เวลาและเล่นกับบุตรหลานมากขึ้น	 โดยการ 

ส่งเสริมสุขภาวะโดยภาพรวมยังเชื่อมโยงกับคุณค่าทาง

สังคม	วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก

		 	 2.4	 ครอบครัวเป็นรากฐานส�าคัญในการ 

ส่งเสริมสุขภาวะทางกายของบุตรหลานให้ประสบความ

ส�าเร็จ	

		 	 ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวต้องเป็น

แบบอย่างของผู้มีสุขภาวะ	 โดยผู้ปกครองที่เป็นหัวหน้า

ครอบครัวต้องประสานช้ีแจงขอความร่วมมือให้สมาชิกใน

ครอบครัวปฏิบัติตนให้เอื้อต่อการสนับสนุนส่งเสริมบุตร
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หลาน	เช่น	การจัดเตรียมวัสดุ	อุปกรณ์	การจัดบริเวณหรือ

พืน้ที	่รวมถงึการจดัเวลาและโอกาสให้เดก็เข้ามามส่ีวนร่วม	

รวมถึงการกระตุ ้นฝึกฝนบุตรหลานในชีวิตประจ�าวัน	 

การเป็นแบบอย่าง	การสาธิต	การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์

จริง	การให้แรงเสริม	เอาใจใส่ดูแล	เน้นบทเรียนที่ผสานเข้า

กับการด�ารงชีวิต	 ไม่ท�าให้เด็กรู้สึกแปลกแยก	 เด็กจะได้

ซึมซับฝึกฝนจนเกิดเป็นลักษณะนิสัยถาวรได้ในที่สุด	

สอดคล้องกับ	 Harvey	 (2008)	 ท่ีศึกษาผลของการจัด

โปรแกรมการส่งเสรมิโภชนาการและกจิกรรมทางกายของ

เด็กวัยก่อนเรียนและการรับรู ้อุปสรรคของผู ้ปกครอง	 

การศึกษา	 พบว่า	 ครอบครัวมีอิทธิพลส�าคัญ	 ต่อการ

สนบัสนนุส่งเสรมิพฤตกิรรมทางสขุภาพของเดก็	ผูป้กครอง

มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาสุขภาพอันสัมพันธ ์กับ

พฤติกรรมและแรงเสริม	 และสอดคล้องกับ	 Blumberg;	

Olson;	Osborn	&	Harrison	(2004)	ทีศ่กึษาส�ารวจข้อมลู

แห่งชาติด้านสุขภาพเด็กปฐมวัยเพื่อน�าเสนอข้อมูลด้าน

สุขภาพและพัฒนาการเด็กตามมุมมองของผู ้ปกครอง 

ต่อการให้บริการทางสุขภาพเด็ก	 พบว่า	 ผู้ปกครองได้รับ

ประโยชน์ด้านการดูแลสขุภาพ	ได้เนือ้หาข้อมลูเกีย่วกบัการ

ดูแลสุขภาพ	 และเด็กได้รับบริการด้านสุขภาพเป็นราย

บุคคลจากรัฐบาล	 และนอกจากน้ียังพบข้อมูลส�าคัญเก่ียว

กับ	 ลักษณะของครอบครัว	 รูปแบบของการสนับสนุน

พฤติกรรมสุขภาพ	 และกิจวัตรประจ�าวันในครอบครัว 

ซึ่งล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

	 	 พฤตกิรรมสขุภาวะเป็นพฤตกิรรมทีห่ล่อหลอม

มาตั้งแต่แรกเกิดการปรับเปลี่ยนจึงต้องใช้ความมุ่งมั่น

พยายามและต้องใช้เวลาอย่างต่อเน่ือง	 และต้องมีปัจจัยที่

เกื้อกูลหนุนเสริมจากสิ่งแวดล้อม	ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ	สิ่งของ	

ทรัพยากร	 เวลา	 โอกาส	 รวมถึงบุคคลและชุมชนที่อยู่ราย

รอบด้วย	ดังนั้นผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวจึงต้องมี

ความรู้	 ความเช่ือ	 ความคิดและแนวปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกันจึงจะเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถหนุนเสริมให้เกิด

พลังการเปลีย่นแปลงทีส่ามารถปรบัเปลีย่นบตุรหลานสูก่าร

มสีขุภาวะทีด่ขีึน้ได้	ดงันัน้การทีจ่ะพฒันาเดก็โดยเฉพาะใน

ช่วงปฐมวยัการให้ผูป้กครองหรอืชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมกบั

สถานศึกษาหรือโรงเรียนย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่

ประสบความส�าเร็จได้	สอดคล้องกับ	พรชุลี	ลังกา	(2551)	

ที่ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการให้การศึกษาส�าหรับ

ผู้ปกครองในการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กอนุบาลโดย

ใช้รูปแบบ	 SECI	 พบว่า	 หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ	 

ผู้ปกครองมีคะแนนความรู้เรื่องการสร้างวินัยในตนเองให้

แก่เด็กวัยอนุบาลสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และ	ผู้ปกครองมีความพึง

พอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ	อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ	

และสอดคล้องกับ	ญาดา	ธงธรรมรัตน์	(2549)	ที่ศึกษาผล

ของโปรแกรมการศึกษาส�าหรับผู้ปกครองในการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานเด็กปฐมวัยออทิสติก	พบว่า	หลัง

การทดลองผู้ปกครองมีความรู้	 และทักษะสูงกว่าก่อนการ

ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

และทีร่ะดบั	.01	ตามล�าดับ	และผูป้กครองมคีวามพงึพอใจ

ต่อโปรแกรมการศกึษาส�าหรบัผูป้กครองในการปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมเด็กปฐมวัยออทิสติกในระดับมาก

	 	 2.5	 การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูป้กครอง

ในการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของเด็กวัยอนุบาลสัมพันธ์

กับปัจจัยต่าง	ๆ	ของผู้ปกครอง	เช่น	อายุ	สุขภาพ	และการ

สนับสนุนของครอบครัว

	 	 ผู้ปกครองที่มีอายุไม่มากคือกลุ่มที่เป็นพ่อแม่

หรือญาติที่ไม่ใช่วัยสูงอายุสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในการส่งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยัได้ในระดับทีส่งูกว่า

เล็กน้อย	 และผู้ปกครองที่มีสุขภาพดีและมีการสนับสนุน

จากบคุคลในครอบครวัจะสามารถส่งเสรมิสขุภาวะของบตุร

หลานได้ดีกว่า	 ทั้งนี้นอกจากกระบวนการให้การศึกษา 

ผู้ปกครองที่มีประสิทธิภาพยังสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการ

เกื้อกูลสนับสนุนจากปัจจัยที่อยู่รายรอบด้วย	ทั้งจากการที่

ผู้ปกครองมสุีขภาพกายสุขภาพจติดมีพีลังในการน�าความรู้

และประสบการณ์ไปปรับใช้กับบุตรหลานทั้งทางด้านการ

ส่งเสริมสุขภาวะทางกาย	 ทางสังคม	 ทางจิตใจและทาง

ปัญญา	 โดยผู้ปกครองที่มีบทบาทในการถ่ายทอดแบ่งปัน
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ความรู้และประสบการณ์ให้กับคนในครอบครัวด้วย	 ยิ่งมี

การสนับสนุนจากคนในครอบครัวท่ีมากด้วยท�าให้เกิดการ

ดูแลเด็กที่มีคุณภาพ	เพราะเด็กอยู่ในครอบครัวและชุมชน	

การที่มีผู ้ใหญ่แวดล้อมที่มีความรู ้ความเข้าใจในการ 

ส่งเสริมสุขภาวะของเด็กยิ่งเป็นก�าลังสนับสนุนเกื้อกูลให้

เด็กมีสุขภาวะที่เหมาะสมมากขึ้น

  3.	 การเปลีย่นแปลงของครแูละผูว้จิยั	จากการเข้า

ร่วมกระบวนการฯ	มีรายละเอียดดังนี้

		 	 3.1	 การเข้าร่วมกระบวนการฯ	ของครูตลอด

ระยะเวลาการด�าเนินกระบวนการฯ	 ส่งผลต่อการเปลี่ยน	

แปลงของครูในการน�าแนวทางส่งเสริมสุขภาวะที่เกิดจาก

กระบวนการฯ	 มาปรับใช้กับเด็กขณะที่อยู่โรงเรียน	 ได้แก่	

การส่งเสริมสุขภาวะทางกาย	สังคม	จิตใจและปัญญา	และ

เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองส่งผลให้การ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น

		 	 3.2		 การเข้าร่วมกระบวนการฯ	 ของผู ้วิจัย

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินกระบวนการฯ	ท�าให้ผู้วิจัยเกิด

เปลีย่นแปลงใน	2	ประเดน็	คอื	1)	การเปลีย่นแปลงมมุมอง

เกี่ยวกับการท�างานกับผู้ปกครอง	ครูและชุมชน	จากเดิมที่

ผู้วิจัยมองว่าการท�างานกับผู้ปกครองมีความยากล�าบาก

เพราะผู้ปกครองมีหลายช่วงวัยและน่าจะมีข้อจ�ากัดใน	 

การเข้าร่วมกระบวนการฯ	แต่เมือ่ได้สร้างสมัพนัธภาพ	และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมและใช้

กระบวนการจติตปัญญาน�าให้เกดิความผ่อนคลายและเกดิ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันแบบพี่น้องกัลยาณมิตร	ซึ่งใน

วถิชุีมชนอสีานเกดิการประสานเช่ือมกบัรากเหง้าความเป็น

ญาตมิติร	มบีรรยากาศเก้ือกูลผูว้จิยัแบบลกูในบ้านหว่านใน

สวน	 คือ	 การให้ความรักเก้ือกูลและช่วยเหลือแนะน�า

เหมือนเป็นญาติพี่น้องหรือลูกหลาน	 ก่อเกิดพลังที่อบอุ่น

และดีงามในการร่วมพัฒนาเด็กในชุมชนเป็นอย่างดี	 และ	

2)	การเปลีย่นแปลงมมุมองเกีย่วกบัการเสริมสร้างสขุภาวะ

ของตนเองอย่างเด่นชดัเกีย่วกบัสขุภาวะทางกาย	โดยเอาใจ

ใส่การรับประทานอาหารที่เน้นผัก	ผลไม้	หลีกเลี่ยงอาหาร

ที่มีไขมันสูงและลดขนมหวาน	 ขนมกรุบกรอบ	 น�้าหวาน	 

น�า้อดัลม	และหนัมาออกก�าลงักายเพ่ือสขุภาพ	เช่น	การเดนิ	

การแกว่งแขน	การเล่นโยคะ	และในส่วนของสุขภาวะทาง

จิตใจและปัญญาผู้วิจัยหันมาสนใจฝึกจิตโดยการนั่งสมาธ	ิ

การสวดมนต์	 ภาวนา	 ฝึกการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง	

โดยชะลอการตดัสิน	และรบัฟังผู้อ่ืนมากขึน้	ทัง้นีเ้ป็นเพราะ

ตลอดเส้นทางของกระบวนการฯ	ผูว้จิยัได้เรยีนรู้และซมึซบั

การพัฒนาตามแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมที่เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต	 และการปรับใช้แนวคิดการจัดการความรู้และจิตต

ปัญญาในการพัฒนาตนด้วย

ข้อเสนอแนะ

		 1.	 ควรน�า	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	

แนวคิดการจัดการความรู้	 และแนวคิดจิตตปัญญาไปใช้ใน

การแก้ปัญหาหรือพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชนวัย

อื่น	ๆ	โดยมุ่งให้ผู้ที่มีส่วนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเกิดแง่คิด	

มมุมองหรอืการปฏบิตัทิีถ่กูต้องเหมาะสมส�าหรบัการอบรม

เลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ	

		 2.	 ควรน�าแนวคดิการจติตปัญญาไปใช้ในการวจิยั

เพือ่พฒันาบคุคลทีท่�างานเกีย่วข้องกบัเดก็ปฐมวยั	จะท�าให้

เกดิการเปลีย่นแปลงการปฏบิตังิานกบัเดก็อย่างใคร่ครวญ

เกดิความตระหนกัรูใ้นบทบาทหน้าทีส่่งผลให้เกดิการปฏบิตัิ

ที่มีประสิทธิภาพได้	

		 3.	 ควรน�าการวจิยันีไ้ปปรบัใช้กบัการพฒันาทีต้่อง

ประสานเชือ่มโยงกบับุคคลหรอืองค์กรหรอืหน่วยงานหลาย

ฝ่าย	เช่น	การพฒันาเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ	การพฒันา

เด็กที่มีปัญหา	 การป้องกันและแก้ปัญหาเด็กที่อยู่ในภาวะ

เสี่ยง	 จะท�าให้เกิดพลังความร่วมมือในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาได้อย่างเหมาะสม	

		 4.	 ควรน�าแนวคิดที่มุ ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนมาใช้ประกอบกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมรวมถึง	 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่ค�านึงถึงการพัฒนา

บคุคลท้ังฐานกาย	ฐานใจและฐานคดิเพือ่ให้เกดิการแก้ปัญหา

หรอืการพฒันาทีส่อดคล้องกับสภาพของแต่ละบคุคล	และ
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บรรลุเป้าหมายได้	

		 5.		ควรน�าวิจัยน้ีไปปรับใช้กับองค์กร	 หรือหน่วย

งานอื่นท่ีท�างานเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	

โดยเพิ่มระยะเวลาการด�าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องและ

ยาวนานขึน้	อาจน�าให้เกดิการแก้ปัญหาและ	การพฒันาสุข

ภาวะของเด็กปฐมวัยได้อย่างยั่งยืน
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" กล้าที่จะถูกเกลียด "
ISBN	:	978-616-287-142-9

ผู้แต่ง/ผู้แปล :	คิชิม	อิชิโร	โคะกะ	ฟุมิทะเกะ	/	โยชุเกะ	นิพดา	เขียวอุไร

บทวิจารณ์โดย	:	อุรสา	พรหมทา

จ�านวนหน้า :	313	หน้า	/	ราคา 240	บาท

ส�านักพิมพ์ วีเลิร์น

	 หนงัสอืกล้าทีจ่ะถกูเกลยีด	เป็นหนงัสอืการพฒันาตนเอง	ทีผู่เ้ขยีนได้น�าหลกัจติวทิยา

ของ	อัลเฟรด	แอดเลอร์	นักจิตวิทยาและนักปรัชญาชาวออสเตรีย	น�ามาเขียนในรูปแบบของ

การถกแถลงในเชิงปรัชญา	 ผ่านมุมมองของนักปรัชญาชาวญี่ปุ่น	 คิชิมิ	 อิชิโร	 และโคะกะ	 

ฟุมิทะเกะ	 นักเขียนหนุ่มเป็นผู้เรียบเรียง	 เพื่ออธิบายแนวคิดของ	 อัลเฟรด	 แอดเลอร์	 สาระส�าคัญของหนังสือเล่มนี ้

กล่าวไว้ว่า	“คนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้	และโลกใบนี้ก็เรียบง่ายจนไม่ว่าใครก็สามารถมีความสุขได้”	ความโดดเด่นของ

แอดเลอร์	ในฐานะนักจิตวิทยา	คือ	เขามีความเชื่อว่า	คนเรานั้นสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงและมีความสุขได้	เพียงแต่

มีความ	กล้า	ความกล้าที่จะมีความสุข	ความทุกข์ที่เกิดจากตัวเราล้วน	ๆ	 ไม่มีอยู่จริง	ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราล้วน

เกี่ยวพันกับคนอื่นเสมอ	 โดยส่วนใหญ่มักมาจากการที่เรากลัวที่จะไม่ได้รับการยอมรับ	หรือกลัวที่จะถูกเกลียด	ท�าให้เรา

เกิดความกดดันในจิตใจ	 ขาดอิสรภาพในการใช้ชีวิต	 ยกตัวอย่างเช่น	 เรามีความทุกข์เมื่อเรารู้สึกต�า่ต้อยกว่าคนอ่ืน	 เช่น	

เรื่องความสามารถในท�างาน	ฐานะทางสังคม	หรือบุคลิกลักษณะ	สิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับ

คนที่เรารู้สึกว่าเขาเหนือกว่าเรา	 นี้คือผลพวงที่เกิดจากความสัมพันธ์กับคนอื่น	 ความรู้สึกต�่าต้อยที่ทรมานเราอยู่ไม่ใช่ 

ข้อเทจ็จรงิ	แต่เป็นสิง่ทีเ่ราใช้ความรูส้กึส่วนตวัปรงุแต่งขึน้มาเอง	พดูง่าย	ๆ 	กค็อื	เราคดิเองเออเอง	โดยเอาไปเปรยีบเทยีบ

กับคนอื่น	 ความทุกข์น้ันเกิดจากความสัมพันธ์ท่ีเรามีต่อผู้อื่น	 หากเราสามารถท�าให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นราบรื่น	 โดยไม่

ต้องพยายามเติมเต็มความคาดหวังของคนอื่น	เราก็จะสามารถมีความสุขได้มากขึ้น	โลกนี้มีแต่ความเรียบง่าย	ปราศจาก

ความวุ่นวาย	ไร้ความซับซ้อน	เรามักเข้าใจมาตลอดเวลาว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์	มีแต่ความสับสนวุ่นวาย	อันเนื่องมาจาก

สภาพปัญหาที่เราได้พบเจอทั้งเศรษฐกิจ	สภาพสังคม	ภัยสงคราม	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	โดยที่แท้จริงแล้ว	ความวุ่นวาย

ที่เกิดขึ้น	เกิดจากตัวเราเองแทบทั้งสิ้นที่ให้	“คุณค่า”	กับสิ่งนั้น	ๆ	เราสามารถเปลี่ยนแปลงความทุกข์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา

ได้เพียงแต่เรา	 “กล้า”	 ท่ีจะเปลี่ยนแปลงมุมมองท่ีเรามีต่อส่ิงต่าง	 ๆ	 เริ่มต้นจาก	 เลิกที่จะเชื่อว่า	 “อดีตเป็นตัวก�าหนด 

ทุกสิ่ง”	ความบอบช�้าทางจิตใจ	แผลใจ	ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะก�าหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน	สิ่งที่ท�าให้อดีตมีผลต่อพฤติกรรม	

อยูท่ีก่ารให้ความหมายต่อประสบการณ์ในอดตี	ไม่ใช่ตวัประสบการณ์ในอดตีเอง	ดงันัน้	ไม่ส�าคัญว่ามส่ิีงใดเกดิขึน้แล้วบ้าง	

แต่ส�าคัญว่า	เราให้ความหมายต่อสิ่งนั้นอย่างไร	เช่น	เด็กที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง	ครอบครัวเดียวกัน	ไม่จ�าเป็นต้องมี

ชะตาชีวิตแบบเดียวกัน	 เพราะเด็กแต่ละคนให้ความหมายต่อประสบการณ์ชีวิตในอดีตต่างกัน	 ถ้าเราเชื่อว่าปัจจุบัน 

ถูกก�าหนดด้วยอดีต	เราจะไม่เชื่อว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้	หลักการที่ส�าคัญของหนังสือเล่มนี้	ได้แก่

	 1.	 ไม่มีใครที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ไหน	คนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้	 เพราะคุณ

ตัดสินใจว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงต่างหาก	 เรามักเชื่อว่านิสัยและสันดานเปล่ียนแปลงไม่ได้	 ทั้งที่จริงนิสัยที่แท้จริง	 คือ	 
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ไลฟ์สไตล์	หรือรูปแบบการใช้ชีวิต	ที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลา	แต่สาเหตุที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

ได้ก็เพราะเราขาด	“ความกล้า”	หรือกลัวการเปลี่ยนแปลง	เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้น	ไม่รู้ว่า

จะรับมือและจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างไร	 แม้เราจะไม่อยากอยู่กับสภาพเดิม	 ๆ	 แต่ก็ยังเลือกจะเป็นอย่างที่

เป็นอยู่	เพราะรู้สึกอุ่นใจและจัดการชีวิตได้ง่ายกว่า

		 2.	 คุณรู้สึกทุกข์	 เพราะคุณเลือกที่จะมีความทุกข์เอง	คุณรู้สึกทุกข์	 เพราะคุณตัดสินใจว่า	ความทุกข์ส่งผลดีต่อ 

ตัวคุณเพราะความทุกข์ให้ประโยชน์กับคุณบางอย่าง	 เคยเจอคนที่ชอบพร�่าบ่น	 หรือมีอะไรต้องมาระบาย	 มาปรับทุกข	์ 

เคยเจอคนที่ทุกข์แล้วเก็บตัว	ไม่ยอมพูดคุยกับใคร	คนประเภทนี้รู้สึกต�่าต้อย	จนต้องใช้ความทุกข์เป็นเครื่องมือ	ให้ตัวเอง

เป็น	“คนพิเศษ”

	 3.		อิสรภาพคือการถูกคนอื่นเกลียด	 มนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อท�าตามความคาดหวังของคนอื่น	 แต่เราทุกคน

มักอยากได้การยอมรับจากผู้อื่น	แต่ยิ่งเราแสวงหาการยอมรับเท่าไร	เราก็ยิ่งถูกพันธนาการมากขึ้นเท่านั้น

	 4.	 หากเราไม่มีความกล้าพอท่ีรับมือกับปมด้อยอย่างสร้างสรรค์	 เราจะพัฒนาปมด้อยนั้น	 ให้เป็น	 “ปมเด่น”	 

นั่นคือ	การชดเชยข้อบกพร่องของตนเอง	ด้วยวิธีท�าตัวเองให้เหนือกว่าคนอื่น	และลุ่มหลงอยู่กับความรู้สึกเหนือกว่าแบบ

จอมปลอม	 เช่น	การวางอ�านาจ	การท�าตัวเหมือนเป็นคนพิเศษด้วยการบอกว่าตัวเองสนิทสนมกับผู้มีอ�านาจ	การยึดติด

เครื่องประดับเสื้อผ้าแบรนด์เนม	 เป็นต้น	 ยิ่งมีปมด้อยมากเท่าไรพวกเขาจะยิ่งแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเหนือกว่ามาก

เท่านั้น	เพราะกลัวว่าถ้าไม่ท�าแบบนี้	คนรอบข้างจะไม่ยอมรับตัวตนที่เป็นอยู่

	 5.	 ปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์กับคนอื่นมักมีสาเหตุมาจาก	 การที่เราเข้าไปก้าวก่ายธุระของคนอ่ืน	 หรือไม่ก็

คนอืน่มาก้าวก่ายธุระของเรา	การแก้ปัญหานีต้ามหลกัจติวทิยาแบบแอดเลอร์	ต้องท�าความเข้าใจเรือ่ง	“การแยกแยะธรุะ

ของแต่ละคนออกจากกัน”	วิธีแยกแยะว่าเรื่องนี้เป็นธุระของใครนั้นง่าย	ๆ	แค่คิดว่า	“สุดท้ายแล้วใครเป็นคนได้รับผลก

ระทบจากการตัดสินใจนั้น”	 เช่น	 เด็กไม่อยากไปเรียนหนังสือคนที่ได้รับผลกระทบก็คือตัวเด็ก	 เพราะเด็กจะเรียนไม่ทัน

เพื่อน	หรือสอบตก	ผลกระทบไม่ได้ตกไปอยู่ที่พ่อแม่	พ่อแม่จึงไม่ควรไปก้าวก่ายธุระของลูก	คนที่เป็นพ่อแม่ควรเฝ้าดูลูก	

และคอยชี้แนะให้ลูกเข้าใจว่าการเรียนเป็นธุระของลูกที่ลูกต้องรับผิดชอบ	 แต่ไม่ใช่เข้าไปก้าวก่ายกับธุระของลูก	 หรือ

ควบคุมจนลูกรู้สึกอึดอัดจนน�าไปสู่การต่อต้าน

	 คุณค่าของหนงัสอืเล่มนีไ้ด้ท�าให้เราตระหนกั	ตรกึตรอง	มากขึน้ในการท�าประโยชน์พฒันาตนเองให้ถงึขดีสดุ	และ

สามารถน�าความสามารถท่ีเราได้พัฒนาข้ึนน้ัน	 มาใช้ในการท�าประโยชน์ต่อครอบครัว	 ชุมขน	 สังคม	 และโลก	 เมื่ออ่าน

หนังสือเล่มนี้	 ได้ปรับความคิด	 ปรับเจตคติในการมองตนเองอย่างลึกซึ้ง	 ท�าให้เข้าใจพฤติกรรมของตนเอง	 ที่มีสาเหตุ 

มาจากการรักษาความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง	จนบางครั้งก็ลืมที่จะมองถึงความรู้สึกของตนเอง	ละเลย	เพิกเฉยต่อเสียง

เล็ก	ๆ ที่ดังก้องอยู่ภายใน	(Inner	Voice)	พยายามหาเปลือกที่สมบูรณ์แบบไขว่คว้าหาสิ่งภายนอก	มาปรนเปรอ	เพียงเพื่อ

ต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง	และละเลยแม้กระทั่งความสุขภายในที่ตนเองพึงได้รับ	ถึงเวลาแล้วที่เราควรที่ตัดสิน

ใจอย่างเด็ดขาดที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีกว่าจุดเดิมที่เรายืนอยู่	ท�าให้ดีขึ้นในทุก	ๆ 	ด้าน	เลิกท�าตามคาดหวัง

ของใคร	และเลกิคดิว่าคนอืน่คดิและมองตวัเองอย่างไร	ก่อร่างสร้างคณุค่าให้กบัชวีติของเราโดยการช่วยเหลอืผูอ้ืน่จากใจ

จริง	โดยปราศจากการคดิว่าตนต้องได้รบัการยอมรบัหรอืไม่	เพราะเรารูส้กึได้เองว่า	ฉนัมคีณุค่าและมปีระโยชน์ต่อใครสกั

คน	นี่คือความสุขที่แท้จริง	

	 เพราะหนังสือเล่มนี้จะท�าให้ชีวิตของเราเกิดอิสรภาพทางใจมากกว่าสิ่งอื่นใด	กล้าที่จะถูกเกลียด
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หลักเกณฑ์และค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์

บทความวิชาการและบทความวิจัย วารสารครุศาสตร์

	 วารสารครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	มีนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและ

งานวิจัยของนักศึกษา	คณาจารย์	และนักวิชาการที่สนใจนอกจากนี้ยังเป็นเวทีวิชาการ	เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิด

เห็นทางด้านการศึกษา	 ซึ่งครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับ

พิจารณา	มี	3	ประเภท	คือ	บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์	บทความวิจัย	และบทวิจารณ์หนังสือ

	 บทความวิชาการและบทความวิจัยท่ีจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์นี้จะต้องไม่เคยถูกน�าไป

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน	และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใด	ๆ	พร้อมทั้งได้รับการพิจารณา

จากผูป้ระเมนิอสิระ	(Peer	Review)	ก่อน	เพือ่ให้วารสารมคีณุภาพในระดบัสากล	และน�าไปอ้างองิได้	การเตรียมต้นฉบบั

ที่จะมาลงตีพิมพ์	ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

การเตรียมต้นฉบับส�าหรับบทความวิชาการและบทความวิจัย

 1.  ภาษา	เป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษกไ็ด้	การใช้ภาษาไทยให้ยดึหลกัการใช้ค�าศัพท์และชือ่บญัญติัตามหลกั

ของราชบัณฑิตยสถาน	ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความ	ยกเว้นกรณีจ�าเป็น	 ให้เขียนค�าศัพท์ภาษาไทยตาม

ด้วยวงเลบ็ภาษาองักฤษ	ให้ใช้ตวัเลก็ทัง้หมดยกเว้นชือ่เฉพาะต้องขึน้ต้นด้วยตวัอกัษรใหญ่	บทความส่วนทีเ่ป็นภาษาองักฤษ

ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งต้นฉบับ

 2.  การพิมพ์	ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด	ด้วยรูปแบบตัวอักษร	TH	SarabunPSK	ขนาด	14	pt. 

โดยจัดหน้ากระดาษขนาด	A4 (8.5 x 11 นิ้ว)	ตั้งค่าหน้ากระดาษส�าหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้านด้านละ	

1	นิ้ว	(2.5	เซนติเมตร)	จัดหนึ่งคอลัมน์ส�าหรับบทความวิชาการ จัดสองคอลัมน์ส�าหรับบทความวิจัย

 3.  จ�านวนหน้า	บทความวิชาการและบทความวิจัย	ไม่ควรเกิน 15 หน้า

การเรียงล�าดับเนื้อหา

 1.  บทความวิจัย

  1.1 ชื่อเรื่อง	ควรสั้น	กะทัดรัด	และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย	ไม่ใช้ค�าย่อ	ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ	โดยให้น�าชื่อเรื่องภาษาไทยมาก่อน

  1.2 ชื่อผู้นิพนธ์และท่ีอยู่ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และระบุต�าแหน่งทางวิชาการ	 หน่วยงาน 

หรือสถาบัน	

  1.3 บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	เป็นเนื้อความย่อที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย	โดย

เรียงล�าดับความส�าคัญของเนื้อหา	 เช่น	 วัตถุประสงค์	 วิธีการศึกษา	ผลงานและการวิจารณ์อย่างต่อเนื่องกัน	 ไม่ควรเกิน	 

15	บรรทัด	ไม่ควรมีค�าย่อ	ให้บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ

  1.4 ค�าส�าคัญหรือค�าหลัก (keywords) ให้ระบุทั้งภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษ	 ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของ 

แต่ละภาษา
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  1.5 บทน�า เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลน�าไปสู่การศึกษาวิจัย	 ให้ข้อมูลทางวิชาการ

พร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องอย่างคร่าว	ๆ	และมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและวิจัยนั้นด้วย

  1.6 วิธีการศึกษา ให้ระบุรายละเอียดวัสดุ	 อุปกรณ์	 สิ่งที่น�ามาศึกษา	 จ�านวนลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่

ศึกษา	ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ที่ใช้ในการศึกษา	อธิบายวิธีการศึกษา	หรือแผนการทดลองทางสถิติ	การสุ่ม

ตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

  1.7 ผลการศึกษา แจ้งผลที่พบตามล�าดับหัวข้อของการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจนได้ใจความ	 ถ้าผลไม่ซับซ้อน

ไม่มีตัวเลขมาก	ควรใช้ค�าบรรยาย	แต่ถ้ามีตัวเลขมาก	ตัวแปรมาก	ควรใช้ตาราง	แผนภูมิแทน	ไม่ควรมีเกิน	5	ตารางหรือ

แผนภูมิ	ควรแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ	และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 	 1.8	สรุปผล	ชี้แจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	หรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงาน

ไว้ก่อนหรือไม่	อย่างไร	 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น	และมีพื้นฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้	และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะน�าผลการ

วิจัยไปใช้ประโยชน์	หรือทิ้งประเด็นค�าถามการวิจัย	ซึ่งเป็นแนวทางส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 1.9	ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จ�าเป็น	และต้องมีค�าอธิบายสั้น	ๆ	แต่สื่อความหมาย	

ได้สาระครบถ้วน	 ในกรณีที่เป็นตาราง	ค�าอธิบาย	ต้องอยู่ด้านบน	 ในกรณีที่เป็นรูปภาพ	หรือแผนภูมิ	 ค�าอธิบายต้องอยู่

ด้านล่าง	ให้ใช้	ตารางที่	1	.............,	ภาพประกอบ	1	.............,	แผนภูมิ	1	.............

	 	 1.10	เอกสารอ้างองิ ส�าหรบัการพมิพ์เอกสารอ้างองิ	ทัง้เอกสารอ้างองิทีเ่ป็นภาษาไทย	และภาษาองักฤษโดย

มีหลักการทั่วไป	คือ	เอกสารอ้างอิงต้องเป็นที่ถูกตีพิมพ์และได้รับการยอมรับทางวิชาการ	ไม่ควรเป็นบทคัดย่อ	และไม่ใช่

การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล	ถ้ายังไม่ได้ถูกตีพิมพ์	ต้องระบุว่ารอการตีพิมพ์

 2. บทความวิชาการ

	 	 2.1	 ชื่อเรื่อง

	 	 2.2	 ผู้แต่ง	

	 	 2.3	 บทน�า

	 	 2.4	 เนื้อหา

	 	 2.5	 บทสรุป

	 	 2.6	 เอกสารอ้างอิง

 3.  บทวิจารณ์หนังสือ

  3.1	 ข้อมูลทางบรรณานุกรม

	 	 3.2	 ชื่อผู้วิจารณ์

	 	 3.3	 บทวิจารณ์

เอกสารอ้างอิง

  ใช้รูปแบบการอ้างอิง	APA	(American	Psychological	Association	citation	Style)
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