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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
 ศาสตรเมธี	ดร.สุทธิพงศ์	หกสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รองศาสตราจารย์	ดร.ชวลิต	ชูก�าแพง
	 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	ดร.ธีรชัย	บุญมาธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.กนกอร	สมปราชญ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ว่าที่	พ.ต.	ดร.กิตติกรณ์	บ�ารุงบุญ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วีระกิตติ์	เสาร่ม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมทรง	สุวพานิช	 ผู้ประเมินอิสระภายนอก
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วรรณชนก	จันทชุม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่	ร.ท.	ดร.ณัฏฐชัย	จันทชุม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชยากานต์	เรืองสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กฤษณา	สมะวรรธนะ	 ผู้ประเมินอิสระภายนอก
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ลดาวัลย์	วัฒนบุตร	 ผู้ประเมินอิสระภายนอก
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มะลิวัลย์	ถุนานนท์	 ผู้ประเมินอิสระภายนอก
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิระพร	ชะโน	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กัลยา	กุลสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ดไนยา	สังเกตการณ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประภาพร	ศุภตรัยวรพงศ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ศรีกัญภัสสร์	รังสีบวรกุล	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จ�าเนียร	พลหาญ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูษิต	บุญทองเถิง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมาน	เอกพิมพ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรุณี	จันศิลา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุทธพงศ์	ทิพย์ชาติ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิชัย	วัชรเวคะวิชญ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เขมิกา	แสนโสม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กมลทิพย์	ตรีเดช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วนิดา	ผาระนัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนากร	ปักษา	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิยะธิดา	ปัญญา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.อาภรณ์	โพธิ์ภา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.ชัยรัตน์	ชูสกุล	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.	รุ่งลาวัลย์	ละอ�าคา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.พีระพร	รัตนาเกียรติ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.อพันตรี	พูลพุทธา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.ประยงค์	หัตถพรหม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.วีระพน	ภานุรักษ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.ชัยวัฒน์	สุภัควรกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.บุษกร	เขจรภัคดิ์	 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 
	 นางสาวดลธาดา	โยธาพล		 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 
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ปัจจัยทางสังคมและการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุ 475

 มารดี  วิทยาด�ารงชัย

ภาวะผู้น�าและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการ 491

ปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี

 พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การท�านาข้าวสมัยใหม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 501

ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

 ชุติภา บุตรดีวงษ์
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การศึกษาสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนารูปแบบการเขียน 513

อย่างมีวิจารณญาณนักเรียนชั้นประถมศึกษา

 สุภัตรา  สฤษชสมบัติ

การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด 527

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

 คารมย์  พลกุล

บทวิจารณ์หนังสือ

คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก 544

 จีระนัน		เสนาจักร์

หลักเกณฑ์ในการลงวารสาร  546

ใบสมัครสมาชิก 552



บทความวิชาการ
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การพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่น ด้วยการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Life skills development for adolescents with critical thinking 

ปัณฑิตา อินทรักษา1

Pundita Intharaksa1

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างรวดเร็ว	 อันเนื่องมาจากกระแส

โลกาภิวัฒน์	มีการค้นพบความรู้	มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา	รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกัน											

ทั่วโลกโดยเฉพาะการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต	 จากกระแสแห่งโลกไร้พรมแดนและกระแสผลักดันต่างๆ

ทางด้านเศรษฐกจิสงัคมวฒันธรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยที�าให้ประเทศไทยต้องแข่งขนักบัประเทศอืน่ๆ	ดงันัน้ผู้ทีจ่ะ

มีชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสมบูรณ์ต้องเป็นบุคคลท่ีมีลักษณะ	 มองกว้างคิดไกลใฝ่รู้	 และเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ	(Lifelong	Education)	สภาพสงัคมไทยในปัจจบุนัได้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในหลายด้าน	อนัเป็นผลมาจาก

กระแสโลกาภวิฒัน์	ทีเ่ข้ามามบีทบาทส�าคญัต่อการพัฒนาประเทศ	รวมท้ังคนไทยได้เปิดรบัแนวคดิและกระแสการพฒันา

ใหม่ๆ	จากต่างประเทศอย่างกว้างขวาง	ท�าให้วิถีของคนไทยเปลี่ยนไปจากอดีตมากโดยหันมามุ่งให้ความส�าคัญกับรายได้

และทรพัย์สนิเงนิทองมากกว่าด้านจติใจ	ค่านยิมทางวตัถสุงูขึน้	ในขณะทีศ่ลิปวฒันธรรมอนัดงีามและเอกลกัษณ์ของความ

เป็นไทยก�าลังเสื่อมถอยลง	

	 การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก�าหนด	 ผลการเรียนรู ้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย	 5	 ด้านได้แก	่ 

1)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	2)	ด้านความรู้	3)	ด้านทักษะทางปัญญา	4)	ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ	และ	5)	ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	

2552	:	11)	ทั้งนี้การเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้นจักต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและ

สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ครบทั้ง	5	ด้าน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้สามารถอยู่

ในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงทางสงัคม	วฒันธรรม	สิง่แวดล้อม	ตลอดจนเทคโนโลยี

สารสนเทศ	หรอืนวตักรรมการต่างๆทีเ่กดิขึน้	ดงันัน้	จงึควรพฒันาผูเ้รยีนให้ครบทกุด้านและสอดคล้องกับความเป็นวยัรุน่

ของผู้เรียน

	 วัยรุ่น	เป็นวยัทีก่�าลงัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา	ซึง่จะสามารถก�าหนดอนาคตของตนเองได้	นัน้	ปัญหาต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิ

ขึ้นกับวัยรุ่น	 หรือ	 เยาวชนไทยเปรียบเสมือนคนป่วยทางสังคมที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ความอ่อนแอของทุกภาคส่วน	 

ทั้งสถาบันครอบครัวอ่อนแอ	 พื้นท่ีอบายมุข	 ขาดการควบคุมอันเป็นต้นเหตุของปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นหรือเยาวชน 

ไม่ว่าเป็นปัญหาการติดห้าง	 การเที่ยวกลางคืน	 การกินเหล้า	 การสูบบุหรี่	 การติดเกม	 	 และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย 

อันควรอันจะน�าไปสู่ผลกระทบกับปัญหาต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมายในสังคมไทยโดยสาเหตุของปัญหาที่ส�าคัญ

เกิดจากการมีความคิดในการแก้ปัญหาท่ีไม่ถูกต้อง	 ขาดประสบการณ์ในการเรียนรู ้	 ซึ่งข้อมูลจากส�านักงาน 

1	นักวิชาการศึกษาช�านาญการ		กองบริหารวิชาการและนิสิต		ส�านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร

		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร
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ส่งเสริม	สวัสดิภาพ	และพิทักษ์เด็ก	เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาส	และผู้สูงอายุ	ปี	พ.ศ.	2548	พบว่าความคิดที่ไม่ถูกต้องของวัย

รุ่นในปัจจุบันนั้นส่งผลให้มีแนวโน้มเกิดความเสี่ยงของปัญหาต่าง	ๆ	มากมาย	นอกจากนี้ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข

ในปี	2553	ยงัพบว่าวัยรุน่ไทยมปัีญหาการใช้สารเสพตดิ	เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ซึง่น�าไปสูปั่ญหาอบุตัเิหตทุางจราจร	ปัญหา

การแสดงความรุนแรง	ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง	รวมถึงปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ	

ซึง่ปัญหาของวยัรุน่นัน้เกดิจากปัญหาด้วยความคดิทีข่าดวจิารณญาณ	ส่งผลให้มกีารแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมอนัเป็น

สาเหตุของปัญหาในสังคม	ตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง	ๆ	รอบตัว	ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและ

เยาวชน	อย่างมากทั้งปัญหาด้านการปรับตัว	ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ	ปัญหาสุขภาพ	ปัญหาความรุนแรง	ปัญหาเด็ก

ตดิเกม	ปัญหายาเสพตดิ	ปัญหาทางเพศ	ฯลฯ	(ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา.	2552	:	57)	ปัญหาทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่นเพื่อที่จะให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	และสามารถลดปัญหา

ครอบครัว	สังคม	และปัญหาประเทศชาติได้

	 ทักษะชวีติ	เป็นความสามารถเชิงมนษุย์	ซึง่	ประกอบด้วย	ความคิด	วเิคราะห์	วจิารณ์	ความสามารถทีจ่ะวเิคราะห์

แยกแยะข้อมูลข่าวสาร	ปัญหาและสถานการณ์ต่าง	ๆ	รอบตัว	ความคิดสร้างสรรค์	ความตระหนักรู้ในตน	ความสามารถ

ในการ	ค้นหาและเข้าใจจดุดจีดุด้อยของตนเองความเหน็ใจผู้อืน่ความรูสึ้กภูมใิจในตวัเองความรูสึ้กว่าตนเองมคุีณค่าความ

รับผิดชอบ	ต่อสังคมสามารถในการใช้ค�าพูดและภาษาท่าทางเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตน	และรับรู้ความรู้สึกของ

อีกฝ่ายหนึ่งความสามารถในการประเมินทางเลือก	ตัดสินใจเลือก	 และลงมือแก้ปัญหาอย่าง	 ถูกต้องสามารถเลือกใช้วิธี

การกบัอารมณ์หรอืความเครยีด	และมวีธิกีารป้องกนัการเกดิอารมณ์หรอืความเครยีด	ทีเ่หมาะสม	ทกัษะชวีติ	จงึเป็นความ

สามารถของบคุคลทีจ่ะคดิ	ตดัสนิใจ	แก้ปัญหา	และปรบัตวัเพือ่ให้มพีฤตกิรรมทีเ่ป็นไปในทางทีถ่กูต้องสามารถจดัการกบั

ความต้องการ	 ปัญหาและสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	 ให้มี

สุขภาพดีทั้งด้านร่างกายจิตใจ	อารมณ์และ	สังคม	(นพัสชวินทร์	มูลทาทอง.	2555	:	23)					

	 ทกัษะชีวติสามารถเป็นแนวทางเบือ้งต้นในการช่วยป้องกนัปัญหาส�าหรับวยัรุน่	เนือ่งจากสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปส่งผลกระทบให้วัยรุ่นด�าเนินชีวิตตามกระแสเศรษฐกิจและกระแสเทคโนโลยี	สิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง	ๆ		

รวมไปถึงบิดามารดาที่ไม่มีเวลาพูดคุยและอยู่กับบุตรอย่างใกล้ชิด	 สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหากับวัยรุ่นอย่างมาก	

โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญหาการมทีกัษะชวีติต�า่	ขาดภมูคิุม้กนัทางจติใจ	มพีฤตกิรรมทางเพศแบบเสรแีละไม่รบัผิดชอบ	ตลอด

จนความบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรม	 ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีหากไม่ได้รับการปลูกฝังและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว	 

ในระยะยาวเมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่อาจส่งผลให้เป็นคนทีม่ปัีญหาพฤตกิรรมหรอืมีปัญหาความขดัแย้งในจติใจได้	(กนกวรรณ	

สินรัตน์.	2552	:	89)	ตลอดจนการน�าทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลจะท�าให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง	

รับรู้	 และเข้าใจคนอื่น	 ทักษะชีวิตจะช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับความสามารถแห่งตน	ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพจิตที่ด	ี

สนับสนุนหรือจูงใจที่จะท�าให้สามารถดูแลตนเองและบุคคลอื่น	 อีกทั้งป้องกันโรคทางจิตและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ 

ต่าง	ๆ	จึงได้มีการน�าทักษะชีวิตไปใช้อย่างกว้างขวางในโปรแกรมการศึกษาอย่างได้ผล	(อรัญญา	ชุติมา.	2553	:	49)		

	 ดังนั้น	ทักษะชีวิต	จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาคน	ทั้งนี้ควรที่จะส่งเสริมหรือสอนให้เด็กและเยาวชน	หรือ

วัยรุ่น	เกิดการเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในสถาบันการศึกษา	การเรียนรู้ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นได้กับทุก	ๆ	คน	

เพราะทักษะชีวิตจะสัมพันธ์กับทุก	 ๆ	 เหตุการณ์ท่ีแวดล้อมรอบตัวเรา	 การเรียนรู้ทักษะชีวิตที่เกิดจากโรงเรียน	 หรือ

มหาวิทยาลัยจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการน�าไปปรับใช้	เพื่อการด�ารงชีวิตในบริบทอื่นๆ	ต่อไปได้อย่างเหมาะสม
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องค์ประกอบทักษะชีวิต

	 ทกัษะชวีติ	เป็นความสามารถทีเ่กดิในตวัผูเ้รยีนได้ด้วยวธิกีารทีเ่กดิเองตามธรรมชาต	ิซึง่เป็นการเรยีนรูท้ีข่ึน้อยูก่บั

ประสบการณ์	 และการมีแบบอย่างที่ดี	 แต่การเรียนรู้ตามธรรมชาติจะไม่มีทิศทาง	 และเวลาที่แน่นอน	และทักษะชีวิตที่

เกิดขึ้นจากการสร้างและพัฒนาโดยกระบวนการเรียนการสอน	 ซึ่งเป็นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผ่าน

กิจกรรมรูปแบบต่าง	 ๆ	 ได้ลงมือปฏิบัติ	 ได้ร่วมคิด	 ร่วมอภิปราย	 แสดงความคิดเห็น	 ได้แลกเปลี่ยนความคิด	 และ

ประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยสะท้อน	ความรู้สึกนึกคิด	มุมมองเชื่อมโยง	สู่วิถีชีวิตของตนเอง	เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	

และปรับใช้กับชีวิตชีวิตของตนเอง	โดยองค์ประกอบทักษะชีวิต	ประกอบด้วย

	 	 1.	ทักษะการคิดสร้างสรรค์	(Creative	Thinking)	เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์	ที่จะเป็นส่วนช่วยใน

การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 	 ซึ่งหมายถึง	 การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร	ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว	

วิพากษ์วิจารณ์	 และประเมินสถานการณ์รอบตัว	 ด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง	 รับรู้ปัญหา	 สาเหตุของปัญหา	 

หาทางเลอืกและตดัสนิใจแก้ปัญหาใน	สถานการณ์ต่าง	ๆ 	อย่างสร้างสรรค์	และสามารถน�าประสบการณ์มาปรบัใช้ในชวีติ

ประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม

	 	 2.	ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(Critical	Thinking)	เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง	ๆ	

และประเมินปัญหา	หรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราที่มีผลต่อการด�าเนินชีวิต		ซึ่งหมายถึง	กระบวนการคิดอย่างมีจุดมุ่ง

หมาย	 สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง	 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ

สถานการณ์	 ตีความหมายของข้อมูล	 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลสามารถตัดสินและการแก้ปัญหาที่ต้องผ่าน

การคิดอย่างมีเหตุผล	 คิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์และการประเมินโดยใช้เกณฑ์เฉพาะบางอย่างด้วยการไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบ	และสามารถตรวจสอบความคดิได้ด้วยตนเองมคีวามไวต่อสภาวะแวดล้อมและเชือ่มัน่ในหลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ส�าหรบั

การตัดสินใจ

  3.	ทักษะการตระหนักรู้ในตน	และเห็นคุณค่าในตนเอง	(Self	Awareness)	เป็นความสามารถในการค้นหา	
รู้จักและเข้าใจตนเอง	เช่น	รู้ข้อดี	ข้อเสียของตนเอง	รู้ความต้องการ	และสิ่งที่ไม่ต้องการของตนเอง	ซึ่งจะช่วยให้เรารู้ตัว
เองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 และทักษะนี้ยังเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะอื่น	 ๆ	 เช่น	 
การสื่อสาร	การสร้างสัมพันธภาพ	การตัดสินใจ	ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	ซึ่งหมายถึง	การรู้จักความถนัด	ความสามารถ	
จุดเด่น	จุดด้อยของตนเอง	เข้าใจความแตกต่าง	ของแต่ละบุคคล	รู้จักตนเอง	ยอมรับเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง
และผู้อื่นด้วย	มีเป้าหมายในชีวิต	และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น	
	 	 4.	ทักษะการตัดสินใจ	(Decision	Making)	เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง	ๆ	ในชีวิต
ได้อย่างมรีะบบ	เช่น	ถ้าบุคคลสามารถตดัสนิใจเกีย่วกบัการกระท�าของตนเองทีเ่ก่ียวกบัพฤตกิรรมด้านสขุภาพ	หรอืความ
ปลอดภยัในชวีติ	โดยประเมนิทางเลอืกและผลทีไ่ด้จากการตดัสนิใจเลอืกทางทีถ่กูต้องเหมาะสม	กจ็ะมผีลต่อการมสีขุภาพ
ทีด่ทีัง้ร่างกายและจิตใจ	ซึง่หมายถงึ	การตดัสนิใจทีต้่องค�านงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนเอง	ผูอ้ืน่	สงัคม	และประเทศ

ชาติ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว	ครอบครัว	เพื่อน	หรือการอยู่ร่วมในสังคม	เป็นต้น

	 	 5.	 ทักษะการแก้ปัญหา	 (Problem	 Solving)	 เป็นความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี

ระบบ	ไม่เกิดความตรึงเครียดทางกายและจิตใจ	จนอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไข		ซึ่งหมายถึง	การแก้ปัญหาที่

ใช้กระบวนการการไตร่ตรอง	ทบทวน	 ข้อมูลอย่างรอบคอบ	 รอบด้านในการตัดสินเพื่อหาข้อสรุปและตัดสินใจด้วยการ

ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูล	ความรู้	ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่	ทั้งนี้เพื่อใช้ในการวางแผน	หาวิธีการในการแก้ไขปัญหา

ด้วยความรู้	ความคิด	และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	
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	 	 6.	ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	(Effective	Communication)	เป็นความสามารถในการใช้ค�าพูด

และท่าทางเพือ่แสดงออกถงึความรูส้กึนกึคดิของตนเองได้อย่างเหมาะสมกบัวัฒนธรรม	และสถานการณ์ต่าง	ๆ 		ซึง่หมาย

ถึง	การแสดงความคิดเห็น	การแสดงความปรารถนา	ความต้องการ	การแสดงความชื่นชม	การขอร้อง	การเจรจาต่อรอง	

การตักเตือน	การช่วยเหลือ	การปฏิเสธ	เป็นต้น		

	 	 7.	ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล	(Interpersonal	Relationship)	เป็นความสามารถในการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน	 และสามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ยืนยาว	 ซึ่งหมายถึง	 การเข้าใจมุมมอง	 อารมณ์	

ความรูส้กึของผูอ้ืน่	โดยใช้ภาษาพดูและภาษากาย	เพือ่สือ่สารความรูส้กึ	นกึคดิของตนเอง	รบัรูค้วามรูส้กึนกึคดิและความ

ต้องการของผู้อื่น	วางตัวได้ถูกต้อง	เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง	ๆ	ใช้การสื่อสารที่สร้าง	สัมพันธภาพที่ดีสร้างความร่วม

มือและท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

	 	 8.	ทักษะการจัดการกับอารมณ์	(Coping	with	Emotion)	เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเอง

และผู้อื่น	ซึ่งหมายถึง	เราสามารถรู้สึกถึงสภาวะทางอารมณ์		รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร	รู้จักวิธีการ

จัดการกับอารมณ์โกรธ	 และความเศร้าโศก	 ที่ส่งผลทางลบต่อร่างกาย	 และจิตใจได้อย่างเหมาะสม	 อารมณ์สามารถ

แสดงออกทางสีหน้า	 ท่าทาง	 แต่อาจจะเกิดความสับสนในการตีความหมายได้	 เพราะสังคมแต่ละแห่งอาจจะแสดงออก

ทางอารมณ์ที่ไม่เหมือนกัน	เช่น	การแลบลิ้นให้	บางกลุ่มชนถือว่าเป็นการทักทาย	เป็นต้น		

	 	 9.	 ทักษะการจัดการกับความเครียด	 (Coping	with	 Stress)	 เป็นความสามารถในการรับรู้ถึงสาเหตุของ

ความเครยีด	รูว้ธิผ่ีอนคลายความเครยีด	และแนวทางในการควบคุมระดบัความเครียด	เพือ่ให้เกดิการเบีย่งเบนพฤติกรรม

ไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพ		ซึ่งหมายถึง	ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของตนเอง	

รู้สาเหตุของความเครียด	รู้วิธีการควบคุม	อารมณ์และความเครียด	รู้วิธีผ่อนคลาย	หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี

การพัฒนาทักษะชีวิต 

	 การพัฒนาทักษะชีวิต	(Life	Skills)	เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวโดยการต่อสู้สิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ

ที่มามีผลกระทบ	ดังนั้น	พัฒนาทักษะชีวิต	(Life	Skills	Development)	โดยการน�ามิติใหม่ของกระบวนการสอนเจตคติ

และทักษะชีวิตเข้าสู่ระบบการศึกษา	 จะเป็นแนวทางส�าคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ	สังคม	หรือปัญหาค่านิยมการบริโภคเป็นต้น	โดยที่ทักษะชีวิตสามารถน�ามาใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ที่ไม่พึงประสงค์	 โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและบุคคลทั่วไป	 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป	 

(จุฬาภรณ์	โสตะ.	2551	:	74)	นอกจากนี้ได้มีการน�าแนวคิดของทักษะชีวิตมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่าง	ๆ 	ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	 ซึ่งต่างก็ได้ผลการศึกษาในท�านองเดียวกันว่า	 “ทักษะชีวิต”	 เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สามารถน�ามาใช ้

เป็นเครื่องมือเพื่อให้บุคคลเกิดอาวุธทางปัญญาสามารถที่จะต่อสู้แก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ในชีวิตประจ�าวันด้วยตนเอง	 

(อรอานันท์	ใสแสง.	2552	:		35)	เนื่องจากชีวิตของมนุษย์เกี่ยวข้องกับปัจจัยสามประการ	นั่นคือ	ร่างกาย	สังคมและจิตใจ	

ซึง่จะส่งผลต่อกนัตลอดเวลา	มนษุย์หรอืบคุคลจงึควรมคีวามรู้และทกัษะทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิชวีติ	เพือ่ให้สามารถอยูใ่น

สังคมได้อย่างเป็นสุขและน�ามาซึ่งความส�าเร็จ	อันได้แก่	

	 	 1.	ทักษะชีวิตทางด้านร่างกาย	บุคคลควรมีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรู้จักตนเอง	

การปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
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	 	 2.	ทักษะชีวิตทางด้านสังคม	บุคคลควรมีความรู้	ความสามารถหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทบาทชีวิต	การติดต่อ

สื่อสารที่ดีกับผู้อื่น	การแสดงออกที่เหมาะสม

	 	 3.	 ทักษะชีวิตทางด้านจิตใจ	 บุคคลควรมีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรู้จักควบคุม

อารมณ์ของตนเอง	การปรบัพฤตกิรรมตนเอง	การตดัสนิใจทีด่	ีการทีบ่คุคลจะประสบความส�าเรจ็ในชวีติได้เป็นอย่างดนีัน้	

ไม่ใช่มเีพยีงแต่ความฉลาดทางด้านสตปัิญญาเท่านัน้แต่จะต้องเป็นผูมี้ความฉลาดทางอารมณ์ทีด่ร่ีวมด้วย	ได้แก่	ด	ีเก่ง	สขุ	

ซึ่งเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตนั่นเอง	

	 ท้ังน้ีในการพัฒนาทักษะชีวิตจะต้องให้ผู้เรียนหรือวัยรุ่นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดตัดสินใจ	 และ

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	หรือเรียกว่า	มีความสามารถในการคิด	การสื่อความหมาย	โดยจัดการเรียนการสอน

ให้ผู ้เรียนได้มีการอภิปราย	 รวมถึงแสดงความรู้เชิงประสบการณ์	 เสนอความคิดเห็น	 แสดงความรู้สึกนึกคิดอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	มีการตั้งประเด็นค�าถามเพื่อให้เกิดการสะท้อน	(Reflect)	การเชื่อมโยง	 (Connect)	การประยุกต์ความ

คดิและการน�าไปใช้	(Apply)	ตลอดจนการสอดแทรกกจิกรรมต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ผู้เรยีนเกดิการพฒันาในทกัษะอืน่	ๆ 	ทีต้่องการ

เพิ่มเติม	

	 การพัฒนาทกัษะชีวิต	ให้เหมาะสมกบัวยัรุน่ปัจจบัุน	จงึควรการพฒันาทกัษะชวีติมรีากฐานการพฒันาทีม่ั่นคงและ																

ลงลึกสู่การใคร่ครวญ	 ทบทวนชีวิตอย่างจริงจัง	 โดยจะต้องน�าหลักศาสนา	 มาเป็นฐานในการพัฒนาทักษะชีวิต	 ซึ่งจะ

สามารถ	ท�าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างลุ่มลึก	ดังนี้

	 การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หลักศาสนาและจิตตปัญญาศึกษา

	 	 1.	 ไตรลักษณ์กับการพัฒนาทักษะชีวิต	 ในการน�าหลักไตรลักษณ์	 มาพัฒนาทักษะชีวิตนั้นมีประเด็นในการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	ดังนี้	

	 	 	 1.1	 ไตรลักษณ์เป็นหลักค�าสอนที่ส�าคัญทางพุทธศาสนาที่มุ่งสอนให้มนุษย์ได้รู้จักความจริงของชีวิต	

ตามกฎธรรมชาติ	จนสามารถตอบได้ว่า	ชีวิตเราเป็นอย่างไร	และเมื่อรู้จักชีวิตตามความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติแล้ว	ก็

จะท�าให้เกิดความรู้เท่าทันน�าไปสู่การคิดหาวิธีแก้ไข	ป้องกันปัญหาชีวิตได้	 	 ไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะ	คือลักษณะ

ส�าคัญ	3	ประการ	คือ	1)	อนิจจตา	ความไม่เที่ยง	ความไม่ยั่งยืนคงที่	เปลี่ยนแปรสลายไปได้	2)	ทุกขตา	ความเป็นทุกข์	

ความเป็นของทนอยู่ไม่ได้	หรือทนได้ยาก	และ3)	อนัตตา	ความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนแท้จริง	ไม่อยู่ในอ�านาจบังคับบัญชา

ไม่ได้	

	 	 	 	1.2	การประยกุต์ไตรลกัษณ์เพือ่พฒันาทกัษะชีวิต	ไตรลักษณ์เป็นความจรงิในธรรมชาติทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงค้นพบและสอนให้มนุษย์พิจารณาให้รู้และเข้าใจ	ถ้ารู้ด้วยวิปัสสนาญาณ	ก็จะสามารถถอนตัณหาอุปาทาน	คือความ

อยาก			ความยดึมัน่	ถือมัน่ในชวีติ	และสิง่ทัง้หลาย	ซึง่จะท�าให้พ้นจากความทกุข์		การรูห้ลักอนจิจงั	และทกุขัง	มปีระโยชน์	

ดังนี้	1)		ท�าให้เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริง	ท�าให้มองสิ่งต่าง	ๆ	ครบทุกด้าน	คือด้านดีและด้านไม่ดี	ทั้งด้านสุขและ

ด้านทุกข์	 ทั้งด้านสมหวัง	 และด้านผิดหวัง	 เม่ือชีวิตประสบความสุขความสมหวังก็จะไม่ตื่นเต้นดีใจจนเกินไปจนเสียสติ	 

เมื่อถึงคราวประสบทุกข์และผิดหวังก็จะไม่ทุกข์เกินไปเพราะเราคาดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วว่าไม่ส่ิงใดเที่ยงแท้แน่นอน	 2)	

คนทีรู่ห้ลกัอนจิจงั	ทกุขงั	และยอมรบัหลกัความจรงิข้อนี	้เมือ่เกดิความทกุข์ขึน้	เขากจ็ะไม่ฆ่าตวัตายเพราะเขารูด้ว่ีาความ

ทุกข์ก็เป็นอนิจจัง	เหมือนสิ่งทั้งหลาย	เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว	มันจะค่อย	ๆ 	เสื่อมลง	ในที่สุดมันก็จะหายไป	เมื่อเขารู้เช่นนี้	เขา

จะมีใจเข้มแข็ง	อดทนต่อความทุกข์ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส	เขาจะไม่ฆ่าตัวตายหนีทุกข์	เพราะเขารู้ดีว่า	ถ้าเขาอดทนต่อ

ไปอีกหน่อยทุกข์ก็จะหนีจากเขา	ไปเอง	และ	3)	หลักอนัตตา	เป็นหลักที่ลึกซึ้งที่สุดเข้าใจยากที่สุด	เพราะเป็นหลักความ
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คิดใหม่ที่ฝืนความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไป	การเข้าใจหลักอนัตตาจะท�าให้ถอนความยึดถือเรื่องตัวกูของกูได้อย่างเด็ดขาด	

เมื่อหมดความยึดถือตัวกูของกูได้แล้ว	ความยึดถือในสิ่งอื่นๆ	ก็จะหมดไปด้วย	

	 	 2.	อริยสัจ	4	กับการพัฒนาทักษะชีวิต			การน�าหลักธรรม	อริยสัจ	4	มาพัฒนาทักษะชีวิต	มีประเด็นส�าคัญ	

ดังนี้	1)	หลักอริยสัจ	4	อริยสัจ	4	ประกอบด้วย	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ		มรรค	เป็นสัจธรรมแสดงความจริงเชิงปฏิบัติที่สามารถ

นาไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตโดยเฉพาะการแก้ปัญหาชีวิตของบุคคลได้	อริยสัจ	4	เป็นความจริงกลาง	ๆ	ที่ติดเนื่องอยู่

กบัชวีติบคุคลเป็นวธิกีารทางปัญญาทีจ่ะใช้ประโยชน์ในการดาเนนิการแก้ไขและจดัการกบัปัญหาชีวิตของบคุคลทีเ่รยีกว่า	

“ทกุข์”	ต่าง	ๆ 	ไปตามระบบแห่งเหตผุลได้ตลอดทกุกาลเวลา	ด้วยสตปัิญญาของตวัมนษุย์เอง	อรยิสจั	4	เป็นหลกัคดิ	และ

การปฏิบัติตามเหตุและผล	2)	การประยุกต์หลักอริยสัจ	4	เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	อริยสัจ	4	เป็นหลักคิดที่มุ่งสร้างความ

มั่นใจให้แก่ผู้ประสบปัญหาว่า	ทุกข์หรือปัญหาทุกอย่าง	สามารถแก้ไขได้	หรือมีทางแก้ได้	ถ้ามีกระบวนการคิดและปฏิบัติ

ไปตามแนวอริยสัจ	4	โดยการเริ่มจากยอมรับความจริงของปัญหา	คิดค้นหาเหตุ	ก�าหนดเป้าหมาย	และหาวิธีแก้ไขที่ถูก

ต้อง	ไปตามลาดับ	หลักอริยสัจ	4	มุ่งสอน			ไม่ให้บุคคลกลัวปัญหา	หรือหนีปัญหา	แต่สอนให้บุคคลกล้าสู้	หรือเผชิญกับ

ปัญหาต่าง	ๆ	ด้วยสติปัญญาของตัวมนุษย์เอง

  3.	สัปปุริสธรรม	7	กับการพัฒนาทักษะชีวิตในการน�าหลักสัปปุริสธรรมมาพัฒนาทักษะชีวิตมีประเด็นส�าคัญ	
ดังนี้	1)	หลักสัปปุริสธรรม	7	เป็นหลักธรรมที่ทาให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้รู้จักเหตุ	รู้จักผล	รู้จักตน	รู้จักประมาณ	รู้จักกาล	รู้จัก
สังคม	รู้จักบุคคล	ซึ่งถ้าบุคคลสามารถปฏิบัติได้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	1)	ความเป็นผู้
รู้จักเหตุ	 คือเป็นผู้รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย	 รู้ว่าต้องปฏิบัติเหตุอย่างไรจึงจะท�าให้บรรลุถึงผลส�าเร็จ	 เช่น	 
รู้ว่าเมื่อไม่ตั้งใจเรียน	ไม่ขยันอ่านหนังสือก็จะท�าให้สอบตกหรือได้คะแนนน้อย	2)	รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล	คือรู้ความ
หมาย	และความมุง่หมายของหลกัการทีต่นปฏบิตั	ิเข้าใจวตัถปุระสงค์ของกิจการทีต่นกระท�าและเป็นผู้รูจ้กัว่าผลอนันีเ้กดิ
จากเหตุอันนี้	 เช่น	 เม่ือสอบตกหรือสอบได้คะแนนไม่ดีก็รู ้ว่าเป็นเพราะไม่ตั้งใจเรียน	 ไม่ขยันอ่านหนังสือ	 เป็นต้น	 
3)	รู้จักตน	คือ	รู้ตามความเป็นจริงว่าตนเอง	มีฐานะเป็นอย่างไร	มีความถนัดด้านใด	ชอบหรือไม่ชอบอะไร	มีนิสัยที่เป็น
ข้อดีและเป็นข้อเสียอย่างไร	ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	4)	รู้ประมาณ	คือ	ความรู้จักประมาณ	รู้จักความ
พอดีในสิ่งต่าง	ๆ	ทั้งการบริโภค	การใช้จ่าย	รู้จักความพอเหมาะ	พอดี	ท�าการทุกอย่างด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลดีแท้จริงที่พึงต้องการ	5)	ความเป็นผู้รู้จักกาล	คือ	 รู้กาลเวลาอันเหมาะสม	รู้จักว่าเวลาไหนควรท�าสิ่งใดจึงจะมีความ
เหมาะสม	รู้จักเวลาที่จะพูด	รู้จักแบ่งเวลาให้ถูก	รู้ว่าเวลาไหน	ควรท�าอะไร	อย่างไร	และท�าให้ตรงเวลา	ให้เป็นเวลา	ให้ทัน
เวลา	ให้พอเวลา	ให้ถูกเวลา	ตลอดจนรู้จักวางแผนการใช้เวลาอย่างได้ผล	6)	รู้จักชุมชน	รู้จักสังคม	คือ	รู้จักว่าชุมชนหรือ
สงัคมน้ันเป็นอย่างไร	ควรปฏบิตัตินอย่างไร	พดูอย่างไร	ชมุชนนีม้รีะเบยีบวนิยัแบบนี	้มวีฒันธรรมประเพณอีย่างนี	้จะต้อง
ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสังคมนั้น	หรือให้สามารถเข้ากับชุมชนนั้นได้ไม่ประหม่า	และ(7)	รู้จักบุคคล	อ่านคน
ออก	คือรู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคล	รู้จักบุคคลแต่ละคนว่ามีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร	มีความสามารถในด้าน
ใด	 มีบุคลิกลักษณะอย่างไร	 ชอบหรือไม่ชอบอะไร	 ควรคบใคร	 ไม่ควรคบใครเป็นเพื่อน	 เมื่อรู้จักคนมีลักษณะนิสัยเป็น

อย่างไรแล้ว	ก็สามารถที่จะปฏิบัติต่อเขาได้อย่างถูกต้อง	

	 	 4.	 จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต	 ค�าว่า	 “จิตตปัญญาศึกษา”	 เป็นค�าแปลของค�าว่า	

“Contemplative	Education”	ซึ่งแปลโดย	ศาสตราจารย์	สุมน	อมรวิวัฒน์	โดยมีค�าอธิบายที่ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้

พิจารณาร่วมกันว่า	 หมายถึง	 กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ	 การศึกษาที่เน้นการพัฒนาด้านในอย่างแท้จริง

เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง	ๆ	 โดยปราศจากอคติ	 เกิดความรัก	ความเมตตา	อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ	 

มีจิตสานึกต่อส่วนรวม	 และสามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่าง	 ๆ	 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมดุล	 ทั้งนี้	 วิจารณ์	 พานิช	 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

19

ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญว่า	สามารถท�าได้ใน	3	ลักษณะ	(อ้างถึงใน	จิรัฐกาล	พงศ์ภคเธียร,	2550	:	35)	

ได้แก่	

	 	 	 4.1	การฟังอย่างลึกซึ้ง	(Deep	Listening)	หมายถึง	ฟังด้วยหัวใจ	ด้วยความตั้งใจ	อย่างสัมผัสได้ถึง

รายละเอียดของสิ่งที่เราฟังอย่างลึกซึ้งด้วยจิตที่ตั้งมั่น	ในที่นี้	ยังหมายถึงการรับรู้ในทางอื่น	ๆ 	ด้วย	เช่น	การมอง	การอ่าน	

การสัมผัส	ฯลฯ	

	 	 	 4.2	 การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ	 (Contemplation)	 เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการฟังอย่างลึก

ซึ้งกอปรกับประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในทางอื่น	ๆ	เมื่อเข้ามาสู่ใจแล้ว	มีการน้อมนามาคิดใคร่ครวญดูอย่างลึกซึ้ง	

ซึ่งต้องอาศัยความสงบเย็นของจิตใจเป็นฐานจากน้ันก็ลองนาไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลจริงก็จะเป็นการพอกพูนความรู้เพิ่ม

ขึ้นในอีกระดับหนึ่ง	

	 	 	 4.3	การเฝ้ามองเห็นตามที่เป็นจริง	(meditation)	การปฏิบัติธรรมหรือการภาวนา	คือ	การเฝ้ามอง

ดูธรรมชาติที่แท้จริงของจิต	นั่นคือการเปลี่ยนแปลง	ไม่คงที่	ความบีบคั้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง	และสภาวะของการ

เป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยท่ีเลื่อนไหลต่อเน่ือง	 การปฏิบัติภาวนาฝึกสังเกตธรรมชาติของจิต	 จะท�าให้เราเห็นความเชื่อม

โยงจากภายในสูภ่ายนอก	เห็นความเป็นจรงิทีพ้่นไปจากอ�านาจแห่งตวัตนของตน	ทีห่าได้มอียูจ่รงิตามธรรมชาต	ิเป็นเพยีง

การเห็นผิดไปของจิตเพียงเท่านั้น		

	 	 กระบวนการเรยีนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ	ทีเ่รยีกว่า	จติตปัญญาศกึษา	นัน้มหีลายรปูแบบ	และหลายกจิกรรม	

เช่น	 กระบวนการสุนทรียสนทนา	 (Dialogue)	 สุนทรียสนทนาเป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มบุคคล		

โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ด้านในตัวบุคคล	อันเป็นความรู้ที่เจือปนไปด้วยประสบการณ์	ความรู้สึก	

นกึคดิทีไ่ด้สะสมมาของบคุคล	(มนต์ชยั	พนิจิจติรสมทุร,	2553	:	2)	ดงันัน้	Dialogue	ซึง่มผีูบ้ญัญตัศิพัท์ว่า	สนุทรยีสนทนา	

หมายถงึ	การสนทนาช�าระใจ	ท�าใจให้บรสิทุธิ	์หลดุพ้นจากพนัธนาการ	พาเราให้รอดจากวฎัสงสาร	ใช้ได้กบัทกุศาสนาเป็น

ภาษาสากล	(วรภัทร์	ภู่เจริญ,	2554	:	16)		ซึ่งผลที่เกิดจากวงสุนทรียสนทนา	ก็คือการจับกลุ่มล้อมวงกัน	เพื่อสนทนาใน

หวัข้อใด	ๆ 	กไ็ด้	โดยเน้นทีก่ารฟังเป็นหลกัมากกว่าการพดู	ส่ิงแตกต่างทีเ่หน็ได้ชัดจากการพดูคยุโดยทัว่ไปกค็อื	บรรยากาศ

ในวงนี้จะไม่มีการตัดสินและหาค�าตอบในทันที	 กระท่ังการคัดค้าน	 หรือสนับสนุนค�าพูดของใครคนใดคนหนึ่งก็แทบไม่

ปรากฏในวงสนุทรียสนทนา	เป็นรปูแบบการสนทนามติใิหม่	เพือ่กลัน่กรอง	เพือ่ย่อยเอาความรู้	ความคดิและประสบการณ์

ของคนในวงออกมา	 โดยที่หลังจากจบการสนทนาครั้งน้ันแล้ว	 แต่ละคนจะได้ค�าตอบเฉพาะตนส�าหรับไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันของตนเอง		โดยไม่จ�าเป็นที่ต้องได้ค�าตอบเหมือนกัน	กระบวนการสุนทรียสนทนาเป็นกระบวนการเรียนรู้

ที่ท�าให้ผู ้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในตนเอง	 กระบวนการสุนทรียสนทนาเป็นการฝึกทักษะการฟัง 

ที่ส�าคัญมาก

	 	 สรุปได้ว่าการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนสามารถที่จะน�าหลักค�าสอนของศาสนามาใช้ประกอบการจัดการ

เรียนการสอนได้	 ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้

ชวีติเพือ่ออกไปสูส่งัคมได้อย่างมคีวามสขุ	และทีส่�าคญัในการพฒันาทกัษะชวีติของวยัรุน่จ�าเป็นจะต้องมกีารใช้กระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าไปใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันได้
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ความหมายการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

	 ทิศนาแขมมณ	ี(2552:	69)	ให้ความหมายของการคดิวจิารณญาณว่า	การคิดอย่างมวีจิารณญาณ	เป็นความสามารถ

ทางปัญญาทีเ่กีย่วข้องกบัการรบัรูค้วามจ�าความเข้าใจจนถงึการวเิคราะห์สงัเคราะห์ผ่านการพจิารณาไตร่ตรองท้ังทางด้าน

คุณ-โทษและคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นแล้วมากลั่นกรอง

	 สุคนธ์	สินธุพานนท์	และคณะ	(2552:	114)	กล่าวถึงความหมายของการคิดวิจารณญาณว่าเป็นกระบวนการคิด

ที่ใช้เหตุผลโดยมีการศึกษาข้อเท็จจริงหลักฐานและข้อมูลต่าง	 ๆ	 เพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วน�ามาพิจารณาวิเคราะห์

อย่างสมเหตุสมผลก่อนตัดสินใจว่าเชื่อหรือไม่

	 เอ็นเก็น	และ	คูชาค	(Eggen	&	Kauchak,	2001:	84)	กล่าวว่าเป็นความสามารถและแนวโน้มที่จะท�าและก�าหนด

ข้อสรุปจากข้อมูลหรือหลักฐานที่มีปรากฏและเป็นความสามารถในการจ�าแนกความสัมพันธ์ของข้อมูลและทัศนคติ

	 เอลเดอร์	และ	พอล	(Elder	&	Pual,	2008:	6)	ได้ให้ความหมายการคิดวิจารณญาณว่าเป็นกระบวนการของการ

วิเคราะห์และประเมินความคิดซึ่งเป็นมาตรฐานทางการคิดทั่วไปเพื่อปรับไปสู่การพัฒนาทางความคิดขั้นสูงและกุญแจ

ส�าคัญในการน�าไปสู่การคิดสร้างสรรค์หลังจากการคิดวิเคราะห์ผลการประเมินนั้นแล้วการตัดสินใจ

	 สรุปได้ว่า	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	หมายถึง	การคิดอย่างไตร่ตรอง	ใคร่ครวญอย่างมีเหตุผล	โดยใช้ความรู้และ

ประสบการณ์	น�าไปสู่การสรุปอย่างสมเหตุสมผล	หรือการตัดสินใจในสิ่งที่ควรเชื่อ	หรือควรท�า	หรือการคิดโดยใช้ความรู้	

ความสามารถ	และความช�านาญในการคิด	อย่างมีวิจารณญาณในสถานการณ์ต่าง	ๆ

ความส�าคัญการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

	 การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	เป็นสิง่ส�าคญัและมคีวามจ�าเป็นในการท�าหน้าทีใ่ห้สมบรูณ์ของบุคคล	และเป็นพืน้ฐาน

ทีส่�าคญัของการอยูร่่วมกันในสงัคม	โดยการกระท�าของบคุคลทีม่คีวามสัมพนัธ์	และเชือ่มโยงซึง่กนัและกนั	บคุคลจะกระท�า

หรืองดกระท�าสิ่งใด	ย่อมขึ้นอยู่กับความเชื่อ	หรือความคิด	ที่มีต่อสิ่งนั้น	แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ	การคิดไตร่ตรอง	คิดอย่าง

รอบคอบ			มีเหตุ	มีผล	และตัดสินใจว่า	อะไรควรเชื่อ	อะไรควรปฏิบัติ	การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดอย่างมีเป้า

หมาย	การตัดสินใจก�ากับได้ด้วยตนเอง	โดยขึ้นอยู่กับเหตุผลที่พิจารณาจากความรู้	หลักฐาน	เนื้อหาสาระ	แนวคิด	วิธีการ

และกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	ซึ่ง	สอดคล้องกับลักษณะของบุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้		

	 บทบาทของอาจารย์ผู้สอนจึงมีความส�าคัญมากที่จะท�าให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่จบการศึกษาไปแล้ว	 เป็นคนที่มี

คุณภาพ	 มีความรู้	 ความสามารถ	 และ	 สติปัญญา	 ซ่ึงจะน�าไปพัฒนาสังคมประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	 กล่าวคือ	

อาจารย์ผู้สอนควรมีศาสตร์และศิลป์	ในการด�าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้	ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน	เพื่อให้ผู้

เรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรู	้และปลกุฝังให้ผูเ้รยีนให้สามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของผูเ้รยีนได้		กระบวนการจดัการ

ศกึษาจงึต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันา	ตามธรรมชาตขิองบคุคล	และเตม็ศกัยภาพ	โดยเน้นการฝึกกระบวนการคดิ	

การจัดการให้เผชิญสถานการณ์	และการประยุกต์	ความรู้มาใช้	เพื่อป้องกัน	และแก้ปัญหา	และควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	ฝึกปฏิบัติ		คิดเป็น	และเน้นการพัฒนา	การคิด	อย่างมีระบบ	มีเหตุผล	รู้จักคิดวิเคราะห์	

สังเคราะห์	 และแสดงความคิดเห็น	 การมีส่วนร่วมของผู้เรียน	 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	 ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการ

จัดการเรียนการสอน	ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้	ใฝ่เรียน	และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา	

	 ดังนัน้	ในการพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของวยัรุน่	จงึควรเน้นในเรือ่งของการพฒันาด้านการคิดให้ครบทกุ

ด้าน	ตลอดจนคณุธรรม	จรยิธรรม	สตปัิญญา	รวมถงึจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนสามารถปรบัตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม
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ที่เปลี่ยนแปลง	เพื่อให้ด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

	 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ทั้งนี้	ชนาธิป	พรกุล	(2544	:	16)	ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณมี	4	องค์ประกอบ	ได้แก่

	 	 1.	การให้ค�าจ�ากดัความ	และการท�าให้กระจ่างทกัษะทีฝึ่กได้แก่การระบขุ้อสรปุการระบเุหตผุลทีก่ล่าวถงึการ

ระบเุหตผุลทีไ่ม่ได้กล่าวถงึการเปรยีบเทยีบความเหมือนและความแตกต่างการระบแุละการจดัการกบัสิง่ทีไ่ม่ได้เกีย่วข้อง	

และการสรุปย่อ

	 	 2.	การตั้งค�าถามที่เหมาะสมเพื่อท�าให้กระจ่างหรือท้าทายเช่น	ข้อความส�าคัญคืออะไรหมายความว่าอย่างไร

ตัวอย่างคืออะไรอะไรไม่ใช่ตัวอย่างจะน�าเรื่องน้ีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรอะไรคือข้อเท็จจริงนี่คือส่ิงที่ก�าลังพูดถึงหรือไม่มี

อะไรที่ยังไม่ได้พูดถึง

	 	 3.	การตดัสนิความน่าเชือ่ถอืของแหล่งข้อมลูโดยพจิารณาจากความมช่ืีอเสียงความสอดคล้องกันระหว่างแหล่ง

ข้อมูลความไม่ขัดแย้งประโยชน์ความสามารถในการหาเหตุผล

	 	 4.	การแก้ปัญหาและการลงข้อสรปุโดยวธิกีารนรินยัและตดัสนิอย่างเทีย่งตรงวธิกีารอปุนยัและตัดสนิข้อสรปุ

การคาดคะเนผลที่จะเกิดตามมา

	 เพ็ญพิศุทธิ์	เนคมานุรักษ์	(2536	:	78)		ได้แบ่งองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณออกเป็น	7	ด้าน	คือ

	 	 1.	 การระบุประเด็นปัญหาเป็นการระบุหรือท�าความเข้าใจกับประเด็นปัญหาข้อค�าถามข้ออ้างหรือข้อโต้แย้ง

ประกอบด้วยความสามารถในการพิจารณาข้อมูลหรือสถานการณ์ที่ปรากฏรวมทั้งความหมายของค�าหรือความชัดเจน

ของข้อความเพื่อก�าหนดประเด็นข้อสงสัยและประเด็นหลักที่ควรพิจารณาและแสวงหาค�าตอบ

	 	 2.	 การรวบรวมข้อมูลเป็นความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

รวมถึงการดึงข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ซึ่งได้จากการคิดการพูดคุยการสังเกตที่เกิดขึ้นจากของตนเองและผู้อื่น

	 	 3.	 การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเป็นการวัดความสามารถในการพิจารณาประเมินตรวจสอบ

ตดัสนิข้อมลูทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพโดยพจิารณาถึงทีม่าของข้อมลูสถติแิละหลกัฐานทีป่รากฏรวมทัง้ความพอเพยีง

ของข้อมูลในแง่มุมต่าง	 ๆ	 ท่ีจะน�าไปสู่การลงข้อสรุปอย่างมีเหตุผลหากยังไม่เกี่ยวข้องที่จะใช้พิจารณาลงข้อสรุปก็ต้อง

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

	 	 4.	การระบลุกัษณะของข้อมลูเป็นการวดัความสามารถในการจ�าแนกประเภทของข้อมลูระบแุนวคดิทีอ่ยูเ่บือ้ง

ต้นหลังข้อมูลที่ปรากฏซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการพิจารณาแยกแยะเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลการ

ตีความข้อมูลประเมินว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริงข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็นรวมถึงการระบุข้อสันนิษฐานหรือข้อตกลงเบื้อง

ต้นที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลที่ปรากฏเป็นการน�าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่อาศัยข้อมูลจากประสบการณ์เดิมมาร่วม

พิจารณาเพ่ือท�าการสังเคราะห์จัดกลุ่มและจัดล�าดับความส�าเร็จของข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับการพิจารณาตั้ง

สมมติฐานต่อไป

	 	 5.	 การต้ังสมมติฐานเป็นการวัดความสามารถเหนือก�าหนดขอบเขตแนวทางส�าหรับการพิจารณาหาข้อสรุป

ของค�าถามประเดน็ปัญหาและข้อโต้แย้งประกอบด้วยความสามารถในการคดิถงึความสมัพนัธ์เชงิเหตผุลระหว่างข้อมลูที่

มีอยู่เพื่อระบุทางเลือกที่เป็นไปได้โดยเน้นที่ความสามารถพิจารณาเชื่อมโยงเหตุการณ์และสถานการณ์
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	 	 6.	การลงข้อสรุปเป็นการวัดความสามารถในการลงข้อสรุปโดยการใช้เหตุผลซึ่งถือว่าเป็นส่วนส�าคัญของการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณในการลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลนั้นอาจใช้เหตุผลเชิงอุปนัยหรือเหตุผลเชิงนิรนัยการให้เหตุผล

เชิงอุปนัยเป็นการสรุปความโดยพิจารณาข้อมูลหรือกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องเพื่อไปสู่กฎเกณฑ์ในท่ีนี้เป็นการ

วัดความสามารถในการสรุปความเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ก�าหนดเป็นค�าถามโดยใช้ข้อมูลหรือข้อความที่บอกมาเป็นเหตุ

เป็นผลหรือกฎเกณฑ์เพื่อการหาข้อสรุปการให้เหตุผลเชิงนิรนัยเป็นการสรุปความโดยพิจารณาเหตุผลจากกฎเกณฑ์และ

หลกัการทัว่ไปไปสูเ่รือ่งเฉพาะซึง่เป็นการวดัความสามารถในการสรปุความโดยพจิารณาจากหลกัการหรอืกฎเกณฑ์ทัว่ไป

ที่ก�าหนดแล้วตัดสินใจลงข้อสรุปในประเด็นค�าถาม

	 	 7.	การประเมนิผลเป็นการวดัความสามารถในการพิจารณาประเมินความถกูต้องสมเหตผุลของข้อสรปุซึง่ต้อง

อาศยัความสามารถในการวเิคราะห์และประเมินอย่างไตร่ตรองรอบคอบเพือ่พจิารณาความสมเหลุผลเชิงตรรกะจากข้อมลู

ทีม่อียูข้่อสรปุนีส้ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้หรอืไม่มผีลตามมาอย่างไรมกีารตดัคณุค่าได้อย่างไรและมีหลกัเกณฑ์อย่างไร

	 สรุปได้ว่า	องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	จะประกอบด้วยการพิจารณาท�าความเข้าใจกับประเด็น

ปัญหาเพื่อการแสวงหาค�าตอบ	 โดยการน�าประสบการเดิมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง	 ๆ	 โดยการ

พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่น�าไปสู่ข้อสรุปอย่างมีเหตุผล	 สามารถแยกประเภทของข้อมูลและประเมินได้

ว่าข้อมลูใดเป็นข้อเทจ็จรงิ	ข้อมลูใดเป็นข้อคดิเห็น	โดยการพิจารณาความเชือ่มโยงเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์	และสามารถ

สรุปและประเมินผลความถูกต้อง	สมเหตุสมผล	เชิงตรรกะจากข้อมูลที่มีอยู่และสามารถน�าไปใช้ได้

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

	 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ทั้งนี้นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความส�าคัญกับการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	วอลคอทท์	และ	ลินช์		(Wolcott	&	Lynch,	2008:	1)	ได้สรุปกระบวนการของการคิดอย่างมีจิจาร

ญาณส�าหรับนักเรียน	หรือวัยรุ่น	ไว้	4	ข้อ	ดังนี้

	 	 1.	ระบุปัญหาที่ตรงกับเรื่องและจากปัญหาที่คลุมเครือทั้งหมด

	 	 2.	ส�ารวจ	อธิบายถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง

	 	 3.	เลือกสิ่งที่มาก่อนแล้วเชื่อมโยงหาข้อสรุป

	 	 4.	บูรณาการ		ด�าเนินการน�ากลยุทธ์ไปแก้ปัญหา		

	 เพ็ญพิศุทธิ์		เนคมานุรักษ์		(2536	:	33)	ได้สังเคราะห์กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากนักการศึกษาได้ข้อ

สรุปของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ดังนี้	

	 	 1.	การระบหุรอืท�าความเข้าใจเกีย่วกบัประเดน็ปัญหาหรอืข้อโต้แย้งทีเ่ป็นจุดเริม่ต้นทีส่�าคญัของกระบวนการ

คดิอย่างมวีจิารณญาณเนือ่งจากการทีท่�าให้ตระหนกัว่าปัญหาหรอืข้อขดัแย้งทีเ่กดิขึน้คอือะไร	จะเป็นการกระตุน้ให้บคุคล

เริม่คิดทีก่่อให้เกดิภาวะทีไ่ม่สมดลุ	บคุคลจะพยายามหาค�าตอบทีส่มเหตสุมผลด้วยวธิกีารต่างๆ	เพือ่ให้เข้าสูภ่าวะทีส่มดลุ

หรือเรียกว่า	กระบวนการปรับให้เหมาะ	(Accommodation)

	 	 2.	การรวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ปัญหาทีอ่าศัยความสามารถในการรวบรวมข้อมลูจากแหล่งต่างๆ		

รวมทัง้ข้อมลูจากประสบการณ์เดมิทีม่อียูซ่ึง่ในการรวบรวมข้อมลูนีจ้ะใช้ทกัษะทีเ่ป็นแกนส�าคัญในการคดิ	เช่น	การสงัเกต	

การส�ารวจที่เป็นทักษะพื้นฐานในการรวบรวมข้อมูล

	 	 3.	 การพิจารณาความน่าเชื่อถือและความเพียงพอของข้อมูลเป็นสิ่งที่กระท�าเมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว	 ในขั้นนี้
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ต้องใช้ทักษะที่เป็นแกนส�าคัญในการคิด	 เช่น	 การจ�าแนก	 การเปรียบเทียบการจัดล�าดับการใช้เหตุผลเพื่อพิจารณาสู่ข้อ

สรุปที่เป็นไปได้

	 	 4.	การระบลุกัษณะข้อมลู	เป็นการแยกแยะความแตกต่างของข้อมลูทีมี่อยูว่่าเป็นข้อเทจ็จรงิหรอืความคิดเหน็	

และมีการจัดล�าดับความส�าคัญของข้อมูล	และเมื่อระบุ	ลักษณะข้อมูลแล้วควรมีการพิจารณาความเพียงพอของข้อมูลที่

มีอยู่

	 	 5.	การตั้งสมมติฐาน	เป็นการก�าหนดขอบเขตหรือแนวทางในการพิจารณาข้อสรุปของประเด็นปัญหาหรือข้อ

โต้แย้ง	ซึง่ต้องอาศยัทักษะทีเ่ป็นแกนส�าคญัในการคิด	เช่น	การเชือ่มโยงเพือ่หาความสมัพนัธ์สูก่ารก�าหนดแนวทางของข้อ

สรุปที่เป็นไปได้จากข้อมูลที่มีอยู่

	 	 6.	การลงข้อสรุป	เป็นการพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมจากข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการ

สรุปอย่างสมเหตุสมผลที่มี	2	ลักษณะ	คือ	การใช้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

	 	 7.	การประเมินข้อสรุป	เป็นการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุป	เมื่อลงข้อสรุปแล้วต้องมีการประเมิน

อีกครั้งว่าการประเมินมีความสมเหตุสมผลหรือไม่	 จากข้อมูลที่มีอยู่รวมถึงการประเมินถึงข้อสรุปน้ันสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้หรือไม่	 ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร	 กรณีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต้องกลับไปพิจารณาข้อสรุป

ใหม่	 โดยอาจเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลพิจารณาข้อมูล	 ตั้งสมมติฐานใหม่และลงข้อสรุปใหม่	 ซึ่งการประเมินเป็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

	 สรุปได้ว่า	กระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ		เริม่ต้นจากการตัง้เป้าหมายในการคิดชดัเจนและตรงประเด็น	ระบุ

ประเด็นในการคิด	วิเคราะห์	แยกแยะ	จัดหมวดหมู่	ข้อมูล	ประเมินข้อมูลที่จะใช้ในแง่ของความถูกต้อง	และความน่าเชื่อ

ถือ	ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูล	เพื่อแสวงหาค�าตอบที่สมเหตุสมผล	ไตร่ตรอง	และทบทวน	ให้รอบคอบ	ตลอด

จนประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิดหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้

แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

	 ในการพัฒนาความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณให้แก่นกัเรยีนนัน้	อาจารย์ผู้สอนมส่ีวนส�าคัญมากในการ

จัดการเรียนรู้	 ในรูปแบบต่าง	ๆ	 (สุคนธ์	สินธพานนท์,	วรรัตน์	วรรณเลิศลักษณ์	และพรรณี	สินธพานนท์,	2555	 :	49)		

ได้แก่

	 	 1.	 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอน	 โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณอย่างเป็นระบบ	ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้	 เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จัดคิดในสิ่งที่เรียน	รู้จักคิดในแง่

การตีความหมายในรายละเอียด	 รู้จักขยายผลของสิ่งท่ีคิดและปรับส่ิวที่ได้จากการคิดดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์อื่น	 ๆ	

ฝึกให้นักเรียนได้รู้ปัญหา	 วิธีแก้ไขปัญหา	 บนพื้นฐานของข้อมูลต่าง	 ๆ	 โดยน�ามาวิเคราะห์พิจารณาความน่าเช่ือถือก่อน

ตดัสนิใจ	ประเดน็ส�าคญัคอืการสร้างให้นกัเรยีนรูจ้ดัคดิก่อนท�า	และสามารถอธบิายการกระท�าของตนว่ามเีหตผุลอย่างไร	

การฝึกให้นักเรียนมีเหตุผลจะใช้ค�าถามว่า	“ท�าไม”	ให้นักเรียนตอบ	โดยมีพื้นฐานรองรับอยู่เสมอ

	 	 2.	ส่งเสรมิให้นกัเรยีนตดัสนิใจด้วยตนเอง	เปิดโอกาสให้นกัเรยีนตดัสินใจด้วยตนเอง	เป็นการพฒันาทกัษะการ

คิด	มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความรู้สึกที่เป็นอิสระ	ซึ่งผู้สอนอาจจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน	

และให้นักเรียนได้มีโอกาสตัดสินใจในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	เป็นการฝึกฝนและพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารญาณ	อันเป็น

พื้นฐานส�าคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
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	 	 3.	 จัดสื่อการเรียนรู้แบบต่าง	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณซ่ึงส่ือมีหลายรูปแบบ	 

สื่อสิ่งพิมพ์	 เช่น	 หนังสือ	 บทความประเภทต่าง	 ๆ	 หนังสือพิมพ์	 นิทานฯลฯ	 เมื่อนักเรียนอ่านแล้วครูอาจใช้ค�าถามฝึก 

การคดิ	เช่น	เรือ่งนีค้ล้ายคลงึหรอืแตกต่างกนัอย่างไรความสมัพนัธ์เชงิเหตผุลในการอ่านจะช่วยพฒันาทกัษะการคดิอย่าง

มวีจิารณญาณได้วธีิหนึง่	ครอูาจจดัท�าแบบฝึกทกัษะการเรียนรูใ้ห้แก่นกัเรยีน	ซึง่อาจมรีปูแบบหลากหลาย	เช่น	สถานการณ์

จ�าลองและครูใช้ค�าถามเพื่อฝึกการคิดหลังจากที่นักเรียนอ่านสถานการณ์นั้นแล้ว	หรือ	ฝึกการคิดจากภาพ	เป็นต้น

	 	 4.	 ฝึกให้นักเรียนมีการอภิปรายร่วมกันตามหัวข้อต่าง	 ๆ	 ที่น่าสนใจ	 หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	

จากข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	จากความคิดเห็นของบุคคลต่าง	ๆ	ในข่าวประจ�าวัน	จากการ์ตูนล้อการเมือง	จะท�าให้นักเรียน

มีทักษะในการอภิปรายเชิงวิเคราะห์	วิจารณ์	ฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการลงข้อสรุปและรู้จักประเมินความคิดเห็นของผู้

อื่น	ท�าให้นักเรียนรู้จักการอ้างเหตุผล	และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นกลาง

	 	 5.	 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการท�างานหรือกิจกรรมต่าง	 ๆ	 โดยแนะน�าให้นักเรียนวางเป้าหมาย	

ตรวจสอบขั้นตอนการด�าเนินงานว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่	หรือด�าเนินงานาตามแผน	 และรู้จักวิธีการในการแก้

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	รอบคอบ	และควบคุมตนเองให้ด�าเนินงานตามแผน	การท�างานหรือกิจกรรมใด	ๆ 	ก็ตามที่ครูฝึก

ให้นกัเรยีนรูจ้กัการวางแผนการ	ย่อมเป็นการด�าเนนิงานและมกีารตรวจสอบ	ตลอดจนเมือ่มกีารด�าเนนิงานตามแผนแล้ว

มีการประเมินผลการท�างานนั้นจัดได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

	 สรุปได้ว่า	 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่

เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการตัดสินใจด้วยตนเองซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล	 

ความรู้	และประสบการณ์ของนักเรียนเอง	โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม	มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ประเมินและรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อ่ืนตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการก�าหนดเป้าหมาย	 ขั้นตอน	 และฝึกการแก้ปัญหาตามสถานการณ์

ปัญหาที่ก�าหนดขึ้น	 ด้วยความรอบคอบ	 ใช้การพิจารณาไตร่ตรอง	 ใคร่ครวญ	 และประเมินผลการด�าเนินการตามแผน 

ที่วางไว้		

ลักษณะของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

	 การคดิอย่างมวีจิารณญาณเป็นลกัษณะอย่างหนึง่ของการคดิ	ซึง่คณุลักษณะของบคุคลทีม่กีารคิดวจิารณญาณนัน้	

มีนักการศึกษาหรือนักวิชาการได้จ�าแนกลักษณะของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ไว้หลากหลายลักษณะ	ดังนี้		

	 วัตสัน	 และเกลเซอร์	 (Watson	 &	 Glaser.	 1964	 :	 Online)	 	 ได้จ�าแนกลักษณะของบุคคลที่มีการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ	ดังนี้

	 	 1.	จ�าแนกระดับความน่าจะเป็นของข้อสรุปที่คาดคะเนจากสถานการณ์ที่ก�าหนดให้

	 	 2.	จ�าแนกได้ว่าข้อความใดเป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่ต้องยอมรับก่อนโต้แย้งหรืออธิบายข้อความอื่น

	 	 3.	จ�าแนกได้ว่าข้อสรุปใดเป็นผลจากความสัมพันธ์ของสถานการณ์ที่ก�าหนดให้

	 	 4.	จ�าแนกได้ว่าข้อสรุปใดเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติทั่วไปที่ได้จากสถานการณ์ที่ก�าหนดให้

	 	 5.	 จ�าแนกได้ว่าการอ้างเหตุผลใดหนักแน่นน่าเชื่อถือหรือไม่หนักแน่นเมื่อพิจารณาความส�าคัญและความ

เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา	

	 เอนนิส	(Ennis.	1985	:	45)	ได้กล่าวถึง	คุณลักษณะผู้มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้	2	ด้าน	ดังนี้

	 	 1.		ด้านคุณลักษณะ
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	 	 	 1.1	การค้นหาความชัดเจนของข้อความที่เป็นความรู้ใหม่

	 	 	 1.2	การค้นหาเหตุผล

	 	 	 1.3	การพยายามที่จะได้รับความรู้หรือข้อมูลที่ดี

	 	 	 1.4	การใช้แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

	 	 	 1.5	ให้ความสนใจปัญหา	หรือสถานการณ์ทั้งหมด

	 	 	 1.6	พยายามสนใจสิ่งที่สอดคล้องกับประเด็นหรือจุดส�าคัญ

	 	 	 1.7	จดจ�าเกี่ยวความรู้ที่เป็นพื้นฐาน

	 	 	 1.8	การค้นหาทางเลือก

	 	 	 1.9	เป็นผู้ที่เปิดใจกว้าง	ได้แก่

	 	 	 		 1.9.1	ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น

	 	 	 	 1.9.2	ใช้เหตุผลในการค้นหาข้อตกลง

	 	 	 	 1.9.3	ไม่ตัดสินใจ	ถ้ายังขาดข้อมูลหรือเหตุผลอย่างเพียงพอ

	 	 	 1.10	มีแนวคิด	และสมารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดได้	เมื่อมีข้อมูล	หรือเหตุผลเพียงพอ		

	 	 	 1.11	ค้นหาความถูกต้องเท่าที่จะหาความรู้หรือข้อมูลได้

	 	 	 1.12	จัดการตามล�าดับขั้นตอนในแต่ละส่วนของสิ่งที่มีความซับซ้อน

	 	 	 1.13	มีความไวต่อความรู้สึก	ระดับความรู้และความคิดของบุคคลอื่น

	 	 2.	ด้านความสามารถ

	 	 	 2.1		มีความชัดเจนขั้นพื้นฐาน

	 	 	 	 2.1.1	ตั้งค�าถาม		และก�าหนดเกณฑ์ในการตัดสินค�าตอบที่ได้

	 	 	 	 2.1.2	วิเคราะห์ข้อคิดเห็น

	 	 	 	 2.1.3	ถามค�าถามได้อย่างท้าทาย

	 	 	 2.2		การสนับสนุนขั้นพื้นฐาน

	 	 	 	 2.2.1	ตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้

	 	 	 	 2.2.2	สังเกตและตัดสินรายงานจาการสังเกตได้

	 	 	 2.3		การสรุปอ้างอิง

	 	 	 	 2.3.1	การใช้เหตุผลเชิงนิรนัย	(Deductive	Reasoning)

	 	 	 	 2.3.2	การให้เหตุผลเชิงอุปนัย	(Inductive	Reasoning)

	 	 	 	 2.3.3	การตัดสินใจ	และการตัดสินเกี่ยวกับคุณค่า

	 	 	 2.4		ความชัดเจนขั้นสูง

	 	 	 	 2.4.1	การให้ความหมายของค�า

	 	 	 	 2.4.2	แสดงความชัดเจนของข้อตกลงเบื้องต้น

	 	 	 2.5		ด้านกลวิธี	และเทคนิค

	 	 	 	 2.5.1	ตัดสินใจท�ากิจกรรมและอธิบายเหตุผลได้

	 	 	 	 2.5.2	การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
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	 จากการประมวลคุณลักษณะของบุคคลที่มีการคิดวิจารณญาณ	สามารถน�ามาสรุปดังรายละเอียดดังต่อไปนี้	

	 	 1.		ต้องมีการเปิดใจ	และยอมรับความคิดใหม่	ๆ	จากบุคคลอื่น

	 	 2.	ไม่ควรโต้แย้งในเรื่องใด	ๆ	ถ้ายังไม่ทราบรายละเอียดข้อมูลกับเรื่องนั้น	ๆ	

	 	 3.	เมื่อไรที่จ�าเป็นที่ต้องได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้น	ๆ	ต้องหาเหตุและผลชี้แจง

	 	 4.	สามารถจ�าแนก	แยกแยะข้อสรุปที่อาจจะเป็นจริงกับข้อสรุปที่ต้องเป็นจริงได้

	 	 5.	ยอมรับว่าแต่ละบุคคลมีความเข้าใจ	ความหมายของความแตกต่างกันทางความคิดเสมอ

	 	 6.	ควรพยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการให้เหตุผลและถามเมื่อไม่เข้าใจกับบุคคลอื่น

	 	 7.	จ�าแนกความคิดด้วยอารมณ์ของตนเอง	ออกจากความคิดด้วยเหตุผล

	 	 8.	พยายามสร้างแนวคดิใหม่	ๆ 	เพือ่จะได้เข้าใจเมือ่ผู้อืน่	ตลอดจนเสนอความคดิของตนให้ผู้อ่ืนเข้าใจให้ชดัเจน

ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

	 ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนที่ท�าให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณได้นั้น	มีดังนี้	

	 	 1.	ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีหลักการและเหตุผล	และได้งานที่มีประสิทธิภาพ

	 	 2.	ช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดได้อย่างชัดเจน		ถูกต้อง	และคิดอย่างนุ่มลึก	ตลอดจนการคิดอย่างมีเหตุมีผล

	 	 3.	ช่วยให้ผูเ้รยีนเป็นผูท้ีม่ปัีญญา	มคีวามรบัผดิชอบ	มรีะเบยีบวนิยั	มคีวามเมตตา	และท�าตนให้เป็นประโยชน์

	 	 4.	ช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านเขียน	พูด	และฟัง	ได้ดี

	 	 5.	ช่วยให้ผูเ้รยีนพฒันาความสามารถในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ในสถานการณ์ทีโ่ลกมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ

	 การช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 คือ	 รู้จักวิเคราะห์	 ไตร่ตรอง	 คิดหาเหตุผล	 คิดให้มี

ประสิทธิภาพ	จะต้องมีการฝึกในหลาย	ๆ	สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม	อาจารย์ผู้สอนควรน�าแนวทางการฝึกการ

คิดเข้าไปผสมผสานกับทุกเนื้อหาวิชาแต่ละวิชา	 	 ผู้เรียนจะได้วิธีคิดอย่างเป็นธรรมชาติของตัวผู้เรียนเอง	 	 การคิด

วจิารณญาณจงึมปีระโยชน์ทัง้ในด้านการจดัการเรยีนการสอน	และผูเ้รยีนสามารถการน�าไปใช้ในด้านการปฏบิตังิาน	การ

เรียน	และการน�าไปใช้ในด�าเนินชีวิตประจ�าวันของตัวผู้เรียนเอง	ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้คิด	พิจารณา	ไตร่ตรอง	ใช้เหตุผล	

ก่อนการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหา	หรือลงมือกระท�า	หรือไม่	เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อตนเอง	ครอบครัว	สังคมและประเทศ

ชาติให้น้อยที่สุด	ส่งผลให้การตัดสินได้ดีและถูกต้องมากที่สุด

ความหมายของวัยรุ่น 

	 พนม	เกตุมาน	(2550)	อธิบายว่า	วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน	เด็กจะ	เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเมื่อ

อายปุระมาณ	12-13	ปี	โดยส่วนใหญ่เพศหญงิจะเข้าสูว่ยัรุน่เรว็กว่าเพศชาย	ประมาณ	2	ปี	และจะเกดิการพฒันาไปจนถงึ

อายุประมาณ	18	ปี	จึงจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่	

	 อัมพร	เบญจพลพิทักษ์	(2550)	ได้กล่าวว่า	วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	มีการเปลี่ยนแปลงจาก

วัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่	 ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สังคม	 รวมทั้ง	 มีการพัฒนาทางเพศที่

สมบูรณ์	

	 สุวรรณา	เรอืงกาญจนเศรษฐ์	(2551	:	32)	ได้อธบิายเกีย่วกบัวยัรุน่ว่า	เป็นช่วงวยัทีม่กีาร	เจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็	

มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	และสติปัญญา	
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	 อาภรณ์	ดีนาน	(2551	:	44)	กล่าวถึงวัยรุ่น	ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่	มีการเปลี่ยนแปลง

ต่าง	ๆ	เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	ต่อเนื่อง	และมองเห็นได้อย่างชัดเจน	นอกจากมีการ	เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่สามารถ

มองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้ว	ช่วงวัยรุ่นยังเป็นช่วงที่ต้อง	เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากเด็กสู่บทบาทของผู้ใหญ่ที่จะ

ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น	

	 สรุปได้ว่าวัยรุ่น	หมายถึง	วัยที่บุคคลพัฒนาจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่	ทั้งทางร่างกาย	อารมณ์	สังคม	

สติปัญญา	ถือเกณฑ์การเข้าสู่วัยรุ่นจากการเปลี่ยนแปลงทาง	ร่างกาย	รูปร่าง	และการเจริญเติบโตทางเพศอย่างสมบูรณ์	

โดยปกติเด็กหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่น	เร็วกว่าเด็กชายประมาณ	1-2	ปี	

ความส�าคัญของวัยรุ่น 

	 วัยรุ่นนั้น	 คือก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	 มีบทบาทหน้าที่ท่ีส�าคัญในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมือง	และ	วัฒนธรรม	วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีพลัง	และมีความคิดสร้างสรรค์	ที่จะพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้มีความ

เจรญิก้าวหน้าต่อไปได้	ถ้าวยัรุน่สามารถน�าเอาพลงัทีม่อียูน่ี	้มาใช้ในทางทีถ่กูต้อง	และเหมาะสม	เช่น	การออกแสดงความ

คิดเห็นในเชิงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	หรือ	ความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง	 เป็นต้น	ก็จะสามารถพัฒนาสังคม	ชุมชน	

และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

การแบ่งวัยในวัยรุ่น 

	 การแบ่งวัยของวัยรุ่นโดยกรมสุขภาพจิตแบ่งวัยของวัยรุ่นออกเป็น	 3	 ระยะ	 ดังน้ี	 1)	 วัยรุ่นตอนต้น	 (Early	

Adolescence)	 	 มีอายุระหว่าง	 11-14	 ปี	 2)	 วัยรุ่นตอนกลาง	 (Middle	 Adolescence)	 มีอายุระหว่าง	 15-16	 ปี																									

3)	วัยรุ่นตอนปลาย	(Late	Adolescence)	มีอายุระหว่าง	17-20	ปี		ซึ่งสอดคล้องกับ	ศรีเรือน	แก้วกังวาล	(2549	:	52)	

ที่กล่าวว่านักจิตวิทยาส่วนใหญ่มักจะแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นออกเป็น	3	 ระยะ	 โดยใช้เกณฑ์ความเป็นเด็ก	ผู้ใหญ่	ตัดสิน	

คือ	ช่วงอายุประมาณ	12-15	ปี	เป็นช่วงวัยแรกรุ่นตอนต้น	ยังมีพฤติกรรมค่อนไปทางเด็กอยู่มาก	ช่วงอายุ	16-17	ปี	เป็น

ระยะวัยรุ่นตอนกลาง	มีพฤติกรรมก�้ากึ่งระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่	และช่วงอายุ	18-25	ปี	เป็นระยะวัย

รุ่นตอนปลาย	กระบวนพฤติกรรมค่อนไปทางเป็นผู้ใหญ่	ส�าหรับ	วินัดดา	ปิยะศิลป์	(ม.ป.ป.)	ได้แบ่งวัยรุ่นออกเป็น	3	ช่วง

ตามความแตกต่างทางด้านความรู้สึกนึกคิดและความสัมพันธ์กับบิดามารดา	ดังนี้

	 	 1.	วยัรุน่ตอนต้น	เป็นช่วงทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางร่างกายทกุระบบ	มกัอยูใ่นช่วง	10-13	ปี	เป็นเวลาประมาณ	

2	 ปี	 โดยจะมีความคิดหมกมุ่นกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ	 ท�าให้อารมณ์

หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย

	 	 2.	วยัรุน่ตอนกลาง	เป็นช่วงทีว่ยัรุน่จะยอมรบัสภาพร่างกายทีม่กีารเปล่ียนแปลงได้แล้ว	อยูใ่นช่วงอายปุระมาณ																		

14-16	ปี	มคีวามคิดทีล่กึซ้ึง	(Abstract)	จงึหนัมาใฝ่หาอดุมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง	และพยายามเอาชนะความ

รู้สึกแบบเด็ก	ๆ	ที่ผูกพัน	และอยากจะพึ่งพาพ่อแม่

	 	 3.	วยัรุน่ตอนปลาย	จะอยูใ่นช่วงอาย	ุ17-19	ปี	เป็นเวลาของการฝึกฝนอาชพี	ตดัสนิใจเลอืกอาชพีทีเ่หมาะสม	

และเป็นช่วงที่จะมีความผูกพันแน่นแฟ้น	(Intimacy)	กับเพื่อนต่างเพศ	สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตสมบูรณ์เต็มที่

 สรุปได้ว่า	 การแบ่งวัยในวัยรุ่น	 จะแบ่งเป็น	 3	 ช่วง	 ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกันทั้งอาย	ุ และสภาพร่างกาย	

อารมณ์	และความรู้สึก	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางด้านต่าง	ๆ 	ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสังคม	หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัววัยรุ่น
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พัฒนาการของวัยรุ่น 

	 พัฒนาการของวัยรุ่นโดยทั่วไปวัยรุ่นจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กย่างอายุประมาณ	12-13	ปี	เพศหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่า

เพศชายประมาณ	2	ปี	และจะเกิดพัฒนาการไปจนถึงอายุประมาณ	18	ปี	จึงจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่	โดยพัฒนาการของวัยรุ่น

ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น	5	ด้าน	ดังนี้	(สุรางค์	โค้วตระกูล.	2553	:	45)

	 	 1.	 พัฒนาการทางด้านร่างกาย	 พัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยรุ่นจะเป็นไปอย่างรวดเร็วจนท�าให้วัยรุ่น

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและมีความวิตกกังวล	ดังนั้น	ควรจะเตรียมเด็กให้เข้าสู่วัยรุ่นอย่างราบรื่น	โดยอธิบายถึงการ

เปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างบุคคลพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยรุ่นมีดังต่อไปนี้

	 	 	 1.1	การเจริญเติบโตทางร่างกาย	วัยรุ่นจะเริ่มต้นมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย	ด้านความสูงและน�้า

หนกัอย่างรวดเรว็มาก	(	growth	spurt)	การเปลีย่นแปลงนีจ้ะมคีวามแตกต่างกนัระหว่างเพศ	โดยผูห้ญงิจะเริม่เมือ่มอีายุ

เฉลี่ยประมาณ	11	ปี	ซึ่งจะเร็วกว่าผู้ชายประมาณ	2	ปี	การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเด็กชายจะเริ่มราว	ๆ	10-16	ปี	

หรือเฉลี่ยประมาณ	13	ปี	ผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อมีอายุราว	ๆ	12	ปี	ส่วนผู้ชายจะ

มรีะยะของการเจรญิเตบิโตรวดเรว็ทีส่ดุ	เมือ่มอีายรุาว	ๆ 	14	ปี	เด็กหญงิทีม่ร่ีางกายเจรญิเตบิโตช้า	ตอนแรกจะไม่มปัีญหา

ในการปรับตัว	 แต่กลับจะเป็นผลดี	 ส่วนเด็กชายถ้าเจริญเติบโตช้าจะมีปัญหาในการปรับตัวและมักจะเข้ากับเพื่อนรุ่น

เดียวกันไม่ได้	 จะรู้สึกว่ามีปมด้อยและมีพฤติกรรมที่ต้องการเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่น	ส่วนเด็กชายที่เจริญเติบโตเร็ว

กว่าเพื่อน	ๆ	จะปรับตัวได้ดีเป็นที่ยอมรับของเพื่อน	มักจะเป็นผู้น�า	มีพฤติกรรมเป็นผู้ใหญ่	ดังนั้น	วัยรุ่นมักกังวลเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย	และคิดว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับรูปร่างของตน	บางคนไม่พอใจในรูปร่างลักษณะของตน

	 	 	 1.2	การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์	การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์จะเริ่มขึ้นในวัยแรกรุ่น	

(Puberty)	เนื่องจากฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่ต่อมใต้สมอง	(Pituitary	Grand)	สร้างขึ้น	โดยในผู้หญิงจะมีการ

เปลีย่นแปลงของรงัไข่และมกีารตกไข่	(Ovulation)	และมกีารเพิม่ระดบัของฮอร์โมนเอสโทรเจน	(Estrogen)	ส่วนในผูช้าย

อวยัวะสบืพนัธุจ์ะมขีนาดใหญ่ข้ึน	และระดบัฮอร์โมนแอนโดรเจน	(Androgen)	กจ็ะเพิม่ขึน้	การเปล่ียนแปลงทตุยิภมูทิาง

เพศ	 (Secondary	 Sex	 Characteristics)	 จะปรากฏเป็นระยะการแตกเนื้อหนุ่มสาว	 ผู้หญิงจะเพิ่มขนาดของหน้าอก	

สะโพก	มีเอวและรูปร่างอวบขึ้น	ผู้ชายจะมีไหล่กว้างขึ้น	มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง	การเปลี่ยนแปลงของเสียงจะเห็นได้ชัด	คือ

เสยีงจะห้าวและแปร่ง	นอกจากนี	้ยงัมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัผวิหนงั	โดยเฉพาะทีใ่บหน้าวยัรุน่หญงิบางคนจะมสีวิเตม็

หน้า	และยังมีขนขึ้นตามร่างกายด้วย

	 	 2.	 พัฒนาการทางด้านเชาวน์ปัญญา	 เนื่องจากวัยรุ่นสามารถคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้จึงมีความสนใจใน

ปรชัญาชวีติ	ศาสนา	สามารถใช้เหตผุลเป็นหลกัในการตดัสนิใจ	สามารถคดิเหตผุลได้ทัง้อนมุานและอปุมาน	จะมหีลักการ

และเหตุผลของตนเองเกี่ยวกับความยุติธรรมความเสมอภาคและมนุษยธรรม	การสอนวัยรุ่นจึงควรท้าทายให้เด็กรู้จักคิด	

เช่น	การแก้ปัญหาโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์	สอนความคิดรวบยอดในมุมกว้าง

	 	 3.	พฒันาการทางด้านบคุลกิภาพ	วยัรุน่เป็นวยัทีส่นใจตนเอง	อยากรูว่้าตนคอืใคร	ซึง่เป็นค�าถามทีต่อบได้ยาก	

วยัรุน่จะต้องมคีวามเข้าใจในการเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกายและการยอมรบัและจะต้องมคีวามเข้าใจบทบาทของคนใน

สังคมและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม	 ถ้าวัยรุ่นสามารถตอบค�าถามได้ว่าตนคือใครก็จะไม่มีปัญหาในการปรับตัว	 จะมี

ความคิดเป็นของตนเอง	 คือ	 ไม่ควรคิดว่าวัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือไม่ยอมอยู่ในบังคับของผู้ใหญ่	 ผู้ใหญ่ควรใช้

เหตุผลและเป็นที่ปรึกษาของวัยรุ่น	 เป็นผู้ฟังที่ดี	 ไม่บังคับวัยรุ่นจนเกินไป	 ที่ส�าคัญที่สุดคือจะต้องพยายามเปล่ียนแปลง

ทศันคตทิางลบทีม่ต่ีอวยัรุน่	เป็นตวัแบบทีด่ทีัง้ความประพฤต	ิค่านยิม	จรยิธรรม	และเนือ่งจากพฒันาการทางเชาวน์ปัญญา
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ของวยัรุน่สามารถพฒันาได้ถงึขัน้สงูสดุ	สามารถคดิให้เหตผุลได้เหมอืนผูใ้หญ่	การให้อ่านชวีประวตัขิองบคุคลตวัอย่างทัง้

ที่มีปรากฏในประวัติศาสตร์และในปัจจุบัน	 จะเป็นการช่วยให้เกิดการพิจารณาถึงค่านิยม	 อุดมคติและปรัชญาชีวิตโดย

ทั่วไป

	 	 4.	 พัฒนาการทางด้านอารมณ์	 อารมณ์ของวัยรุ่นค่อนข้างจะรุนแรงและเปลี่ยนแปลงง่ายความตึงเครียดใน

อารมณ์ในบางครั้งอาจจะเนื่องมาจากการปรับตัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย	ความไม่ชอบหรือไม่พอใจในการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางอารมณ์ของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางร่างกาย	 ถ้าวัยรุ่นมีวุฒิภาวะเกี่ยวกับ

พัฒนาการทางร่างกายเร็วก็จะช่วยให้พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมเร็วขึ้นด้วย	แต่ถ้าการพัฒนาทางอารมณ์ไปในทาง

ที่ไม่ดีอาจท�าให้เกิดพฤติกรรมเกเร	ก้าวร้าว	มีผลต่อการเรียนและการด�าเนินชีวิต	เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่ค่อนข้างจะเอา

ตัวเองเป็นศูนย์กลางเหมือนวัยอนุบาล	 แต่แตกต่างกันโดยที่วัยอนุบาลไม่ค�านึงถึงว่าคนอื่นคิดอย่างไรส่วนวัยรุ่นจะเป็น

กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร	โดยเฉพาะเพื่อนร่วมวัย

	 	 5.	พัฒนาการทางด้านสังคม	วัยนี้จะเริ่มห่างจากทางบ้าน	ไม่ค่อยจะสนิมสนมคลุกคลีกับพ่อแม่พี่น้องเหมือน

เดมิ	แต่จะสนใจเพือ่นมากกว่า	จะใช้เวลากบัเพือ่นนาน	ๆ 	มกีจิกรรมนอกบ้านมาก	ไม่อยากไปไหนกบัทางบ้าน	เริม่มคีวาม

สนใจเพศตรงข้าม	สนใจสังคมสิ่งแวดล้อม	ปรับตัวเองให้เข้ากับกฎเกณฑ์กติกาของกลุ่มของสังคมได้ดีขึ้น	มีความสามารถ

ในทกัษะสงัคม	การสือ่สารเจรจา	การแก้ปัญหา	การประนปีระนอม	การยดืหยุน่โอนอ่อนผ่อนตามกนัและการท�างานร่วม

กับผู้อ่ืนพัฒนาการทางสังคมท่ีดีจะเป็นพื้นฐานมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและบุคลิกภาพที่ดี	 การเรียนรู้สังคมจะช่วยให้ตนเองหา

แนวทางการด�าเนนิชวิีตทีเ่หมาะกบัตนเอง	เลอืกวิชาชพีทีเ่หมาะกบัตนและมสีงัคมสิง่แวดล้อมทีด่ต่ีอตนเองในอนาคตต่อไป

	 ดังนั้น	ในการพัฒนาทักษะด้านต่าง	ๆ	ของวัยรุ่น	จะต้องค�านึกถึงพัฒนาการของวัยรุ่นและความแตกต่างระหว่าง

บุคคลด้วย	 ทั้งนี้พัฒนาการของวัยรุ่น	 แบ่งออกเป็น	 พัฒนาการทางด้านร่างกาย	 ได้แก่	 การเจริญเติบโตทางร่างกาย	

พฒันาการทางด้านเชาวน์ปัญญา	หรอื	ด้านสตปัิญญา		พฒันาการทางด้านบุคลกิภาพ	ซึง่จะมีความสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม	

พัฒนาการทางด้านอารมณ์	และพัฒนาการทางด้านสังคม

	 ทกัษะชวิีต	เป็นสิง่ส�าคญัทีม่บีทบาทต่อการพฒันาตนเอง	และพฒันาประเทศให้เจรญิก้าวหน้า	การพฒันาทรพัยากร

มนุษย์	ให้มีความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	และเจตคติที่ดี	และการที่บุคคลจะอยู่ในสังคมได้ดีอย่างมีความสุขนั้น	ส่วนหนึ่ง

คอื	บคุคลจะต้องศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิให้ก้าวหน้าอยูต่ลอดเวลา	การจดัการเรยีนการสอนจะต้องเน้นการพฒันาผูเ้รยีน

ให้มีคุณภาพ	 ให้เป็นทั้งคนดี	 และคนเก่ง	 ซึ่งการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตนั้นหมายถึงการรู้จักที่จะคิดอย่างมิ

วิจารณญาณ	 (Critical	Thinking)	มีความคิดสร้างสรรค์	 (Creative	Thinking)	มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 (Empathy)	 

มีความภูมิใจในตนเอง	(Self	Esteem)	มีความรับผิดชอบต่อสังคม	(Responsibility)	รู้จักการสร้างสัมพันธภาพและการ

สื่อสาร	(Inter	Personal	Communication)	รู้จักตัดสินใจและแก้ปัญหา	(Decision	Making	and	Problem	Solving)	

รูจ้กัการจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด	(Coping	with	Emotion	and	Stress)	ทัง้นีจ้ะสอดคล้องกบัทักษะทีต่อ้งการ

ในศตวรรษที่	21	โดยผู้เรียนจะต้องสร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองและจะต้องฝึกฝนให้รู้จักวิธีการเรียนรู้	(Learning	How	to	

Learn)	กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นบทบาทของผู้เรียนที่จะต้องฝึกทักษะกระบวนการคิด	การจัดการ	การประยุกต์ความรู้

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันที่น�าไปสู่การมีทักษะชีวิต	
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กระบวนการ: การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

Process : School Internal quality assurance

นาตยา	สุขเอม*

ดร.จินดา	ศรีญาณลักษณ์**

 
บทคัดย่อ 
	 กระบวนการประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นมาตรการการควบคุม	(quality	control)	ตรวจสอบ	(quality	auditing)	
และประเมินคุณภาพ	(quality	assessment)	ของการด�าเนินงานคุณภาพการศึกษาของสถาบันมีการประสานงานแลก
เปลี่ยนข้อมูลให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วย
งานรองรับด้านประกันคุณภาพการศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาการรายงานผลการด�าเนินงานที่จะน�าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาและมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก	ซึ่งส�านักวิชาการ
และมาตรฐานการศกึษา	ก�าหนดให้การประกันคณุภาพการศกึษาเป็นกลไกส�าคญัประการหนึง่ทีช่่วยขบัเคลือ่นการพฒันา
คุณภาพการศึกษาให้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง	และสร้างความมั่นใจได้ว่า	สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
ตามมาตรฐานที่ก�าหนด	ผู้ส�าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก�าหนด	

 ค�าส�าคัญ :		กระบวนการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน

Abstract
	 Education	quality	assurance	process	involves	quality	control,	quality	auditing	and	quality	as-
sessment	of	educational	institution	quality.	The	process	concerns	cooperation,	information	exchange	
and	consultation	for	educational	quality	promotion,	including	education	quality	assurance	committee,	
quality	assurance	agency	for	education,	an	education	quality	assurance	manual,	a	report	on	perfor-
mance	that	will	lead	to	improvement	and	development	and	internal	and	external	quality	assurance	
systems.	The	Bureau	of	Academic	Affairs	and	Educational	Standards	considers	education	quality	as-
surance	to	be	one	of	the	essential	mechanisms	that	steers	education	quality	development	continu-
ally	and	ensures	that	educational	institutions	can	organize	education	that	meets	the	set	standards.	
Graduates	are	equipped	with	knowledge	and	abilities	and	have	desirable	characteristics	according	to	
curriculum	and	social	expectations.

 Keywords : Quality	Assurance	Process	,	Internal	Quality	Assurance
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บทน�า

		 โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้น	 เทคโนโลยีเร่ิมเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ�าวันของมนุษย	์

ประเทศไทยเริ่มเข้ายุค	4.0	คือการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย	มีรายได้มากขึ้น	และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มี

รายได้ปานกลาง	โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่	ๆ	เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ	และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับ

นานาประเทศได้ด้วยการศึกษาจึงมีส่วนส�าคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศ	ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน	พร้อมทั้งมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพ	เป็นคนดี

มีปัญญา	สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

	 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย	 

หลกัการและแนวทางการจดัการศกึษาทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตั	ิการศกึษาแห่งชาตโิดยเน้นการเรยีนรูเ้พือ่การพฒันา

ผูเ้รียนให้มคีณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์	คอื	เป็นคนด	ีคนเก่งและมคีวามสขุ	มกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	

และมีบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพเป็นระบบ	 (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา2555	 :	 98)	

เพือ่พฒันาคนไทยยคุใหม่	ปรบักระบวนทศัน์การเรยีนรู	้เพือ่ให้ผู้เรยีนสามารถพฒันาคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์	เพิม่โอกาส

ทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา	เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช	2542	หมวด	6	ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ

ศกึษา	มาตรา	47	ระบไุว้ว่า	ให้มรีะบบการประกนัคณุภาพการศึกษาเพือ่พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั	

ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก	และในมาตรา	 48	 ระบุว่า	 ให้หน่วย

งานต้นสงักดัและสถานศกึษาจดัให้มรีะบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาและให้ถอืว่าการประกนัคณุภาพภายใน

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการจัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และเปิดเผยต่อสาธารณชน	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

ศกึษา	และเพือ่รองรบัการประกนัคณุภาพภายนอก	โดยมสีาระส�าคญัสรปุได้ว่าสถานศกึษาทกุแห่งต้องด�าเนนิการประเมนิ

ตนเองทกุปีโดยการด�าเนนิการเป็นส่วนหนึง่ของการบรหิารงานตามปกตแิละต้องเปิดเผยผลการด�าเนนิงานของตนเองต่อ

สาธารณชน	พร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินผลภายนอกในทุก	 5	 ปีด้วย	 โดยบุคลากรภายในสถาน

ศึกษา	ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา	ผู้ปกครอง	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล	และท�าการ

พัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนดเพื่อพัฒนาคุณภาพและเป็นการเตรียม

ความพร้อมของสถานศึกษาก่อนรับการประเมินผลภายนอก

ความหมายของการประกันคุณภาพ

	 จันทร	เพชรบูรณ์	(2555	:	18)	ได้กล่าวว่า	การประกันคุณภาพการศึกษา	หมายถึงการท�ากิจกรรมใด	ๆ	เกี่ยวกับ

การศึกษาอย่างมีระบบ	มีคุณภาพได้มาตรฐาน	โดยมีการควบคุมคุณภาพ	ติดตามตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

	 อุทุมพร	จามรมาน	(2553	:	9)	ได้กล่าวว่า	การประกันคุณภาพการศึกษา	หมายถึงหลักฐานข้อมูลแก่ประชาชน

ว่าบุคคลในโรงเรียนท�างานอย่างเต็มความสามารถ	เพื่อให้นักเรียน	และสาธารณชนมั่นใจในคุณภาพของนักเรียน

รุ่งแก้วแดง	(2544)	กล่าวว่าการประกันคุณภาพการศึกษาคือการประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

สงบลักษณะ	(2541	:	2)	ได้กล่าวว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

35

ผูท้ีร่บัผดิชอบจดัการศึกษาทีจ่ะรบัประกันให้สงัคมเชือ่มัน่ว่าจะพฒันาผูเ้รยีนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานท่ีระบไุว้ในหลกัสตูร

และตรงกับความมุ่งหวังของสังคม

	 เข็มทอง	ศิริแสงเลิศ	 (2540	:	33)	อ้างถึงใน	พัทธ์ธีญาไพรมุ้ย	 (2556	:41)	ได้กล่าวว่า	การประกันคุณภาพการ

ศึกษา	 หมายถึง	 การประกันคุณภาพของกระบวนการบริหารสถานศึกษา	 ว่าได้มีการวางแผนการท�างาน	 และด�าเนิน

กิจกรรมต่าง	ๆ	อย่างเป็นระบบ	เพื่อให้ผลผลิตของสถานศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทางการศึกษา	และตรงตาม

ความต้องการของผู้รับบริการได้ตลอดเวลา	

	 อมรพรรณประจนัตวนชิย์	(2550	:10)	ได้กล่าวว่า	การประกนัคณุภาพการศกึษา	หมายถงึกระบวนการหรอืกจิกรรม

ใดก็ตามที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่างานด้านการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการท�านุบ�ารุง 

ศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพสามารถให้การรับประกันได้ว่าผลผลิต	 (นักศึกษา	 /บัณฑิตผลงาน

วิจัยการบริการวิชาการ)	ของสถาบันมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 Murgatroyd,	Stephen	and	Morgan	Colin	(1994	:	45)	ได้กล่าวว่า	การประกันคุณภาพการศึกษา	หมายถึง	

การด�าเนินการเกี่ยวกับการก�าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ	หรือการประเมินว่าเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงไร

	 สรุปได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงการบริหารจัดการและการด�าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการโดยตรงได้แก่ผู้เรียน

และผูป้กครองและบรกิารทางอ้อมได้แก่สถานประกอบการประชาชนและสงัคมโดยรวมว่าการด�าเนนิงานของสถานศกึษา

จะมีประสิทธิภาพและท�าให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก�าหนดไว้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

							ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการและมาตรการของการควบคุมติดตามตรวจสอบและประเมิน

ผลการด�าเนนิงานคณุภาพการศกึษาของสถาบนัมกีารประสานงานแลกเปล่ียนข้อมลูให้ค�าปรกึษาและให้การสนบัสนนุส่ง

เสริมซึ่งกันและกันมีกลไกท่ีส�าคัญคือมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีหน่วยงานรองรับด้านประกันคุณภาพ

การศึกษามีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามีการรายงานผลการด�าเนินงานที่จะน�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาและ 

มีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกซ่ึงส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษามอง

ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส�าคัญประการหน่ึงที่จะขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด�าเนินไป

อย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานท่ีก�าหนดผู้ส�าเร็จ

การศกึษามคีวามรูค้วามสามารถและมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามทีห่ลักสูตรก�าหนดและทีสั่งคมต้องการโดยมีหลักการ

ในการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา	3	ประการดังนี้(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา2549	:	4)

	 	 1.การกระจายอ�านาจ(Decentralization)	 โดยให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารรวม

ถงึการตดัสนิใจด�าเนนิงานทัง้ด้านการบริหารงานวิชาการงบประมาณบคุลากรและทรพัยากรการจดัสิง่อ�านวยความสะดวก

และให้อิสระแก่ผู้สอนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรตลอดจน

ให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองรับผิดชอบและจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ความต้องการของชุมชน

และสังคม
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	 	 2.	การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท�างาน	(Participation)	โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการปูชนียบุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะ

กรรมการคณะท�างานของสถานศกึษาร่วมกนัคดิตดัสนิใจสนบัสนนุส่งเสรมิและตดิตามตรวจสอบการด�าเนนิงานของสถาน

ศึกษาตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความส�าเร็จของสถานศึกษาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาโดยรวม

	 	 3.	การแสดงความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได้	(Accountability)	โดยสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา

ร่วมกันก�าหนดเป้าหมายและจดุเน้นทีต้่องการพฒันาเช่นภายในช่วง	3	ปีนีผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ในวชิาคณติศาสตร์

และวทิยาศาสตร์ต้องสงูข้ึนจากฐานเดมิร้อยละ	5–10	หรอืในปีการศกึษาหน้าผูเ้รยีนทกุคนในระดบัประถมศกึษาปีที	่4–6	

สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว	เป็นต้นจากเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาดังกล่าวมีการ

ร่วมกนัจดัท�าแผนพฒันาสถานศกึษาเลอืกยทุธศาสตร์การพฒันาให้เหมาะสมและสามารถท�าให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม

สถานศกึษาจะต้องประชาสมัพนัธ์เป้าหมายและจดุเน้นทีต้่องการพัฒนาตลอดจนแผนพฒันาสถานศกึษาให้ทกุฝ่ายได้รบั

รู้ทั่วกันและเพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีทิศทางการท�างานที่ชัดเจนสู่เป้าหมายเดียวกัน	 (ส�านักวิชาการและมาตรฐาน 

การศึกษา2549	:	4-6)

กระบวนการประกันคุณภาพภายใน

	 ตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร	(PDCA)	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน

	 	 1.	 การร่วมกันวางแผน	 (Planning)	 เป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้ท�างานให้ส�าเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพในการวางแผนจะต้องมีการก�าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายแนวทางการด�าเนินงานผู้รับผิดชอบระยะเวลา

และทรพัยากรท่ีต้องใช้เพือ่ท�างานให้บรรลงุานในส่วนนีข้องสถานศกึษากค็อืธรรมนญูสถานศึกษาหรอืแผนพฒันาคณุภาพ

ของสถานศึกษาซึ่งจะประกอบด้วยแผนงานโครงการต่างๆที่สถานศึกษาจะด�าเนินการเพื่อให้ประสบผลส�าเร็จ

	 	 2.	 การร่วมกันปฏิบัติตามแผน	 (Doing)	 เป็นการด�าเนินการต่อเนื่องจากการวางแผนกล่าวคือผู้เกี่ยวข้อง 

จะต้องด�าเนนิการตามแผนทีก่�าหนดไว้ให้เป็นไปตามลกัษณะงานห้วงเวลาและความรบัผดิชอบของแต่ละส่วนโดยผูบ้รหิาร

อาจจะต้องนิเทศแนะน�าก�ากับติดตามหากพบปัญหาอุปสรรคก็คอยแนะน�าช่วยเหลือให้งานทั้งปวงได้เป็นไปตามที่ตั้ง 

ความหวังไว้

	 	 3.	 การร่วมกันตรวจสอบ	 (Checking)	 เป็นการประมาณค่าการด�าเนินงานว่าเด่นด้อยดีไม่ดีมากน้อยแค่ไหน

เพียงใดโดยการเปรยีบเทยีบระหว่างสิง่ทีค่าดหวังเอาไว้กบัสิ่งที่ท�าไดจ้รงิถ้าสิง่ทีท่�าได้จริงมากกวา่ที่คาดหวงัเอาไวก้็แสดง

ว่าประสบผลส�าเรจ็แต่ถ้าสิง่ทีท่�าได้จรงิน้อยกว่าทีค่าดหวงัเอาไว้กแ็สดงว่าไม่ดต้ีองปรบัปรงุแก้ไขการประเมนิในข้ันตอนนี้

มุง่ทีจ่ะได้ทราบสภาพการด�าเนนิงานจรงิว่าเป็นไปได้แค่ไหนผลจากการประเมนิจงึมุง่เพือ่การพฒันางานมากกว่าการจบัผิด

ผู้ปฏิบัติ

	 	 4.	การร่วมกนัปรบัปรงุ	(Action)	เป็นการน�าผลจากการประเมนิมาปรบัปรงุเพือ่พฒันางานกล่าวคือถ้าผลการ

ปฏบิตัใินห้วงเวลาทีผ่่านมายงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายกจ็ะต้องแสวงหาวธิดี�าเนนิการให้เหมาะสมถ้าผลการด�าเนนิงานเป็น

ไปตามเป้าหมายแล้วในการด�าเนินการต่อไปก็จะได้เปลี่ยนเป้าหมายให้สูงขึ้น

	 		เมื่อพิจารณากระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและแนวคิดของการ

บริหารแบบครบวงจรว่ามีความสอดคล้องกันดังนี้



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

37

ภาพที่ 1	แสดงระบบการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	

ที่มา:	บุญเลิศ	เจียรนัย.		(2555).	ประกันคุณภาพ	:	วัฒนธรรมคุณภาพ	

	 จากภาพท่ี	 1	 จะเห็นได้ว่าการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ	 คือ	 กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนา

คุณภาพตามหลักการบริหารนั่นเองโดยการควบคุมคุณภาพคือการที่สถานศึกษาต้องร่วมกันวางแผนและด�าเนินการตาม

แผนเพือ่พฒันาสถานศกึษาให้มคีณุภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศกึษาส่วนการตรวจสอบคณุภาพคอืการทีส่ถาน

ศึกษาต้องร่วมกันตรวจสอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาเมื่อสถานศึกษา

มีการตรวจสอบตนเองแล้วหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและต้นสังกัดเข้ามาช่วยติดตามและประเมินคุณภาพ

กระบวนการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ได้ก�าหนดให้สถานศึกษาด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา	 

ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีน�าเสนอรายละเอียดดังนี้

	 	 1.	การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	

	 	 	 (ส�านักทดสอบทางการศึกษา	 2554	 :	 15)	 มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก�าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ	

คุณภาพท่ีพึงประสงค์	 และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง	 และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง

ส�าหรับการส่งเสริมและก�ากับดูแลการตรวจสอบการประเมินผล	 และการประกันคุณภาพทางการศึกษา	 มาตรฐานการ

ศึกษาที่มีอยู่	 ในปัจจุบันมีหลายระดับ	เช่น	มาตรฐานการศึกษาของชาติ	มาตรฐานการศึกษา	ขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานการ

ศึกษาปฐมวัย	มาตรฐานการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	อีกทั้งยังมีการ

ก�าหนด	มาตรฐานขึ้นหลายประเภท	เช่น	มาตรฐานการแนะแนว	มาตรฐานระบบการดูแล	ช่วยเหลือนักเรียน	มาตรฐาน

ลูกเสือและเนตรนารี	 มาตรฐานการบริหารและ	 การจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน	 เป็นต้น	 แต่หากพิจารณา

อย่างถี่ถ้วน	จะเห็นว่ามาตรฐานทั้งหลายนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะ	และมีเป้าหมาย	คือ	คุณภาพผู้เรียนเป็นส�าคัญทั้งนั้น	

- 5 - 
 

แสดงว่าประสบผลส าเรจ็แต่ถ้าสิง่ที่ท าได้จรงิน้อยกว่าท่ีคาดหวังเอาไว้ก็แสดงว่าไม่ดีต้องปรับปรุงแก้ไขการประเมินใน
ขั้นตอนนี้มุ่งที่จะได้ทราบสภาพการด าเนินงานจริงว่าเป็นไปได้แค่ไหนผลจากการประเมินจึงมุ่งเพื่อการพัฒนางาน
มากกว่าการจับผิดผู้ปฏิบัติ 

4. การร่วมกันปรับปรุง (Action) เป็นการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนางานกล่าวคือถ้าผล
การปฏิบัติในห้วงเวลาที่ผ่านมายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะต้องแสวงหาวิธีด าเนินการให้เหมาะสมถ้าผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแล้วในการด าเนินการต่อไปก็จะได้เปลี่ยนเป้าหมายให้สูงข้ึน 

   เมื่อพิจารณากระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและแนวคิด
ของการบริหารแบบครบวงจรว่ามีความสอดคล้องกันดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1แสดงระบบการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา

ที่มา: บุญเลิศ เจียรนัย.  (2555). ประกันคุณภาพ : วัฒนธรรมคุณภาพ  

 จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ คือ กระบวนการบริหารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหารนั่นเองโดยการควบคุมคุณภาพคือการที่สถานศึกษาต้องร่วมกันวางแผนและ
ด าเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาส่วนการตรวจสอบ
คุณภาพคือการที่สถานศึกษาต้องร่วมกันตรวจสอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เปน็ไปตามเป้าหมายและมาตรฐาน
การศึกษาเมื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแล้วหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษาและต้นสังกัดเข้ามาช่วยติดตาม
และประเมินคุณภาพ 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

38

	 	 	 ตามกฎกระทรวงได้ก�าหนดไว้ว่า	การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของ	สถานศึกษานั้นต้องก�าหนดให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของชาต	ิเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด	และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้	รวมทั้งค�านึงถึงศักยภาพ

ของผู้เรียน	ชุมชน	และท้องถิ่นด้วย

	 	 	 ดงันัน้	สถานศกึษาจงึต้องวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาต	ิมาตรฐาน	การศึกษาระดบัการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 รวมทั้งระดับปฐมวัย	 มาตรฐานการศึกษา	 ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตาม

หลักสูตรของ	 สถานศึกษา	 นโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง	 คุณลักษณะพิเศษของผู้เรียน	 ที่สถานศึกษา	 ท้องถิ่น	 และ

ชุมชนคาดหวัง	 เช่น	 ความมีส�านึกรักบ้านเกิด	 การเป็นยุวเกษตรกร	 การอนุรักษ์อาชีพท้องถิ่น/พื้นบ้าน	 การมีทักษะ 

ในอาชีพ	(อาชีพใดอาชีพหนึ่ง)	ความสามารถ	เฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง	เป็นต้น	น�ามาสังเคราะห์หลอมรวมก�าหนดเป็น

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	อย่างไรกต็ามสถานศกึษาต้องพึงตระหนกัเสมอว่ามาตรฐานท่ีเกีย่วกบัคณุภาพผู้เรยีน

เป็นเป้าหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

	 	 	 มาตรฐานการศกึษาทีส่ถานศกึษาก�าหนดขึน้นัน้ควรมีการระบตุวัชีว้ดั	ทีเ่ป็นองค์ประกอบของมาตรฐาน

นั้น	ๆ	ให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความสะดวก	และความเข้าใจตรงกันในการวัดและประเมินผล	และการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง	

ในการก�าหนดมาตรฐานนั้นควรประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด	การศึกษาของสถานศึกษาแห่งนั้น	ๆ	บุคคลที่

มีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรฐาน	การศึกษาของสถานศึกษา	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์	คณะกรรมการ	

สถานศึกษา	ผู้ปกครอง	ผู้น�าชุมชน	นักปราชญ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ผู้ทรงคุณวุฒิ	จากมหาวิทยาลัย/แหล่งความรู้ใกล้เคียง	

เจ้าของกิจการ/สถานประกอบการ	 ในชุมชน	 บุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมในการก�าหนด	

คุณภาพผู้เรียน	เมื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องต้องกันในคุณภาพผู้เรียน	ตามมาตรฐานที่ร่วมกันก�าหนด	จึงมีความเต็มใจ

และยินดีที่จะผลักดัน	สนับสนุน	และท�างานร่วมกับสถานศึกษาให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายได้ในเวลาอันรวดเร็วและยั่งยืน

	 	 2.	 การจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ	ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา	

	 	 	 (ส�านักทดสอบทางการศึกษา2554	:	17)	แผน	(Plan)	เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม	วิธีการ

ที่ได้ผ่านการคิดมาแล้วล่วงหน้าโดยผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคิดและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ	 ส�าหรับเป็น

เครื่องชี้น�าการด�าเนินการท่ีสอดรับกับเป้าหมายวิสัยทัศน์	 พันธกิจขององค์กรการวางแผนมักมีการก�าหนดวัตถุประสงค	์

เป้าหมาย	และกรอบเวลาของการด�าเนินการตามแผนอย่างชัดเจน	

	 	 	 ในสถานศึกษาต้องมีการจัดท�าแผน	2	ประเภท	คือ	

	 	 	 	 1)	แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	ซึ่งเป็นแผนที่มี	รอบระยะเวลาการพัฒนา

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอาจเป็นแผน	3	ปี	แผน	4	ปี	หรือแผน	5	ปี	แล้วแต่ความเหมาะสม

ตามบริบทของสถานศึกษา	แผนประเภทนี้จะสะท้อนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะใช้	ในการพัฒนาหรือปรับปรุง

เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายได้คุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้	

	 	 	 	 2)	 แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 ซึ่งแตกออกมาจากแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาเพื่อ	การด�าเนินงานเป็นรายปี	แผนปฏิบัติการประจ�าปีแต่ละปีควรมีจุดเน้นที่ชัดเจน	เป็นรูปธรรม	นอกจาก

ความชดัเจนในการด�าเนนิกจิกรรมตามกรอบเวลา	สถานที	่งบประมาณ	ผูร้บัผิดชอบแล้ว	สถานศกึษาต้องก�าหนดกจิกรรม

การติดตาม	 ตรวจสอบการด�าเนินงาน	 ความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน	 การปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อให้การด�าเนินงาน 
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มีประสิทธิภาพ	ราบรื่น	คล่องตัว	มีการประเมินตนเอง	อันน�าไปสู่การได้ข้อมูลสารสนเทศ	เพื่อน�าไปเขียนรายงานประจ�า

ปีที่เป็นรายงาน	การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป	

	 	 	 การจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้องผ่าน	การคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มา

แล้วอย่างรอบด้านและรอบคอบ	โดยอาจใช้วิธี	SWOT	Analysis,	Balanced	Scorecard	หรือวิธีการอื่น	ๆ 	ที่สถานศึกษา

เหน็ว่าเหมาะสมส�าหรบัเป็นเข็มทศิชีน้�าการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์	เพือ่น�าไปสู	่การบรรลตุามวสิยัทศัน์และมาตรฐานการ

ศกึษาทีส่ถานศึกษาวางเป้าหมายไว้	ส่วนการจดัท�าแผนปฏิบตักิารประจ�าปีจะมกีารระบวุตัถปุระสงค์	เป้าหมาย	การจดัสรร

ทรัพยากร	และกรอบเวลาของการด�าเนินงานตามแผนอย่างชัดเจน	

	 	 	 ในการจดัท�าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา	สถานศกึษาสามารถตรวจสอบตนเองได้ว่า

เป็นแผนพัฒนาที่มีคุณภาพหรือไม่	โดยพิจารณาจากประเด็นที่กฎกระทรวงก�าหนดให้ต้องด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 	 (1)	ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จ�าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

	 	 	 	 (2)	ก�าหนดวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	เป้าหมาย	และความส�าเรจ็ของการพฒันาไว้อย่างชดัเจนและ

เป็นรูปธรรม	

	 	 	 	 (3)	 ก�าหนดวิธีด�าเนินงานที่มีหลักวิชา	 ผลการวิจัยหรือข้อมูล	 เชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได	้ 

ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้	 กระบวนการเรียนรู้	 การส่งเสริม 

การเรียนรู้	 การวัดและประเมินผล	 การพัฒนาบุคลากร	 และการบริหารจัดการ	 เพื่อน�าไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่ 

ก�าหนดไว้

	 	 	 	 (4)	ก�าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุน	ทางวิชาการ

	 	 	 	 (5)	ก�าหนดบทบาทหน้าทีใ่ห้บคุลากรของสถานศกึษา	และผูเ้รยีนรบัผดิชอบและด�าเนนิงาน

ตามที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 	 (6)	ก�าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละแนวทางการมส่ีวนร่วมของบดิา	มารดา	ผูป้กครอง	และองค์กร

ชุมชน

	 	 	 	 (7)	ก�าหนดการใช้งบประมาณ	และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 	 (8)	จัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี

	 	 3.	การจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

	 	 	 การประกันคุณภาพเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ซึ่งมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

	 	 	 	 ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา	(2549	:	8-9)	ได้เสนอไว้ว่า	เพือ่ให้การจดัการศกึษา

บรรลุมาตรฐานการศึกษา	 สถานศึกษาต้องมีการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา	 ในการ

จัดท�าแผนดังกล่าว	สถานศึกษาต้องค�านึงถึงหลักการกระจายอ�านาจการมีส่วนร่วม	และการน�าสู่การปฏิบัติได้จริง	แผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีควรค�านึงถึงวิธีด�าเนินการในเรื่องต่อไปนี้

	 	 	 	 1.	 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ�าเป็นอย่างเป็นระบบ	 และมีแผนปฏิบัติการ 

ประจ�าปี	รองรับทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว

	 	 	 	 2.	 มีการก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมายการพัฒนา	 และสภาพความส�าเร็จของการ	

พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาที่ก�าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง	ชัดเจน	และเป็นรูปธรรม
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	 	 	 	 3.	ก�าหนดวิธีการด�าเนินงาน	โดยอาศัยหลักวิชาการ	หรือผลวิจัย	หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่

อ้างอิงได้	 ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร	 ด้านการจัดการเรียนการสอน/การจัดประสบการณ์การ	 เรียนรู้	 กระบวนการ

เรยีนรู้	การส่งเสรมิการเรยีนรู ้การวดัและการประเมนิผล การพฒันาบุคลากรและการบรหิารจดัการเพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้

	 	 	 	 4.	 เสาะหาและประสานสัมพันธ์กับแหล่งวิทยากรภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ

ได้	และระบุไว้ในแผน

	 	 	 	 5.	ก�าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคน	รวมทั้งผู้เรียนรับผิดชอบ	และ

ด�าเนินงานตามที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 	 6.	ก�าหนดบทบาทหน้าที	่และแนวทางการมส่ีวนร่วมของบดิามารดาผูป้กครอง	และ	บคุลากร

ภายในชุมชน	เพื่อการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน

	 	 	 	 7.	ก�าหนดการใช้งบประมาณ	และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 	 8.	มีการประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนและน�าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 สรปุได้ว่า	การจัดท�าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา	เป็นการจดัท�าแผนกลยทุธ์เพือ่พฒันาคณุภาพการ

ศกึษาโดยทีบ่คุลากรและผูเ้กีย่วข้องได้ร่วมกนัจัดท�าอย่างเป็นระบบ	มกีารก�าหนดวสิยัทศัน์	ภารกจิ	เป้าหมายอย่างชัดเจน

ถกูต้อง	มกีารก�าหนดแหล่งวทิยากรภายนอก	บทบาทหน้าทีข่องบคุลากรและผู้เรยีน	พร้อมทัง้จดัสรรงบประมาณและการ

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 4.	การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

	 	 	 การประกันคุณภาพเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการด�าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ซึ่งมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

	 	 	 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	(2549	:	9)	ได้รายงานว่า	ในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้น

คุณภาพการศึกษา	มีโครงการ/กิจกรรม	ที่ต้องด�าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลส�าเร็จตามที่ระบุไว้ในตัวชี้

วัดของโครงการการด�าเนินงานตามแผนนั้นสถานศึกษาต้องสร้างระบบการท�างานที่เข็มแข็ง	เน้นการมีส่วนร่วมใช้เทคนิค

การบริหารและการจัดการ	ที่จะท�าให้ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย

	 	 	 เทคนิคการบริหารและการจัดการที่ใช้แล้วได้ประสบผลส�าเร็จ	 เช่น	วงจรการพัฒนาคุณภาพ	PDCA	

ของเดมิ่ง	 (Deming	Cycle)	 เป็นเทคนิคที่ผู้บริหารส่วนใหญ่	นิยมใช้กันแพร่หลาย	เพราะเป็นกระบวนการที่มีการตรวจ

สอบตนเองอยู่ตลอดเวลา	ตั้งแต่ขั้นการวางแผน	(Plan)	การปฏิบัติตามแผนหรือขั้นตอนที่วางไว้	(Do)	การตรวจสอบหรือ

การประเมนิ	(Check)	และการน�าผลการประเมนิย้อนกลบัไปทบทวน	ปรบัแก้ไขวางมาตรฐาน/มาตรการ	ก�าหนดขัน้ตอน

ใหม่	(Act)	เพื่อการด�าเนินงานต่อ	ๆ	ไป

	 	 	 วงจรการพัฒนา	 PDCA	 สามารถน�าไปใช้ด�าเนินการได้ในทุกขั้นตอนทุกงานและสอดรับกันได้อย่าง 

ต่อเนื่องนอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 1.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท�างานอย่างมีความสุข

	 	 	 	 2.	 จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร	 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ
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	 	 	 	 3.	ก�ากับ	ติดตาม	(monitoring)	ทั้งระดับรายบุคคล	รายกลุ่ม	รายหมวด	ฝ่ายเพื่อกระตุ้น

และส่งเสริมให้มีการด�าเนินงานตามแผน

	 	 	 	 4.	ให้การนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผล

	 	 	 สรุปได้ว่า	 การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการด�าเนินงานตามแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดท�าอย่างเป็นระบบ	 มีความชัดเจนถูกต้อง	 มีการก�ากับ

ติดตาม	และประเมินผลการด�าเนินงานตามแผน

	 	 5.	การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

	 	 	 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่ท�าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา	ซึ่งมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

	 	 	 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา	(2548	:	35-36)	ได้ระบุว่า	การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการ

ศกึษา	เป็นการด�าเนนิการเพือ่ช่วยเหลือ	สนบัสนนุ	และดแูลส่งเสรมิให้การจดัการศกึษาของสถานศกึษาพฒันาสูม่าตรฐาน

การศึกษาและให้ความเชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 สาระส�าคัญส�าหรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

	 	 	 	 1.	วิสัยทัศน์	และภารกิจ	(Vision	and	Mission	Statement)	ของสถานศึกษา

	 	 	 	 2.	แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

	 	 	 	 3.	 การเรียนการสอน	 ได้แก่	 สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้	 ยุทธศาสตร์และวิธีการสอน	

กระบวนการเรียนรู้	และการตอบสนองของผู้เรียน

    4.	การเรยีนรู	้ความก้าวหน้า	และผลการเรยีนรูข้องผู้เรยีนการพฒันาหลกัสตูรของ	สถานศกึษา 

ได้แก่	ผลงานผู้เรียน	ระบบการประเมิน	และการสนับสนุนการเรียนรู้

	 	 	 	 5.	 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา	 ได้แก่	 การบริหารจัดการวิสัยทัศน์และภารกิจ	

ภาวะผู้น�าและการบริหาร	 โครงสร้างขององค์กร	 การพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร	 และการมีส่วนรวมของผู้ปกครองและ

ชุมชน

	 	 	 สรุปได้ว่า	 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาเป็นการวางแผนการด�าเนินงานตรวจสอบ

และทบทวนคุณภาพการศึกษา	 การก�าหนดวิธีการ/มาตรฐานการตรวจสอบและทบทวน	ก�าหนดคณะบุคคลด�าเนินการ

ตรวจสอบและทบทวน	 มีการสรุปผลการตรวจสอบและทบทวน	พร้อมทั้งน�าผลการตรวจสอบและทบทวนไปปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

	 	 6.	การประเมินคุณภาพการศึกษา

	 	 	 การประเมินคุณการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการประกันคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้	 ซ่ึงมี

สาระส�าคัญดังต่อไปนี้

	 	 	 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา	(2548	:	36)	ได้ระบุถึง	การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ	

ว่าเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชั้นที่เป็นประโยค	ได้แก่ประถมศึกษาปีที่	3	และ	6	และมัธยมศึกษาปีที่	

3	และ	6	ในวิชาแกน	โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับชาติจะกระท�าทุกปี	ในวิชาและ

ระดับชั้นที่เห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสม	 ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปี	 ที่	 6	 จะมีการประเมินด้วยแบบทดสอบความถนัด

ทางการเรียนหรือ	SAT	(Scholastic	Aptitude	Test)	ทุกปี	ด�าเนินการโดยหน่วยงานส่วนกลาง	ร่วมมือกับหน่วยงาน
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ต้นสังกัดและหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา	(2549	:	13-14)	ระบวุ่า	จากการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพ

การศกึษาดงักล่าว	สถานศึกษาจะมีข้อมลูสารสนทศสาหรบัการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามมาตรฐาน

การศึกษาที่ก�าหนดได้ด้วย	 อย่างไรก็ตามสถานศึกษาที่มีความพร้อมอาจต้ังคณะท�างานขึ้นท�าหน้าที่ประเมินคุณภาพ 

ในสถานศึกษาก็ได้	 ซึ่งจะเป็นการสร้างระบบการประเมินตนเองอีกทางหนึ่ง	 น�าผลจากการประเมินไประบุไว้ในรายงาน

การพัฒนาคณุภาพกรศกึษาประจ�าปีต่อไป	การประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษาต้องครอบคลมุมาตรฐานการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัยที่ก�าหนดไว้	นอกเหนือจากนี้	สถานศึกษาอาจท�าการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยรวมจ�าแนกตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้	เพื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเป็นรายคน	เป็นการตรวจสอบและยืนยัน

คุณภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการโดยขอใช้แบบทดสอบจากองค์กรที่มีแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานดังนั้น									

	 	 	 สรุปได้ว่า	 การประเมินคุณภาพการศึกษา	 เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตาม

ระดับช่วงชั้นที่หลักสูตรก�าหนดด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน

	 	 7.	การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ�าปี

	 	 	 กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพ	 ซ่ึงการรายงานคุณภาพการ

ศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญของการประกันคุณภาพ	ซึ่งส�านักงานต่าง	ๆ	ได้ระบุ	ดังนี้

	 	 	 ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา	(2549	:	15)	ได้รายว่า	ในการจดัท�ารายงานการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาประจ�าปีของสถานศึกษาหรือที่เรียกสั้น	ๆ	 ว่า	 รายงานประจ�าปีนั้น	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน	(สพฐ.)	ได้ให้แนวทางไว้เป็นตัวอย่างในเอกสารชื่อ	“	แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ�า

ปีของสถานศึกษา	”	โดยเสนอแบ่งรายงานเป็น	4	บท	คือ	บทที่	1	สะท้อนสภาพทั่วไปของสถานศึกษา	บทที่	2	ระบุเป้า

หมายการพัฒนาของสถานศึกษา	 บทท่ี	 3	 ระบุความส�าเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาที่ก�าหนดไว้ในแผน

พัฒนาการศึกษา	บทที่	4	ระบุจุดเด่น-จุดด้อย	และความต้องการช่วยเหลือ	นอกจากนี้	ควรระบุหลักฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์

ของการประเมนิตามแผนพฒันา	คณุภาพสถานศกึษาไว้ด้วย	เมือ่จดัท�ารายงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ�าปีเสรจ็

เรียบร้อยแล้ว	สถานศึกษาส่งรายงานต่อส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดภายในเดือนพฤษภาคมของทุก	ๆ	ปี	และ

ส่งให้ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพสถานศึกษา	(สมศ.)	เฉพาะในปีทีเ่ข้ารบัการประเมินคุณภาพภายนอก	

ซึ่งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	จะน�ารายงานของสถานศึกษาทั้งหมดสังเคราะห์เป็นภาพรวมระดับเขตพื้นที่	 และเสนอ

ต่อส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเดอืนกรกฎาคมของทกุๆ	ปี	จากนัน้ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พ้ืนฐาน	จะได้น�ารายงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษามาสังเคราะห์เป็นภาพรวมระดับประเทศ	

น�าผลที่ได้มาก�าหนดเป็นนโยบาย	กลยุทธ์	และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป

สรุปได้ว่า	 การจัดท�ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ�าปีเป็นการแสดงผลการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษาในรอบปีภายในสถานศกึษาและเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกดั	และผู้ทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่สะท้อนถงึคุณภาพผูเ้รียน	

และศักยภาพสถานศึกษา	 โดยการแสดงหลักฐาน	 ข้อมูลที่เที่ยงตรง	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 	 8.	การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	

   (ส�านักทดสอบทางการศึกษา	 2554	 :	 29)	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง	 หมายถึง	 

ความยัง่ยนื	ของการด�าเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา	ทีม่กีารปรบัเปลีย่นในทาง
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ที่ดีขึ้นอย่างสม�่าเสมอ	มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพ	ภายในผลการตรวจสอบคุณภาพ	ผลประเมินอื่นๆที่เกี่ยวข้องมา

เป็นฐานวางแผน	พัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนา	 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น	 สถานศึกษาต้องยึด

คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 มาตรฐาน	การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยมีการก�าหนด

มาตรฐานการศกึษาของ	สถานศกึษาเอง	จดัระบบและโครงสร้างทีเ่หมาะสม	วางแผนและด�าเนนิงาน	ตามแผนด้วยจติส�านกึ

ที่ว่า	 “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติ	 ที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน	 การด�าเนินงานมี

ความก้าวหน้า	อย่างต่อเนื่อง	ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนทั้งสถานศึกษา”	

	 	 	 การท�าให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น	 สถานศึกษาควรค�านึงถึงส่ิงต่อ

ไปนี้	

	 	 	 	 1.	สร้างจิตส�านึก	การพัฒนาให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคน	ในสถานศึกษา	โดยถือว่า

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ	สถานศึกษาเป็นวัฒนธรรมการท�างานปกติของสถานศึกษา	

	 	 	 	 2.	ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษา	อย่างเด่นชัดเพื่อสร้าง

ความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษา	ร่วมกันจัดระบบและ	โครงสร้างที่เหมาะสม	วางแผนและด�าเนินงานตามแผนโดยเน้น

ระบบคุณภาพมีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 3.	 น�าผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมิน	 ตนเองหรือจากหน่วย

งานต้นสังกัดไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ	การศึกษา	โดยมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างชาญฉลาด

	 	 	 	 4.	พฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้	(Learning	Organization)	โดยครแูละ

บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องเป็นบุคคล	 แห่งการเรียนรู้	 กล่าวคือ	 รู้จักพัฒนาตนเอง	 ใฝ่เรียนรู้	 มีการแลกเปล่ียน 

เรยีนรู้	และแบ่งปันความรูต้ลอดเวลา	เกดิทมีผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งต่าง	ๆ 	อย่างหลากหลาย	จนได้รบัการยอมรบัจากผูเ้กีย่วข้อง	

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรอื่น	ๆ	มีนวัตกรรมใหม่	ๆ	ที่สถานศึกษาจัดท�าขึ้น

บทสรุป

	 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษามีความส�าคัญยิ่ง	 คุณภาพการ

จัดการศึกษาเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจ	สถานศึกษาจ�าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่า	มีความสามารถในการ

จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม(ดี)	มีความรู้(เก่ง)	และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	

	 ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาจะท�าให้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมโีอกาสได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการและการ

พัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอน	ตั้งแต่การก�าหนดเป้าหมาย	การวางแผน	การท�าตามแผนการประเมินผล	และการน�าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงาน	นอกจากน้ีการประกันคุณภาพการศึกษายังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี	้

ผูเ้รียนและผูป้กครองมหีลกัประกนัและความมัน่ใจว่าสถานศกึษาจะจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด	

ครไูด้ท�างานอย่างมอือาชพีได้ท�างานทีเ่ป็นระบบทีด่	ีมปีระสทิธภิาพ	มคีวามรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได้	และเน้นวฒันธรรม

คุณภาพ	ได้พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน	ผู้บริหารได้ใช้ภาวะผู้น�า	

และความรู้ความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ	และมีความโปร่งใส	เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ	เป็น

ที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผู้ปกครองและชุมชน	 ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม	หน่วยงานทีก่�ากบัดแูลได้สถานศกึษาทีมี่คณุภาพและศกัยภาพในการพฒันาตนเอง	ซึง่จะช่วยแบ่งเบา

ภาระในการก�ากบัดแูลสถานศกึษา	และก่อให้เกดิความมัน่ใจในคณุภาพทางการศกึษา และคณุภาพของสถานศกึษา 
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เกมทางการศึกษา 

Game for Education

ราตรี	สุภาเฮือง1,	สนิท	ตีเมืองซ้าย2

Ratree	Supahuang1,	Sanit	Teemuangchai2

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   

	 การใช้เกมเพื่อการศึกษาได้รับการพัฒนา	 ขึ้นใน	 John	 Hopkins	 University	 ชื่อ	 Academic	 Games	

Programโครงการนี้น�าโดยนักสังคมวิทยา	ชื่อ	James	S.	Coleman	ในช่วงปี	1966-1973	ได้พัฒนาเกมขึ้นเพื่อใช้ควบคู่

กับการเรียนการสอน	เช่น	เกม	Life	Career,	Democracy,Generation	Gap	และ	Ghetto	

	 ประมาณ	 30	 กว่าปีมาแล้วเม่ือเริ่มมีคอมพิวเตอร์เกมนักเรียนของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่มีประสบการณ์

เล่นเกมมาก่อนสามารถใช้อาวธุกบัเครือ่งบนิรบได้ดกีว่านักเรยีนทีไ่ม่มปีระสบการณ์เล่นเกมมาก่อน	เพราะการใช้	Joystick	

ในการเล่นเกมนั้นสอดคล้องกับการใช้คันบังคับกับเครื่องบินรบ	การกะระยะการเคลื่อนที่ของ	Cursor	หรือตัวชี้ต�าแหน่ง

บนหน้าจออย่างรวดเรว็เป็นความเป็นความตายของนกับนิรบ	นกัเรยีนทีม่ปีระสบการณ์เล่นคอมพวิเตอร์เกมมาก่อนจะมี

สมรรถนะบินเครื่องบินรบและใช้อาวุธสูงกว่าผู้ไม่มีประสบการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มาก่อน	

	 บคุคลหนึง่ในช่วงปี	ค.ศ.1950-1960	นีท้ีท่�าให้เกดิพฒันาทางด้านเกมและการสร้างสถานการณ์จ�าลองในห้องเรยีน

ขึ้น	ได้แก่	Clark	C.	Abt.	เขาเป็นวิศวกรได้สร้างเกมจ�าลองสถานการณ์ตลอดจนปัญหาของการรบในสนามรบ	ซึ่งปัญหา

ต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องเริม่ซบัซ้อนมากขึน้อนัเกีย่วเนือ่งกับสงครามไม่เฉพาะด้านการใช้ก�าลังทหารเท่านัน้	แต่ยงัรวมเอาปัญหา

ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	 โดยแสดงผลของการใช้ก�าลังทหารที่จะกระทบต่อปัญหาต่าง	ๆ	ท�าให้เกมการสร้าง

สถานการณ์จ�าลองมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์และพฤติกรรมมนุษย์มากขึ้นต่อมา	Abt	ได้กลับไปศึกษาต่อ	Ph.D.	ที่	MIT	

และต่อมาได้ตั้งบริษัทของตนเองชื่อ	Abt.Associates	ในปี	1965ในระยะเวลาอีก	2-3	ปี	ต่อ	Abt.	Association	ได้กลาย

เป็นบริษัทผูน้�าทางด้านการใช้เกมในชัน้เรยีน	เกมนีไ้ด้รบัความนยิมแพร่หลาย	ได้แก่	Pollution,	Neighborhood,	Empire,	

Manchester,	Colony,	และ	Caribou	HuntingGame	การใช้เกมเพื่อการจ�าลองสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เล่นเพื่อให้เกิด

ความรูท้ี	่AbtAssociation	ท�าขึน้ได้รบัความสนใจจากนกัการศกึษามาก	ทัง้น้ีสอดคล้องกบักลวธีิของการสอน	และทฤษฎี

การสอนของ	Jerome	Bruner	และ	John	Dewey	ซึ่งให้ความส�าคัญของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการเรียน

	(กฤษมันต์	วัฒนาณรงค์,	2555)

												ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคข้อมูลข่าวสาร	ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี	เศรษฐกิจสังคม	

ท�าให้	องค์กรและหน่วยงานต่างๆ	พัฒนาและปรับตัวให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง	เราสามารถน�าทุกสิ่งทุกอย่างรอบ

ตวัผูเ้รยีนมาใช้เป็นสือ่การเรยีนรูไ้ด้	เทคโนโลยปีระเภทเกมมกีารพฒันาไปอย่างรวดเรว็	มรีปูแบบทีห่ลากหลาย	เทคโนโลยี

เกมผสมผสานความเสมือนจริง	หรือ	จินตนาการ	จากการพบเห็นจากสื่อต่างๆ	เทคโนโลยีประเภทเกมได้พัฒนาและเป็น

1นักศึกษาปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2Ph.D.	(Instructional	Design	and	Development)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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การสอนโดยใช้เกม

	 จากความพยายามคิดค้นหารูปแบบวิธีการสอนใหม่	ๆ	สื่อการสอนใหม่	ๆ	เพื่อน�ามาปิดช่องโหว่ของข้อจ�ากัดของ

การเรยีนรู,้	การรบัรูข้องผูเ้รยีน,	แรงจงูใจของผูเ้รยีน,	ความอยากรูอ้ยากเหน็ของผูเ้รยีนปัญหาทีม่กัจะพบได้ในผูเ้รยีนส่วน

ใหญ่ก็คือรู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือไม่สนุกต้องอ่านหนังสือจ�านวนมากไม่อยากเรียนมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจ

มากกว่าซึง่ปัญหาทัง้หลายเหล่านีเ้ป็นความท้าทายส�าหรบัผูที้ม่อีาชพีเกีย่วข้องกบัการสอนและการพฒันามนษุย์ทีต้่องให้

ความส�าคัญกับการสอนเพิ่มข้ึนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการสอนเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนของตนมีผลงานวิจัย

เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซ่ึงผลออกมาว่าการเรียนการสอนที่ได้ผลคือต้องเรียนแล้วต้องได้ความรู้พร้อมกับได้

รับความสนุกสนานไปด้วยผลการวิจัยเหล่าน้ีท�าให้นักคิดหลายท่านเสนอแนวคิดในการดัดแปลงการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับผู้เรียนซ่ึงเป็นท่ีมาของค�าศัพท์สมัยใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้เช่น	 Edutainment	 เป็นค�าศัพท์ที่มาจาก	

Education	 บวกกับ	 Entertainment	 ความหมายก็คือการศึกษาท่ีมาพร้อมกับความบันเทิงและอีกศัพท์หน่ึงที่ใช้แพร่

หลายเช่นกันคือ	Plern	เป็นค�าศัพท์ที่มาจาก	Play	บวกกับ	Lern	ความหมายก็คือเล่นและเรียนจะเห็นได้ว่าทิศทางของ

การเรยีนการสอนสมยัใหม่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิแล้วจากเน้นหนกัทีว่ชิาการเป็นเน้นให้ความส�าคญัไปทีผู่เ้รยีนเป็นหลกั

เน้นเข้าใจถงึความต้องการของผูเ้รยีนการสอนสมยัใหม่ก็จะเน้นไปทีกิ่จกรรมและสือ่ทีน่่าสนใจเป็นหลกัเน้นให้ผูเ้รยีนเข้าใจ

โดยการทดลองท�าด้วยตัวเอง	(Learning	by	Doing)	ในช่วงแรก	ๆ	ที่มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็น	Learning	

by	 Doing	 นั้นถูกน�ามาใช้ในการเรียนรู้ของเด็กจากการน�ามาปรับใช้กับการเรียนรู้ของเด็กผลที่ได้รับน่าพึงพอใจมาก	

Learning	by	Doing	สามารถท�าให้เด็กมีการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ 	ได้ดียิ่งขึ้นและ	Learning	by	Doing	ถูกน�ามาประยุกต์

ใช้กบัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ในเวลาต่อมานอกจากนัน้แล้วการพฒันาสือ่ต่าง	ๆ 	เพือ่ให้สอดรบักบัการเรยีนรูแ้บบ	Learning	

by	Doing	ยงัคงพฒันาไปเรือ่ย	ๆ 	พร้อม	ๆ 	กบัการพฒันาอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยซีึง่เกมคอมพวิเตอร์กเ็ข้ามามบีทบาท

และเป็นท่ีนิยมกันอย่างมากในส่วนของการสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มี

การออกแบบสื่อการเรียนรู้ใหม่โดยประยุกต์เอาเกมมาใช้กับการเรียนรู้โดยมีการจ�าลองสถานการณ์ต่าง	ๆ	เพื่อให้ผู้เรียน

ได้เล่นและเรียนรู้ไปพร้อม	ๆ	กัน

	 การเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นสื่อมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง	 มีความก้าวหน้าและ 
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การสอนโดยใช้เกม 
 จากความพยายามคิดค้นหารูปแบบวิธีการสอนใหม่ๆสื่อการสอนใหม่ๆเพ่ือน ามาปิดช่องโหว่ของ
ข้อจ ากัดของการเรียนรู้, การรับรู้ของผู้เรียน, แรงจูงใจของผู้เรียน, ความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนปัญหาที่
มักจะพบได้ในผู้เรียนส่วนใหญ่ก็คือรู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อไม่สนุกต้องอ่านหนังสือจ านวนมากไม่
อยากเรียนมีกิจกรรมอ่ืนที่น่าสนใจมากกว่าซึ่งปัญหาทั้งหลายเหล่านี้เป็นความท้าทายส าหรับผู้ที่มีอาชีพ
เกี่ยวข้องกับการสอนและการพัฒนามนุษย์ที่ต้องให้ความส าคัญกับการสอนเพ่ิมขึ้นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
เทคนิคการสอนเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนของตนมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งผลออกมาว่า
การเรียนการสอนที่ได้ผลคือต้องเรียนแล้วต้องได้ความรู้พร้อมกับได้รับความสนุกสนานไปด้วยผลการวิจัย
เหล่านี้ท าให้นักคิดหลายท่านเสนอแนวคิดในการดัดแปลงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนซึ่งเป็นที่มา
ของค าศัพท์สมัยใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้เช่น Edutainment เป็นค าศัพท์ที่มาจาก Education บวกกับ 
Entertainment ความหมายก็คือการศึกษาที่มาพร้อมกับความบันเทิงและอีกศัพท์หนึ่งที่ใช้แพร่หลายเช่นกัน
คือ Plern เป็นค าศัพท์ที่มาจาก Play บวกกับ Lern ความหมายก็คือเล่นและเรียนจะเห็นได้ว่าทิศทางของการ
เรียนการสอนสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วจากเน้นหนักที่วิชาการเป็นเน้นให้ความส าคัญไปที่ผู้เรียน
เป็นหลักเน้นเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียนการสอนสมัยใหม่ก็จะเน้นไปที่กิจกรรมและสื่อที่น่าสนใจเป็น
หลักเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจโดยการทดลองท าด้วยตัวเอง (Learning by Doing) ในช่วงแรกๆที่มีการปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเป็น Learning by Doing นั้นถูกน ามาใช้ในการเรียนรู้ของเด็กจากการน ามาปรับใช้กับการ
เรียนรู้ของเด็กผลที่ได้รับน่าพึงพอใจมาก Learning by Doing สามารถท าให้เด็กมีการพัฒนาในด้านต่างๆได้ดี
ยิ่งขึ้นและ Learning by Doing ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในเวลาต่อมานอกจากนั้นแล้วการ
พัฒนาสื่อต่างๆเพ่ือให้สอดรับกับการเรียนรู้แบบLearning by Doing ยังคงพัฒนาไปเรื่อยๆพร้อมๆกับการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีซึ่งเกมคอมพิวเตอร์ก็เข้ามามีบทบาทและเป็นที่นิยมกันอย่างมากในส่วนของ
การสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการออกแบบสื่อกา รเรียนรู้
ใหม่โดยประยุกต์เอาเกมมาใช้กับการเรียนรู้โดยมีการจ าลองสถานการณ์ต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนได้เล่นและเรียนรู้ไป
พร้อมๆกัน 
 การเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นสื่อมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้า

และพัฒนาตนเอง สามารถคิดได้อย่างเป็นเหตุเป็น
ผล ท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
รวมท้ังช่วยลดความตึงเคียดจากการเรียน ซึ่ง
รูปแบบของเกมมีสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้ผู้เล่นเกิดความ
ท้าทาย มีการแข่งขัน  มี เป้าหมาย สามารถ
เพ่ิมพูนทักษะในด้านต่างๆ เช่น การเสริมสร้าง
ความสามารถในการจดจ า การเสริมสร้างการคิด

พัฒนาตนเอง	สามารถคิดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล	ท�าให้ผู้เรียนเกิด

ความสนใจในการเรียน	 รวมทั้งช่วยลดความตึงเคียดจากการเรียน	

ซึ่งรูปแบบของเกมมีสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้ผู้เล่นเกิดความท้าทาย	มีการ

แข่งขัน	 มีเป้าหมาย	 สามารถเพิ่มพูนทักษะในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 

การเสริมสร้างความสามารถในการจดจ�า	 การเสริมสร้างการคิด	 

เชิงเหตุผล	 ซึ่งท�าให้ผู้เล่นเกมสามารถเรียนรู้กลวิธีการแก้ไขปัญหา

เชิงกลยุทธ์จากเกมได้
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	 ดังนั้นจะเห็นว่า	 “เกมการศึกษา”	 เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและปัจจุบันมีการสร้างเกมเพื่อการศึกษา 

มากขึ้น	ซึ่งมีลักษณะคล้าย	ๆ	กันคือ	การน�าเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียน	เรียนน�าเข้าไปแทรกในเกมต่างๆ	แล้วให้ผู้เรียนได้

เล่นเกมโดยเชือ่ว่าความรูห้รือเนือ้หานัน้จะส่งผ่านไปยงั	ผูเ้รยีนได้	จนผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูไ้ด้ในทีสุ่ด	โดยใช้เกมทีม่รีปูแบบ

เดยีวกนัใช้สอนเนือ้หาทีต่่างกนัเพือ่ความง่ายในการ	สร้างและสะดวก	จากข้อมลูดงักล่าวจะเหน็ว่าอกีหนึง่นวัตกรรมส�าหรบั

การศกึษา	ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านในการน�านวตักรรมนีไ้ปประยกุต์ใช้กบัเนือ้หาการสอน	ซึง่อย่าลมืว่าต้องสอดคล้อง		

เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ	และที่ส�าคัญท�าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกไปพร้อมกับเกิดการเรียนรู้ได้จริง	ๆ

	 ปัจจุบันมีนักวิชาการนิยามเกมทางการศึกษาไว้ซึ่งสามารถจ�าแนกเกมทางการศึกษาได้ดังนี้

	 	 1.	 เกมเพื่อการศึกษา	 (Education	 Game)	 เป็นเกมที่วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความรู้และความเพลิดเพลิน	

ปัจจุบันเกมประเภทนี้มีผู้สร้างเกมได้สร้างออกมาหลากหลายวิชาช่วยให้ผู้เรียนไม่เบื่อการเรียน	ท�าให้อยากศึกษาในวิชา

นั้น	ๆ			

	 	 2.เกมช่วยสอน	 (Instructional	 Game)	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งเน้นความรู้ความ

สนุกสนานมีการแข่งขันที่ท้าทายกับความสามารถผู้เรียนเป็นแนวคิดที่ต้องการท�าให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกตามแนวคิด	

Learning	is	fun.	โดยการสร้างบรรยากาศการเรยีนรูท้ีส่นกุสนานเพลิดเพลินให้เกดิขึน้เพือ่จงูใจให้ผู้เรยีนให้เกดิความรูสึ้ก

ที่อยากจะเรียน		การใช้เกมช่วยสอนสามารถใช้ส�าหรับการเรียนรู้ความรู้ใหม่หรือเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนก็ได้รวมทั้ง

สามารถสอนทดแทนครใูนบางเรือ่งได้ด้วยจะเป็นการเรยีนรูจ้ากความเพลิดเพลินเหมาะส�าหรบัผู้เรยีนทีม่รีะยะเวลาความ

สนในที่สั้น

	 	 3.	การเรยีนรูผ่้านเกม	(Game	base	Learning)	สือ่ในการเรยีนรูร้ปูแบบหนึง่ซึง่ถกูออกแบบมาเพือ่ให้มคีวาม

สนุกสนานไปพร้อม	ๆ	กับการได้รับความรู้โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้น	ๆ	เอาไว้ในเกมส์และให้ผู้เรียน

ลงมือเล่นเกมส์โดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่าง	ๆ	ของหลักสูตรนั้นผ่านการเล่นเกมส์นั้นนั่นเอง	(สกุล  สุขศิริ, 2550)

3 
 

เชิงเหตุผล ซึ่งท าให้ผู้เล่นเกมสามารถเรียนรู้กลวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์จากเกมได้  
ดังนั้นจะเห็นว่า “เกมการศึกษา” เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและปัจจุบันมีการสร้างเกมเพ่ือ

การศึกษามากขึ้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันคือ การน าเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียน เรียนน าเข้าไปแทรกในเกม
ต่างๆ แล้วให้ผู้เรียนได้เล่นเกมโดยเชื่อว่าความรู้หรือเนื้อหานั้นจะส่งผ่านไปยัง ผู้เรียนได้ จนผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ในที่สุด โดยใช้เกมที่มีรูปแบบเดียวกันใช้สอนเนื้อหาที่ต่างกันเพ่ือความง่ายในการ สร้างและสะดวก  
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าอีกหนึ่งนวัตกรรมส าหรับการศึกษา ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการน า
นวัตกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาการสอน  ซึ่งอย่าลืมว่าต้องสอดคล้อง  เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ต้องการ และท่ีส าคัญท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกไปพร้อมกับเกิดการเรียนรู้ได้จริงๆ 

ปัจจุบันมีนักวิชาการนิยามเกมทางการศึกษาไว้ซ่ึงสามารถจ าแนกเกมทางการศึกษาได้ดังนี้ 
 1. เกมเพ่ือการศึกษา (Education Game) เป็นเกมที่วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความรู้และความ
เพลิดเพลิน ปัจจุบันเกมประเภทนี้มีผู้สร้างเกมได้สร้างออกมาหลากหลายวิชาช่วยให้ผู้เรียนไม่เบื่อการเรียน ท า
ให้อยากศึกษาในวิชานั้นๆ  
 2.เกมช่วยสอน (Instructional Game)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งเน้นความรู้ความ
สนุกสนานมีการแข่งขันท่ีท้าทายกับความสามารถผู้เรียนเป็นแนวคิดท่ีต้องการท าให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกตาม
แนวคิด Learning is fun. โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานเพลิดเพลินให้เกิดขึ้นเพ่ือจูงใจให้
ผู้เรียนให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะเรียน  การใช้เกมช่วยสอนสามารถใช้ส าหรับการเรียนรู้ความรู้ใหม่หรือเสริม
การเรียนรู้ในห้องเรียนก็ได้รวมท้ังสามารถสอนทดแทนครูในบางเรื่องได้ด้วยจะเป็นการเรียนรู้จากความ
เพลิดเพลินเหมาะส าหรับผู้เรียนที่มีระยะเวลาความสนในที่สั้น 
 3. การเรียนรู้ผ่านเกม (Game base Learning) สื่อในการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
มีความสนุกสนานไปพร้อมๆกับการได้รับความรู้โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆเอาไว้ในเกมส์
และให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมส์โดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่างๆของหลักสูตรนั้นผ่านการเล่นเกมส์นั้นนั่นเอง  

(สกุล  สุขศิริ, 2550)ปัจจุบันการเรียนการสอนที่น า
เทคโนโลยีประเภทเกม (Game-Based Learning 
) มาใช้ในการเรียนการสอนในต่างประเทศนั้นไม่ใช่
เรื่องใหม่ แต่ส าหรับในเมืองไทย การน าเทคโนโลยี
ประเภทเกม(Game-Based Learning) มาใช้ในการ
เ รี ยนก ารสอน  ก า ลั ง ได้ รั บคว ามสน ใ จอย่ า ง
กว้างขวาง  เช่น การเรียนผ่านเกม (Game-Based 
Learning) ที่ไปด้วยกันกับอุปกรณ์ และเทคโนโลยี

การสอนใหม่ รวมทั้ง การใช้สื่อใหม่รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาการในด้าน  e-Learning เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย แปลกใหม่ กระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน 
 

ปัจจบุนัการเรยีนการสอนทีน่�าเทคโนโลยปีระเภทเกม	(Game-
Based	Learning)	มาใช้ในการเรยีนการสอนในต่างประเทศนัน้
ไม่ใช่เรือ่งใหม่	แต่ส�าหรบัในเมอืงไทย	การน�าเทคโนโลยปีระเภท
เกม(Game-Based	Learning)	มาใช้ในการเรยีนการสอน	ก�าลัง
ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง	 	 เช่น	 การเรียนผ่านเกม	
(Game-Based	 Learning)	 ที่ไปด้วยกันกับอุปกรณ์	 และ
เทคโนโลยีการสอนใหม่	 รวมทั้ง	 การใช้สื่อใหม่รูปแบบต่าง	 ๆ	
เพื่อให้การพัฒนาการในด้าน	 e-Learning	 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ	ส่งผลต่อการพฒันาการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพ	
ทันสมัย	แปลกใหม่	กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

 สรุปได้ว่าประเภทของเกมที่ใช้ในการเรียนการสอนนั้นจะมีลักษณะโดยรวมคือมีการสร้างความคิดรวบยอดที่
สอดคล้องกบัเนือ้หาของบทเรยีนมจีดุมุง่หมายทีแ่น่นอนมกีฏเกณฑ์และกตกิาการเล่นโดยสร้างให้เกิดการเรยีนรูใ้นส่ิงใหม่ๆ
เพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้และสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
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ประโยชน์ของเกมทางการศึกษา

	 การน�าเกมมาใช้ในการเรยีนการสอนเป็นวธิหีนึง่ทีจ่ะช่วยให้การสอนมคีวามน่าสนใจมากขึน้	ซึง่ได้มผู้ีให้ข้อคิดเหน็

เกี่ยวกับประโยชน์ของการน�าเกมมาใช้ในการเรียนการสอนโดยทั่วไปดังนี้

	 (วิไลลักษณ์	 ยะมัง,	 2550)	 กล่าวว่าการให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้โดยเกมประกอบการเรียนการสอนว่าจะท�าให ้

เกิดประโยชน์หลายประการ	ดังนี้

	 	 1.	เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะต่าง	ๆ	ตามเนื้อหา

	 	 2.	ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และจดจ�าสิ่งต่าง	ๆ	ได้รวดเร็วและแม่นย�ามากขึ้น

	 	 3.	ครูสามารถใช้เกมส่งเสรมิการเรยีนการสอน		โดยน�าเกมมาสอดแทรกน�าเข้าสูบ่ทเรยีนหรอืช่วยในการทบทวน

บทเรยีน	เป็นการสร้างบรรยากาศของการเรยีนการสอนให้สนกุสนาน		ผ่อนคลายความเครยีดจากบทเรยีน		ช่วยให้ผู้เรยีน

สนใจต่อในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

	 	 4.	เกมท�าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

	 	 5.	เกมเป็นสือ่ทีช่่วยส่งเสรมิให้ผูเ้ล่นมคีวามสามารถหลาย	ๆ 	ด้าน		ช่วยให้ผู้เล่นประสบผลสมัฤทธิไ์ด้กว้างขวาง

	 	 6.	 เกมจะส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจ	 การสื่อมนุษยสัมพันธ์ของผู้เล่นได้มากและช่วยพัฒนา 

ความคิดสร้างสรรค์

	 	 7.	เกมส่วนใหญ่จะใช้พืน้ฐานวชิาการหลาย	ๆ 	ด้าน		ท�าให้ผูเ้ล่นต้องรูจั้กบรูณาความรูแ้ละทกัษะหลาย	ๆ 	ด้าน	

เข้าด้วยกัน

 	 8.	 เพื่อปลูกฝังความมีน�้าใจนักกีฬา	 รู้แพ้	 รู้ชนะ	 มีระเบียบวินัย	 สร้างเสริมคุณลักษณะการเป็นผู้น�า	 ผู้ตาม 

ที่ดี

ข้อจ�ากัดของเกมทางการศึกษา

	 การน�าเกมการสอนมาใช้ในการเรียนการสอนคือเพื่อสนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลยังมีข้อจ�ากัดบาง

ประการที่ท�าให้การใช้เกมเพื่อการศึกษาไม่บรรลุจุดประสงค์เท่าที่ควรได้แก่

	 	 1.	 นักเรียนต้องมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์พอสมควรจึงจะสามารถท�าให้การเรียนการสอนด้วยเกมเพื่อ 

การศึกษาบรรลุไปด้วยดี

	 	 2.	 เกี่ยวกับแสงของจอภาพท�าให้ประสิทธิภาพทางสายตาส�าหรับนักเรียนที่ไม่เคยซินกับการมองจอภาพ 

นาน	ๆ	อาจท�าให้นักเรียนมีอาการเบลอไม่เข้าใจได้

  3.	คณุสมบตัขิองเครือ่งคอมพิวเตอรไม่ทนัสมยัหรอืไม่ครบองค์ประกอบเช่นจอภาพขาวด�าไม่มกีาร์ดเสยีงไม่มี
เครื่อง	CD-ROM	หรือที่เป็นรุ่นเก่าอาจไม่สามารถใช้กับเกมที่สร้างขึ้นในยุคปัจจุบันได้
	 	 4.	ผูส้อนไม่มคีวามสามารถในการใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ไม่สามารถใช้เกมเพือ่การศกึษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
นอกจากนั้นยังไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นขณะการสอนเช่นโปรแกรมมีปัญหาหรือเครื่องคอมพิวเตอร์มี
ปัญหาเป็นต้น
	 	 5.	ความแตกต่างและปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้	softwe	ท�าให้ไม่สามารถใช้กับเกมที่จะใช้สอนได้
	 	 6.	การใช้สภาพแวดล้อมการท�างานบนวนิโดวส์เสียงและภาพจะถกูเกบ็ไว้ในรปูของ	Files	การก�าหนดเส้นทาง
ที่ถูกต้องและสมบูรณ์จะท�าให้การใช้มีประสิทธิภาพซึ่งหากน�าไปใช้กับเครื่องอื่นแล้วอาจไม่สามารถใช้เกมเพื่อการศึกษา

ได้สมบูรณ์
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 7. เกมมีขนาดใหญ่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับ File เช่นจากไวรัสแรงดันไฟฟ้าหน่วยความจ�าน้อยท�าให้การใช้เกิด

ปัญหาได้
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การบูรณาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย

วิลาวัลย์		คัดทะจันทร์*

Wilawan		Khattachan

	 ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศ	 ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ�าต้องท�า

เป็นกระบวนการต่อเนือ่งตลอดชวีติตัง้แต่อยูใ่นครรภ์มารดาไปจนถงึวยัชรา	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงปฐมวยั	คอืช่วงแรก

เกดิถงึหกขวบนัน้เป็นช่วงเวลาทีส่�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบัการพฒันาชวีติของเดก็	สมองของเดก็พฒันาอย่างรวดเรว็	รากฐาน

ของเครือข่ายสมองและวิถีเซลล์ประสาทต่าง	ๆ	จะเกิดขึ้นภายในช่วง	6	ปีแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาทองของเด็กที่มีการพัฒนา

ทางการรับรู	้ภาษา	สงัคม	อารมณ์และกล้ามเนือ้เป็นไปอย่างรวดเรว็		การพฒันาคุณภาพชวีติทีส่�าคัญจงึจ�าเป็นต้องให้การ

ดแูลเดก็	6	ปีแรกของชวีติเพือ่เป็นภมูคิุม้กันความเสีย่งในการด�าเนนิชวีติทัง้ปัจจุบนัและอนาคต	ถอืเป็นการลงทนุด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างคุ้มค่าท่ีสุด	 ดังท่ี	 เจมส์	 เจ.	 เฮกแมน	 นักเศรษฐศาสตร์ผู้พิชิตรางวัลโนเบลได้คิดค�านวณ	 

"เส้นโค้งเฮกแมน”	 ซึ่งเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นว่า	 การลงทุนทางด้านการศึกษาและการฝึกอบรมที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด	

คือ	การเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยหรือในช่วงแรกเกิดถึงอายุสามปี	(องค์การยูนิเซฟ	ประเทศไทย,	2559)

	 สภาพสงัคมปัจจบุนัมคีวามเปลีย่นแปลงในทกุ	ๆ 	ด้านอย่างรวดเรว็		รวมไปถงึความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีท่�าให้

การสื่อสารเกิดขึ้นและถูกส่งต่ออย่างรวดเร็ว	การเตรียมความพร้อมเด็กให้มีคุณภาพ	จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ส�าหรับการด�าเนินชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม	 เพื่อให้เด็กมีภุมิคุ้มกันกับการเผชิญกับสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบ

ที่ไม่เหมาะสมต่าง	 ๆ	 รอบตัว	 รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณ	สามารถดูแลตัวเองได	้ 

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 และไม่เป็นภาระต่อสังคมและประเทศชาติ	 ดังวิสัยทัศน์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	

พุทธศักราช	 2560	 ที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย	 อารมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญาอย่างมี

คุณภาพและต่อเนื่อง	ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย	มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ

ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นคนดี	 มีวินัย	 และส�านึกความเป็นไทย	 โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา	

พ่อแม่	ครอบครัว	ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2560)		ครู	พ่อแม่และบุคคลที่

เกี่ยวข้องจึงมีความส�าคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน	 หรือพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก	 โดยการร่วมมือกันจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นบุคคลที่มีทักษะชีวิต	ใช้ชีวิตอย่างมีสติ	ตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน		

	 การพัฒนาทักษะชีวิต	เป็นการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านความสามารถที่แสดงจากภายใน	ได้แก่	ความ

สามารถในการจัดการกับปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นกับตนเอง	และระหว่างตนเองกับผู้อื่น	เช่น	การตัดสินใจ	การแก้ปัญหา	

การจัดการกับความขัดแย้ง	 การจัดการกับความรู้สึกตนเอง	 การควบคุมตนเอง	 การสร้างสัมพันธภาพ	 การปรับตัว		 

รวมไปถึงเด็กทุกคนควรได้รับการฝึกฝนทักษะความช�านาญต่าง	 ๆ	 ที่เสริมให้ด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข	 สนุกสนาน

เพลดิเพลิน	เช่น		การเล่นเกม	การขับร้อง	การเล่นดนตร	ีการแสดงนาฏศลิป์	การสร้างงานศลิปะ	การเล่นกฬีา	การประดิษฐ์	

การประกอบอาหาร	การออกแบบ	ตลอดจนการเรยีนการท�างานร่วมกับผูอ้ืน่	การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาหรือเสรมิ

*อาจารย์ประจ�าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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สร้างให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดปลอดภัยในสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลง	 และเตรียมพร้อมส�าหรับปรับตัว
ในการด�าเนินชีวิตในอนาคตจึงเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญครูผู้สอน	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2555)

ความหมายของทักษะชีวิต
	 องค์การอนามัยโลก	ให้ความหมายของทักษะชีวิตว่า		“หมายถึงความสามารถส�าหรับพฤติกรรมการปรับตัวและ
พฤติกรรมเชิงบวกที่ช่วยให้แต่ละคนสามารถจัดการกับความต้องการและความท้าทายในชีวิตประจ�าวันอย่างมี
ประสิทธิภาพ”	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	ม.ป.ป.)		
	 องค์การอนามัยโลก	(1999)		ให้ความหมายของทกัษะชวีติว่า	หมายถึง	การจดัการกบัความขดัแย้ง,	การแก้ปัญหา,	
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น,	 การร่วมมือ,	 การตระหนักรู้ในตนเอง,	 ความคิดสร้างสรรค์,	 การตัดสินใจ,	 
การคิดวิเคราะห์,	 การจัดการกับความเครียด,	 การเจรจาต่อรอง,	 การปลูกฝังค่านิยมที่ชัดเจน,	 การต่อต้านจากการถูก
กดดัน,	 การจัดการกับความไม่พึงพอใจ,	 การวางแผนล่วงหน้า,	 การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น,	 การจัดการกับอารมณ์,	 
การยืนยันในความคิดตนเอง,	การฟังอย่างตั้งใจ,	การเคารพผู้อื่น,	ความอดทน,	ความไว้วางใจ,	การแบ่งปัน,	ความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น,	ทักษะการเข้าสังคมและการนับถือตนเอง	
	 	 ยเูนสโก	(2004)	ได้ระบวุ่าเกีย่วกบัทกัษะชวิีตไว้ว่า	ทกัษะชวีติหมายถงึ	2	เป้าหมายจาก	6	เป้าหมายของกรอบ
ปฏิบัติการดาการ์	:	เป้าหมาย	3	เน้นในเรื่องความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียน	และเป้าหมาย	6	เน้นเรื่องการประเมิน
ผลการเรียนรู้ทักษะชีวิต	 นอกจากนี้กรอบปฏิบัติการดาการ์ได้ระบุกรอบการพัฒนาทักษะชีวิตในการเสริมสร้างความรู	้ 
ค่านิยม	 ทัศนคติและทักษะผ่านหลักส�าคัญ	 4	 ประการ	 คือ	 เด็กและผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับโอกาสในเรียนรู้ที่จะรู	้
(Learning	to	know)	เรียนรู้ที่จะท�า	(Learning	to	do)	เรียนรู้ที่จะเป็น	(Learning	to	be)	และเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน
(Learning	to	live	together)
	 องค์การยนูเิซฟระบวุ่า	ประเทศไทยการเรยีนรูท้กัษะชวีติ	ประกอบไปด้วยการพฒันาทกัษะทางการรูคิ้ดทางสังคม
และทางอารมณ์ที่จ�าเป็น	ซึ่งเด็กและเยาวชนจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้าและด�ารงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์และสมประสงค์	
ซึ่งทักษะเหล่านี้มีส่วนช่วยสนับสนุนผลการเรียนรู้	ทักษะทางการรู้คิดเป็นทักษะที่ใช้ส�าหรับวิเคราะห์และใช้ข้อมูล	ทักษะ
ทางอารมณ์จะใช้ส�าหรบัการพฒันาความสามารถส่วนบคุคล	และการควบคมุตนเอง	และทกัษะทางสงัคม	ครอบคลมุการ
สื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	ม.ป.ป.)
	 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ให้ค�าจ�ากดัความของค�าว่า	“ทกัษะชวิีต”	(Life	Skills)		ไว้ว่า	ทกัษะ
ชีวิต	 หมายถึง	 “ความสามารถของบุคคลท่ีจะจัดการกับปัญหาต่าง	 ๆ	 รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน	 และเตรียมพร้อม
ส�าหรับการปรับตัวในอนาคต”	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	ม.ป.ป.)
	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 ได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้	 และมีสมรรถนะส�าคัญ	 5	 ประการ	 คือ	 ความสามารถในการสื่อสาร	 ความสามารถในการคิด	 
ความสามารถในการแก้ปัญหา	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	โดยได้ให้ความ
หมายของความสามารถในการใช้ทกัษะชวีติไว้ว่า	“เป็นความสามารถในการน�ากระบวนการต่าง	ๆ 	ไปใช้ในการด�าเนนิชวีติ
ประจ�าวัน	การเรียนรูด้้วยตนเอง	การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	การท�างานและการอยูร่่วมกนัในสังคมด้วยการสร้างความสัมพนัธ์
อันดีระหว่างบุคคล	การจัดการกับปัญหาและความขัดแย้งต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม	การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล ้อม	 การรู ้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ ไม ่พึงประสงค ์ที่ส ่งผลต ่อตนเองและผู ้อื่น”	 
(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2555)
	 มูลนิธิเยาวชนนานาชาติ	 (The	 International	 Youth	 Foundation,	 2014)	 ได้ให้ค�านิยามทักษะชีวิตไว้ว่า	 
เป็นชุดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะและความสามารถด้านปัญญาและทักษะและความสามารถด้านพฤติกรรม	 
การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น	 ทัศนคติและความรู้	 ซ่ึงเด็กสามารถพัฒนาและคงไว้ตลอดช่วงชีวิตของเด็ก	 ทักษะชีวิตช่วยส่ง
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เสริมให้เด็กมีชีวิตที่มีความสุขและช่วยพัฒนาให้เป็นสมาชิกที่มีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน	
ทักษะชีวิต		หมายถึง		ความสามารถขั้นพื้นฐานของเด็กวัยแรกเกิด	-	6	ปี	ในการปรับตัวและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชีวิตประจ�าวันและเตรียมพร้อมเพื่อการปรับตัวในอนาคต	(พัชรี	ผลโยธิน,	2558)
	 ดังนั้น	 ทักษะชีวิตจึงหมายถึง	 ความสามารถในการปรับตัวและการจัดการชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น 
ในสังคมอย่างเหมาะสมทั้งในสภาพปัจจุบันและเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของทักษะชีวิต
	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2555)		จ�าแนกทักษะชีวิตไว้เป็น	2	กลุ่ม		คือ
	 	 1.	ทักษะชีวิตทั่วไป	เป็นทักษะชีวิตพื้นฐานของผู้เรียนในการเผชิญปัญหาปกติในชีวิตประจ�าวัน	เช่น	
ความขัดแย้งทางความคิด	การทะเลาะกับเพื่อน	การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ	การวิพากษ์วิจารณ์	การจ�าแนกแยกแยะ
ข้อมูลข่าวสาร	การตัดสินใจเลือกกระท�าสิ่งต่าง	ๆ	การแก้ปัญหาในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	การคิดวางแผนในการด�ารง
ชีวิตประจ�าวัน	 ผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตทั่วไปจะเป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 ตัดสินใจ	 และแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม	ซึ่งทักษะส�าคัญที่เป็นทักษะพื้นฐานของการด�าเนินงาน	คือ	ทักษะการคิดและทักษะการสื่อสารที่สร้าง
ความเข้าใจและสร้างสมัพันธภาพกับผู้อืน่		ทักษะชีวิตทั่วไปจึงเป็นทักษะพื้นฐานทีเ่ชื่อมโยงการเรียนรู้ไปสู่ทักษะชีวิตองค์
ประกอบอื่น	ๆ
	 	 2.	ทักษะชีวิตเฉพาะเจาะจง		เป็นทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับใช้ในการเผชิญกับปัญหาในชีวิตที่เฉพาะเจาะจง	เช่น	
ปัญหาการปรับตัวในสภาวะวิกฤติ	 ปัญหาสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับผู้อื่น	 	 ผู้ที่มีทักษะชีวิตในการเผชิญปัญหาเฉพาะเจาะจง	 
มคีวามเข้มแขง็ทางจติใจจะช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาอปุสรรคไปสูค่วามส�าเรจ็ทีต้่องการ	สามารถปรบัตวัในสถานการณ์
วิกฤติไปได้โดยไม่เกิดผลกระทบตามมาหรือสามารถฟื้นตัวกลับมาด�าเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็ว
	 	 “ทกัษะชวีติ”	ทีจ่ะสร้างและพฒันาเป็นภมูคิุม้กนัชีวติให้แก่เดก็และเยาวชนในสภาพสังคมปัจจบุนัและเตรยีม
พร้อมส�าหรับอนาคต	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2560)		ดังนี้

4 
 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงทักษะส าคัญที่เป็นทักษะพ้ืนฐานของการด าเนินงาน คือ ทักษะการคิด
และทักษะการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  ทักษะชีวิตทั่วไปจึงเป็นทักษะพ้ืนฐานที่
เชื่อมโยงการเรียนรู้ไปสู่ทักษะชีวิตองค์ประกอบอ่ืนๆ 

2. ทักษะชีวิตเฉพาะเจาะจง  เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการเผชิญกับปัญหาในชีวิตที่ 
เฉพาะเจาะจง เช่น ปัญหาการปรับตัวในสภาวะวิกฤติ ปัญหาสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับผู้อื่น  ผู้ที่มีทักษะชีวิตในการ
เผชิญปัญหาเฉพาะเจาะจง มีความเข้มแข็งทางจิตใจจะช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคไปสู่ความส าเร็จที่
ต้องการ สามารถปรับตัวในสถานการณ์วิกฤติไปได้โดยไม่เกิดผลกระทบตามมาหรือสามารถฟ้ืนตัวกลับมาด าเนิน
ชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็ว 

“ทักษะชีวิต” ที่จะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและ
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560)  
ดังนี้ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น   
หมายถึง  การรู้ความถนัดความสามารถ      
รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความ
แตกต่างของแต่ละบคุคล รูจ้ักตนเองยอมรับ
เห็นคุณคา่และภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น  
มีเป้าหมายในชีวิต และมคีวามรบัผิดชอบต่อ
สังคม           

 

2.การคดิวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์   

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแกป้ัญหา
อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะ
ข้อมูลข่าวสารปัญหา และสถานการณ์
รอบตัว วิพากษ์วิจารณแ์ละประเมนิ
สถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตผุลและ
ข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตขุองปัญหา 
หาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆอยา่งสร้างสรรค์ 

3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด   
หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะ
อารมณ์ของบุคคล รูส้าเหตุของความเครยีด 
รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธี
ผ่อนคลาย หลีกเลี่ยง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ก่อให้เกดิอารมณ์ไม่พงึประสงค์
ไปในทางที่ดี 

 

4.การสร้างสัมพันธภาพที่ดีีกับผู้อื่น    
หมายถึง การเข้าใจมมุมอง อารมณ์
ความรูส้ึกของผู้อื่น  ใช้ภาษาพูดและภาษา
กายเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคดิของตนเอง 
รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของ
ผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ ใช้การสื่อสารที่สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมอืและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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	 เมื่อน�าองค์ประกอบข้างต้น	 มาจัดแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้	 3	 ด้าน	 (วนิดา	 ขาวมงคล	 เอกแสงศรี,	 2546)	 
ได้ดังนี้
	 	 1.	ด้านพุทธิพิสัย	(ด้านปัญญา	ความคิด)	ได้แก่	ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์	และความคิดสร้างสรรค์
	 	 2.	ด้านจิตพิสัย	(ด้านจิตใจ)	ได้แก่	ความตระหนักรู้ในตนและความเห็นใจผู้อื่น
	 	 3.	ด้านทักษะพิสัย	(ด้านการกระท�า)	ได้แก่	การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร	การตัดสินใจและการแก้ไข
ปัญหา	การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
	 องค์ประกอบของทกัษะชวีติในด้านความคดิ	นอกเหนอืจากความคิดวเิคราะห์วจิารณ์และความคดิสร้างสรรค์แล้ว	
นักการศกึษาได้เพิม่ลักษณะทางความคิดทีจ่�าเป็นส�าหรบัทกัษะชีวติ	เช่น	ความคิดเชงิเชือ่มโยง	ความคิดแบบโยนโิสมนสกิาร	
ความคิดแบบมีวิจารณญาณ	เป็นต้น	
	 การส่งเสรมิทกัษะชวีติของเดก็ปฐมวยัต้องได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรงหรอืสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในชวีติเพ่ือ
ให้เดก็เกดิความเข้าใจ	เชือ่มโยงกับประสบการณ์สร้างองค์ความรูข้องตนเอง	และพัฒนาความรูน้ัน้ให้เหมาะกบัสถานการณ์
ที่เผชิญจนสามารถน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้	(รุ่งลาวัลย์		ละอ�าคา,	2557)		
	 การพัฒนาทักษะชีวิตในโรงเรียนผ่านกิจกรรมทักษะชีวิตเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้ด้วยวิธีิการ
ส�าคัญ	2	วิธี	(ส�านักงานคณะกรรมการการศศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2559)	คือ	
	 	 1.	การเรียนรู้เองตามธรรมชาติ	 	ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์และการมีแบบอย่างที่ดี	แต่การเรียนรู้เอง
ตามธรรมชาติไม่มีทิศทางและเวลาที่แน่นอน	บางครั้งกว่าเด็กจะเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	ก็อาจช้าเกินไป
	 	 2.	การสร้างและพฒันาด้วยกระบวนการจดัการเรยีนรู	้	เป็นการเรยีนรูท้ีเ่ดก็ได้เรยีนรูร่้วมกนั	ผ่านกจิกรรมรปู
แบบต่างๆ	ผ่านการลงมอืปฏบิตั	ิ	ผ่านการร่วมคดิอภปิรายแสดงความคิดเห็น	และได้แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์
ระหว่างกนั		เดก็กจ็ะมโีอกาสได้สะท้อนความรูส้กึนกึคดิและเชือ่มโยงสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูสู้ว่ถิชีวีติของตนเอง	ท�าให้เดก็สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ของตัวเองขึ้นเพื่อน�ามาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตนเอง	
	 การพฒันาทกัษะชวีติเป็นการพฒันาความสามารถจากภายในของตวัผูเ้รยีน	เพือ่ให้มคีวามเข้มแขง็	ในการจดัการ
กับปัญหาที่อาจเผชิญในอนาคต	 และเป็นความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อให้อยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างเป็นสุข	 ดังนั้น	 การพัฒนาทักษะชีวิตต้องอาศัยระยะเวลาความถี่การจัดกิจกรรมและความต่อเนื่องในการพัฒนา	 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียน

ลักษณะกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน,	ม.ป.ป.)	มีดังนี้
	 1.	กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบความรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง	ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตในด้าน
การคิดวิเคราะห์การคิดตัดสินใจ	และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	เช่น	กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนแสดงความคิด
เหน็	วพิากษ์วจิารณ์ข่าวสาร	เหตกุารณ์สถานการณ์หรอืประสบการณ์ของผูเ้รยีน	และ	กจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนได้สบืค้น
หรอืศกึษาค้นคว้าคดิวเิคราะห์	สงัเคราะห์ความรูจ้ากสือ่ต่าง	ๆ 	และแหล่งเรยีนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน		ได้สะท้อน
ตนเองเชื่อมโยงกับชีวิตและการด�าเนินชีวิตในอนาคต
	 2.	กจิรรมทีผู่เ้รยีนได้ท�ากจิกรรมร่วมกนั	ได้ลงมอืกระท�ากจิกรรมลกัษณะต่าง	ๆ 	ได้ประยกุต์ใช้ความรู	้เช่น	กจิกรรม
ทัศนศึกษา	 กิจกรรมค่าย	 กิจกรรมวันส�าคัญ	 กิจกรรมชมรม	 กิจกรรมโครงงาน	 กิจกรรมอาสา	 เป็นต้น	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	 
เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จะท�าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะชีวิต		ดังนี้
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 	 2.1	ได้เสริมสร้างสัมพันธภาพและใช้ทักษะการสื่อสาร	ได้ฝึกการจัดการอารมณ์และความเครียดของตนเอง
	 	 2.2	 ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 ท�าให้เข้าใจผู้อื่น	 น�าไปสู่การยอมรับความคิดเห็น	 ผู้อื่น	 รู้จักไตร่ตรอง	
ท�าความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง	ท�าให้เข้าใจตนเองและเห็นใจผู้อื่น
	 	 2.3	ได้รบัการยอมรบัจากกลุม่	ได้แสดงออกด้านความคดิ	การพดู	และการท�างานมคีวามส�าเรจ็	ท�าให้ได้รบัค�า
ชม	เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าตนเอง	น�าไปสู่ความรับผิดชอบ	ทั้งต่อตนเองและสังคม
	 3.	กิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้ทักษะชีวิตในวิถีการเรียนรู้ปกติในรายวิชาด้วยค�าถามที่กระตุ้นกระบวนการ
คิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ค�าถามให้เด็กได้สะท้อนความคิดความรู้สึก	 (Reflect)	 เชื่อมโยงถึงประสบการณ์เดิม	
(Connect)	และสามารถคดิวธิกีารปฏบิตัทิีเ่หมาะสมเพือ่น�าไปปรบัใช้ในสถานการณ์ใหม่ทีอ่าจจะเผชญิในอนาคต	(Apply)
	 การจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงความรู้กับความคิดเชิงทักษะชีวิตด้วยพลังค�าถามก็มีอิทธิพลต่อวิธีการคิด	 การเรียนรู้
ชีวิตของผู้เรียนอย่างมาก	การตั้งค�าถามที่มีพลังให้ผู้เรียนได้โต้ตอบพูดคุยสนทนา	อภิปรายเพื่อตอบค�าถามมีความส�าคัญ
ต่อการพฒันาทกัษะชวีติ	เพราะการสนทนาสอบถามและตอบค�าถามแบบเชือ่มโยง	จะท�าให้ผูเ้รยีนมองเหน็ความเชือ่มต่อ
กนัระหว่างการเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมการเรยีนรูก้บัประสบการณ์ในชวีติประจ�าวนัของเดก็	จะมองเห็นความเป็นจรงิในชวีติ
ของตนและถูกท้าทายให้คิดหาทางออก	ให้โอกาสสร้างแนวคิดมุมมองใหม่	ๆ	ร่วมกัน

ขอบข่ายทักษะชีวิตส�าหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 4 ด้าน		(กันตวรรณ	มีสมสาร,	2558)		ได้แก่
	 	 1.	ทักษะชีวิตด้านอารมณ์	ประกอบด้วย	การตระหนักรู้และการควบคุมตนเอง		การตระหนักรู้ในทัศนะของ
ผู้อื่น	และการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง
	 	 2.	ทักษะชีวิตด้านสังคม	ประกอบด้วย	การเป็นสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย	การเรียนรู้พฤติกรรมสังคมทาง
บวกและการด�ารงชีวิต
	 	 3.	ทักษะชีวิตด้านการสื่อสาร	ประกอบด้วย	การใช้ภาษา	และการรู้หนังสือ
	 	 4.	ทกัษะชวีติด้านการคดิ	ประกอบด้วย	การเชือ่มโยง		การคิดวจิารณญาณ	และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
	 การจัดกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถดูแลตนเอง	พึ่งพาตนเองได้ในชีวิตประจ�าวัน	 รวมถึงรู้เท่าทันสภาพ
เหตุการณ์ในสังคม	 จึงต้องพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตในสังคมให้แก่เด็ก	 จีระพันธุ์	 พูลพัฒน์	 (2556)		 
ได้เสนอทักษะชีวิตที่จ�าเป็นจะต้องพัฒนาให้แก่เด็กปฐมวัยมี	17	ทักษะ	ประกอบด้วย	
	 	 1.	การช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่น	
	 	 2.		การท�างาน	ร่วมกับบุคคลอื่น
	 	 3.	การวางแผนในการท�างาน	
	 	 4.	การแก้ปัญหาง่าย	ๆ	
	 	 5.	การสื่อสารความคิดของตน	ให้บุคคลอื่นเข้าใจ
	 	 6.	มรรยาทในการรับประทานอาหาร	
	 	 7.	การปฏิบัติตนให้เหมาะสมในที่สาธารณะ	
	 	 8.	การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลตามวัย	

  9.	การบอกเวลา	
	 	 10.	การดูแลสุขภาพของตนเอง	
	 	 11.	การจัดการ	กับความเครียด	
	 	 12.	การแต่งตัวได้ด้วยตนเอง	
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	 	 13.	การอ่านสัญลักษณ์ในชุมชน	
	 	 14.	การใช้โทรศัพท์
	 	 15.	การเดินทางด้วยยานพาหนะต่าง	ๆ	
	 	 16.	การซื้อของ	
	 	 17.	การใช้เงิน	

หลักการสร้างเสริมทักษะชีวิตของเด็กวัย 3-6 ปี  
	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับการด�าเนินการชีวิตในอนาคตเป็นส่ิงส�าคัญ	 โดยเฉพาะช่วงปฐมวัยอันเป็นรากฐาน
ส�าคญัของชวีติเพ่ือเตรียมรบัมอืและพร้อมปรบัตวักบัสภาพแวดล้อมทางสงัคมทีป่ลีย่นแปลงไป	กนัตวรรณ	มสีมสาร	(2558)	
ได้เสนอ	6	หลักการเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กวัย	3	-	6	ปี			ไว้ดังนี้
	 	 1.	การเรียนรูจ้ากการลงมอืกระท�า	ให้เด็กได้ฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิผ่านประสาทสมัผสัทัง้ห้า	เพือ่ให้เด็ก
สามารถน�าประสบการณ์ที่รับไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้
	 	 2.	 การสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม	 โดยสร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์เดิมของเด็กจะช่วยให้เด็ก
เรียนรู้ได้ดีและเกิดการขยายตัวของความรู้ที่กว้างขวางขึ้น
	 	 3.	การบรูณาการ	การเชือ่มโยงกจิกรรมการเรยีนรูก้บักจิกรรมในชวีติประจ�าวนัของเดก็อย่างกลมกลนืจะช่วย
ให้เด็กสามารถน�าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
	 	 4.	 ความเหมาะสม	 กิจกรรมที่จัดควรเหมาะสมกับพัฒนาการ	 วุฒิภาวะ	 ความสนใจ	 วิถีชีวิตหรือสภาพที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตของเด็ก
	 	 5.	การมีปฏสิมัพนัธ์และความร่วมมอื	การจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุม่จะช่วยให้เดก็ได้แลกเปลีย่น
สะท้อนความคิด	 ตัดสินใจและหาข้อสรุป	 ท�าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะที่จะน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง
	 	 6.	 ความร่วมมือระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ความร่วมมือระหว่างสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	 พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 
ผู้ดูแลเด็กและชุมชน	 จ�าเป็นต้องร่วมมือกันพัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุดต่อตัวเด็ก

แนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กวัย 3-6 ปี 	กันตวรรณ	มีสมสาร	(2558)	ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิต
ส�าหรับครูและผู้ดูแลเด็ก	ไว้ดังนี้		
	 1.	จดักจิกรรมส่งเสรมิทกัษะชีวติทีส่อดคล้องกบัชีวติประจ�าวนั	โดยบรูณาการให้สอดคล้องสัมพนัธ์กบัชีวติประจ�า
วันของเด็กผ่านการท�ากิจกรรมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย	สนุกสนาน	ผ่อนคลาย	
	 2.	 จัดล�าดับทักษะท่ีควรพัฒนา	 จากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น	 จัดล�าดับจากเรื่องใกล้ตัวไปสู่เรื่องที ่
ไกลตัวเด็ก
	 3.	แลกเปลี่ยนประสบการณ์	ควรให้เด็กมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการท�างานร่วมกัน	

	 4.	 มีโอกาสเลือก	 เปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสเลือกในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเสรี	 ปฏิบัติตามสิ่งที่เลือกและสรุป

ข้อคิดเห็นที่ได้จากการเลือก มีความเต็มใจและยึดมั่นในสิ่งที่เลือกอย่างเปิดเผย มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเลือก  

 5.	ฝึกการคดิและเหตผุล	ให้เดก็ได้ฝึกคดิวเิคราะห์สิง่ต่าง	ๆ 	และตดัสนิใจเชือ่หรอืไม่เชือ่	ปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัอิะไร

โดยมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
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 	 6.	บอกเหตผุลให้เดก็เข้าใจ		ครคูวรอธบิายให้เดก็มคีวามเข้าใจในเหตผุลของสิง่ทีท่�าและเหน็คุณค่าของสิง่นัน้	
จะช่วยให้เด็กมีแรงจูงใจและพยายามท�าสิ่งนั้นให้ประสบความส�าเร็จมากขึ้น
	 	 7.	เป็นผูฟั้งทีด่แีละให้ก�าลงัใจ		เปิดโอกาสให้เดก็ได้พดูอย่างอสิระโดยไม่สอดแทรกหรอืชีน้�า	รวมถงึไม่วพิากษ์
วิจารณ์ความคิดเห็นของเด็ก
	 ทักษะชวีติทีจ่�าเป็นส�าหรบัเด็กปฐมวยั	สามารถพฒันาได้ด้วยการบรูณาการในกจิวตัรประจ�าวนั	ผ่านกิจกรรมหลกั	
6	กิจกรรม	คือ	1)	กิจกรรมเสริมประสบการณ	2)	กิจกรรมเสรี	3)	กิจกรรมสร้างสรรค์	4)	 เกมการศึกษา	5)	กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ	 และ	 6)	 กิจกรรมกลางแจ้ง	 กิจกรรมจะบรรลุเป้าหมายได้ดีท่ีสุดในการพัฒนาทักษะชีวิตที่
จ�าเป็นให้แก่เด็กปฐมวัย	 	 คือ	 บทบาทสมมติ	 	 การให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง	 การศึกษานอกสถานท่ีตามแหล่งเรียนรู้ที่	
เกี่ยวข้อง	และโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต	(จีระพันธุ์		พูลพัฒน์,	2556)	นอกจากครูที่มีบทบาทส�าคัญต่อการ
พัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยแล้ว	ครอบครัวก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมทักษะชีวิตแก่เด็กปฐมวัย	
ดังที่	รุ่งลาวัลย์	ละอ�าคา	(2557)	ได้เสนอแนวทางส่งเสริมทักษะชีวิตที่มุ่งการสร้างประสบการณ์ให้กับเด็ก	ดังนี้	
	 	 1.	 ประสบการณ์ในวีถีชีวิตประจ�าวันท่ีบ้าน	 การให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองตั้งแต่การสร้างจังหวะเวลาในการ
หลับ	การตื่นนอน	ไปตลอดจนการจัดเก็บเครื่องนอน	อุปกรณ์ของใช้ประจ�าตัว	การแต่งกาย	การรับประทานอาหาร	การ
ใช้สื่อนิทานหรือเรื่องราวกระตุ้นให้เด็กปฏิบัติในทางที่ถูก	 โดยผู้ปกครองต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	 สม�่าเสมอเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน	และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ		
	 	 2.	ประสบการณ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัสถานศกึษา	ครหูรอืผูอ้บรมเล้ียงดเูด็กต้องมแีนวปฏบิตัทิีส่อดคล้องกันสามารถ
วางแผนและช่วยเหลือแนะน�าในการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้	 	 การประสานความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้ปกครอง	
ควรเป็นไปในลักษณะของการร่วมคิดวิเคราะห์แนวทางท่ีต้องการส่งเสริม	 ร่วมวางแผนหรือแก้ป๎ญหา	 และร่วมประเมิน
ผลพฤติกรรมของเด็ก	เพื่อการส่งเสริมเด็กได้อย่างสมบูรณ์เป็นการส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
	 	 3.	ประสบการณ์ทีส่ร้างสรรค์ตามวถิชีมุชนและสังคม	ผู้ปกครองต้องเปิดโอกาสให้เดก็	ได้เรยีนรูจ้ากเพ่ือนบ้าน	
ญาตพิีน้่อง	บคุคล	สถานท่ีส�าคญัในชุมชน	ตลอดจนให้เดก็ได้สมัผสักับวฒันธรรมประเพณ	ีในชมุชน	เช่น	งานบญุประเพณี
ต่าง	ๆ 	งานวนัส�าคญัของชมุชน	ประเทศชาต	ิงานแต่งงาน	งานบวช	หรอื	งานศพ	การให้เดก็มโีอกาสร่วมงานหรอืผูป้กครอง
ได้พดูคยุเกีย่วกบักจิกรรมต่าง	ๆ 	จะท�าให้เดก็เกดิความคุน้เคยและซมึซบัและ	ปฏิบตัตินให้เหมาะสมกบัวถิชีวีติของชมุชน	
ในด้านของการบรโิภคสือ่อย่างมขีอบเขตเวลาทีเ่หมาะสม	การเรยีนรูต้ามโอกาสหรอืสถานทีส่�าคัญต่าง	ๆ 	เดก็ควรได้	เรยีน
รู้และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการสถานการณ์ทางสังคมนั้น	ๆ	
	 การศึกษาต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการเข้ากับทักษะเฉพาะด้านที่ส�าคัญเพื่อให้บุคคลประสบความ
ส�าเรจ็ทัง้ในโรงเรยีน	ครอบครวั	ชมุชน	สถานทีท่�างานและการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัในโลกปัจจบุนัและในอนาคตข้างหน้า	
ครูเป็นปัจจยับคุคลทีส่�าคญัในการเสรมิสร้างการเรยีนรูข้องเดก็ได้อย่างมคีณุภาพ	รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง	พระ/นกับวช	
ครภูมูปัิญญาท้องถิน่		ผูรู้ใ้นชมุชน	รวมไปถงึหลกัสตูรควรเป็นหลกัสตูรทีค่�านงึถงึศกัยภาพความเป็นมนษุย์และตวัตนของ
เดก็	มุง่การเรียนเพ่ือการเรยีนรูต้ามศกัยภาพสูค่วามเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	สามารถด�าเนนิการได้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของครอบครัว	ชุมชน	ท้องถิ่น	เพื่อสืบทอดวิถีชีวิต	วัฒนธรรม	และจิตวิญญาณของชุมชนและท้องถิ่นนั้น	การท�าให้ดู	อยู่
ให้เหน็	เยน็ให้สมัผสั	ด้วยความรกัความเมตตา	สามคัค	ีเอือ้อาทร	และช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัและกนั	เป็นฐานการสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย	(พิณสุดา		สิริธรังศรี,	ม.ป.ป.)	การพัฒนาทักษะชีวิตที่จะให้เกิดผลในเชิง
พฒันาทัง้ในระดบับคุคล	สงัคมและประเทศชาต	ิคงจะไม่ได้เฉพาะระบบการศกึษาทีเ่ป็นโรงเรยีน	เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ
กระทรวงศึกษาธิการเท่าน้ัน	 แต่จะต้องรวมความไปถึงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาให้มีความรู้	 ความ
เข้าใจ	 ทัศนคติที่ดีี	 และมีการน�าไปใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจัง	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 ม.ป.ป.)	
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ทักษะชีวิตมีความจ�าเปนที่จะต้องพัฒนาให้แก่เด็กปฐมวัย แนวทางปฏิบัติควรจะให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ในการท�าอะไร

ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะด้วยการสอน การเปนแบบอย่าง บทบาทสมมติ การลงมือปฏิบัติจริงหรือการได้มีโอกาสรับ

ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง เรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้น่าจะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัย เพื่อเติบโต

ไปเปนผูใ้หญ่ทีม่คีณุค่าและมคีณุภาพในอนาคต ทกุคนทีเ่กีย่วข้องคงต้องร่วมมอืกนั หลกีเลีย่งการท�าอะไรให้แก่เดก็ แต่ควร

จะให้เด็กได้เรียนรู้ในการท�าอะไรได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถดูแลตนเอง พึ่งพาตนเองได้ในชีวิต  

ประจ�าวัน รวมถึงรู้เท่าทันสภาพเหตุการณ์ในสังคม อยู่รอดปลอดภัย กายดี จิตดี และมีความสุข
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	3	ประการคือ	1)ศึกษาความเป็นมาของภูมิปัญญาการทอผ้าไหมสาเกต2)
ศึกษาปัญหา	 กระบวนการทอผ้าไหมสาเกต	 และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน	 3)เพื่อศึกษาความ
ผูกพันระหว่างการทอผ้าไหมสาเกตกับวิถีชีวิตของชุมชนและศึกษาแนวทางการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมสาเกต
	 วิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้แบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 กลุ่มผู้รู้จ�านวน	 20	 คน	 
กลุ่มผู้ปฏิบัติจ�านวน	40	คน	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไปจ�านวน	20	คน	รวมทั้งสิ้น	80	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	
แบบส�ารวจ	แบบสังเกต	แบบสัมภาษณ์	 แบบสนทนากลุ่ม	 และแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ	พื้นที่การวิจัย	 คือชุมชน
บ้านตาหยวก	 หมู่ที่	 10,หมู่ที่	 15	 ต.ทุ่งหลวง	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 การน�าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณา
วิเคราะห์
	 ผลการวิจัยพบว่าผ้าไหมสาเกตมีต้นแบบมาจากผ้ามัดหมี่	 ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากกลุ่มชาติพันธุ์	 ไทย-ลาว	 
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านและค�าว่า	 “ผ้าสาเกต”มาจากชื่อของเมืองสาเกตในอดีต	 ซึ่งถูกพบจาก	 “ต�านานพระ
ธาตุพนม”ปัจจุบันสาเกตนครคือจังหวัดร้อยเอ็ดกระบวนการทอและประดิษฐ์ลวดลายผ้าไหมสาเกตตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน	พบว่าในอดีตชาวบ้านจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	สาวไหม	ปัจจุบันชาวบ้านจะซื้อไหมแทน	การฟอกไหมในอดีตจะ
ใช้น�้าด่าง	 ปัจจุบันจะใช้สารเคมี	 การย้อมสีจะใช้สารเคมี	 การเตรียมเส้นไหมมัดหมี่และการทอผ้าไหม	 ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันจะมีส่วนคล้ายกัน	 การทออุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง	 อัตลักษณ์ลวดลายของผ้าไหมสาเกตมีความผูกพันต่อ
วิถีชีวิตของคนในชุมชนผูกพันกับพระพุทธศาสนา	 เกษตรกรรมและธรรมชาติ	 แนวทางการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมสาเกต	มีการส่งเสริม	สนับสนุนในด้านการแต่งกายชุดผ้าไหมสาเกตสัปดาห์ละ	1	วัน	และใช้ในงานประเพณีท�าบุญ
เทศกาลต่าง	ๆ	การจัดหลักสูตร	การเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นให้มีการศึกษาเกี่ยวกับผ้าไหมสาเกต	และภาครัฐควร
สนับสนุนงบประมาณ	เช่น	โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	ควรสร้างขวัญและก�าลังใจโดยมีโล่รางวัล
	 ปัญหาด้านการทอผ้าพบว่า	เส้นด้ายทีซ่ือ้จากตลาดท�าให้ราคาสงู	ขาดช่างฝีมอืในการทอและขาดลกูหลานในการ
สืบทอด	

 ค�าส�าคัญ :การสืบสาน	;	ภูมิปัญญา;	การทอผ้าไหมสาเกต;

1นิสิตปริญญาเอก	สาขาวัฒนธรรมศาสตร์และคณะวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2อาจารย์ประจ�า	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3อาจารย์	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Abstract

	 The	research	has	three	proposals	for	study	1)	study	the	way	weaving	is	produced	of	RoiEt	silk.

2)	Study	the	procedure	of	pattern	of	the	past	and	present	times.	3)	study	the	relationship	of	weaving	

the	Saket	silk	with	the	way	local	community	developed	the	product	and	study	the	conservation	in	

weaving	the	Saketsilk.

		 This	research	was	a	Qualitativestudy	of	three	groups	of	people:		first	group	of	20	people	who	

had	the	knowledge	and	skills,	and	the	second	group	of	40	who	made	the	product.	The	third	on	the	

research	consists	of	20	people	that	gave	the	general	information.	The	total	of	people	of	the	groups	

was	80.

	 The	research	tools,	survey,	interviews,	observation	and	seminar	workshop	was	completed	in	a	

preliminary	survey.Researhareas	are	Tayuak	community	village	No.10	and	15	Thung	Luang	sub-district	

Suwannaphum	district	RoiEt	province.

	 The	result	of	the	study	was	derived	from	Pha	Mat	Mee,	inherited	from	the	ethnic	groups	Thai	

Lao.The	result	of	the	study	showed	the	background	of	knowledge	of	villagers	found	that	the	word	of	

Pa	Saket	the	ancient	name	of	Roi-et	province	was	Saket	Nakon.It	was	recorded	in	ancient	legend	of	

‘’TananPhraTatphanom’’.todaySaket	Nakon	is	RoiEt	Provice.

	 The	folk	wisdom	in	weaving	was	to	plant	the	worm	that	would	grow	using	mulberry	plant	food	

and	make	a	cocoon	from	which	the	silk	was	produced.In	the	past	they	used	plant	extract	to	make	

the	coloring,	but	in	present	times	they	use	chemicals	for	coloring.	In	ancient	times	the	method	in	

machinery	was	wood	for	the	loam,	but	now	metal	is	used	and	plastic.

	 The	 identity	 of	 Saket	 silk	 is	 a	 relationship	 between	 religious,	 agriculture,	 nature	 and	 the	

conservation	of	the	silk	is	preserved	and	promoted	by	the	people	ofRoiEt.	The	people	also	wear	the	

cloth	at	least	once	a	week,	or	especially	in	festivals.		Finally,	in	schools	they	teach	the	making	of	the	

silk,	and	the	government	supports	the	budget	to	OTOP.	It’s	important	that	government	continue	to	

finance	this	ancient	product	of	Roi	Et	province.	

	 The	problems	on	the	wearing	were	found	silk	threads	were	purchased,	with	makes	high	priecs	

and	the	lack	of	craftsmen	inherited	in	weaving,lack	of	successive	descendants.

 key words:	conservation	;	wisdom	;	weavingSaket	Silk.
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บทน�า

	 ผ้าไทย	คือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา

จากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นเวลายาวนาน	 ผ้าไทยคือศิลปะที่

สะท้อนความเป็นอยูข่องคนไทยในทกุยคุทกุสมยั	รวมถงึบ่ง

บอกถึงประเพณีวัฒนธรรมการแต ่งกาย	 พิธีกรรม 

ทางศาสนาซึ่งสามารถพบเห็นได ้จากการออกแบบ

ผลติภณัฑ์ของผ้าไทย	(ศริ	ิผาสกุ,2544)	“ผ้าไหมสาเกต”ถกู

ตั้งชื่อตามช่ือเมืองโบราณในอดีตจากหนังสือ”ต�านาน 

พระธ าตุ พนม” (พิ เ ศษ เจี ย จั นทร ์ พ งษ ์ , 	 2 521 ) 

“สาเกตนคร”ปัจจุบันคือจังหวัดร้อยเอ็ด	 เมืองสาเกตเป็น

แหล่งที่อยู ่อาศัยของ	 5	 กลุ ่มชาติพันธุ ์	 เป็นกลุ ่มที่มี

วัฒนธรรม	 ภาษา	 ศาสนา	 ประเพณี	 เหมือนกันมีส่วน

สร้างสรรค์สืบสานผ้ามัดหมี่ซ่ึงเป็นต้นแบบของผ้าไหม 

สาเกต		กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง	5	กลุ่ม	ได้แก่	1)กลุ่มไทย-อีสาน	

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

5)	กลุม่ภไูทหรือผูไ้ท	(กรมศลิปากร,	2541)	โดยเฉพาะกลุ่ม

ชาติพันธุ์ไทย-ลาว	 ส่ิงหน่ึงท่ีชนกลุ่มน้ีได้น�าติดตัวมาแม้จะ

ผ่านไปชัว่หลายอายคุนแล้วกต็ามคือความรูเ้รือ่งการทอผ้า	

ซึ่งการทอผ้านี้เกิดจากภูมิปัญญาและความช�านาญที่

ถ่ายทอดสั่งสมกันมาใยสายเลือด	(สุมาลย์	โธมัส,	2525)

	 กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง	5	กลุ่ม	อาชีพหลักของผู้หญิงคือ	

การทอผ้าใช้ในครัวเรือน	 ลายท่ีทอคือลายมัดหม่ีซ่ึงเป็น

ภูมิปัญญาของชนกลุ่มแต่ละกลุ่ม	 มากมายหลายแบบซึ่ง

ลายมัดหมี่เป็นต้นแบบของลายผ้าไหมสาเกตในปัจจุบัน	

ลายมดัหมีด่ัง้เดมิ	ได้แก่	ลายตนีแมว	ลายหมีค่ัน่	ลายหมีข่อ	

ลายขิด	 ลายหมี่ตาคั่น	 ลายต้นสน	 ลายประตูวัง	 ลายดอก

แก้ว	ลายดอกหมาก	ลายบันได	ลายบุญกฐิน	ลายหัวนาค	

ลายนาคสน	 ลายไส้เอี่ยน	 ลายหมี่เอี้ย	 ลายหมี่ก้วย	 ลายงู

เหลื่อม	 ลายหมี่คา	 ลายนกน้อย	 ลายกาหลงรัง	 ลายนาค

กระโจน	 ลายบักโม	 ลายซ่อนดอกและลายหมากจับ	

ลวดลายต่าง	ๆ 	เหล่านี้ได้รับอิทธิพลจาก	พืช	สัตว์	กิจกรรม

ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตลัทธิความเชื่อและพระพุทธศาสนา

	 ปี	พ.ศ.	2544	คณะกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดได้

ประชุมตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานผ้าไหมสาเกตให้น�าลาย

แต่ละลายมารวมอยูใ่นผ้าผนืเดียวกัน	ลายต่าง	ๆ 	มดีงันี	้ลาย

โคมเจ็ด	 ลายนาคน้อย	 ลายคอเอี้ย	 ลายค�าเภา	 และลาย

หมากจับ	การทอแต่ลายมีระยะห่าง	1.5	เซนติเมตรให้เป็น
สีพื้น	การทอใช้ฟืม	42	หน้ากว้าง	1	เมตร	ใช้สีชมพูอมม่วง
ซึ่งเป็นสีของดอกอินทนิลบกเป็นดอกไม้ประจ�าจังหวัด
ร้อยเอ็ด	 ปัจจุบันการทอผ้าไหมสาเกตมีทุกอ�าเภอ	 โดย
เฉพาะบ้านตาหยวก	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 บ้านหวายหลึม	
อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	บ้านกู่กาสิงห์	อ�าเภอเกษตรวิสัย	บ้าน
สวนมอญ	 อ�าเภอจตุรพักพิมานและบ้านปอภาร	 อ�าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด	
	 เนื่องจากปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีเป็น
สาเหตุให้การทอผ้าไหมสาเกตเกิดปัญหาขาดการสืบสาน
ภูมปัิญญาท้องถิน่	คนรุน่ใหม่ไม่เหน็ความส�าคัญและคุณค่า
ทางวัฒนธรรมจะนิยมไปท�างานในโรงงานทอผ้าในเมือง
ใหญ่	 ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้วิจัยสนใจที่จะหาวิธีสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมสาเกตได้คงมีอยู่ต่อไป	 ไม่
เลอืนหายไปจากจงัหวดัร้อยเอด็	สงัคมวฒันธรรมทีม่คีณุค่า
และยังได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ประไพศรีสร้อย
ค�า	(2536)	เรือ่งความเชือ่เกีย่วกับผ้าไหม	:	การทอและการ
ใช้ผ้าไหม	ทรง	ศักดิ์	ปรางค์วัฒนากุล	 (2536)	 เรื่องผ้าทอ
พื้นเมือง	ณรงค์ฤทธิ์	โสภาและคณะ	(2536)	เรื่องการผลิต
ไหมไทยของชาวพ้ืนเมืองที่พูดภาษาเขมรในภาษาอีสาน
ตอนใต้	 และประพิมพ์พรรณ	 วรฉัตร	 (2552)	 เรื่องการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมสาเกต

	 จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู ้วิจัยเห็นว่ามีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาของการทอ

ผ้าไหมสาเกตและความผูกพันของกระบวนการทอผ้าไหม

กับวิถีชีวิตของชาวร้อยเอ็ดและค้นหาวิธีการสืบสาน

ภมูปัิญญาท้องถ่ินการท่อผ้าไหมสาเกตจงัหวดัร้อยเอด็	เพือ่

เป็นการอนรุกัษ์	สืบทอด	รกัษาไว้ซึง่ประเพณวีฒันธรรมอนั

ดงีามทีท่รงคุณภาพให้คงอยุต่่อไปเพือ่อนชุนรุน่หลังและคง

ไว้ซ่ึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ดและ

ประเทศไทยร่วมถึงนานาชาติ
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วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพือ่ศกึษาความเป็นมาของภมูิปัญญาการทอผ้า

ไหมสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.	 เพื่อศึกษาปัญหากระบวนการทอผ้าไหมสาเกต

และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน	

	 3.	 เพื่อศึกษาความผูกพันระหว่างการทอผ้าไหม 

สาเกตกับวิถีชีวิตของชุมชนและวิธีการสืบทอดภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมสาเกต

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	การศกึษาในครัง้นีบ้รบิทพืน้ที	่ได้แก่	ชมุชนบ้าน
ตาหยวก	หมู่ที่	10,	หมู่ที่	15	ต.ทุ่งหลวง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	
จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป	จ�านวน	20	คน	
	 2.	ขอบเขตด้านเน้ือหาผู้วิจยัแบ่งออกเป็น	3	ด้านคอื
	 	 2.1ความเป็นมาของภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
สาเกต	จังหวัดร้อยเอ็ด
	 	 2.2	 กระบวนการการทอผ้าผ้าไหมสาเกตและ
ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน
	 	 2.3	 ความผูกพันระหว่างการทอผ้าไหมสาเก
ตกบัวถิชีวีติของชมุชนและวธิกีารสบืทอดภมูปัิญญาการทอ
ผ้าไหมสาเกต
	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
	 	 กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู	หมายถงึ	หมายถงึ	ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในสังคมชุมชนบ้านตาหยวก	หมู่	10	และหมู่	15	
มีกลุ่มทอผ้าไหมสาเกต	 ประกอบด้วยผู้รู้จ�านวน	 20	 คน	 
ผู้ปฏิบัติจ�านวน	40	คน
	 3.ขอบเขตด้านระยะเวลา	
	 	 การศึกษาครั้งนี้ศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม	
2558	ถึงเดือนพฤศจิกายน	2559	

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ผู ้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดเก่ียวกับการสืบสาน
ภมูปัิญญาการทอผ้าไหมสาเกตจงัหวดัร้อยเอด็	เป็นการวจิยั
เชิงคุณภาพ	 ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่
ส�าคัญของข้อมูลและค้นคว้าจากเอกสารวิชาการ	งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง	การสังเกต	การสัมภาษณ์	สอบถาม	สัมภาษณ์

แบบเจาะลึกและการส�ารวจพ้ืนท่ีชุมชน	 ซ่ึงเริ่มจาก 
การศึกษาประวัติภูมิหลัง	 เน้ือหาสาระ	 อาชีพของชุมชน 
ในพื้นที่ท�าการวิจัยคือ	 บ้านตาหยวกหมู่	 10	 และหมู่	 15	
ต�าบลทุ่งหลวง	อ�าเภอสวุรรณภมู	ิจงัหวดัร้อยเอด็	น�าข้อมลู
ที่ได ้มาพัฒนากรอบแนวคิดในการสืบสานภูมิปัญญา 
การทอผ้าไหมสาเกต	 เพื่อให้คงอยู่ต่อไปโดยอาศัยข้อมูล
จากการสงัเกต	การสัมภาษณ์เชงิลึกจากผูม้คีวามรู	้ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	เพื่อวิเคราะห์	สรุปสาระตรงกรอบ
แนวคิดที่วางไว้	 และท�าการตรวจสอบกรอบแนวคิด	 
การวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืการวจิยัพร้อมหา
คุณภาพของเครื่องมือตามล�าดับดังนี้
	 การสร้างเครื่องมือการวิจัยได้ใช้แนวคิด	 ทฤษฎี 
ต่าง	ๆ 	จากเอกสาร	ต�ารา	งานวจิยัและด�าเนนิงานภาคสนาม	
โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้
	 	 1.	 แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาประวัติความเป็น
มาของผ้าไหมสาเกต	การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอ
ผ้าไหมสาเกต	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง	(Structured	interview	Guidelines)	สัมภาษณ์
ผู้รู้	ผู้ปฏิบัตินักท่องเที่ยวและประชากรทั่วไป
	 	 2.	 แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความเป็นมาของ
วธิกีารทอผ้าไหมสาเกตจงัหวดัร้อยเอด็	เป็นแบบสมัภาษณ์
แบบไม่มโีครงสร้าง(Unstructured	interview)	สมัภาษณ์
กลุม่ผูป้ฏบิตัเิกีย่วกบัการทอผ้าไหมสาเกตและกลุม่ผูรู้เ้กีย่ว
กับประวัติการทอผ้าไหมรวมทั้งปัญหาในการทอผ้าไหม 
สาเกต
	 	 3.	 แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participant	
Observation)	 และไม่มีส่วนร่วม	 (Non	 Participant	
Observation)	 เป็นการสังเกตสภาพทั่วไปในการจัดการ	
การทอผ้าไหมสาเกตใช้กับกลุ่มทอผ้าบ้านตาหยวก	หมู่10	
และหมู่	 15	 ต�าบลทุ่งหลวง	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัด
ร ้ อย เอ็ดและกลุ ่ ม นักท ่อง เที่ ยว ผู ้ ให ้ ข ้ อ มูลทั่ ว ไป	 
จ�านวน		20		คน
	 	 4.	 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	 (Focused	
Group	 Guideline)	 ใช้กับกลุ่มผู้รู ้	 ผู้ปฏิบัติและบุคคล 
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ทีเ่กีย่วข้องทัว่ไปในอ�าเภอสวุรรณภมู	ิเพือ่ศกึษาการสบืสาน
การทอผ้าไหมสาเกตแต่ละกลุม่	แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็	สรปุ
ปัญหาและสรปุวธิสีบืสานภมูปัิญญาการทอผ้าไหม	จงัหวดั
ร้อยเอ็ดเพื่อให้คงอยู่ต่อไป
	 	 5.	 แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบั ติการ
(Workshop	Guideline)	บ้านตาหยวก	ทั้ง	2	หมู่บ้านคือ	
หมู1่0	และหมู1่5	ได้มาร่วมแสดงความคิดเหน็	เพือ่ก�าหนด
วิธีการหลักการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมสาเกต
จังหวัดร้อยเอ็ด	ความสัมพันธ์ระหว่างการทอผ้าไหมกับวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
บ้านตาหยวกและชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
	 	 6.	 แบบบันทึกการสนทนากลุ ่มแบบรวม
(Focused	 Group	 Guideline)	 โดยใช้กับกลุ ่มผู ้รู ้	 
กลุ่มผู้ปฏิบัติและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั่วไป	เพื่อบูรณาการร่วม
กนั	ในการตรวจสอบความเหมาะสมความเป็นไปได้ในหลกั
การ	วธิกีารแนวทางการสบืสานภูมปัิญญาการทอผ้าไหมสา
เกตในจงัหวดัร้อยเอด็เพือ่เป็นศลิปะอนัทรงคณุค่าสืบต่อไป
ตราบนานเท่านาน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนผู้วิจัยได้ด�าเนิน
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
	 	 1.	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม	แบบ
สัมภาษณ์	 แบบสนทนา	 แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยตนเอง
	 	 2.	เกบ็ข้อมลูจากเอกสารแหล่งความรูแ้ละงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 3.	 ด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเพื่อน�ามา
วิเคราะห์ความถูกต้องและรวบรวมน�าไปสรุปประเมินผล
ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวจิยัครัง้นีก้ารวเิคราะห์ข้อมลูผูว้จิยัได้ใช้ข้อมลู
ที่ได้จากการเก็บข้อมูล	 ภาคสนามเป็นข้อมูลหลักเพิ่มเติม
ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเป็นข้อมูลสนับสนุน
มีรายละเอียดดังนี้
	 	 1.	วเิคราะห์ข้อมลูปฐมภมู	ิวเิคราะห์จากสภาพ
ทั่วไปของชุมชนบ้านตาหยวก	หมู่	 10	และหมู่	 15	ต�าบล 

ทุ่งหลวง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด
	 	 2.	 วิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของผ้าไหม 
สาเกต	จังหวัดร้อยเอ็ด
	 	 3.	วเิคราะห์ข้อมลูจากขัน้ตอนสภาพปัญหาการ
ทอผ้าไหมสาเกตและลวดลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อ
ปรับปรุงให้เห็นประโยชน์และคุณค่าเพื่อเป็นเอกลักษณ์ใน
การสืบสาน
ผ้าไหมสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ดสืบไป
	 	 4.	 วิเคราะห์กระบวนการฟอก	 การย้อมสี	
ปรับปรุง
เส้นไหม	สี	ฟืม	เทคนิคการมัดหมี่	การตีฟืมในการทอเพื่อ
ให้ลวดลายสวยงาม	เนือ้ผ้าแน่น	ปรบัปรงุผืนผ้าหมีคีณุภาพ
มาตรฐาน
	 	 5.	 วิเคราะห์วิธีการแนวทางในการสืบสาน
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม	 วางกฎเกณฑ์	 ระเบียบให้มี
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา	 แหล่งความรู ้ทางศิลปะ
วัฒนธรรม	ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัย ความเป็นมาของภูมิปัญญาการทอ
ผ้าไหมสาเกต
	 	 1.ความเป็นมาของภูมปัิญญาการทอผ้าไหมสา
เกตพบว่า	การทอผ้าไหมสาเกต	มีต้นแบบมาจากผ้ามัดหมี่	
ซึง่ได้รับการถ่ายทอดมาจากกลุม่ชาตพินัธุ	์ไทย-ลาว	ซึง่เป็น
ภูมิปัญญาของชาวบ้านและค�าว่า	 “ผ้าสาเกต”มาจากชื่อ
ของเมืองสาเกตในอดีต	 ซึ่งถูกพบจาก	 “ต�านานพระ
ธาตุพนม”ปัจจุบันสาเกตนครคือจังหวัด	 ชาวร้อยเอ็ดส่วน
ใหญ่มีการสบืเชือ้สายมาจากชาตพินัธุล์าว	สิง่หนึง่ทีก่ลุม่คน
ไทย-ลาว	น�าตดิตัวมาแม้ว่าจะผ่านไปหลายชัว่อายคุนกต็าม
นั่นคือความรู้เรื่องการทอผ้า	 ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาและ
ความช�านาญทีถ่่ายทอดส่ังสมกันมาในสายเลอืดและยงัพบ
กลุ่มที่สร้างสรรค์งานทอผ้าที่ส�าคัญคือ	กลุ่มไทย-ลาว	กลุ่ม
ไทย-อีสาน	กลุ่มไทย-เขมร	กลุ่มไทย-กวย(ส่วย)	และกลุ่มภู
ไทหรือผู้ไทย	
 ผลการวจิยั ปัญหากระบวนการทอผ้าไหมสาเกต
และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน
	 	 2.	 ปัญหากระบวนการทอผ้าไหมสาเกตและ
ลวดลายที่
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เป็นเอกลักษณ์	 ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าปัญหา
กระบวนการทอยงัยดืถอืแบบเดมิ	ๆ 	ขาดความประณตีการ
สืบทอดเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจการทอผ้าสนใจเทคโนโลยี
สมยัใหม่มากว่าวสัดอุปุกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน	อปุกรณ์การทอ
เส้นไหมราคาแพงชมุชนไม่ท�าการปลกูหม่อน	เลีย้งไหมเอง	
ซื้อเส้นไหมส�าเร็จซึ่งจะสะดวก	 ลดขั้นตอนการท�าเส้นท�า
ไหมการทอผ้าไหมจะมุง่ด้านธรุกจิมากเกนิไปจนลมืการทอ
ทีม่กีารสบืสานจากบรรพบรุษุรุน่สูรุ่น่ทีเ่คยสัง่สมมาในสาย
เลือดช่างฝีมอืทีท่อผ้าไหมไม่ยอมเปลีย่นแปลงแนวความคิด
ไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�ามักท�าตามความถนัดของตนขาด
เงินทุนสนับสนุนในการขยายกิจการเพ่ือสืบสานการทอผ้า
ไหมให้ขยายวงกว้างสู่สากลรัฐควรสนับสนับอย่างจริงจัง
และติดตามผลงานอย่างใกล้ชิด
 ผลการวิจัยความผูกพันระหว่างการทอผ้าไหม 
สาเกตกบัวถิชีวีติของชมุชนและวธิกีารสบืทอดภมูปัิญญา
การทอผ้าไหมสาเกต
	 	 3.	ความผกูพนัระหว่างการทอผ้าไหมสาเกตกบั
วิถีชีวิตของชุมชนและวิธีการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมสาเกต	 พบว่า	 อัตลักษณ์ลวดลายของผ้าไหมสาเกตมี
ความผูกพันต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนผูกพันกับพระพุทธ
ศาสนา	 เกษตรกรรมและธรรมชาติ	 แนวทางการสืบสาน
ภมูปัิญญาการทอผ้าไหมสาเกต	มกีารส่งเสรมิ	สนบัสนนุใน
ด้านการแต่งกายชุดผ้าไหมสาเกตสัปดาห์ละ	1	วัน	และใช้
ในงานประเพณที�าบญุเทศกาลต่าง	ๆ 	การจดัหลกัสตูร	การ
เรยีนการสอนในระดับท้องถิน่ให้มกีารศกึษาเก่ียวกับผ้าไหม
สาเกต	และภาครฐัควรสนบัสนนุงบประมาณ	เช่น	โครงการ
หนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง	ควรสร้างขวญัและ
ก�าลังใจโดยมีโล่รางวัล
	 วิธกีารสบืสานภมูปัิญญาการทอผ้าไหมสาเกตได้ค้น
พบว่า
	 	 1.	 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้มีการแต่งกายด้วย 
ผ้าไหมสาเกต	1	วันต่อสัปดาห์	โดยเฉพาะข้าราชการ
	 	 2.	 จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
เรื่องการทอผ้าไหมสาเกตโดยส�านักงานพัฒนาการจังหวัด
ร่วมกับกรมหม่อนไหมและวัฒนธรรมจังหวัด
	 	 3.	 จัดประกวดและแสดงผลงานระดับ	 ต�าบล	
อ�าเภอ	จังหวัดสู่ระดับประเทศที่เมืองทองธานี

	 	 4.	 ครูและกลุ่มทอผ้าไหมในหมู่บ้านได้ร่วมกัน
เผยแพร่รักษาประเพณีร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไหมสาเกต
ในงานบุญประเพณีต่าง	ๆ	
	 	 5.	นอกจากสบืสานการทอผ้าไหมสาเกตแล้วยงั
มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมสาเกตเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม	 เช่น	 เส้ือผ้าบุรุษ	 สตร	ี หมวก	 กระเป๋า	 เนคไท	
อาสนสงฆ์	ย่าม	และเครือ่งใช้ต่าง	ๆ 	ให้เหมาะสมกบัทกุเพศ
ทุกวัย	
	 	 6.	 การสอนทอผ้าสืบทอดในครัวเรือน	 แม่จะ
สอนลูกสาวในการทอผ้าและครูจะสอนในโรงเรียน

สรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัย
	 ผลการวจิยัมปีระเดน็ส�าคญัน�ามาสรุปและอภปิราย
ผล	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
เกจ็	ลายคองเอีย้	ลายหมากจบัและลายค�า้เภา	สพีืน้ดัง้เดมิ
คือสีม่วงอมชมพ	ูซึง่เป็นสีของดอกอนิทนลิบกต้นไม้ประจ�า
จังหวัดร้อยเอ็ดและตั้งชื่อผ้าไหมตามช่ือเมืองในอดีต	 คือ	
“สาเกตนคร”และเรียกชื่อผ้าไหม	สาเกตจนถึงปัจจุบัน
	 	 2.	 การศึกษาเกี่ยวกับสภาพป ัญหาและ
กระบวนการผลิตผ้าลายสาเกต	 พบว่า	 กลุ่มหัตถกรรมผ้า
ไหมบ้านตาหยวก	 หมู ่	 10	 และหมู ่	 15	 ต.ทุ ่งหลวง	
อ.สวุรรณภมู	ิจ.ร้อยเอด็	มแีนวคดิประกอบอาชพีทอผ้าไหม
ควบคู่ไปกับการท�าการเกษตรกรรม	 เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจ
อาชีพการทอผ้า	ปัจจุบันช่างทอผ้ามักเป็นผู้สูงอายุ	ปัญหา
คือการผลิตผ้าไหมลายสาเกตล่าช้าไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้บริโภค		
	 	 3.	การศกึษาความผกูพนัระหว่างการทอผ้าไหม
สาเกตกับวิถีชีวิตของชุมชนและวิธีการสืบทอดภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมสาเกต	พบว่า5,000	ปีทีผ่่านมาการทอผ้าเป็น
ส่ิงจ�าเป็นในชีวิตของมนุษย์	 ตัวอย่างที่บ้านเชียง	 อุดรธานี	
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ได้พบเส้นไหมและก�าไลอยู่ในโครงกระดูกมนุษย์จึงถือว่า
การทอผ้ามีความส�าคัญยิ่ง	 ประเพณีไทยโบราณหลังจาก
เสรจ็การท�านา	ผูช้ายจะตเีหลก็	ผูห้ญงิจะทอผ้า	ลกูสาวก่อน
จะแต่งงานจะต้องทอผ้าเป็นเพื่อเตรียมผ้าไหมน�าไปกราบ
สมมาเป็นของขวญัแก่ญาตฝ่ิายชาย	ปัจจบุนัชาวร้อยเอด็ยงั
มีประเพณีนี้ในชนบท	
	 วิธกีารสบืสานภมูปัิญญาการทอผ้าไหมสาเกตได้ค้น	
พบว่าจงัหวัดร้อยเอด็ได้ให้มีการแต่งกายด้วยผ้าไหมสาเกต
1	 วันต่อสัปดาห์	 โดยเฉพาะข้าราชการจัดให้มีการอบรม
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนเรื่องการทอผ้าไหมสาเกตโดย
ส�านักงานพัฒนาการจังหวัดร่วมกับกรมหม่อนไหมและ
วฒันธรรมจงัหวัดจดัประกวดและแสดงผลงานระดบั	ต�าบล	
อ�าเภอ	จังหวัดสู่ระดับประเทศที่เมืองทองธานีครูและกลุ่ม
ทอผ้าไหมในหมู่บ้านได้ร่วมกันเผยแพร่รักษาประเพณีร่วม
กันแต่งกายด้วยผ้าไหม		สาเกตในงานบุญประเพณีต่าง	ๆ	
สอนทอผ้าไหมสาเกตสืบทอดในครัวเรือน	 แม่จะสอน
ลูกสาวในการทอผ้าและครูจะสอนในโรงเรียน
	 สรุป	 การสืบสานสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
สาเกตจังหวดัร้อยเอด็		เพือ่ก่อให้เกิดการสบืสานวฒันธรรม
การทอผ้าไหมสาเกตท่ีมีค่า	 สามารถประมวลออกมาได้
แนวทางในการสบืสานโดยการก�าหนดการแต่งกายด้วยผ้า
ไหมสาเกต	 สัปดาห์ละ	 1	 ครั้งโดยเฉพาะข้าราชการ	 
จัดอบรมถ่ายทอดความรู ้แก่ชุมชนเรื่องการทอผ้าไหม 
สาเกต	 สืบทอดการทอผ้าไหมสาเกตในครัวเรือนและ
โรงเรียน

อภิปรายผล
	 1.	ผลการวจิยัพบว่า	ความเป็นมาของผ้าลายสาเกต
จังหวัดร้อยเอ็ดลวดลายของผ้าไหมมาจากแรงบันดาลใจ
จากสิง่แวดล้อมธรรมชาต	ิจากจนิตนาการของช่างผลติ	การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าลายสาเกตเกิดจากภุมิปัญญาของคนใน
ท้องถิ่น	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 นวลอนงค์	 ประทุมเนตร(2554:	
79-80)	 ได้ศึกษาอัตลักษณ์ผ้าไหมอีสาน:	 การประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์	 และพัฒนากระบวน 
การผลิต	 ผลการวิจัยพบว่าประวัติความเป็นมาและ
กระบวนการผลิตอัตลักษณ์ผ้าลายสาเกต	มีการประยุกต์

และพฒันาหลายอย่างเช่น	เส้นใยไหมเดมิเคยเลีย้งไหมเอง	
ปัจจุบันซื้อเส้นไหมส�าเร็จ	ในพื้นที่ภาคอีสานเพราะสะดวก
รวดเรว็กว่า	สอดคล้องกบั	ขนษิฐา	ด�าพลงาม(2555:	80-82)	
ได้ศึกษาผ้าไหมการพัฒนาเคร่ืองแต่งกายสตรีเชิงพาณิชย์	
จังหวัดมหาสารคาม	 ผลการวิจัยพบว่า	 กระบวนการผลิต
เครื่องแต่งกายผ้าไหมสตรีจังหวัดมหาสารคาม	แบ่งเป็น	7	
ขั้นตอน	 คือ	 การปลูกหม่อน	 การเลี้ยงไหม	 การท�าเส้นใย	
การมัดหมี่	การย้อมหมี่	การทอผ้าไหมและการใช้ผ้าไหม
	 2.	ผลการวจิยัพบว่า	สภาพปัญหาและกระบวนการ
ผลิตผ้าลายสาเกต	 กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านตาหยวก	 
หมู่	 10	 และหมู่	 15	ต.ทุ่งหลวง	อ.สุวรรณภูมิ	 จ.ร้อยเอ็ด		 
มีแนวคิดประกอบอาชีพทอผ้าไหมควบคู่ไปกับการท�าการ
เกษตรกรรม	 เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพการทอผ้า	ปัจจุบัน
ช่างทอผ้ามักเป็นผู ้สูงอายุ	 ปัญหาคือการผลิตผ้าไหม 
ลายสาเกตล่าช้าไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค		
สอดคล้องกับ	มนต์ชัย	เพียรท�า	(2557:	76-78)	ได้ศึกษา 
ผ้าขิด:	 การสร้างเครือข่ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรมอีสาน	 ผลการ
วิจัย	 	พบว่า	 การทอผ้าขิดจะมีการทอควบคู่กันไปกับการ
ทอผ้าชนิดอืน่	และยงัสอดคล้องกบั	นวลอนงค์	ประทมุเนตร
(2554:	 79-80)	 ได ้ศึกษาอัตลักษณ์ผ ้าไหมอีสาน:	 
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์	 และ
พัฒนากระบวนการผลิต		ผลการวิจัยพบว่า	ด้านบุคลากร
ผู้ช�านาญการทอผ้าปัจจุบันมักเป็นผู้สูงอายุและมีจ�านวน
น้อย	
	 3.	ผลการวิจัย	พบว่า	ความผูกพันระหว่างการทอ
ผ้าไหมสาเกตกับชีวิตของชุมชนและวิธีการสืบทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมสาเกต	 สอดคล้องกับ	 กองวิจัย
ทางการศึกษา	(2540)	กล่าวว่า	ความรู้ความสามารถของ
ชาวบ้านที่สั่งสมสืบทอดกันมาอันเป็นศักยภาพหรือความ
สามารถทีจ่ะใช้แก้ปัญหา	ปรับตวัเรยีนรู	้และมกีารสบืทอด
ไปสู่คนรุ่นใหม่	 หรือแก่นของชุมชนที่จรรโลงชุมชนให้อยู่
รอดจนถึงปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการทอ
ผ้าไหมสาเกตและตีพิมพ์เผยแพร่ระดับประเทศ	 ระดับ
อาเซียนและนานาชาติ
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	 1.	ควรท�าการวิจัยการทอผ้าไหมสาเกตในหลาย	ๆ	
พื้นที่ทั่วทุกอ�าเภอ
	 2.	 ควรศึกษาเรื่องลวดลายการทอผ้าไหมสาเกต
ปรบัปรุงวธิกีารทอธรรมดาเป็นจกและทอขิดลายนนูเด่นชัด

	 3.	ควรศกึษาวจิยัเพือ่เพิม่มลูค่าเพิม่	ในการปรับปรงุ
การทอเพื่อความสวยงามวิจิตบรรจง	เช่น	การเพิ่มไหมเงิน	
ไหมทอง	การทอสลับลาย
	 4.	ควรศกึษาวจิยัการตดิตามผลงานของภาครฐัต่อ
งานไหมทุกประเภท
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ศิลปะการแสดงร่วมสมัย: การประดิษฐ์ประเพณีในประเพณีบนพื้นที่โบราณสถานทวารวดี

อีสาน

Contemporary Performing Arts: The Invention of Tradition in the Space 

of Dvaravati I-San Archaeological Site
พีระ	พันลูกท้าว	

Peera	Phanlukthao

บทคัดย่อ

	 การวิจยันีม้วัีตถุประสงค์เพือ่ศึกษาเชิงวเิคราะห์การประดษิฐ์ประเพณใีนประเพณบีนพืน้ทีข่องพระธาตยุาคูโบราณ
สถานทวารวดอีสีานและเพือ่ศกึษากระบวนการประกอบสร้างศิลปะการแสดงร่วมสมยับนพืน้ทีศั่กดิสิ์ทธิภ์ายใต้การแสดง
ชุด	ฟ้าแดดสงยาง	เดอะ	มิวสิคัลโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	
	 ผลการศกึษาพบว่า	1)	พระธาตยุาคเูป็นพืน้ทีศ่กัด์ิสิทธิแ์ละเป็นศูนย์กลางการในการหลอมรวมคนทีเ่ข้ามาร่วมงาน
พิธีประเพณีสรงน�้าพระธาตุยาคูซึ่งเป็นงานประจ�าปีของอ�าเภอกมลาไสย	 จังหวัดกาฬสินธุ์ให้กลายเป็นกลุ่มคนที่มีความ
เป็นหนึ่งเดียวกันบนพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับศาสนา	 ความเชื่อและศิลปะการแสดงร่วมสมัยท่ีถูกประกอบสร้างขึ้นเพื่อ
สร้างความหมายใหม่ให้กบัพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิส์ูบ่รบิทพืน้ทีท่างการแสดง	2)	การอธบิายปรากฏการณ์ศิลปะการแสดงร่วมสมยั
ชุดฟ้าแดด			สงยาง	เดอะ	มิวสิคัล	ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นการยกระดับมุมมองของศิลปะการแสดงซึ่งเป็น
ภาพตวัแทนของศลิปะการแสดงร่วมสมยัท่ีวางทาบอยูบ่นพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิด้์วยการอธบิายกระบวนการประกอบสร้างความ
หมายและการแสดงระหว่างคนกับพื้นที่อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการแสดงร่วมสมัยบนพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันและกัน

 ค�าส�าคัญ :		ประเพณีประดิษฐ์/	พื้นที่	/	ศิลปะการแสดงร่วมสมัย

Abstract

	 This	research	article	aims	at	the	analytical	study	of	the	invention	of	tradition	in	the	annual	
tradition	that	has	been	set	up	on	the	space	of	Ya	Kue	pagoda,	the	Dvaravati	I-San	archaeological	site,	
and	to	study	the	process	of	creation	of	contemporary	performing	arts	on	the	sacred	space	under	the	
form	of	performance	called	Fah	Dat	Song	Yang	the	Musical.	
	 The	research	outcomes	suggest	that	1)	The	Ya	Kue	pagoda	is	considered	as	a	sacred	space	and	
the	center	of	congregation	of	local	people	who	are	participating	in	the	annual	tradition	of	sprinkle	
water	onto	Ya	Kue	pagoda,	Kamalasai	district,	Kalasin	province	to	become	a	unique	group	of	people	
on	the	space	which	has	been	related	to	religious,	belief,	and	contemporary	performing	arts	that	is	
created	by	mean	of	generating	the	new	meaning	for	the	sacred	space	to	performing	space.	

 1พรีะ	พนัลกูท้าว	Ph.D.	(Performance	Practice)	ผูช่้วยศาสตราจารย์.	คณะศลิปกรรมศาสตร์			มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.
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The	explanation	of	phenomenon	of	 contemporary	performing	arts	 called	Fah	Dat	Song	Yang	 the	
Musical,	which	is	debut	created,	is	to	shift	up	the	point	of	view	of	performing	arts,	which	represents	
the	contemporary	culture,	lying	over	on	sacred	space	by	the	explanation	in	the	process	of	creating	
meaning	and	performing	between	people	and	space.	It	is	leading	to	better	understanding	regarding	
to	contemporary	performing	arts	on	sacred	space	which	is	related	by	people	and	society.		
 
 Keywords:	Invented	Tradition	/	Space	/	Contemporary	Performing	Arts

บทน�า
		 ศิลปะการแสดงอันประกอบไปด้วยนาฏกรรมและ
การละครเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีเป็นรูปธรรมได้
สะท้อนให้เหน็ถงึอตัลกัษณ์และความหมายของคนในสงัคม
ทั้งในระดับชุมชน	 ระดับชาติและระดับนานาชาติ	 ซ่ึงการ
แสดงออกทางวฒันธรรมผ่านการแสดงออกทางสญัลักษณ์
ในรูปแบบต่าง	ๆ	บนพื้นที่ทางการแสดงย่อมมีความหมาย
และความแตกต่างกันในแต่ละชุมชนสังคมวัฒนธรรมและ
บริบททางสังคมที่หลากหลายอันเป็นเงื่อนไขท่ีท�าให้อัต
ลักษณ์และความหมายทางวัฒนธรรมท่ีถูกกระท�าและ
ประกอบสร้างขึ้นด้วยการแสดงออกโดยมนุษย์ผ่านศิลปะ
การแสดงนั้นมีความแตกต่างกัน	
	 ศิลปะการแสดงนอกจากจะมีบทบาทในการท�า
หน้าทีส่บืสาน	อนรุกัษ์	ท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมของ
ชาติแล้ว	 ศิลปะการแสดงยังมีหน้าท่ีในการรับใช้สังคม
วัฒนธรรมทุกระดับ	 ทั้งในระดับชุมชน	 ท้องถ่ิน	 ชาติและ
นานาชาติอีกด้วยอาทิ	 การใช้ศิลปะการแสดงเป็นตัวแทน
ของชาติในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู ้จักต่อ
สายตาชาวต่างชาติในมิติเครือข่ายและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเช่น	 การแสดงนาฏกรรมไทยผสมผสาน
นาฏกรรม	ตะวนัตกหรอืนาฏกรรมสกลุอืน่ๆทีม่กัจะปรากฏ
ให้เหน็อยูเ่สมอในทวปียโุรปและอเมรกิาในเทศกาลทีม่กีาร
รวมตัวของกลุ่มเครือข่ายคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดน
เป็นต้น
	 การท�าหน้าทีข่องศลิปะการแสดงทีถ่กูประดษิฐ์และ
ประกอบสร้างขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของประเพณี	 อาทิการ
แสดง	แสง	ส	ีเสยีง	ประกอบจนิตภาพตามโบราณสถานเพือ่
เชือ่มโยงเร่ืองราวในอดีตในการสือ่สารกบัคนในปัจจบุนัผ่าน
รปูแบบการแสดงลกัษณะย้อนยคุถวลิหาอดตี	เพือ่เป็นการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมของมนุษย์และแสดงความหมาย
ให ้ผู ้พบเห็นทราบว ่าตนคือใครผ ่านเรื่องราวที่ เป ็น

วรรณกรรมและสามารถแสดงออกได้ทางภาษาพูด	ภาษา
กายเช่นการไหว้ของคนไทยและการจับมือทักทายของ
คนในวัฒนธรรมตะวันตกเช่นเดียวกับการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมผ ่านศิลปะการแสดงโดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง
นาฏกรรมที่ใช ้ร ่างกายส่ือสารอัตลักษณ์และรูปแบบ
นาฏกรรมในแต ่ละสกุลเพ่ือแสดงภาพตัวแทนและ
สัญลักษณ์ของความเป็นชาติและกลุ่มสังคมวัฒนธรรมว่า
ศิลปะการแสดงนั้น	 ๆ	 มีที่มาจาก	 ต�าแหน่งที่ ตั้งใด 
เพราะ	 “วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมการใช้สัญลักษณ์”	 
(อธติา	สนุทโรทก.	2545.182)	เฉกเช่นศลิปะการแสดงเป็น
พฤติกรรมในการใช้ภาษาท่าทางของร่างกาย
	 พระธาตุยาคู	 เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่พบในเขต
ภาคอสีานมทีีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงฟ้าแดดสงยางซึง่เป็นเมอืงโบราณ
อยู่ที่อ�าเภอกมลาไสย	 จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีการขุดค้นพบ
หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์มากมาย	พระธาตยุาคเูป็นเจดย์ี
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในเมอืงฟ้าแดดสงยาง	ซึง่ชาวบ้านเช่ือกนัว่า	
เป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ชาวเมือง
เคารพนบัถอื	จงึเรยีกกนัว่า	พระธาตยุาคู	(ญาคู	ภาษาอสีาน	
หมายถึง	 พระสงฆ์ผู้ใหญ่ในวัด)	 และเนื่องด้วยเป็นสถานที่
แห่งเดยีวในเมอืงฟ้าแดดสงยางทีไ่ม่ถกูท�าลายโดยเมอืงเชยีง
โสม	ซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงคราม	จึงนับเป็นโบราณสถานที่ยัง
คงสภาพค่อนข้างสมบรูณ์	มหีลักฐานว่าแต่ละส่วนของพระ
ธาตุยาคู	สร้างขึ้นใน	3	สมัย	โดยส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ย่อมุม	มีบันไดทางขึ้น	4	ทิศ	สร้างในสมัยทวารวดี	ถัดขึ้น
มาเป็นส่วนฐานทรงแปดเหล่ียม	 สร้างในสมัยอยุธยา	 
ซึ่งสร้างซ้อนทับบนฐานเดิม	 ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอด
สร ้างต ่อเติมในสมัยรัตนโกสินทร ์มีข ้อ สังเกตตาม
ประวตัศิาสตร์ว่า	เมือ่เมอืงเชียงโสมชนะสงคราม	ได้ท�าลาย
ทุกส่ิงทุกอย่างในเมืองฟ้าแดดสงยาง	 แต่พระธาตุยาคูเป็น
สถานที่แห่งเดียวในเมืองฟ้าแดดสงยางที่ไม่ถูกท�าลายโดย
เมืองเชียงโสม	 จึงนับเป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพค่อน
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ข้างสมบรูณ์	ทกุๆ	ปีในเดือนพฤษภาคม	ชาวบ้านจะจดังาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ	 เพื่อเป็นการขอฝนและน�าความร่มเย็น
มาสูห่มูบ้่าน(http://www.oceansmile.com/E/Kalasin/
PhatadYaku.htm)	
	 การจัดงานประเพณสีรงน�า้พระธาตยุาคซ่ึูงเป็นงาน
ประจ�าปีของอ�าเภอกมลาไสย	 จังหวัดกาฬสินธุ์น้ันอ�าเภอ
กมลาไสยร่วมกับส่วนราชการ	ท้องถิ่น	 ท้องท่ี	 ผู้น�าชุมชน	
สถานศึกษา	 ในท้องถิ่นด�าเนินการจัดกิจกรรมท่ีเป็น
ประเพณสีบืต่อกนัมาในระดบัอ�าเภอ	แสดงให้เหน็ถงึการมี
ส�านึกและมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา	 อย่างไรก็ดี
กจิกรรมเชงิประเพณดีงักล่าวได้มกีารท�าซ�า้และผลติซ�า้เป็น
ประจ�าทุกปี	จนกระทั่งปี	พ.ศ.2560	คณะผู้จัดงาน	หน่วย
งานราชการ	 ท้องถิ่นได้มีความคิดริเริ่มที่จะให้มีการ
ประกอบสร้างศลิปะการแสดงร่วมสมยัเพือ่เป็นการน�าเสนอ
รูปแบบของประเพณีใหม่บนรากฐานแห่งประเพณีเดิม
กล่าวคือเป็นประเพณงีานสรงน�า้พระธาตยุาคูเมอืงฟ้าแดด
สงยางจดัขึน้เป็นประจ�าทกุปีในช่วงวนัวสิาขบชูาสากลโลก	
เพื่อสักการะองค์พระธาตุยาคูซ่ึงเป็นโบราณสถานในยุค
ทวารวดี	 มีอายุราว	 1,200	 ปี	 หรือในช่วงระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่	 12-16	 และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้น
กจิกรรมในประเพณจีงึประกอบไปด้วย	การท�าบญุตกับาตร	
สวดมนต์ปฏบิตัธิรรม	นอกจากนีย้งัมกีารออกร้านจ�าหน่าย
สินค้าพื้นเมือง	 ดังนั้นรูปแบบของการจัดงานจึงเป็นการ
ประดษิฐ์ประเพณใีห้สอดคล้องกบันโยบายของรฐั	เช่ือมโยง
สู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	และก้าวสู่ไทยแลนด์	4.0เพื่อยก
ระดับงานประเพณีท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล
	 การประดษิฐ์ประเพณใีนประเพณนีัน้เป็นส่วนหนึง่
ของวัฒนธรรมซึ่ง	 “โดยส่วนใหญ่แล้วค�าจ�ากัดความของ
วัฒนธรรมมักจะเน้นถึงระบบความเช่ือ	 (belief	 system)	
และค่านิยมทางสังคม	 (social	 value)…วัฒนธรรมคือกฏ
ระเบยีบหรือมาตรฐานของพฤตกิรรมทีค่นในสงัคมยอมรบั	
วัฒนธรรมคือวิถีชีวิต	 (way	 of	 life)	 ของคนในสังคม”	 
(ยศ	สันตสมบัติ.	2548:11)	และประเพณีประดิษฐ์นั้นอีริค	
ฮอบสบอว์มได้เสนอแนะว่า	“ประเพณปีระดษิฐ์	(invented	
tradition)	หมายถึงชุดหนึ่ง	ๆ	ของปฏิบัติการ	(a	set	of	
practice)	 โดยทั่วไปจะถูกก�าหนดขึ้นจากฝ่ายปกครอง 

ทีม่คีวามเหนอืกว่าสร้างเป็นกฏเกณฑ์ให้เกดิการยอมรบัโดย
ปริยายมีลักษณะที่ปรากฏในรูปแบบของพิธีกรรมหรือ
สัญลักษณ์ที่ถูกให้ความหมายทางคุณค่า”	 (อีริค	 ฮอบ
สบอว์ม.	 1983.1)	 ซึ่งการจัดให้มีงานประเพณีสรงน�้าพระ
ธาตุยาคู	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี	พ.ศ.2560	นั้น	มีการน�า
เสนอรปูแบบศิลปะการแสดงร่วมสมยัเพือ่สร้างความหมาย
ใหม่ของประเพณใีนระดับท้องถิน่เป็นครัง้แรกเพือ่ดงึดดูนกั
ท่องเทีย่วตลอดจนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยเช่นกนั
	 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 การประดิษฐ์ประเพณีใน
ประเพณีนั้นมีอิทธิพลมาจากนโยบายของรัฐและเพื่อการ
ยกระดับชื่อเสียงของสังคมวัฒนธรรมระดับชุมชนสู่สากล
ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ	 ศิลปะการแสดง
ร่วมสมยัชดุ	ฟ้าแดดสงยาง	เดอะ	มวิสิคัล	จงึได้ถกูประกอบ
สร้างข้ึนและเป็นส่วนหนึ่งในประเพณีสรงน�้าพระธาตุยาคู	
แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมผ่านรูป
แบบศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่มีการประกอบสร้างโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส�านึกและมีความศรัทธาต่อ
พระพทุธศาสนาในช่วงวนัวสิาขบูชาสากลโลก	เพ่ือเป็นการ
สักการะองค์พระธาตุยาคูโบราณสถานยุคทวารวดี	

1.วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.1	เพื่อศึกษาเชิงวิเคราะห์การประดิษฐ์ประเพณี
ในประเพณบีนพืน้ทีข่องพระธาตยุาคโูบราณสถานทวารวดี
อีสาน
	 1.2	เพื่อศึกษากระบวนการ	 การประกอบสร้าง
ศลิปะการแสดงร่วมสมยับนพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิภ์ายใต้การแสดง
ชุด	ฟ้าแดดสงยาง	เดอะ	มิวสิคัล

2. ขอบเขตการวิจัย
	 2.1	 ศึกษากระบวนการประกอบสร้างศิลปะการ
แสดง
ร่วมสมัยบนพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิภายใต้การแสดงชุด	 ฟ้าแดดสง
ยาง	เดอะ	มิวสิคัลอ�าเภอกมลาไสย	จังหวัดกาฬสินธุ์
	 2.2	 สถานที่ที่ใช้ในการศึกษาคือพระธาตุยาค	ู
อ�าเภอกมลาไสย	จังหวัดกาฬสินธุ์
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

4. วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การ วิจั ย เรื่ อ ง 	 ศิ ลปะการแสดงร ่ วมส มัย :	 
การประดิษฐ์ประเพณีในประเพณีบนพื้นท่ีโบราณสถาน
ทวารวดีอีสาน	 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยผู้
วิจัยได้ก�าหนดวิธีด�าเนิน	การวิจัยไว้ตามล�าดับ	ดังนี้					

วิธีการวิจัย
	 4.1	 ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
	 4.2	การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสนาม
	 4.3	การจดักระท�าและวเิคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
ทางวชิาการและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้องและข้อมลูปรากฏการณ์
ภาคสนาม	
	 4.4	การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

5. สรุปผลการวิจัย
 5.1 ประวัติความเป็นมาของพระธาตุยาคู
พระธาตุยาคู	หรือ	พระธาตุใหญ่	เป็นโบราณสถานเจดีย์ที่
ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง	 มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรง
แปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีบันไดทาง
ขึน้	4	อยูท่ศิทางอกีทัง้มปีนูป้ันประดบัซึง่ถกูสร้างขึน้ในสมยั
ทวารวดี	 บริเวณองค์พระธาตุยาคูยังพบใบเสมาแกะสลัก
ภาพนูนต�่าเรื่องพุทธประวัติ	 ซ่ึงชาวบ้านเช่ือกันว่าในองค์
พระธาตุบรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ท่ีชาวเมืองเคารพ
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ท้องถิ่นได้มีความคิดริ เริ่มที่จะ ให้มีการประกอบสร้าง
ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพื่อเป็นการน้าเสนอรูปแบบของ
ประเพณีใหม่บนรากฐานแห่งประเพณีเดิมกล่าวคือเป็น
ประเพณีงานสรงน้้าพระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยางจัดขึ้น
เป็นประจ้าทุกปีในช่วงวันวิสาขบูชาสากลโลก เพื่อสักการะ
องค์พระธาตุยาคูซึ่งเป็นโบราณสถานในยุคทวารวดี มีอายุ
ราว 1,200 ปี หรือในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-16 
และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นกิจกรรมในประเพณีจึง
ประกอบไปด้วย การท้าบุญตักบาตร สวดมนต์ปฏิบัติธรรม 
นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจ้าหน่ายสินค้าพื้นเมือง ดังนั้น
รูปแบบของการจัดงานจึงเป็นการประดิษฐ์ประเพณีให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เช่ือมโยงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน และก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0เพื่อยกระดับงานประเพณี
ท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล 

 การประดิษฐ์ประเพณีในประเพณีนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมซึ่ง “โดยส่วนใหญ่แล้วค้าจ้ากัดความของ
วัฒนธรรมมักจะเน้นถึงระบบความเช่ือ (belief system) 
และค่านิยมทางสังคม (social value)…วัฒนธรรมคือกฏ
ระเบียบหรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่คนในสังคมยอมรับ 
วัฒนธรรมคือวิถีชีวิต (way of life) ของคนในสังคม” (ยศ 
สันตสมบัติ.2548:11) และประเพณีประดิษฐ์นั้นอีริค ฮอบ
สบอว์มได้เสนอแนะว่า “ประเพณีประดิษฐ์ (invented 
tradition) หมายถึงชุดหนึ่งๆของปฏิบัติการ (a set of 
practice) โดยทั่วไปจะถูกก้าหนดขึ้นจากฝ่ายปกครองที่มี
ความเหนือกว่าสร้างเป็นกฏเกณฑ์ให้เกิดการยอมรับโดย
ปริยายมีลักษณะที่ปรากฏในรูปแบบของพิธี กรรมหรือ
สัญลักษณ์ที่ถูกให้ความหมายทางคุณค่า” (อีริค ฮอบสบอว์
ม. 1983.1) ซึ่งการจัดให้มีงานประเพณีสรงน้้าพระธาตุยาคู 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2560 นั้น มีการน้าเสนอรูปแบบ
ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพื่อสร้างความหมายใหม่ของ
ประเพณีในระดับท้องถิ่นเป็นครั้งแรกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ตลอดจนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยเช่นกัน 

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การประดิษฐ์ประเพณีใน
ประเพณีนั้นมีอิทธิพลมาจากนโยบายของรัฐและเพื่อการ
ยกระดับช่ือเสียงของสังคมวัฒนธรรมระดับชุมชนสู่สากล
ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ ศิลปะการแสดงร่วม
สมัยชุด ฟ้าแดดสงยาง เดอะ มิวสิคัล จึงได้ถูกประกอบสร้าง

ขึ้นและเป็นส่วนหน่ึงในประเพณีสรงน้้าพระธาตุยาคู แสดงให้
เห็นถึงปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมผ่านรูปแบบ
ศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่มีการประกอบสร้างโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส้านึกและมีความศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนาในช่วงวันวิสาขบูชาสากลโลก เพื่อเป็นการ
สักการะองค์พระธาตุยาคูโบราณสถานยุคทวารวดี  

1.วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อศึกษาเชิงวิเคราะห์การประดิษฐ์ประเพณีใน
ประเพณีบนพื้นท่ีของพระธาตุยาคูโบราณสถานทวารวดี
อีสาน 

1.2 เพื่ อ ศึกษากระบวนการ  การประกอบสร้ าง
ศิลปะการแสดงร่วมสมัยบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ภายใต้การแสดง
ชุด ฟ้าแดดสงยาง เดอะ มิวสิคัล 

 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ศึกษากระบวนการประกอบสร้างศิลปะการแสดง 
ร่วมสมัยบนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิภายใต้การแสดงชุด ฟ้าแดดสงยาง 
เดอะ มิวสิคัลอ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2.2 สถานท่ีที่ใช้ในการศึกษาคือพระธาตุยาคู อ้าเภอ 
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

พระธาตุยาคู 

พระธาตุยาคู 

 

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ 

 

 

พื้นที่การแสดง 

 

ประเพณีประจ้าปี 

ประเพณีประดิษฐ ์

ศิลปะการแสดง 

ร่วมสมัย 

 

4.วิธีด าเนินการวิจัย 

นับถือ	 สังเกตได้จากเม่ือเมืองเชียงโสมชนะสงคราม	 
ได้ท�าลายทกุส่ิงทกุอย่างในเมอืงฟ้าแดดแต่ไม่ได้ท�าลายพระ
ธาตยุาค	ูจงึเป็นโบราณสถานทีย่งัคงสภาพค่อนข้างสมบรูณ์	
ชาวบ้านจะจัดให้มีงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประจ�าทุกปี
ในเดือนพฤษภาคม	เพื่อเป็นการขอฝนและความร่มเย็นให้
กับหมู่บ้าน

ภาพประกอบที่	1พื้นที่พระธาตุยาคู

ที่มา:	www.//place.thai-tour.com/kalasin

	 จากการตรวจสอบหลักฐานสันนิษฐานว่าสร้างใน
สมัยทวารวดี	 ต่อมาคงปรักหักพังไปตามกาลเวลาและ
เพราะขาดการดูแลเอาใจใส่	ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาคง
สร้างเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม	 ก่ออิฐถือปูนซ้อนทับฐานเดิม
และในสมยักรงุรตันโกสนิทร์คงมกีารสร้างต่อเตมิส่วนยอด
ให้สูงขึ้นอีก	จนกระทั่งถึง	พ.ศ2510	-	2522	กรมศิลปากร
ได้ท�าการขุดแต่งและบูรณะเจดีย์องค์นี้	 รวมท้ังได้จด
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน	 พระธาตุยาคูนี้ชาวบ้านเชื่อกัน
ว่า	เป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่	ที่ชาวเมือง
เคารพนับถือ	 จึงจัดให้มีเทศกาลบูชาพระธาตุประจ�าป	ี
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม	 เพื่อขอฝนและ
ความสงบร่มเย็นแก่หมู่บ้าน	 ลักษณะทั่วไป	 เป็นพระธาตุ
เจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณเมืองฟ้าแดดสงยาง	ก่อด้วย
อฐิดนิเป็นเจดย์ีทรง	8เหล่ียมย่อมมุไม้	12	มขีนาดฐานกว้าง	
10	เมตร	ยาว	10	เมตร	สร้างซ้อนกันในลักษณะเป็นจัตุร
มุข	มีบันไดทางขึ้น	4ทิศ	ความสูงวัดจากฐานถึงยอดสูง	8	
เมตร	หลักฐานที่พบ	เจดีย์ทรง8	เหลี่ยม	ใบเสมาหินทราย
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 การวิจัยเรื่อง ศิลปะการแสดงร่วมสมัย: การ
ประดิษฐ์ประเพณีในประเพณีบนพื้นที่โบราณสถานทวารวดี
อีสาน ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้
ก้าหนดวิธีด้าเนิน การวิจัยไว้ตามล้าดับ ดังน้ี       

วิธีการวิจัย 

4.1 ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสนาม 

 4.3 การจัดกระท้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลปรากฏการณ์
ภาคสนาม  

4.4 การน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

5. สรุปผลการวิจัย 

5.1 ประวัติความเป็นมาของพระธาตุยาคู 
พระธาตุยาคู หรือ พระธาตุใหญ่ เป็นโบราณสถาน

เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง มีลักษณะเป็นเจดีย์
ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีบันได
ทางขึ้น 4 อยู่ทิศทางอีกทั้งมีปูนปั้นประดับซึ่งถูกสร้างขึ้นใน
สมัยทวารวดี บริเวณองค์พระธาตุยาคูยังพบใบเสมาแกะสลัก
ภาพนูนต่้าเรื่องพุทธประวัติ ซึ่งชาวบ้านเช่ือกันว่าในองค์พระ
ธาตุบรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ 
สังเกตได้จากเมื่อเมืองเชียงโสมชนะสงคราม ได้ท้าลายทุกสิ่ง
ทุกอย่างในเมืองฟ้าแดดแต่ไม่ได้ท้าลายพระธาตุยาคู จึงเป็น
โบราณสถานท่ียังคงสภาพค่อนข้างสมบรูณ ์ชาวบ้านจะจัดให้
มีงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประจ้าทุกปีในเดือนพฤษภาคม 
เพื่อเป็นการขอฝนและความร่มเย็นให้กับหมู่บ้าน 

 

 
ภาพประกอบท่ี 1พื้นทีพ่ระธาตุยาคู 
ที่มา: www.//place.thai-tour.com/kalasin 
 
จากการตรวจสอบหลักฐานสันนิษฐานว่าสร้างใน

สมัยทวารวดี ต่อมาคงปรักหักพังไปตามกาลเวลาและเพราะ
ขาดการดูแลเอาใจใส่ ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาคงสร้าง
เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ก่ออิฐถือปูนซ้อนทับฐานเดิมและใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์คงมีการสร้างต่อเติมส่วนยอดให้สูงขึ้น
อีก จนกระทั่งถึง พ.ศ2510 - 2522 กรมศิลปากรได้ท้าการ
ขุดแต่งและบูรณะเจดีย์องค์นี้ รวมทั้งได้จดทะเบียนเป็น
โบราณสถาน พระธาตุยาคูนี้ชาวบ้านเช่ือกันว่า เป็นเจดีย์ที่
บรรจุอัฐิของพระเถระช้ันผู้ใหญ่ ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ จึง
จัดให้มีเทศกาลบูชาพระธาตุประจ้าปี ระหว่างเดือนเมษายน
ถึงเดือนพฤษภาคม เพื่อขอฝนและความสงบร่มเย็นแก่
หมู่บ้าน ลักษณะทั่วไป เป็นพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดใน
บริเวณเมืองฟ้าแดดสงยาง ก่อด้วยอิฐดินเป็นเจดีย์ทรง 8
เหลี่ยมย่อมุมไม้ 12 มีขนาดฐานกว้าง 10 เมตร ยาว 10 
เมตร สร้างซ้อนกันในลักษณะเป็นจัตุรมุข มีบันไดทางขึ้น 4
ทิศ ความสูงวัดจากฐานถึงยอดสูง 8 เมตร หลักฐานที่พบ 
เ จ ดี ย์ ท ร ง 8 เ ห ลี่ ย ม  ใ บ เ ส ม า หิ น ท ร า ย (www.m-
culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=544) 
ปัจจุบันพระธาตุยาคูยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
ตลอดจนผู้คนต่างถิ่นที่มีโอกาสได้มาเยือนเมืองฟ้าแดดสงยาง
และสักการะองค์พระธาตุยาคู 

 

 

5.2 รูปแบบศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่ถูกประจุ 
ความหมายบนพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ 
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(www.m-culture .go . th/young/ewt_news.
php?nid=544)	ปัจจบุนัพระธาตยุาคยูงัเป็นศนูย์รวมจติใจ
ของคนในชมุชนตลอดจนผูค้นต่างถิน่ทีม่โีอกาสได้มาเยอืน
เมืองฟ้าแดดสงยางและสักการะองค์พระธาตุยาคู
 5.2 รูปแบบศิลปะการแสดงร่วมสมัยท่ีถูกประจุ
ความหมายบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
	 	 จากการศึกษาพบว่ารูปแบบของศิลปะการ
แสดงร่วมสมัยที่ปรากฏในประเพณีทรงน�้าพระธาตุยาคู
ประกอบไปด้วยรูปแบบการแสดงร่วมสมัยกล่าวคือ	มีการ
แสดงดนตรี	ซึ่งประพันธ์ดนตรีโดยนายณพล	ผาธรรมและ
รปูแบบการแสดงนาฏกรรม	ก�ากบัลลีาโดยนางสาวสภุาพร	
ค�ายุธา	และรูปแบบการจัดองค์ประกอบแสง	สี	เสียง	โดย
นางสาวสภุาพร	ค�ายธุาและนายวรากร	สโีย	นอกจากนีก้าร
ใช้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในมิติของศิลปะการแสดงร่วมสมัยจะใช้
องค์พระธาตยุาคเูป็นฉากในการแสดง	โดยทีนั่กแสดงจะไม่
ใช้พื้นที่ที่ถูกยกระดับขึ้นมาเพื่อเป็นฐานขององค์พระธาต	ุ
เน่ืองจากคนในชุมชนให้ความเคารพสักการะและมีความ
เลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระธาตุยาคูดังนั้นการพิจารณาใช้
พื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องค�านึงและพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทีมีความสัมพันธ ์ที่ถักทอกับคนในสังคม

วัฒนธรรม	ความเชื่อ	และประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา

ภาพประกอบที่	2	รูปแบบศิลปะการแสดงที่ถูกใช้แสดง

บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ที่มา:	สุภาพร	ค�ายุธา.	2560

	 อย่างไรก็ตามพระธาตุยาคูจึงยังเป็นพื้นที่โบราณ

สถานที่ผู ้คนกราบไหว้สักการะและแสดงออกถึงความ

เคารพเลื่อมใสศรัทธา	 ในขณะเดียวกันก็เป็นเป็นพ้ืนท่ีการ
แสดงทีท่ัง้นกัแสดงและผูช้มการแสดงต่างกก็ราบไหว้สกักา
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จากการศึกษาพบว่ารูปแบบของศิลปะการแสดงร่วม
สมัยที่ปรากฏในประเพณีทรงน้้าพระธาตุยาคูประกอบไป
ด้วยรูปแบบการแสดงร่วมสมัยกล่าวคือ มีการแสดงดนตรี ซึ่ง
ประพันธ์ดนตรีโดยนายณพล ผาธรรมและรูปแบบการแสดง
นาฏกรรม ก้ากับลีลาโดยนางสาวสุภาพร ค้ายุธา และ
รูปแบบการจัดองค์ประกอบแสง สี เสียง โดยนางสาวสุภาพร 
ค้ายุธาและนายวรากร สีโย นอกจากนี้การใช้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ในมิติของศิลปะการแสดงร่วมสมยัจะใช้องค์พระธาตุยาคูเป็น
ฉากในการแสดง โดยที่นักแสดงจะไม่ใช้พื้นที่ที่ถูกยกระดับ
ขึ้นมาเพื่อเป็นฐานขององค์พระธาตุ เนื่องจากคนในชุมชนให้
ความเคารพสักการะและมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระ
ธาตุยาคูดังนั้นการพิจารณาใช้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจะต้อง
ค้านึงและพิจารณาถึงความเหมาะสมทีมีความสัมพันธ์ที่ถัก
ทอกับคนในสังคมวัฒนธรรม ความเช่ือ และประเพณีท่ี
ปฏิบัติสืบทอดกันมา 

 

 
ภาพประกอบท่ี2 รูปแบบศิลปะการแสดงที่ถูกใช้แสดงบน

พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ 
ที่มา: สุภาพร ค้ายุธา. 2560. 

อย่างไรก็ตามพระธาตุยาคูจึงยังเป็นพื้นที่โบราณ
สถานท่ีผู้คนกราบไหว้สักการะและแสดงออกถึงความเคารพ
เลื่อมใสศรัทธา ในขณะเดียวกันก็เป็นเป็นพ้ืนท่ีการแสดงท่ีทั้ง
นักแสดงและผู้ชมการแสดงต่างก็กราบไหว้สักการะและ
แสดงออกถึงความเคารพเลื่อมใสศรัทธาเช่นเดียวกันซึ่งการ
ใช้พื้นที่บริเวณพระธาตุยาคูนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนไปจากพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทางการแสดงและเพื่อเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐในมิติของการประกอบสร้าง
ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพื่อน้าชุมชนสู่สากลนอกจากน้ี   ใน
ความเช่ือทางวัฒนธรรมอีสานนั้น คนอีสานให้ความเคารพ

กับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และเห็นคุณค่าและความส้าคัญของ
โบราณสถาน 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3 องค์ประกอบแสง ส ี

ที่มา: สุภาพร ค้ายุธา. 2560. 
นอกจากน้ี  การให้ความหมายใหม่บนพื้นที่

ศักดิ์สิทธ์ิของพระธาตุยาคูนั้น ตามแนวคิดของอองรี เลอเฟป
ได้แบ่งความหมายของพื้นที่ เป็น 3 ระดับ คือพื้นที่ทาง
กายภาพ (Physical Space) หมายถึงพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ
ด้านกายภาพพื้นที่ทางความรู้สึกนึกคิด (Mental Space) 
เป็นการรับรู้พื้นที่ทางจิตใจ เช่นความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่ 
ความรู้ถึงความสะดวกสบาย ปลอดโปร่ง และพื้นที่ทางสังคม 
(Social Space / Social Practice) คือพื้นที่ที่ถูกประกอบ
ขึ้นด้วยกิจกรรม ปฏิบัติการ การใช้สัญลักษณ์ การสร้างอุดม
คติ จึงมีความหมายครอบคลุมกว้างขวางทุกแห่งหนของ
สังคม(www.hdl.handle.net/123456789/331)สอดคล้อง
กับรูปแบบของการประเพณีประดิษฐ์ที่ถูกประกอบสร้างขึ้น
บนพื้นที่ของพระธาตุยาคูที่เป็นพื้นที่ทางสังคม ดังนั้นพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระธาตุยาคูจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับ
กิจกรรมและปฏิบัติการอันเป็นส่วนหน่ึงของการประดิษฐ์
ประเพณีโดยใช้ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดเนื้อหา เรื่องราวและประวัติความเป็นมาของการ
สร้างบ้านแปงเมืองของเมืองฟ้าแดดสงยาง จึงท้าให้พื้นที่ของ
พระธาตุยาคูที่นอกจากจะเป็นพื้นที่ทางกายภาพและทาง
สังคมตามแนวคิดของเลอเฟปแล้ว ยังเป็นพื้นที่ทางจิตใจที่
ผู้คนในชุมชนสามารถรับรู้และรู้สึกได้ถึงเรื่องราวในการแสดง
ของศิลปะการแสดงร่วมสมัยและผู้คนในชุมชนในฐานะผู้ชม
การแสดงยังมีความรู้สึกร่วมไปกับการแสดงและมีความ
ซาบซึ้งหลังจากที่ได้ชมการแสดงซึ่งถือได้ว่ารูปแบบของ
ศิลปะการแสดงชุด ฟ้าแดดสงยาง เดอะ มิวสิคัล สร้าง

ระและแสดงออกถงึความเคารพเลือ่มใสศรทัธาเช่นเดยีวกนั
ซึ่งการใช้พื้นที่บริเวณพระธาตุยาคูนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนไป
จากพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทางการแสดงและเพื่อ
เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในมิติของการประกอบ
สร้างศิลปะการแสดงร ่วมสมัยเพื่อน�าชุมชนสู ่สากล 
นอกจากนี	้		ในความเชือ่ทางวฒันธรรมอสีานนัน้	คนอสีาน
ให้ความเคารพกับพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิและเห็นคุณค่าและความ
ส�าคัญของโบราณสถาน

ภาพประกอบที่	3	องค์ประกอบแสง	สี
ที่มา:	สุภาพร	ค�ายุธา.	2560

 
	 นอกจากนี	้การให้ความหมายใหม่บนพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ์
ของพระธาตยุาคนูัน้	ตามแนวคดิของอองร	ีเลอเฟปได้แบ่ง
ความหมายของพื้นท่ีเป็น	 3	 ระดับ	 คือพื้นที่ทางกายภาพ	
(Physical	 Space)	 หมายถึงพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติด้าน
กายภาพพื้นที่ทางความรู ้สึกนึกคิด	 (Mental	 Space)	
เป็นการรับรู้พื้นที่ทางจิตใจ	 เช่นความรู้สึกผูกพันกับพื้นที	่
ความรู้ถึงความสะดวกสบาย	 ปลอดโปร่ง	 และพื้นที่ทาง
สังคม	(Social	Space	/	Social	Practice)	คือพื้นที่ที่ถูก
ประกอบขึน้ด้วยกจิกรรม	ปฏบิตักิาร	การใช้สญัลักษณ์	การ
สร้างอดุมคต	ิจงึมคีวามหมายครอบคลมุกว้างขวางทกุแห่ง
หนของสงัคม	(www.hdl.handle.net/123456789/331)
สอดคล้องกับรูปแบบของการประเพณีประดิษฐ์ที่ถูก
ประกอบสร้างขึ้นบนพื้นที่ของพระธาตุยาคูที่เป็นพื้นที่ทาง
สังคม	 ดังนั้นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระธาตุยาคูจึงได้ถูกปรับ
เปลีย่นเพือ่รองรบักิจกรรมและปฏบิตักิารอนัเป็นส่วนหนึง่
ของการประดิษฐ์ประเพณีโดยใช้ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเน้ือหา	 เรื่องราวและประวัติ
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จากการศึกษาพบว่ารูปแบบของศิลปะการแสดงร่วม
สมัยที่ปรากฏในประเพณีทรงน้้าพระธาตุยาคูประกอบไป
ด้วยรูปแบบการแสดงร่วมสมัยกล่าวคือ มีการแสดงดนตรี ซึ่ง
ประพันธ์ดนตรีโดยนายณพล ผาธรรมและรูปแบบการแสดง
นาฏกรรม ก้ากับลีลาโดยนางสาวสุภาพร ค้ายุธา และ
รูปแบบการจัดองค์ประกอบแสง สี เสียง โดยนางสาวสุภาพร 
ค้ายุธาและนายวรากร สีโย นอกจากนี้การใช้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ในมิติของศิลปะการแสดงร่วมสมยัจะใช้องค์พระธาตุยาคูเป็น
ฉากในการแสดง โดยที่นักแสดงจะไม่ใช้พื้นที่ที่ถูกยกระดับ
ขึ้นมาเพื่อเป็นฐานขององค์พระธาตุ เนื่องจากคนในชุมชนให้
ความเคารพสักการะและมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระ
ธาตุยาคูดังนั้นการพิจารณาใช้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจะต้อง
ค้านึงและพิจารณาถึงความเหมาะสมทีมีความสัมพันธ์ที่ถัก
ทอกับคนในสังคมวัฒนธรรม ความเช่ือ และประเพณีท่ี
ปฏิบัติสืบทอดกันมา 

 

 
ภาพประกอบท่ี2 รูปแบบศิลปะการแสดงที่ถูกใช้แสดงบน

พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ 
ที่มา: สุภาพร ค้ายุธา. 2560. 

อย่างไรก็ตามพระธาตุยาคูจึงยังเป็นพื้นที่โบราณ
สถานท่ีผู้คนกราบไหว้สักการะและแสดงออกถึงความเคารพ
เลื่อมใสศรัทธา ในขณะเดียวกันก็เป็นเป็นพ้ืนท่ีการแสดงท่ีทั้ง
นักแสดงและผู้ชมการแสดงต่างก็กราบไหว้สักการะและ
แสดงออกถึงความเคารพเลื่อมใสศรัทธาเช่นเดียวกันซึ่งการ
ใช้พื้นที่บริเวณพระธาตุยาคูนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนไปจากพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทางการแสดงและเพื่อเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐในมิติของการประกอบสร้าง
ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพื่อน้าชุมชนสู่สากลนอกจากน้ี   ใน
ความเช่ือทางวัฒนธรรมอีสานนั้น คนอีสานให้ความเคารพ

กับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และเห็นคุณค่าและความส้าคัญของ
โบราณสถาน 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3 องค์ประกอบแสง ส ี

ที่มา: สุภาพร ค้ายุธา. 2560. 
นอกจากนี้  การให้ความหมายใหม่บนพื้น ท่ี

ศักดิ์สิทธ์ิของพระธาตุยาคูนั้น ตามแนวคิดของอองรี เลอเฟป
ได้แบ่งความหมายของพื้นที่ เป็น 3 ระดับ คือพื้นที่ทาง
กายภาพ (Physical Space) หมายถึงพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ
ด้านกายภาพพื้นที่ทางความรู้สึกนึกคิด (Mental Space) 
เป็นการรับรู้พื้นที่ทางจิตใจ เช่นความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่ 
ความรู้ถึงความสะดวกสบาย ปลอดโปร่ง และพื้นที่ทางสังคม 
(Social Space / Social Practice) คือพื้นที่ที่ถูกประกอบ
ขึ้นด้วยกิจกรรม ปฏิบัติการ การใช้สัญลักษณ์ การสร้างอุดม
คติ จึงมีความหมายครอบคลุมกว้างขวางทุกแห่งหนของ
สังคม(www.hdl.handle.net/123456789/331)สอดคล้อง
กับรูปแบบของการประเพณีประดิษฐ์ที่ถูกประกอบสร้างขึ้น
บนพื้นที่ของพระธาตุยาคูที่เป็นพื้นที่ทางสังคม ดังนั้นพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระธาตุยาคูจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับ
กิจกรรมและปฏิบัติการอันเป็นส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์
ประเพณีโดยใช้ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดเนื้อหา เรื่องราวและประวัติความเป็นมาของการ
สร้างบ้านแปงเมืองของเมืองฟ้าแดดสงยาง จึงท้าให้พื้นที่ของ
พระธาตุยาคูที่นอกจากจะเป็นพื้นที่ทางกายภาพและทาง
สังคมตามแนวคิดของเลอเฟปแล้ว ยังเป็นพื้นที่ทางจิตใจที่
ผู้คนในชุมชนสามารถรับรู้และรู้สึกได้ถึงเรื่องราวในการแสดง
ของศิลปะการแสดงร่วมสมัยและผู้คนในชุมชนในฐานะผู้ชม
การแสดงยังมีความรู้สึกร่วมไปกับการแสดงและมีความ
ซาบซึ้งหลังจากที่ได้ชมการแสดงซึ่งถือได้ว่ารูปแบบของ
ศิลปะการแสดงชุด ฟ้าแดดสงยาง เดอะ มิวสิคัล สร้าง
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ความเป็นมาของการสร้างบ้านแปงเมืองของเมืองฟ้าแดด
สงยาง	 จึงท�าให้พื้นที่ของพระธาตุยาคูที่นอกจากจะเป็น
พื้นที่ทางกายภาพและทางสังคมตามแนวคิดของเลอเฟป
แล้ว	ยงัเป็นพืน้ทีท่างจติใจทีผู่ค้นในชมุชนสามารถรบัรูแ้ละ
รูส้กึได้ถงึเร่ืองราวในการแสดงของศิลปะการแสดงร่วมสมยั
และผูค้นในชมุชนในฐานะผูช้มการแสดงยงัมคีวามรูส้กึร่วม
ไปกับการแสดงและมีความซาบซึ้งหลังจากที่ได้ชมการ
แสดงซึ่งถือได้ว่ารูปแบบของศิลปะการแสดงชุด	 ฟ้าแดด 
สงยาง	 เดอะ	 มิวสิคัล	 สร้างบรรยากาศแห่งปรากฏการณ์
ตลอดจนความมุมมองทางสงัคมวฒันธรรมอสีานท่ามกลาง
กระแสโลกาภวิตัน์ทีส่ะท้อนอตัลกัษณ์ในมติขิองวฒันธรรม
อีสานใหม่

6. การประดิษฐ์ประเพณีในประเพณี

ภาพประกอบที่	4	โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแสดง	
ฟ้าแดดสงยาง	เดอะมิสิคัล
ที่มา:	สุภาพร	ค�ายุธา.	2560

	 ศิลปะการแสดงร่วมสมยั:	การประดษิฐ์ประเพณใีน
ประเพณบีนพืน้ทีโ่บราณสถานทวารวดอีสีานชุด	ฟ้าแดดสง
ยางเดอะมวิสคิลัได้ถูกประกอบสร้างขึน้เป็นครัง้แรกเพือ่ให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ	เชื่อมโยงสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	
ยั่งยืน	 และก้าวสู่ไทยแลนด์	 4.0และเป็นเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเพณกีารสรงน�า้พระธาตยุาคูซึง่อ�าเภอกมลาไสยร่วมกบั
ส่วนราชการ	ท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน	และสถานศึกษาที่ได้จัด
ขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในช่วงวันวิสาขบูชาสากลโลก	 เพื่อสัก
การะองค์พระธาตยุาค	ูโบราณสถานยคุทวารวดทีีม่อีายรุาว	
1,200	 ปี	 หรือถูกก่อสร้างข้ึนในระหว่างพุทธศตวรรษที	่ 
12-16	
	 เพื่อการถวายเป็นพุทธบูชาจึงมีการประดิษฐ์สร้าง
ประเพณีเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐท่ามกลางกระแส
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บรรยากาศแห่งปรากฏการณ์ตลอดจนความมุมมองทาง
สังคมวัฒนธรรมอีสานท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่
สะท้อนอัตลักษณ์ในมิติของวัฒนธรรมอีสานใหม่ 

 

 

 

6. การประดิษฐ์ประเพณีในประเพณี 

 
ภาพประกอบท่ี 4โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์การแสดง  

ฟ้าแดดสงยาง เดอะมสิิคัล 
ที่มา: สุภาพร ค้ายุธา. 2560. 
 

ศิลปะการแสดงร่วมสมัย: การประดิษฐ์ประเพณีใน
ประเพณีบนพื้นที่โบราณสถานทวารวดีอีสานชุด ฟ้าแดดสง
ยางเดอะมิวสิคัลได้ถูกประกอบสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เช่ือมโยงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน และก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0และเป็นเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเพณีการสรงน้้าพระธาตุยาคูซึ่งอ้าเภอกมลาไสยร่วมกับ
ส่วนราชการ ท้องถิ่น ผู้น้าชุมชน และสถานศึกษาที่ได้จัดขึ้น
เป็นประจ้าทุกปีในช่วงวันวิสาขบูชาสากลโลก เพื่อสักการะ
องค์พระธาตุยาคู โบราณสถานยุคทวารวดีที่มีอายุราว 1,200 
ปี หรือถูกก่อสร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 12-16  

เพื่อการถวายเป็นพุทธบูชาจึงมีการประดิษฐ์สร้าง
ประเพณีเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐท่ามกลางกระแสแห่ง
โลกาภิวัฒน์อาทิ ด้านพ้ืนท่ี พระธาตุยาคูเป็นศาสนสถานเป็น
พื้นที่ท่ีถูกประกอบสร้างขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนได้มาสักการะ
ตลอดจนการกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิตแต่
พื้ นที่ ศั กดิ์ สิ ทธิ์ นี้ ไ ด้ ถู ก เน รมิ ต ให้ เ ป็ นพื้ นที่ น้ า เ สนอ
ศิลปะการแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่ งทางคีตกรรมและ
นาฏกรรมโดยถูกก้าหนดให้จัดการแสดงข้ึนในระยะเวลาสั้นๆ 
ส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นพื้นที่ทางการแสดง ซึ่ง

เป็นผลที่เกิดจากการใช้พื้นที่เพื่อประดิษฐ์ประเพณี อันแสดง
ให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา ความสัมพันธ์ของบุคคลทาง
ประวัติศาสตร์และการบรรจุความหมายบนพื้นโดยการ
ประกอบสร้างศิลปะการแสดงร่วมสมัยวางตัวแสดงอยู่
บริเวณรอบพื้นที่ของพระธาตุยาคู อันจะก่อให้เกิดการสืบ
สานอนุรักษ์ท้าให้คนในชุมได้มีส่วนร่วมในการช่ืนชม ส้านึก 
ตระหนักรู้ในคุณค่าของโบราณสถาน  

อย่างไรก็ดีการประกอบสร้างศิลปะการแสดงร่วม
สมัยชุด ฟ้าแดดสงยาง เดอะมิวสิคัล บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น 
ในส่วนของการด้าเนินการด้านพ้ืนท่ี ได้มีการตกแต่ง ลดทอน 
เสริมสร้าง ลักษณะทางกายภาพ(Physical Space)ของ
บริเวณพื้นที่พระธาตุยาคูอาทิ การประกอบสร้างเวที ฉาก 
และการใช้เทคนิคแสงสีนั้นส่งผลให้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์(Sacred 
Space)ซึ่งเป็นรากฐานแห่งโบราณสถานได้กลายมาเป็นพื้นที่
ประดิษฐ์เพื่อใช้ในการแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริบทพื้นที่
ทางสังคม (Social Space) และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในมิติ
ของการอธิบายความหมายของการแสดงและปรากฏการณ์ท่ี
ปรากฏในงานวิจัยนี้มีการเช่ือมโยงถึงความเช่ือของคนใน
ท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ การแสดงซึ่ง เป็นการ
ยกระดับมุมมองที่มีต่อศาสนาและวัฒนธรรมอันจะก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและหน้าท่ีของ
ศิลปะการแสดงท่ีมีต่อศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการประกอบสร้าง
ศิลปะการแสดงร่วมสมัยชุด ฟ้าแดดสงยาง เดอะ มิวสิคัล ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์ประเพณีมีขั้นตอนการ
ประกอบสร้าง 5ขั้นตอนคือ 1.การประพันธ์วรรณกรรม 2. 
การประพันธ์ดนตรี 3. การคัดเลือกนักแสดง 4. การ
ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 5. การออกแบบ
องค์ประกอบฉากและแสงสีเพื่อใช้ในการแสดงโดยใช้บริเวณ
พระธาตุยาคูเป็นพื้นที่ปฏิบัติการแสดงโดยใช้นักแสดงจาก
สถาบันการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามดัง
ภาพประกอบท่ี 5-9 
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ภาพประกอบที่	5	การคัดเลือกนักแสดง
ที่มา:	สุภาพร	ค�ายุธา.	2560.

ภาพประกอบที่ 6 นักแสดงน�าฝ่ายชาย พัฒนะ พันธุ์เทวะ
ที่มา: สุภาพร ค�ายุธา. 2560.

ภาพประกอบที่ 7 นักแสดงน�าฝ่ายหญิง นันธิกา รันศรี

ที่มา: สุภาพร ค�ายุธา. 2560.
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ที่มา: สุภาพร ค้ายุธา. 2560. 
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นายพัฒนะ พันธุ์เทวะ รับบทพญาจันทราช 
น.ส.นันธิกา รันศรี รับบทธิดาฟ้าหยาด 

ที่มา: สุภาพร ค้ายุธา. 2560. 
 

 
ภาพประกอบท่ี 9 ทีมงานเบื้องหลงัการแสดง 

ที่มา: สุภาพร ค้ายุธา. 2560. 
 

นอกจากนี้การเชิญนักแสดงอาชีพมาร่วมแสดง
ในศิ ลปะกา รแสดงร่ วมสมั ย ที่ เ ป็ นส่ วนหนึ่ ง ขอ ง
กระบวนการประดิษฐ์ประเพณี ในมิติของกระบวนการ
กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อมองในความส้านึกของ
ความเป็นคนเมืองฟ้าแดดสงยางพบว่า นักแสดงน้ารับเชิญ
ในฐานะคนนอกพื้นที่ เมืองฟ้าแดดสงยาง ได้มาร่วม
กิจกรรมการแสดง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่าง
พื้นที่ให้มาชมการแสดงได้เป็นจ้านวนมาก ด้วยเหตุนี้การ
ใช้ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ประดิษฐ์ประเพณีจึงเป็นแนวทางหนึ่งในกระบวนการ
กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยอาศัยองค์ประกอบทาง
ศิลปะการแสดงเข้ามามีบทบาทส้าคัญในการขับเคลื่อน

ภาพประกอบที่ 8 นักแสดงน�าฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

นายพัฒนะ พันธุ์เทวะ รับบทพญาจันทราช

น.ส.นันธิกา รันศรี รับบทธิดาฟ้าหยาด

ที่มา: สุภาพร ค�ายุธา. 2560.

ภาพประกอบที่	9	ทีมงานเบื้องหลังการแสดง

ที่มา:	สุภาพร	ค�ายุธา.	2560.

	 นอกจากนี้การเชิญนักแสดงอาชีพมาร่วมแสดงใน
ศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ประดิษฐ์ประเพณี	 ในมิติของกระบวนการกลายเป็น
วัฒนธรรมร่วมสมัย	 เม่ือมองในความส�านึกของความเป็น
คนเมืองฟ้าแดดสงยางพบว่า	 นักแสดงน�ารับเชิญในฐานะ
คนนอกพื้นที่เมืองฟ้าแดดสงยาง	 ได้มาร่วมกิจกรรมการ
แสดง	สามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วจากต่างพืน้ทีใ่ห้มาชมการ
แสดงได้เป็นจ�านวนมาก	 ด้วยเหตุน้ีการใช้ศิลปะการแสดง

ร่วมสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการประดิษฐ์ประเพณีจึงเป็น 

แนวทางหนึ่งในกระบวนการกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย	
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ที่มา: สุภาพร ค้ายุธา. 2560. 
 

 
ภาพประกอบท่ี 6นักแสดงน้าฝ่ายชาย พัฒนะ พันธุ์เทวะ 

ที่มา: สุภาพร ค้ายุธา. 2560. 

 
ภาพประกอบท่ี 7 นักแสดงน้าฝ่ายหญิง 

นันธิกา รันศร ี
ที่มา: สุภาพร ค้ายุธา. 2560. 

 
ภาพประกอบท่ี 8นักแสดงน้าฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย 

นายพัฒนะ พันธุ์เทวะ รับบทพญาจันทราช 
น.ส.นันธิกา รันศรี รับบทธิดาฟ้าหยาด 

ที่มา: สุภาพร ค้ายุธา. 2560. 
 

 
ภาพประกอบท่ี 9 ทีมงานเบื้องหลงัการแสดง 

ที่มา: สุภาพร ค้ายุธา. 2560. 
 

นอกจากนี้การเชิญนักแสดงอาชีพมาร่วมแสดง
ในศิ ลปะกา รแสดงร่ วมสมั ย ที่ เ ป็ นส่ วนหนึ่ ง ขอ ง
กระบวนการประดิษฐ์ประเพณี ในมิติของกระบวนการ
กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อมองในความส้านึกของ
ความเป็นคนเมืองฟ้าแดดสงยางพบว่า นักแสดงน้ารับเชิญ
ในฐานะคนนอกพื้นที่ เมืองฟ้าแดดสงยาง ได้มาร่วม
กิจกรรมการแสดง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่าง
พื้นที่ให้มาชมการแสดงได้เป็นจ้านวนมาก ด้วยเหตุนี้การ
ใช้ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ประดิษฐ์ประเพณีจึงเป็นแนวทางหนึ่งในกระบวนการ
กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยอาศัยองค์ประกอบทาง
ศิลปะการแสดงเข้ามามีบทบาทส้าคัญในการขับเคลื่อน
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โดยอาศยัองค์ประกอบทางศลิปะการแสดงเข้ามามบีทบาท
ส�าคัญในการขับเคลื่อนประเพณีประดิษฐ์ในประเพณีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

7. อภิปรายผลการวิจัย
	 การวิจยัเรือ่งศลิปะการแสดงร่วมสมยั:	การประดษิฐ์
ประเพณใีนประเพณบีนพืน้ทีโ่บราณสถานทวารวดอีสีานมี
ข้อค้นพบดังนี้
	 7.1รูปแบบศลิปะการแสดงร่วมสมยัชุด	ฟ้าแดด	สง
ยาง	เดอะ	มิวสิคัล	เป็นการประกอบสร้างศิลปะการแสดง
ร่วมสมยัขึน้เป็นคร้ังแรกเพือ่เป็นส่วนหนึง่ของประเพณสีรง
น�า้พระธาตยุาคมูวีตัถปุระสงค์เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูาเนือ่ง
ในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจ�าปี	 2560อีกท้ังการศึกษา
กระบวนการกลายเป็นศลิปะการแสดงร่วมสมยัพบว่าศลิปะ
การแสดงร่วมสมัยชุด	ฟ้าแดด	สงยาง	เดอะ	มิวสิคัล	มีการ
ผสมผสานการแสดงดนตรี	 วรรณกรรม	 นาฏกรรม	 
สื่อประสม	 และแสงสีเสียงคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเพื่อตอบ
สนองวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่สอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาลที่เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่และเพิ่มมูลค่าทาง
วัฒนธรรมจากชุมชนสู่สากลอย่างยั่งยืน

 7.2	 การให้ความหมายพื้นที่ศักสิทธ์ิใหม่โดยการ
ประจคุวามหมายของพืน้ทีศ่กัดิสิ์ทธิใ์นบริบททางด้านพ้ืนที่
ศิลปะการแสดงร่วมสมัยมีการปรับลด	 เพิ่มเติม	และเสริม
แต่งเวทแีละฉากบนพืน้ท่ีของพระธาตยุาคูเพือ่สร้างพืน้ทีใ่ห้
เป็นพื้นที่ทางสังคม	 (Social	Space)	ที่ผู้คนทุกเพศทุกวัย
ในสังคมวัฒนธรรมอ�าเภอกมลาไสย	จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มา
รวมตวักนัเพือ่ด�าเนนิกิจกรรมทีอ่ยูภ่ายใต้ประเพณปีระดษิฐ์
ผ่านศลิปะการแสดงร่วมสมยัชดุฟ้าแดดสงยาง	เดอะ	มวิสคิั
ลในประเพณีทรงน�้าพระธาตุยาคูเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

8.	ข้อเสนอแนะ
	 การวจิยัเร่ืองศิลปะการแสดงร่วมสมัย:	การประดษิฐ์
ประเพณีในประเพณีบนพื้นที่โบราณสถานทวารวดีอีสาน
เป็นหนึ่งในมุมมองทางวิชาการที่หยิบยกแนวคิดเรื่องพ้ืนท่ี
และประเพณีประดิษฐ์มาวางทาบข้อมูลเชิงปรากฏการณ์
ผ่านศลิปะการแสดงร่วมสมยั	ชดุฟ้าแดดสงยาง	เดอะ	มวิสคิั
ลควรมีการติดตามข้อมูลเชิงวิเคราะห์รูปแบบการแสดงใน
ปีถัดไปเพื่อเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบว่าประเภทและ
รปูแบบใดของศลิปะการแสดงสามารถสร้างความพงึพอใจ
และความซาบซึ้งใจที่มีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมัยซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของประเพณีประดิษฐ์เพื่อการแสวงหาวิธีการ
ประกอบสร้าง	เทคนิคและองค์ประกอบอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่เป็นกรณศีกึษาทางด้านศลิปะการแสดงร่วมสมยัสบืไป
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การวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาองค์ประกอบการรูด้จิทิลัของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6		ในกลุม่จงัหวดั
ร้อยแก่นสารสนิธุ	์กลุม่ตวัอย่าง	คอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6		ในโรงเรยีนมธัยมศึกษาของกลุม่จงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุ์	
ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	1,778	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่แบบวัดการรู้ดิจิทัลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	6	ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่า	(Rating	scale)	ตามแบบลิเคิร์ท	(Likert)	มี	5	ระดับ	จ�านวน	33	ข้อ	
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าความเบ้	ค่าความโด่งและวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ารวจ		
	 ผลการวจิยัพบว่า	องค์ประกอบของการรูดิ้จทิลัของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	6	ในกลุม่จงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุ์	
ประกอบด้วย		6		องค์ประกอบ	30	พฤติกรรมบ่งชี้	ได้แก่
	 	 1.	การสร้าง	(Creation)	มี	7	พฤติกรรมบ่งชี้	น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่	0.447	ถึง	0.810	และร้อยละ
ความแปรปรวน	เท่ากับ	29.222		
	 	 2.	การใช้งาน	(Usage)	มี	8	พฤติกรรมบ่งชี้	น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่	0.389	ถึง	0.783	และร้อยละ
ความแปรปรวน	เท่ากับ	8.671	
	 	 3.	การเข้าถึง	(Accession)	มี	4	พฤติกรรมบ่งชี้	น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่	0.638	ถึง	0.763	และร้อย
ละความแปรปรวน	เท่ากับ	5.698	
	 	 4.	การสื่อสาร	(Communication)	มี	4	พฤติกรรมบ่งชี้	น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่	0.522	ถึง	0.696	
และ
ร้อยละความแปรปรวน	เท่ากับ	4.680	
	 	 5.	การคิดวิเคราะห์	(Analytical	Thinking)	มี	3	พฤติกรรมบ่งชี้	น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่	0.716	ถึง	
0.787	และร้อยละความแปรปรวน	เท่ากับ	4.210	
	 	 6.	ทักษะการตระหนักรู้	(Awareness	Skills)	มี	4	พฤติกรรมบ่งชี้	น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่	0.436	ถึง	
0.752	และร้อยละความแปรปรวน	เท่ากับ	3.478	

 ค�าส�าคัญ :	การวิเคราะห์องค์ประกอบ,	การรู้ดิจิทัล

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract

 

	 This	research	aimed	to	Factor	Analysis	of	Digital		Literacy	for	Secondary	school	(M.6)	Students	

in	Roi	Kean	San	Sin	Group	Provinces.	The	sample	of	this	research	were	1,778	Secondary	school	(M.6)		

Students	in	Roi-et,	Khonkean,	Maha	Sarakham	and	Kalasin.	The	data	collection	took	place	during	the	

first	semester	of	the	academic	2018.	Research	instrument	was	5	level	of	rating	scale	digital	literacy	

test.	The	statistical	techniques	to	analyze	data	were	Percentage,	Arithmetic	mean,	Standard	deviation,	

Skewness,	Kurtosis	and	applied		Exploratory	Factor	Analysis	(EFA)		

	 The	major	finding	revealed	the	following	:	Factor	of	Digital		Literacy	for	Secondary	school	(M.6)		

Students	in	Roi	Kean	San	Sin	Group	Provinces	consist	of	6	elements	30	indicative	habits.

	 	 1.	Creation;	There	were	7	indicative	habits.	The	factor	loading	were	from	0.447	to	0.810,	and	

percentage	of	variance	was	29.222.		

	 	 2.	Usage;	There	were		8	indicative	habits.	The	factor	loading	were	from	0.389	to	0.783,	and	

percentage	of	variance	was	8.671.		

	 	 3.	Accession;	There	were	4	indicative	habits.	The	factor	loading	were	from	0.638	to	0.763,	

and	percentage	of	variance	was	5.698.

	 	 4.	Communication;	There	were		4	indicative	habits.	The	factor	loading	were	from	0.522	to	

0.696,	and	percentage	of	variance	was	4.680.

	 	 5.	Analytical	Thinking;	There	were	3	indicative	habits.	The	factor	loading	were	from	0.716	to	

0.787,	and	percentage	of	variance	was	4.210.

	 	 6.	Awareness	Skills;	There	were	4	indicative	habits.	The	factor	loading	were	from	0.436	to	

0.752,	and	percentage	of	variance	was	3.478.

 Keyword :	Factor	Analysis,	Digital	Literacy

บทน�า

	 โลกศตวรรษท่ี	 21	 เป็นโลกแห่งการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเรว็ทัง้ด้านสงัคม	เศรษฐกจิ	การเมอืง	สิง่แวดล้อม

และเทคโนโลยี	 รวมถึงการเป็นโลกดิจิทัล	 ท่ีข้อมูลในยุค

เทคโนโลยสีารสนเทศเกดิการเปลีย่นแปลงเช่ือมต่อกันอย่าง

รวดเร็วในทุกมิติ	ท�าให้ประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก		ต้องเตรียม	

การวางแผนและก�าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ	 

เพื่อเตรียมการรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุค

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก�าลังเกิดขึ้น	 โดยมุ่งเน้นไปท่ีการเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อเปนมุม

สะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถและผลประกอบการ

ภายในประเทศของตน และน�าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ

ของคนในประเทศ  เช่นเดยีวกบัประเทศไทยซึง่มเีป้าหมาย

การพฒันาทีมุ่ง่สูก่าร เปนประเทศทีพ่ฒันาในโลกทีห่นึง่ด้วย

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การศึกษาจึงนับเปนกลไกล

หลักส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของคนไทย เพื่อให้มี

ศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองละวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
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 ในปี พ.ศ. 2559 สถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการ

(International		Institute		Development	:	IMD)	ได้จัด

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา จ�านวน 

61 ประเทศ ปรากฎว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 52 เมื่อ

เทียบกับกลุ ่มประเทศอาเซียน พบว่าดีกว่าประเทศ

อินโดนีเซีย(อันดับ 56) ประเทศฟิลิปินส์ (อันดับ 59)  

เปนรองประเทศมาเลเซยี (อนัดบั 38) และประเทศสงิคโปร์

(อนัดบั 4)  เมือ่พจิารณาประสทิธภิาพการสอนวทิยาศาสตร์

ในโรงเรียน ประเทศไทยมีคะแนนประเมิน 4.09 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งต�่ากว่าทุกประเทศใน

ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ส�าหรับด้านเทคโนโลยีและการสื่อ

สารโดยพจิาณาจากร้อยละของผูใ้ช้โทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ 

3G และ 4G ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที ่6 คดิเปนร้อยละ 85.4 

และมีค ่าใช้จ ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต�่าที่สุดเปนอันดับ 

ที ่4  นบัเปนจดุแขง็ของประเทศไทย อาจเนือ่งมาจากมกีาร

เทคโนโลยีบอร์ดแบนด์	 (Broadband) ซึ่งเปนเทคโนโลยี

การส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท�าให้ผู้

ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ รูปภาพที่มี

ความละเอียดสูง โดยประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงเฉลี่ย 9.3 เมกะบิตต่อวินาที (Mbp	s) อยู่อันดับ 36 และ

เปนอันดับ 2 ในกลุ ่มประเทศอาเซียนเปนรองเฉพาะ

ประเทศสิงคโปร์ ส่วนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พบว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 51 ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 

ซึ่งสวนทางกับประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซียและ

ประเทศอนิโดนเีซยี ทีอ่นัดบัดขีึน้ (ส�านกังานเลขาธกิารสภา

การศึกษา, 2560)

 ในปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เรียกเด็กและเยาวชน

ในยุคปัจจุบันว่า Digital	native	หรือ	Generation	Z	(Gen	Z) 

ซึ่งเปนกลุ่มคนรุ่นที่ก�าลังจะก้าวเข้าโรงเรียนจนถึงกลุ่มที่

ก�าลังจะเข้ามหาวิทยาลัย เปนกลุ่มคนที่เกิดและเติบโตใน

ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ 

ที่เปนดิจิทัลด้วยรูปแบบและช่องทางที่แสนง่ายดายในทุก

ที่และทุกเวลาที่ต้องการ ตัวอย่างการมีส่วนร่วมแบบ

ออนไลน์ เช่น Social 	 networking	 Instant-massing	 

(IM)	Video-streaming	การแชร์ภาพ	และการใช้อนิเทอร์เนต็
แบบเคลื่อนที่แม้ว่าการแนะน�าเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
อนิเทอร์เนต็จะไม่ใช่เรือ่งจ�าเป็นส�าหรบัเดก็และเยาวชนยคุ
ดิจิทัล	นอกจากนั้นเด็กและเยาวชนยุคนี้ยังสามารถพัฒนา
ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า	แต่ทว่าการใช้งาน
ที่ปราศจากค�าแนะน�าก็ท�าให้เด็กและเยาวชนยังคงเป็น
เพียงผู ้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้น	 
ซึ่งน�าไปสู ่ข ้อกังวลและปัญหาต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและถูก
ต้อง	เด็กและเยาวชนจ�าเป็นต้องพัฒนาความรู้	การคิดเชิง
วิ เคราะห์	 รวมถึงทักษะการสื่อสารและการจัดการ
สารสนเทศส�าหรบัยคุดจิทิลั	นอกจากนีจ้ากการเพิม่ขึน้ของ
ธรุกจิและบรกิารในรปูแบบออนไลน์	ผูท้ีมี่ทกัษะการรูด้จิทิลั
มกัจะเป็นผู้ได้รบัประโยชน์ในการเข้าถงึบรกิารการสุขภาพ
และบรกิารจากภาครฐั	และโอกาสส�าหรบัการถกูว่าจ้างงาน	
การศึกษา	 (ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ,	2015)

 การรูด้จิทิลั (Digital		Literacy) ประกอบไปด้วยค�า

สองค�า ได้แก่ ความสามารถในการอ่านซึง่หมายถงึการอ่าน

เว็บไซต์โดยผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติ และความสามารถ

ในการเขียน โดยการอัปโหลดภาพถ่ายดิจิทัลเข้าสู่เว็บไซต์

เครือข่ายสังคม ซึ่งปัจจุบันนี้การเรียนการสอนไม่สามารถ

ก�าหนดอยูภ่ายใต้กรอบกระดาษเพยีงอย่างเดยีว ผูเ้รยีนจะ

ต้องเสาะแสวงหาด้วยตนเอง เรียนรู ้เองและสามารถ

วเิคราะห์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนีก้ารเรยีนรูด้จิทิลัไม่ใช่เปน

เพียงความสามารถในการอ่านและเขียนแต่ยังรวมถึงการรู้

ใช้มคีวามเข้าใจและใช้อย่างสร้างสรรค์  โดยทีก่ารรูใ้ช้ (Use)	

เปนความสามารถในการใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว  

รู้เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน

เปนอย่างด ีเช่น โปรแกรมประมวลผลค�า (Word	processor)	

เวบ็เบราว์เซอร์	(Web	browser) อเีมล และเครือ่งมอืสือ่สาร

อื่น ๆ สู่เทคนิคขั้นสูงขึ้นส�าหรับการเข้าถึงและการใช้ความ

รู้ เช่น โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูล หรือ เสิร์ช  

เอนจิน	(Search	engine) และฐานข้อมูลออนไลน์ เข้าใจ 

(Understand)	 เปนความสามารถที่เข้าใจบริบทและ
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ประเมินสื่อดิจิทัล	 เพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรที่

ท�าและพบบนโลกออนไลน์	 จัดว่าเป็นทักษะที่ส�าคัญและ 

ทีจ่�าเป็นทีจ่ะต้องเร่ิมสอนเดก็ให้เรว็ทีส่ดุ	และยงัรวมถงึการ

ตระหนักว่าเทคโนโลยีเครือข่ายมีผลกระทบต่อพฤติกรรม

และมุมมองของผู ้เรียนอย่างไร	 สร้างสรรค์	 (Create)		 

เป็นความสามารถในการผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่าง

มีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือสื่อดิจิทัลท่ีหลากหลาย	 

การสร้างด้วยสื่อดิจิทัลเป็นมากกว่าแค่การรู ้วิธีการใช้

โปรแกรมประมวลผลค�าหรือการเขียนอีเมล	 แต่มันยังรวม

ความสามารถในการดดัแปลงสิง่ทีผู่เ้รยีนสร้างส�าหรบับรบิท

และผู้ชมที่แตกต่างและหลากหลาย	 ความสามารถในการ

สร้างและสื่อสารด้วยการใช้	Rich	media	เช่น	ภาพ	วิดีโอ	

และเสยีง	ตลอดจนความสามารถในการมส่ีวนร่วมกบั	Web	

2.0	อย่างมปีระสทิธภิาพและรบัผดิชอบ	เช่น	Blog	การแชร์

ภาพและวิดีโอ	 และ	 Social	 media	 รูปแบบอื่น	 ๆ	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2553)

	 เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นพื้นท่ีสาธารณะที่

สมาชิกจากทั่วโลกเป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหาเรื่อง

ราว	ประสบการณ์	บทความ	รปูภาพและวดีโีอ	หรอืพบเจอ

จากที่อื่น	ๆ	แล้วน�ามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่าย

ของตนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน	์

(Social		Media)	ปัจจุบันนี้เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโต

อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง	 และเข้ามามีบทบาทในชีวิติ

ประจ�าวันมากขึ้น	โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา

และระดับอุดมศึกษา	 ท่ีแสวงหาเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อ

การติดต่อสื่อสารกันและยังมีบทบาทกับระบบการศึกษา	

ท�าให้เกิดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายต่าง	 ๆ	 นับเป็นช่องทาง

เพิม่พูนความรูป้ระสบการณ์	กระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็	

ความคิดจินตนาการของผู้เรียนเป็นอย่างดีและสามารถ

ท�าได้ทุกที่	 ทุกเวลาที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	 เป็นการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงสะดวกรวดเร็วขึ้น		

อย่างไรก็ตามบางครั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ขาด

ประสบการณ์หรือรู ้ เท ่าไม ่ ถึงการณ์	 อาจท�าให ้เกิด 

การละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ	 การแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นที่ใช้ข้อความไม่สุภาพอาจเกิดความ

เส่ือมเสียข้ึนได้	 หรือบางคร้ังมีความหลอกลวงท�าให้เกิด

ความเสียหายต่อผู้อืน่ได้	(กรวรรณ	สืบสม,	2559)		นกัเรยีน

ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่6		เป็นช่วงเชือ่มต่อระหว่างมธัยมศึกษา

กับอุดมศึกษา	 หรือเป็นช่วงเชื่อมต่อระหว่างวัยรุ่นกับวัย

ผู้ใหญ่ตอนต้น	เป็นช่วงที่มีความคิดที่ลึกซึ้ง	(abstract)	จึง

หันมาใฝ่หาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง	 เพื่อ

ความเป็นตัวของตัวเอง	 และพยายามเอาชนะความรู้สึก

แบบเดก็	ๆ 	ทีผ่กูพนัและอยากจะพึง่พาพ่อแม่	เป็นเวลาของ

การตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกอาชพีทีเ่หมาะสม	และเป็นช่วงเวลา

ที่จะมีความผูกพันแน่นแฟ้น	(intimacy)	กับเพื่อนต่างเพศ	

สภาพทางร่างกายเปล่ียนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ์เต็มที	่

และบรรลุนิติภาวะในเชิงกฎหมาย	 (นุชลี	 	 อุปภัย,	 2556)		

จึงเป็นช่วงวัยที่มีความที่มีความอยากรู้อยากเห็น	 มีการ

แสวงหาสิง่ต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะตวัแบบทีต้่องการหรือความแตก

ต่างจากคนอื่น	ๆ		ท�าให้เกิดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ทีข่ยายตวัอย่างรวดเรว็	หากนกัเรยีนมกีารรูดิ้จทัิล

จะท�าให้เกดิประโยชน์ในการเรยีนรู	้	เป็นการเพิม่ทกัษะการ

สืบค้นข้อมูล	 ทักษะการอ่านและทักษะการคิด	 ท�าให้

นกัเรยีนได้มโีอกาสรูจ้กัผู้คนมากขึน้และท�าให้เกดิมติรภาพ

ระหว่างกัน	 เกิดการค้นหาความถนัดของตนเองเพื่อเป็น

แนวทางในการเลอืกศกึษาต่อหรอืการเลอืกประกอบอาชพี

เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว	 รวมทั้งการเตรียมตัวที่จะสร้าง

ครอบครวัในอนาคต		ซึง่จะส่งต่อการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั

และอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ	ในทางตรงข้ามเครอืข่าย

สังคมออนไลน์อาจส่งผลกระทบทางลบได้เนือ่งจากไม่มกีาร

ระบกุฎเกณฑ์ในการใช้ไว้	สารสนเทศมปีรมิาณมากเกนิกว่า

ที่จะบอกว่าข้อมูลใดดีหรือไม่ดี	 ถูกหรือผิด	 มีความน่าเช่ือ

ถือหรือไม่	(ธิดา	แซ่ชั้นและคณะ,	2559)	หากนักเรียนขาด

การรูด้จิทิลัโดยน�าไปใช้ในทางทีไ่ม่พงึประสงค์	เช่นน�าเสนอ

ข้อมลูข่าวสารด้วยข้อความหรอืภาพทีไ่ม่เหมาะสม	จะมผีล

ท�าให้ตนเองหรือผู้อื่นเสียหาย	เป็นต้น
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	 สถาบันส ่ ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี	 (สสวท.)	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ
ในศตวรรษที่	 21	 รวมถึงสร้างความรู้	 ความเข้าใจและส่ง
เสริมทักษะขั้นพื้นฐานในการน�าเทคโนโลยีไปสร ้าง
นวัตกรรม	 อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อ
โมเดลประเทศไทย	 4.0	 ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการก้าวไป 
สูป่ระเทศทีม่คีวามมัน่คง	มัง่คัง่และยัง่ยนื	จงึได้ปรบัเปล่ียน
หลกัสตูรเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไปสูห่ลกัสตูร
วิทยาการค�านวณ	 โดยจัดท�าตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 	 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 พุทธศักราช	
2551	 ในการนี้ได้ก�าหนดให้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	(วิทยาการค�านวณ)	อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	 ที่มุ ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์	 แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ		 
มทีกัษะการคดิเชงิค�านวณ		ซึง่ผูเ้รยีนสามารถน�าทกัษะนีไ้ป
ประยกุต์ใช้เพือ่แก้ปัญหาในชวีติจรงิได้ด้วย	เปิดโอกาสให้ผู้
เรียนได ้ พัฒนาแอปพลิ เคชันและหรือโครงงานด ้า 
นคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้า
หมายของประเทศ	สร้างทกัษะในการรวบรวม	ประมวลผล		
ประเมินผล	 น�าเสนอสารสนเทศ	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการท�างาน	 ให้สามารถออกแบบวิธีการ
ที่เหมาะสมและสร้างสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์หรือเกิด
มูลค่าได้	 รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัวและรู้เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	 จะเห็นได้ว่าความรู้และทักษะดังกล่าวนี้
ล้วนมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี	 21	 
อีกท้ังยังเป็นการเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองท่ีมีความ
พร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	 ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไปได ้	 (สถาบันส ่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2561)
	 พฤตกิรรมหรอืคณุลกัษณะการรูด้จิทิลัของนกัเรยีน
นั้นไม่เป็นเพียงความสามารถในการอ่านและเขียนเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงการรู้ใช้	 มีความเข้าใจและใช้อย่างสร้างสรรค	์
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2553)	 
ได้ก�าหนดทกัษะการรูด้จิทิลัไว้	4	ทกัษะ	คอื	ทกัษะด้านการ

ท�างานของเทคโนโลยี		ทักษะการคิดวิเคราะห์		ทักษะการ
ท�างานร่วมกันและทกัษะการตระหนกัรูท้างสงัคม	นอกจาก
นีย้งัมนีกัวิชาการก�าหนดองค์ประกอบการรูด้จิทิลัแตกต่าง
กนัไป	เช่น	Eshet	(2012)	ได้น�าเสนอองค์ประกอบของการ
รูด้จิทิลัใน	6	ทกัษะ	คอื	ทกัษะการเหน็ภาพ	(Photo-visual	
skills)	ทกัษะการสร้าง	(Reproduction	skills)		ทกัษะการ
แตกแขนง	 (Branching	 skills)	 ทักษะสารสนเทศ
(Information	 skills)	 ทักษะทางสังคมและอารมณ	์ 
(Socio-Emotional	 skills)	 และการคิดแบบเรียลไทม	์
(Real-time	Thinking)		ส่วน	Ng	(2012)	ได้น�าเสนอองค์
ประกอบของการรู ้ดิจิทัลใน	 3	 มิติ	 คือมิติทางเทคนิค	
(Technical	Dimension)		มิติทางพุทธิพิสัย	(Cognitive	
Dimension)	 และมิติทางสังคมและอารมณ์	 (Socio-
Emotional	Dimension)	Phuapan	and	elt.	(2016)	ให้
องค์ประกอบการรู ้ดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายใน
มหาวิทยาลัยไทยไว้	6	องค์ประกอบ	ได้แก่	ความสามารถ
ในการเข้าถงึ	การจดัการ		บรูณาการ	ประเมนิผล		สร้างสรรค์
และการส่ือสาร		และ	Techataweewan	and	elt.	(2017)	
ได้วิเคราะห์องค์ประกอบการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาไทยใน
ระดับปริญญาตรี	 ประกอบด้วย	 4	 ทักษะ	 คือทักษะการ
ปฏบัิต	ิ(Operation	skills)		ทกัษะการคดิ	(Thinking	skills)		
ทักษะการร่วมมือ	 (Collaboration	 skills)	 และทักษะ 
การรับรู้	(Awareness	skills)	เป็นต้น	โดยคุณลักษณะการ
รูด้จิทิลัมลีกัษณะแตกต่างกนัไป	ท�าให้เกดิตวัแปรย่อยหรอื
พฤติกรรมบ่งช้ีการรู้ดิจิทัลมีจ�านวนมากและยังไม่มีการ
ศึกษาการรู้ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6		ท�าให้
เกดิความยุง่ยากในการท�าความเข้าใจ	โดยเฉพาะถ้าตวัแปร
มีความสัมพันธ์กัน	 การลดจ�านวนตัวแปรโดยรวมกลุ่ม
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูง	 ไว้เป็นกลุ่ม	 ๆ	 เน่ืองจาก
ตัวแปรเหล่านี้มีองค์ประกอบร่วมที่ส่ือถึงความหมายของ
ตัวแปรเดิมที่อยูใ่นกลุ่มเดียวกัน	เป็นการลดจ�านวนตัวแปร
ให้น้อยลง		วิธีการที่จะอธิบายข้อมูลให้ง่ายขึ้นด้วยการลด
จ�านวนตัวแปรให้น้อยลงนี้เรียกว่า	 การวิเคราะห์องค์
ประกอบ	(Factor		Analysis)	
	 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
วิ เคราะห ์องค ์ประกอบการรู ้ ดิ จิ ทัลของนัก เรี ยน 
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี	 6	 ว่ามีก่ีองค์ประกอบและแต่ละองค์
ประกอบมตีวัแปรย่อยหรอืพฤตกิรรมบ่งชีอ้ะไรบ้างทัง้นีเ้พือ่
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ให้สะท้อนการรู้ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่	 6	

อย่างแท้จริง	 ท�าให้การศึกษาคุณลักษณะการรู้ดิจิทัลของ

นกัเรยีนได้ถกูต้อง	โดยสารสนเทศทีไ่ด้จะเป็นประโยชน์ต่อ

การเสริมสร้างคุณลักษณะการรู้ดิจิทัลของนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบการรู้ดิจิทัลของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6		ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

ขอบเขตการวิจัย

 1. ประชากรและตัวอย่าง

	 	 ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์	

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	27,215	คน	จาก	

234	โรงเรียน

	 	 ตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์	

ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2561	 จ�านวน	 1,778	 คน	 

การประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ใช้

ขนาดตัวอย่างจ�านวน	 20	 เท่าของตัวแปรสังเกตได้

(นงลักษณ์		วิรัชชัย,	2542)	โดยที่จ�านวนตัวแปรสังเกตได้

จ�านวน	 33	 ตัวแปร(ขนาดตัวอย่างท่ีใช้วิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงส�ารวจ	อย่างต�่าจ�านวน	660	คน)	ได้มาโดยวิธี

การสุ ่มแบบหลายข้ันตอน	 (Multi-stage	 Random	

Sampling)
 2. ตัวแปรที่ศึกษา
	 	 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ	 คือ
พฤติกรรมบ่งชี้การรู้ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่
6	ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์	จ�านวน	33	พฤติกรรม
บ่งชี้	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอืแบบวดัการรูดิ้จทิลัของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 ซ่ึงเป็นแบบมาตรประมาณ

ค่า	(Rating	scale)	ตามแบบลิเคิร์ท	(Likert)	มี	5	ระดับ	

จ�านวน	 33	 ข้อ	 โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค�าถามกับนิยามการรู้ดิจิทัล	 (IOC)	 ตั้งแต่	 0.67	 –	 1.00	 

ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 ตั้งแต่	 0.202	 –	 0.552	 และ 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.880

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากผู้อ�านวย

การโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่าง	แล้วประสานงานกบัคณุครู

ที่ทางโรงเรียนมอบหมายเพื่อนัดวัน	 เวลาในการเข้าเก็บ

ข้อมูล	 ก ่อนการท�าแบบวัดการรู ้ดิจิทัลของนักเรียน	 

ได้ท�าการชีแ้จงและขอความร่วมมอืจากนกัเรยีนให้ตอบตาม

ความเป็นจริง	โดยไม่มีค�าตอบที่ถูกหรือผิดและไม่ส่งผลต่อ

การเรยีนของนกัเรยีน		ค�าตอบของนกัเรยีนจะเป็นความลบั

และจะวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น	

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ในการด�าเนินการวิจัยครั้งน้ี	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลต่าง	ๆ	ดังนี้
	 	 1.	วเิคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐานของการรูด้จิทิลัของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ของกลุ ่มตัวอย่างได้แก	่ 
ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าความเบ้	และค่าความ
โด่ง
	 	 2.	 วิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ	ได้แก่	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
แต่ละคู่	 สถิติ	 Kaiser	 –	Meyer	 –	 Olkin	 (KMO)	 และ	
Bartlett’s		Sphericity		Test		
	 	 3.	 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	 โดยการ
สกัดองค ์ประกอบด ้วยวิธีองค ์ประกอบหลักป ัจจัย	
(Principle		component		factoring)	และหมุนแกนองค์
ประกอบแบบตั้งฉากด้วยวิธี	 Varimax	 และใช้เกณฑ์การ
พิจารณาองค์ประกอบ	(อรัญ	ซุยกระเดื่อง,	2561)	ดังนี้
	 	 	 3.1	องค์ประกอบต้องมค่ีาไอเกนมากกว่า	
1.00
	 	 	 3.2	มตีวัแปรทีอ่ธบิายองค์ประกอบนัน้	ๆ 	
ตั้งแต่	3	ตัวขึ้นไป	โดยแต่ละตัวแปรต้องมีค่าน�้าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่	0.30	ขึ้นไป
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	ผลวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของการรู้ดิจิทัลของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 ของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	

ตวัแปรมค่ีาเฉลีย่ตัง้แต่	3.69	ถงึ	4.55	โดยตวัแปรทีค่่าเฉลีย่

สงูสดุไดแ้ก่	นกัเรยีนสามารถชมทวีีย้อนหลงัผ่านทางสตรมี

มิ่ง	 มีเดีย	 เช่น	 youtube	 ได้	 	 (x̄	=	4.55,	 S.D.=0.71	 )	 

รองลงมาคือนักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น

ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้	(x̄	=	4.44,	S.D.=0.79	)		ตัวแปร

ทีมี่ค่าต�า่สดุคอื	นกัเรยีนสามารถสร้างผลงานทางดจิทิลั	เช่น	

ภาพแอนเิมชัน่	หรือกราฟิกต่างๆ	ได้	(x̄	=	3.69,	S.D.=1.12)	

ส่วนการแจกแจงของข้อมูล	 พบว่า	 ค่าความเบ้มีค่าตั้งแต	่

-1.60	ถึง	-0.47	และค่าความโด่งมีค่าตั้งแต่	-0.18	ถึง 1.79  

ซึง่มค่ีาใกล้เคยีงศนูย์ แสดงว่าตวัแปรมลีกัษณะการแจกแจง

ใกล้เคียงโค้งปกติ

 

	 2.	ผลวิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้นในการ

วเิคราะห์องค์ประกอบ	ได้แก่	ค่าสัมประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของ

ตัวแปรแต่ละคู่	 สถิติ	 Kaiser	 –	Meyer	–	Olkin	 (KMO)	

และ	Bartlett’s		Sphericity		Test		พบว่า	ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่มีค่าตั้งแต่	-.025	ถึง	.502	มี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 จ�านวน	 517	 คู่	 และมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 จ�านวน	 6	 คู่	 	 มีค่า	 KMO	

มากกว่า	0.80		และค่า	Bartlett’s		Sphericity		Test		มี

นัยส�าคัญทางสถิติ	(Sig.	<	.05)	นั่นคือเมทริกซ์สัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธ์ไม่เป็นเมทรกิซ์เอกลกัษณ์	แสดงว่าข้อมลูชดุนีม้ี

ความเหมาะสมจะน�าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ

	 3.	ผลวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจโดยการสกดั

องค์ประกอบด้วยวธิอีงค์ประกอบหลักปัจจยัและหมนุแกน

องค์ประกอบแบบตั้งฉากด้วยวิธี	Varimax ดังตาราง	1	

ตาราง 1 จ�านวนองค์ประกอบการรู้ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ค่าไอเกน  

ร้อยละของความแปรปรวนและร้อยละของความแปรปรวนสะสม

นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 517 คู่ และมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 6 คู่  มีค่า KMO 
มากกว่า 0.80  และค่า Bartlett’s  Sphericity  Test  มี
นัยส าคญัทางสถิต(ิSig. < .05) นั่นคือเมทริกซส์ัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ไมเ่ป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ แสดงว่าข้อมลูชุดนี้มี
ความเหมาะสมจะน าไปวิเคราะหอ์งค์ประกอบ 

3. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจโดย 
การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีองคป์ระกอบหลักปจัจัย  
และหมุนแกนองค์ประกอบแบบตัง้ฉากด้วยวิธี Varimax   ดัง
ตาราง 1

ตาราง 1 จ านวนองค์ประกอบการรู้ดิจิทัลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  ค่าไอเกน   
ร้อยละของความแปรปรวนและรอ้ยละของความแปรปรวนสะสม 

องค์ประกอบท่ี ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

9.643 
2.862 
1.880 
1.544 
1.392 
1.148 

29.222 
8.671 
5.698 
4.680 
4.210 
3.478 

29.222 
37.893 
43.591 
48.272 
52.489 
55.967 

  
จากตาราง 1 พบว่าองค์ประกอบการรู้ดจิิทัลของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธุ์ มี  6   องค์ประกอบ ค่าไอเกนสูงสุดเท่ากับ 9.643  
รองลงมาเท่ากับ 2.862  และมีค่าไอเกนต่ าสุดเท่ากับ 1.148   
ร้อยละของความแปรปรวนสูงสุดเท่ากับ  29.222  รองลงมา
เท่ากับ 8.671  และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนต่ าสุด 

 
 

เท่ากับ 3.478  ร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ  
55.967              

เมื่อได้องค์ประกอบการรู้ดิจิทลัของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มจังหวัดรอ้ยแก่นสารสินธุ์ ทั้ง 6  
องค์ประกอบประกอบแล้วจึงพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบ
(Factor loading) และตั้งช่ือตามตัวแปรในองค์ประกอบ 
นั้น ๆ ดังแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรรายข้อการรู้ดิจิทลัของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธุ ์
ข้อที ่
(เดิม) 

ข้อที ่
(ใหม่) 

ข้อความ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 1  การสร้าง(Creation) (ค่าไอเกน เท่ากับ 9.643 และร้อยละความแปรปรวน เท่ากับ 29.222 ) 
27 X1 นักเรียนสามารถสรา้งผลงานทางดิจิทัล เช่น ภาพแอนิเมชั่น  หรือกราฟิก ต่างๆ ได ้ 0.810 
28 X2 นักเรียนสามารถสรา้ง Blog ของตนเองได ้ 0.800 
26 X3 นักเรียนสามารถสรา้งภาพนิ่ง /ภาพเคลื่อนไหวผ่านสมารต์โฟนหรือแท็บเล็ตได้ 0.648 
15 X4 นักเรียนสร้าง QR code เพื่อแสดงข้อมูลได ้ 0.665 
16 X5 นักเรียนสามารถสรา้งเว็บเพจ facebook ได ้ 0.516 
13 X6 นักเรียนสามารถสรา้งบัญชีอีเมล์ของตนเองได้ 0.493 
14 X7 นักเรียนสามารถสรา้งอัลบั้มรปูภาพบนสังคมออนไลนไ์ด้ 0.447 

 

 จากตาราง	 1	 พบว่าองค์ประกอบการรู้ดิจิทัลของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	ในกลุม่จังหวดัร้อยแก่นสารสนิธุ์	
มี		6	องค์ประกอบ	ค่าไอเกนสูงสุดเท่ากับ	9.643	รองลงมา
เท่ากับ	 2.862	 และมีค ่าไอเกนต�่าสุดเท ่ากับ	 1.148			 
ร้อยละของความแปรปรวนสงูสดุเท่ากับ		29.222		รองลงมา
เท่ากับ	8.671		และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนต�่าสุด

เมือ่ได้องค์ประกอบการรูด้จิิทัลของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที	่6	ในกลุม่จงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุ	์ทัง้	6		องค์ประกอบ
ประกอบแล้วจึงพิจารณาน�้าหนักองค์ประกอบ	 (Factor	
loading)	 และต้ังช่ือตามตัวแปรในองค์ประกอบน้ัน	 ๆ	 

ดังแสดงในตาราง	 2	 เท่ากับ 3.478 ร้อยละของความ

แปรปรวนสะสมเท่ากับ  55.967
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ตาราง 2 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรรายข้อการรู้ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มจังหวัดร้อย

แก่นสารสินธุ์

 
 
 
ข้อที ่
(เดิม) 

ข้อที ่
(ใหม่) 

ข้อความ น้้าหนัก
องค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 1  การสร้าง(Creation) (ค่าไอเกน เท่ากับ 9.643 และร้อยละความแปรปรวน เท่ากับ 29.222 ) 
27 X1 นักเรียนสามารถสรา้งผลงานทางดิจิทัล เช่น ภาพแอนิเมชั่น  หรือกราฟิก ต่างๆ ได ้ 0.810 
28 X2 นักเรียนสามารถสรา้ง Blog ของตนเองได ้ 0.800 
26 X3 นักเรียนสามารถสรา้งภาพนิ่ง /ภาพเคลื่อนไหวผ่านสมารต์โฟนหรือแท็บเล็ตได้ 0.648 
15 X4 นักเรียนสร้าง QR code เพื่อแสดงข้อมูลได ้ 0.665 
16 X5 นักเรียนสามารถสรา้งเว็บเพจ facebook ได ้ 0.516 
13 X6 นักเรียนสามารถสรา้งบัญชีอีเมล์ของตนเองได้ 0.493 
14 X7 นักเรียนสามารถสรา้งอัลบั้มรปูภาพบนสังคมออนไลนไ์ด้ 0.447 

องค์ประกอบท่ี 2 การใช้งาน(Usage) (ค่าไอเกน เท่ากับ 2.862  และ ร้อยละความแปรปรวน เท่ากับ 8.671 ) 
18 X8 นักเรียนสามารถใช้สมารต์โฟนหรอืแท็บเล็ตในการสืบค้นข้อมลูในอินเทอร์เน็ตได้ 0.783 
17 X9 นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมลูในอินเทอร์เนต็ได้ 0.754 
19 X10 นักเรียนสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 0.660 
7 X11 นักเรียนสามารถป้องกันและใช้โปรแกรมสแกนไวรัสคอมพิวเตอรไ์ด้ 0.510 
29 X12 นักเรียนสามารถส่งการบ้านหรือสง่ไฟล์งานทางสื่อสังคม เช่น e-mail /  facebook / 

Line ได ้
0.496 

25 X13 นักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรม word/ power point ในการท้ารายงานได ้ 0.406 
8 X14 นักเรียนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสังคมออนไลนต์่างๆ เช่น facebook, Line , 

Instagram, tweeter เป็นต้น 
0.406 

12 X15 นักเรียนสามารถตกแต่งภาพจากแอพพลิเคช่ันต่างๆ ได้ 0.389 
องค์ประกอบท่ี 3 การเข้าถึง(Accession) (ค่าไอเกน เท่ากับ 1.880  และร้อยละความแปรปรวน เท่ากับ 5.698) 

32 X16 นักเรียนสามารถชมทีวีออนไลน์ผา่นอินเทอร์เน็ตได้ 0.763 
31 X17 นักเรียนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันของสมารต์โฟนได้ 0.684 
33 X18 นักเรียนสามารถชมทีวีย้อนหลังผ่านทางสตรีมมิ่ง มีเดีย เช่น youtube ได ้ 0.659 
30 X19 นักเรียนสามารถ live สด ผ่านทางสังคมออนไลนไ์ด ้ 0.638 

องค์ประกอบท่ี 4 การสื่อสาร(Communication) (ค่าไอเกน เท่ากับ 1.544  และร้อยละความแปรปรวน เท่ากับ 4.680) 
9 X20 นักเรียนสามารถท้าการซื้อหรือขายสินค้าทางออนไลน์ไดด้้วยตนเอง 0.696 
10 X21 นักเรียนสามารถท้าธุรกรรมทางการเงินเช่น โอนเงิน จ่ายค่าสาธารณูปโภคผ่าน

อินเทอร์เน็ตได ้
0.695 

20 X22 นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารด้วยข้อมูลที่เป็นข้อความ ภาพ เสียง  
วีดีทัศน์กับเพื่อนได ้

0.616 

11 X23 นักเรียนสามารถใช้งานแอพพลิเคชันของสมาร์ตโฟนหรือแท็บเลต็ใน 
การสนทนา แบบ audio call หรอื video call  ได้  

0.522 
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ตาราง 2 (ต่อ)

องค์ประกอบท่ี 5 การคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking) (ค่าไอเกน เท่ากับ 1.392  และ ร้อยละความแปรปรวน เท่ากับ 
4.210 ) 

2 X24 นักเรียนสามารถแยกแยะข้อมลูสารสนเทศท่ีได้จากการสืบค้นได้ 0.787 
1 X25 นักเรียนสามารถแยกแยะถึงความเหมาะสมในการชมสื่อดิจิทลัได้ 0.736 
3 X26 นักเรียนสามารถตัดสินว่าสื่อดิจิทลัมีประโยชน์อย่างไรต่อชีวิตประจ าวัน 0.716 

องค์ประกอบท่ี 6 ทักษะการตระหนักรู้(Awareness Skills) (ค่าไอเกน เท่ากับ 1.148  และ ร้อยละความแปรปรวน เท่ากับ 
3.478) 

21 X27 นักเรียนคิดวา่การน ารหัสผ่านของเพื่อนไปใช้เป็นการละเมดิสิทธ์ิส่วนบุคคล 0.752 
22 X28 นักเรียนคิดวา่การพูดหรือเขียนวิจารณ์ทางสื่อออนไลน์ด้วยถ้อยค ารนุแรงเป็นเรื่องไม่

เหมาะสม 
0.747 

23 X29 นักเรียนคิดวา่เมื่อต้องการคัดลอกภาพ หรือข้อมูลผลงานผู้อื่นไปใช้ประโยชน์
จ าเป็นต้องระบุแหล่งที่มา 

0.653 

24 X30 นักเรียนเห็นว่าการเข้าระบบข้อมลูหรือโปรแกรมของผู้อื่นก่อนไดร้บัอนุญาต เป็นเรื่อง
ไม่เหมาะสม 

0.436 

 
  
 จากตาราง 2 พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัว
แปรรายข้อมคี่าตั้งแต่ 0.389  ถึง 0.810  และมีองค์ประกอบ
ทั้งหมด  6  องค์ประกอบ จ านวน  30 พฤติกรรมบ่งช้ี โดย
สามารถอธิบายความหมายขององค์ประกอบท้ัง  6  
องค์ประกอบ ไดด้ังนี้  
 1) การสร้าง (Creation) หมายถึง การที่นักเรียนมี
ความสามารถสร้างผลงานทางดิจทิัล เช่น ภาพแอนิเมชั่น
หรือกราฟิก  Blog  ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว  QR code เว็บ
เพจ facebook บัญชีอีเมล์ของตนเองรวมทั้งอัลบั้มภาพบน
สังคมออนไลน ์มี 7 พฤติกรรมบ่งช้ี   
 2) การใช้งาน (Usage) หมายถึง การที่นักเรียนมี
ความสามารถใช้สื่อดิจิทลัในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง  เช่น
สมารต์โฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ในการสบืค้นข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต  ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป ในการท ารายงาน
และส่งการบ้านหรือส่งไฟล์งานทางสื่อสังคม รวมทั้งสามารถ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสังคมออนไลน์ตา่ง ๆ  มี 8 
พฤติกรรมบ่งช้ี   
 3) การเข้าถึง (Accession) หมายถึง การที่
นักเรียนมีความสามารถชมทีวีออนไลนผ์่านอินเทอร์เนต็หรือ
ชมทีวีย้อนหลังผ่านทางสตรีมมิ่ง มีเดีย เช่น youtube  

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันของสมาร์ตโฟน รวมทั้ง live สด
ผ่านทางสังคมออนไลน ์มี 4 พฤติกรรมบ่งช้ี   
 4) การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การที่
นักเรียนมีความสามารถท าธรุกรรมผ่านอินเทอรเ์น็ต  ใช้งาน
แอพพลิเคชันของสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตในการ
ติดต่อสื่อสารด้วยข้อมลูที่เป็นข้อความ ภาพ เสียง วีดีทัศน์กับ
บุคคลอื่น  มี 4 พฤติกรรมบ่งช้ี   
 5) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
หมายถึง การที่นักเรยีนมีความสามารถแยกแยะข้อมูล
สารสนเทศท่ีได้จากการสืบค้นและความเหมาะสมในการชม
สื่อดิจิทัล รวมทั้งตัดสินว่าสื่อดจิิทัลมีประโยชน์อย่างไร  มี 3 
พฤติกรรมบ่งช้ี   
 6) ทักษะการตระหนักรู้ (Awareness Skills) 
หมายถึง การที่นักเรยีนคิดว่าการใช้สื่อดิจิทัลต้องค านึงถึง
ความถูกต้องและความเหมาะสม รวมทั้งรู้จักป้องกันตนเอง
และไม่ละเมดิสิทธ์ิส่วนบุคคล  มี 4 พฤติกรรมบ่งช้ี   
  
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของการรู้
ดิจิทัลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธุ์ ได้จ านวน  6 องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การสร้าง (Creation)  มี 7 พฤติกรรมบ่งช้ี   

 จากตาราง	 2	 พบว่าค่าน�้าหนักองค์ประกอบของ

ตัวแปรรายข้อมีค่าตั้งแต่	 0.389	 	 ถึง	 0.810	 	 และมีองค์

ประกอบทั้งหมด		6		องค์ประกอบ	จ�านวน		30	พฤติกรรม

บ่งชี้	โดยสามารถอธิบายความหมายขององค์ประกอบทั้ง		6		

องค์ประกอบ	ได้ดังนี้	

	 	 1)	การสร้าง	(Creation)	หมายถงึ	การทีน่กัเรยีน

มีความสามารถสร้างผลงานทางดิจิทัล	 เช่น	 ภาพแอนิเมชั่น

หรอืกราฟิก	Blog	ภาพนิง่/ภาพเคลือ่นไหว	QR	code	เวบ็เพจ	

facebook	บญัชอีเีมล์ของตนเองรวมทัง้อลับัม้ภาพบนสงัคม

ออนไลน์	มี	7	พฤติกรรมบ่งชี้		

	 	 2)	การใช้งาน	(Usage)	หมายถึง	การที่นักเรียน

มีความสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 	 เช่น 

สมาร์ตโฟน	แทบ็เลต็หรอืคอมพวิเตอร์ในการสบืค้นข้อมลูใน

อนิเทอร์เนต็	ใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปู	ในการท�ารายงานและ

ส่งการบ้านหรือส่งไฟล์งานทางสื่อสังคม	 รวมทั้งสามารถเข้า

ร่วมเป็นสมาชกิกลุม่สงัคมออนไลน์ต่าง	ๆ 		ม	ี8	พฤตกิรรมบ่ง

ชี้		

	 	 3)	 การเข้าถึง	 (Accession)	 หมายถึง	 การที่

นกัเรยีนมคีวามสามารถชมทวีอีอนไลน์ผ่านอนิเทอร์เนต็หรอื

ชมทีวีย้อนหลังผ่านทางสตรีมม่ิง	 มีเดีย	 เช่น	 youtube		

ดาวน์โหลดแอพพลเิคชนัของสมาร์ตโฟน	รวมทัง้	live	สดผ่าน

ทางสังคมออนไลน์	มี	4	พฤติกรรมบ่งชี้		

	 	 4)	การสือ่สาร	(Communication)	หมายถงึ	การ

ที่นักเรียนมีความสามารถท�าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต		 

ใช้งานแอพพลิเคชันของสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตในการ

ติดต่อสื่อสารด้วยข้อมูลที่เป็นข้อความ	 ภาพ	 เสียง	 วีดีทัศน์

กับบุคคลอื่น		มี	4	พฤติกรรมบ่งชี้		

	 	 5)	 การคิดวิเคราะห์	 (Analytical	 Thinking)	

หมายถึง	 การท่ีนักเรียนมีความสามารถแยกแยะข้อมูล

สารสนเทศที่ได้จากการสืบค้นและความเหมาะสมในการชม

สื่อดิจิทัล	รวมทั้งตัดสินว่าสื่อดิจิทัลมีประโยชน์อย่างไร		มี	3	

พฤติกรรมบ่งชี้		

	 	 6)	 ทักษะการตระหนักรู้	 (Awareness	 Skills)	

หมายถึง	การที่นักเรียนคิดว่าการใช้สื่อดิจิทัลต้องค�านึงถึง
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ความถูกต้องและความเหมาะสม	 รวมทั้งรู้จักป้องกันตนเอง

และไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล		มี	4	พฤติกรรมบ่งชี้		

สรุปผลการวิจัย

	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจของการรู้

ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ในกลุ่มจังหวัดร้อย

แก่นสารสินธุ์	ได้จ�านวน		6	องค์ประกอบ	มีรายละเอียดดังนี้

	 	 1.	การสร้าง	(Creation)		มี	7	พฤติกรรมบ่งชี้		

น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่	0.447	ถึง	0.810	และร้อย

ละความแปรปรวน	 เท่ากับ	 29.222	 โดยที่	 การสร้าง	 คือ	 

การที่นักเรียนมีความสามารถสร้างผลงานทางดิจิทัล	 เช่น	

ภาพแอนิเมชั่นหรือกราฟิก	 	 Blog	ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว		

QR	code		เว็บเพจ	facebook	บัญชีอีเมล์ของตนเองรวมทั้ง

อัลบั้มภาพบนสังคมออนไลน์

	 	 2.	 การใช้งาน	 (Usage)	 มี	 8	 พฤติกรรมบ่งชี	้ 

น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่	0.389	ถึง	0.783	และร้อย

ละความแปรปรวน	เท่ากับ	8.671	โดยที่	การใช้งาน	คือ	การ

ท่ีนกัเรยีนมคีวามสามารถใช้สือ่ดจิทิลัในการเรยีนรูด้้วยตนเอง		

เช่นสมาร์ตโฟน	แทบ็เลต็หรอืคอมพิวเตอร์ในการสบืค้นข้อมลู

ในอนิเทอร์เนต็		ใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปู	ในการท�ารายงาน

และส่งการบ้านหรอืส่งไฟล์งานทางสือ่สงัคม	รวมท้ังสามารถ

เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสังคมออนไลน์ต่าง	ๆ

		 	 3.	การเข้าถึง	(Accession)	มี	4	พฤติกรรมบ่งชี้		

น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่	0.638	ถึง	0.763	และร้อย

ละความแปรปรวน	เท่ากับ	5.698	โดยที่	การเข้าถึง	คือ	การ

ท่ีนักเรียนมีความสามารถชมทีวีออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต

หรือชมทีวีย้อนหลังผ่านทางสตรีมมิ่ง	 มีเดีย	 เช่น	 youtube		

ดาวน์โหลดแอพพลเิคชนัของสมาร์ตโฟน	รวมทัง้	live	สดผ่าน

ทางสังคมออนไลน์

  4.	การสือ่สาร	(Communication)	ม	ี4	พฤตกิรรม

บ่งชี้	น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่	0.522	ถึง	0.696	และ

ร้อยละความแปรปรวน	เท่ากับ	4.680	โดยที่	การสื่อสาร	คือ	

การที่นักเรียนมีความสามารถท�าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต	 

ใช้งานแอพพลิเคชันของสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตในการ

ติดต่อสื่อสารด้วยข้อมูลที่เป็นข้อความ	 ภาพ	 เสียง	 วีดีทัศน์

กับบุคคลอื่น

  5.	 การคิดวิเคราะห์	 (Analytical	 Thinking)		 

มี	3	พฤติกรรมบ่งชี้	น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่	0.716	

ถึง	0.787	และร้อยละความแปรปรวน	เท่ากับ	4.210	โดยที่	

การคิดวิเคราะห์	คือ	การที่นักเรียนมีความสามารถแยกแยะ

ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการสืบค้นและความเหมาะสมใน

การชมสือ่ดจิทิลั	รวมทัง้ตดัสินว่าส่ือดจิทิลัมปีระโยชน์อย่างไร

	 	 6.	 ทักษะการตระหนักรู้	 (Awareness	 Skills)	 

มี	4	พฤติกรรมบ่งชี้	น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่	0.436	

ถึง	0.752	และร้อยละความแปรปรวน	เท่ากับ	3.478	โดยที่	

ทกัษะการตระหนกัรู	้คอื	การทีนั่กเรยีนคดิว่าการใช้สือ่ดจิทิลั

ต้องค�านึงถึงความความถูกต้องและความเหมาะสม	 รวมทั้ง

รู้จักป้องกันตนเองและไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล

อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจของการรู้

ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ในกลุ่มจังหวัดร้อย

แก่นสารสินธุ์	 ได้จ�านวน	 6	 องค์ประกอบ	 ได้แก่การสร้าง

(Creation)	 การใช้งาน	 (Usage)	 การเข้าถึง	 (Accession)		

การสือ่สาร	(Communication)	การคดิวเิคราะห์	(Analytical	

Thinking)	 และทักษะการตระหนักรู้	 (Awareness	 Skills)	

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 อยู่ในยุค

ทีม่าพร้อมกบัการรบัรูเ้รือ่งเทคโนโลย	ี	และน�ามาประยกุต์ใช้

ในชวีติประจ�าวัน	โดยใช้เป็นเครือ่งมอืช่วยในการท�างาน		การ

ศกึษา		การเรยีนรูใ้ห้มปีระสทิธภิาพและสะดวกสบายมากขึน้	

ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงวถิชีีวติ		สงัคม		การเข้าถงึตดิต่อ

สื่อสาร	 	การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง	ๆ	สามารถ

เรียนรู้และใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ผ่าน 

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟน	

แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์	 ประกอบกับเทคโนโลยีและการ

สือ่สารในปัจจุบนัเป็นเทคโนโลยกีารส่งข้อมูลความเร็วสงูผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท�าให้นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์

ข้อมูลขนาดใหญ่	รปูภาพทีม่คีวามละเอยีดสงู	การรูด้จิทิลัของ
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นักเรียนจึงเกิดจากการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	 การใช้งานที่

สะดวกรวดเรว็และสร้างความรูด้้วยตวันกัเรยีนเอง		นอกจาก

นั้นนักเรียนยังสามารถพัฒนาทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วเม่ือเทียบกับกลุ่มคนท่ีมีอายุ

มากกว่า	แตท่ว่าการเป็นเพียงผู้ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเท่านั้น	อาจน�าไปสู่ข้อกังวลและปัญหาต่าง	ๆ	ได้	

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกต้องและ

เหมาะสม	 	 นักเรียนจ�าเป็นต้องพัฒนาความรู้	 การคิดเชิง

วิเคราะห์	รวมถงึทกัษะการสือ่สารและการจดัการสารสนเทศ

ส�าหรับยุคดิจิทัล	รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของธุรกิจและบริการใน

รูปแบบออนไลน์			สอดคล้องกบัส�านกังานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพืน้ฐาน	(2553)	ทีก่ล่าวถงึความส�าคญัของการเรยีน

รูด้จิทิลัว่าผูเ้รยีนจะต้องเสาะแสวงด้วยตนเอง	เรยีนรูเ้องและ

สามารถวเิคราะห์ได้ด้วยตนเอง	รวมทัง้การรูใ้ช้	(Use)	ซึง่เป็น

ความสามารถในการใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว	มคีวามเข้าใจ	

(Understand)	 เป็นความสามารถที่จะเข้าใจบริบท	 เข้าใจ

เนือ้หาและประเมนิสือ่ดจิิทลัได้และการสร้างสรรค์	(Create)	

เป็นความสามารถในการสร้างเนื้อหา	 การติดต่อสื่อสารโดย

ใช้ความหลากหลายของเครือ่งมอื		และ	Phuapan	and	elt.	

(2016)	 ที่พบว่าการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของ

มหาวิทยาลัยไทย	 ประกอบด้วย	 การเข้าถึง	 (access)	 

ซ่ึงเป็นการรู้เกี่ยวกับข้อมูลและวิธีรวบรวมข้อมูล	 และ/หรือ

การเรียกคืนข้อมูลข่าวสาร	 การสร้าง	 (create)	 เป็นการ

ปรบัปรงุข้อมลูข่าวสาร		การออกแบบ		การประดษิฐ์หรอืการ

เขียนข้อมูลข่าวสาร	 และการสื่อสาร	 (communicate)	

เป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร	 ปฏิสัมพันธ์และร่วมกิจกรรม

ในสื่อสังคมออนไลน์	 และ	 Techataweewan	 and	 elt.	

(2017)	 พบว่าองค์ประกอบของการรู้ดิจิทัลของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีได้แก่	ทักษะการคิด	(Thinking	skills)	ซึ่ง

เป็นความสามารถในการคิดในลักษณะต่าง	 ๆ	 โดยเป็นการ

คิดขั้นสูงที่ซับซ้อนเพื่อเข้าใจ	ประเมินและสร้างสรรค์ในการ

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	 และทักษะการ

ตระหนักรู้	(Awareness	skills)	ซึ่งเป็นการประพฤติปฏิบัติ

ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ	 การสื่อสาร	 และการใช ้

สื่อดิจิทัลอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย	 โดยตระหนักถึง

ความถกูต้องดงีามของสงัคม	มคีวามรูค้วามเข้าใจและปฏบิตัิ

ตามกฎระเบียบและกฎหมายต่าง	ๆ	และมีมารยาท	รวมทั้ง

รู้จักป้องกันตนเองจากอันตรายและความเสี่ยงต่าง	ๆ	ที่อาจ

เกดิขึน้จากการใช้งานเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และการสือ่สาร

ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

	 1.	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้ดิจิทัลของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	ครผููส้อน	ผูบ้รหิารสถานศกึษา

หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ควรน�าองค์ประกอบและพฤติกรรม

บ่งชีไ้ปวดัระดบัการรูด้จิทิลัของนกัเรยีน	เพือ่เป็นแนวทางใน

การพัฒนาและส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของนักเรียนต่อไป

	 2.	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้ดิจิทัลของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 องค์ประกอบที่	 1	 การสร้าง

(Creation)	 มีค่าร้อยละความแปรปรวนมากที่สุด	 จึงควร

ก�าหนดแนวทางส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการ

สร้างผลงานทางดิจิทัลซึ่งน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่อไป	
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การบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสมส�าหรับโรงเรียน

ประถมศึกษา     ที่มีความพร้อมน้อย  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 1

The Development of Model for Primary School with Less Readinessin 

English Learning and Teachingunder The Office of Mahasarakham 

PrimaryEducation Service Area 1

ปรางทิพย์		พินิจ	1 ศิริ		ถีอาสนา2	และธนุ		วงษ์จินดา3

Prangthip		Phinit1,Siri		Theeasana2 and	ThanuVongjinda3

บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มี

ความเหมาะสมส�าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาทีม่คีวามพร้อมน้อย		สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม		

เขต	1		2)		เพือ่พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่คีวามเหมาะสมส�าหรบัโรงเรยีนประถม

ศึกษาที่มีความพร้อมน้อย		3)		เพื่อศึกษาผลการทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสมส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อย	 	 ด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	 3	 ระยะ

ดังนี้		ระยะที่		1การศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสมส�าหรับ

โรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อยระยะที่	2	การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ที่มีความเหมาะสมส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อย		ระยะที่	3	การศึกษาผลการทดลองและการประเมินผล

การใช้รปูแบบการบริหารจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่คีวามเหมาะสมส�าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาทีม่คีวาม

พร้อมน้อย

 ผลการวิจัยพบว่า  

	 	 รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสมส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 

ทีม่คีวามพร้อมน้อยสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม		เขต	1	ประกอบด้วย		8		องค์ประกอบหลกั		

34		องค์ประกอบย่อย		ได้แก่ด้านผู้บริหาร		มี		5		องค์ประกอบย่อย		ด้านครูผู้สอน	มี		5		องค์ประกอบย่อย		ด้านการจัดการ

เรียนการสอน		ม	ี	4		องค์ประกอบย่อย		ด้านการจดับรรยากาศการเรยีนรูม้	ี4	องค์ประกอบย่อย	ด้านสือ่	เทคโนโลย	ี	นวตักรรม

และแหล่งเรียนรู้มี	 5	 องค์ประกอบย่อย	 ด้านหลักสูตร	 การนิเทศ	 การวัดผลและประเมินผล	 มี5	 องค์ประกอบย่อย		 

ด้านเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือกับชุมชน	มี	 	3	องค์ประกอบย่อย	ด้านผู้เรียน		มี	 	3	องค์ประกอบย่อย	ทดลอง 

รปูแบบด้วยการขบัเคลือ่นองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อยสูก่ารปฏบิตัภิายใต้โครงการและกิจกรรมเพือ่ปฏบิตัใิช้จรงิ

1,2,3สาขาการบริหารจัดการการศึกษาคณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
1,2,3Corresponding	author,tatochinotai@hotmail.com1
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ในสถานศึกษา	เป็นระยะเวลา		1		ภาคเรียน	พบว่า		ผู้ร่วมวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการทดลอง		
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย		สามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ต่อการส่งเสริม		สนับสนุน		การบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ	ในสถานศึกษาที่มีความพร้อมน้อยได้จริง		
ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบฯ	 จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	 พบว่ามีความเหมาะสมตามรูปแบบการประเมิน 
ทั้ง		4		ด้านคือด้านความถูกต้อง	ความเหมาะสม		ความเป็นประโยชน์	และความเป็นไปได้		
 
 ค�าส�าคัญ:	การบริหารจัดการเรียนรู้	;	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	;โรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อย	

Abstract

 This	 research	aimed	 to	1)	 	 studythe	components	of	English	 language	 learning	communication	
management	that	are	appropriate	for	primary	schools	with	less	readiness	under	the	Office	of	Mahasarakham	
Primary	Education	Service	Area	1.	2)		develop	an	appropriate	learning	management	model	for	English	
communication		for	primary	schools	with	less	readiness.	3)	study	the	experimental	results	and		evaluate	
the	 appropriate	 English	 communication	 learning	management	models	 for	 primary	 schools	with	 less	
readiness.	The	research	is	divided	into	3	phases.		Phase	1is	to	study	the	suitable	components	of	English	
language	learning	communication	management	for	primary	schools	with	less	readiness.		Phase	2		is	to	
develop		an	appropriate	English	learning	management	model	for	communication	for	primary	schools	with	
less	 readiness.Phase	 3is	 tostudy	 the	 implementation	 	 and	 evaluate	 the	 appropriate	 English	 learning	
management	model	for	communication	for	primary	schools	with	less	readiness.
	 The	research	found	that:
	 	 The	development	of	an	appropriate	learning		management		model	forprimary		school	with	
less	readiness	in	communicative		English		learning	and	teachingunderthe	Office	of		MahasarakhamPrimaryEducation	
Service	Area	1.It	consisted		of	8	main	elements	34	sub	elements	for	school	administrator,	these	were	5	
sub	components,5	sub	components		for		teacher,4	sub	components	for	teaching	and	learning	management	
,	4	sub	components	for	learning	atmosphere	,	5	sub	components	for	the	media,	technology,	innovation	
and	learning	resources	,	5	sub	components	for	the	curriculum	for	supervision,	measurementand	evaluation	
,	 3	 sub	 components	 for	 the	 network	 of	 learning	 and	 collaboration	with	 the	 community	 and	 3	 sub	
components		for	the	learner.		Experiment	with	the	main	components	and	sub	components	under	the	
project	and	activities	for	practical	use	in	the	school	for	a	term	of	1	semester,	it	was	found	that	the	research	
participants	and	the	stakeholders	have	satisfaction	with	experimental	activities.	Learners	can	use	English	
for	communication	in	the	appropriate	age.	Can	be	used	as	a	guideline	for	school	administrators	to	support	
the	management	of	 learning	English	 for	communication	 in	a	school	 that	 is	 less	 readily	available.The	
results	of	the	evaluation	from	the	external	expert.	It	was	suitable	for	four	assessment	models,	accuracy,	

suitability,	usefulness		and	possibility.

 

 Keywords:		Model,	Learning	Management,	English	for	communication	and	primary	school	with	less	

readiness	available
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บทน�า

	 ภาษาอังกฤษเป็นทักษะส�าคัญของผู ้ เรียนใน

ศตวรรษที	่21	กระทรวงศกึษาธกิารจงึก�าหนดให้ผูเ้รยีนทกุ

คนทีเ่รยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้เรยีนรูแ้ละฝึกฝน

การใช้ภาษาอังกฤษจนเกิดทักษะและความสามารถใน

ระดับส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่วโดยเน้นการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับความ

พร้อมของแต่ละสถานศึกษารวมถึงกระบวนการบริหาร

จดัการสถานศกึษาให้เหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนแต่ละ

แห่งซึง่โรงเรียนระดบัประถมศกึษาในประเทศไทยส่วนใหญ่

เป็นโรงเรียนขนาดเลก็อยูใ่นชนบท		หรอืถิน่ทรุกนัดาร		ขาด

ปัจจัยในการอ�านวยความสะดวกหรือส่งเสริม	 	 สนับสนุน

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้		ท�าให้สถานศึกษาดังกล่าวมีความ

พร้อมน้อยในการจัดการเรียนการสอน	จึงเป็นหน้าที่ของผู้

บรหิารสถานศกึษาทีจ่ะหาวธีิการหรอืแบบแผนการบริหาร	

จัดการในการส่งเสริม		สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษา

ที่มีความพร้อมน้อยให้เกิดประสิทธิภาพ		มีประสิทธิผล		มี

คุณภาพทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับโรงเรียนที่มีความพร้อม

ปานกลาง	หรือมคีวามพร้อมสงูได้	โดยเร่ิมต้นจากการศกึษา

องค์ประกอบการบรหิารจดัการเรยีนรู้ภาษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สารทีม่คีวามเหมาะสมส�าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาทีม่ี

ความพร้อมน้อย	 	พัฒนารูปแบบฯ	 	ศึกษาผลการทดลอง

และประเมินผลการใช้รูปแบบฯ	 	 ซึ่งคาดว่าจะท�าให้ได้รูป

แบบการบริหารจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร	

ส�าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาทีม่คีวามพร้อมน้อยทีม่คีวาม

เหมาะสม	 สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการ

บริหาร	จัดการสถานศึกษา	เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในการให้การส่งเสริม	 	 สนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถาน

ศกึษาของตนให้มปีระสทิธภิาพเกิดประสทิธผิล	และคาดว่า

คุณภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของสถานศึกษาจะสูงขึ้นกว่าเดิม		นักเรียนสามารถ

ใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารได้อย่างเหมาะสม	บรรลตุาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ		ผู้เรียนมี

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		

สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อย

อดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อการประกอบ

อาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสม	 ส�าหรับ

โรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อย	 	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม		เขต	1

										2.		เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสม	 	 ส�าหรับโรงเรียน

ประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อย		สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 1	 ให้มีความ

เหมาะสม

										3.		เพื่อศึกษาผลการทดลองและประเมินผลการใช้

รปูแบบการบรหิารจัดการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร

ที่มีความเหมาะสม	 ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความ

พร้อมน้อย		สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

มหาสารคาม	เขต	1

ขอบเขตการวิจัย

	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัยด้านกระบวนการ

วิจัย	ซึ่งผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น	3	ระยะดังนี้

 ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการบริหาร

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารที่มีความเหมาะ

สมส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อย		

	 	 1.		กลุ่มเป้าหมายที่ท�าการศึกษา

    การวิจัยในขั้นตอนน้ีเป็นการสัมภาษณ์

แบบเชงิลกึ	(Indepth	Interview)	กลุม่ผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน		

8	 	 คน	 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
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ขององค์ประกอบการบรหิารจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเพือ่

การสือ่สารทีม่คีวามเหมาะสมส�าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษา

ที่มีความพร้อมน้อย		

											 2.	ขอบเขตด้านเนื้อหา

																 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาองค์ประกอบของ

การบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มี

ความเหมาะสม	 ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความ

พร้อมน้อย		ประกอบไปด้วย	องค์ประกอบหลัก	8	ด้านคือ	

1)	ด้านผู้บริหาร	2)	ด้านครูผู้สอน	3)	ด้านการจัดการเรียน

การสอน	4)	ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้	5)	ด้านสื่อ	

เทคโนโลยี	 	 นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้	 6)	 ด้านหลักสูตร	

การนเิทศ		การวดัผลและประเมนิผล	7)		ด้านเครือข่ายการ

เรียนรู้และความร่วมมือกับชุมชน	8)	ด้านผู้เรียน	

	 	 3.		ขอบเขตด้านสถานที่

	 	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	เขต	1

	 	 4.		ขอบเขตด้านระยะเวลา

															 	ใช้ระยะเวลา	3	เดือน	คือระหว่างเดือน

พฤศจิกายน	–	ธันวาคม	2559	และ	มกราคม		2560

 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสมฯ

	 	 1.	กลุ่มเป้าหมายที่ท�าการศึกษาได้แก่

	 	 	 1.1	ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีบ่รหิารโรงเรยีน

ประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อยในการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 1	 จ�านวน		 

133	แห่ง	จ�านวน	133	คน			 	

	 	 	 1.2	 กลุ ่มผู ้ร ่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	

(Workshop)	 ประกอบด้วย	 ผู ้บริหารสถานศึกษา		

ศึกษานิ เทศก ์ 	 หัวหน ้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษา 

ต่างประเทศ	หวัหน้างานวชิาการ	หวัหน้าระดบัชัน้	จ�านวน		 

14	คน

	 	 	 1.3	 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 9	 คน		

ส�าหรับจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ

	 	 2.		ขอบเขตด้านเนื้อหา

               เป็นเนื้อหาเดียวกันกับที่ใช้ศึกษาในระยะ

ที่	1	

	 	 3.		ขอบเขตด้านสถานที่

																	 3.1		โรงเรยีนต้นสงักดัของผู้บรหิารสถาน

ศึกษา		

	 	 	 3.2	 สถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	

(Workshop)	 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม		

เขต	1

	 	 	 3.3	 สถานที่จัดสัมมนาอิงผู ้เช่ียวชาญ	

(Connoisseurship)	คณะครศุาสตร์		มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม

	 	 4.	ขอบเขตด้านระยะเวลา

ใช้ระยะเวลา	 3	 เดือนคือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	 –		

เมษายน		2560

 ระยะที ่3 การศกึษาผลการทดลองและประเมินผล

การใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารที่มีความเหมาะสมฯ

	 	 1.		กลุ่มเป้าหมายที่ท�าการศึกษา

																	 1.1	 คณะผู ้ร่วมวิจัย	 จ�านวน	 25	 คน		

ประกอบด้วย	 1)	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 จ�านวน	 1	 คน	 

2)		คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ		จ�านวน		9		คน		

และ	3)		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่		6		จ�านวน		15		คน		

รวม		25		คน

	 	 	 1.2	คณะผูป้ระเมนิรปูแบบ	จ�านวน	3	คน	

ประกอบด้วย		1)	ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษามหาสารคาม	 	 เขต	 1	 หรือรองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นท่ีฯ	 ที่ได้รับมอบหมาย	 จ�านวน	 1	 คน		 

2)		ศึกษานเิทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่าง

ประเทศ	จ�านวน		2		คน		

	 	 2.	ขอบเขตด้านเนื้อหา

                โครงการทดลองรูปแบบและผลการ

ประเมินการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู ้ภาษา
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อังกฤษเพื่อการสื่อสารท่ีมีความเหมาะสมฯ	 จ�านวน	 1		

โครงการ		คือ	โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารแบบบูรณาการประกอบด้วย		3		กิจกรรมย่อยคือ

	 	 	 2.1.1	กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร	

	 	 	 2.1.2	 กิจกรรมการบูรณาการหลักสูตร	

ชั้นเรียน	ครู		สื่อ		เทคโนโลยี		

	 	 	 2.1.3	 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู ้และส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารนอกห้องเรียน 

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ผูว้จิยัได้แบ่งขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น	3	ระยะ	ดงันี้

ผลการวิจัย

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้

											 ตอนที่	 1	 ผลการศึกษาองค์ประกอบของการ

บรหิารจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่คีวาม

เหมาะสมส�าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาทีม่คีวามพร้อมน้อย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1.1	ผลการศึกษาองค์ประกอบจากการศึกษา

เอกสาร	งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	ผู้วจิยัได้ท�าการศึกษาหลักการ		

แนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร	 ต�าราตลอดจนงานวิจัยที่

เกีย่วข้อง	จ�านวน		27	เล่ม		ท�าการวเิคราะห์	และสงัเคราะห์

เนือ้หาเพือ่ให้ได้องค์ประกอบของการบรหิารจดัการเรยีนรู้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารที่มีความเหมาะสมส�าหรับ

โรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อย	 โดยใช้ตาราง

พิจารณาความสอดคล้องความสัมพันธ์กันในแต่ละองค์

ประกอบของผู้รู้แต่ละท่าน	(ตาราง	Matrix)	และได้ต้ังเกณฑ์

ในการศึกษาองค์ประกอบไว้ว่าต้องสัมพันธ์หรือสอดคล้อง

กันหรือมีความถี่ต้ังแต่	 14	 ขึ้นไป	 ผลการศึกษาได้องค์

ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของการบรหิารจดัการ

เรียนรู ้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสม

ส�าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาทีม่คีวามพร้อมน้อยประกอบ

ไปด้วยองค์ประกอบหลัก		8		ด้าน		43		องค์ประกอบย่อย		

	 	 1.2	 ผลการสัมภาษณ์กลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิ

(IndepthInterview)	โดยใช้ข้อมลูจาก	8	องค์ประกอบหลกั		

43	องค์ประกอบย่อยมาใช้ในการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูท้รง

คุณวุฒิทั้ง	 8	 ท่าน	 โดยผู ้วิจัยได้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง		 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจัดระเบียบ

ทางกายภาพของข้อมลู		ถอดไฟล์บนัทกึเสยีง	และน�าข้อมลู

ที่ได้จากการจดบันทึกแบบค�าต่อค�ามาขัดเกลาภาษา		 

แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	 จากการวิเคราะห์

บทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวพบว่าทุกท่านเห็นด้วย

ในองค์ประกอบหลัก	 ทั้ง	 8	 ด้านและมีการเพิ่มเติม 

องค ์ประกอบย ่อยตามค�าแนะน�าของผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ในองค์ประกอบหลักด้านผู้บริหารและองค์ประกอบหลัก

ด้านผูเ้รยีนผูวิ้จยัได้ปรบัปรงุ		เปลีย่นแปลง		แก้ไข		ตดัทอน		

เพิ่มเติมองค์ประกอบเรียงล�าดับความส�าคัญขององค์

วธิีด ำเนินกำรวจิยั 
 ผูว้จิยัไดแ้บ่งข ัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
ระยะที่ 1  การศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจดัการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสมฯ 
1.1  วิเคราะห-์สังเคราะห์องค์ประกอบ 
1.2  ยืนยันองค์ประกอบ   

 
ระยะที่ 2  การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสมฯ 

2.1  ส ารวจสภาพปัจจุบัน  ปัญหา 
2.2  ร่างรูปแบบ   
2.3  ยืนยันรูปแบบ   

 
ระยะที่ 3  การศึกษาผลการทดลองและการประเมินการใช้
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารที่มีความเหมาะสมฯ 

3.1  เตรยีมความพร้อมก่อนทดลอง   
3.2  ท าการทดลองใช้รูปแบบ   
3.3  ประเมินรูปแบบ 

 
 

ผลกำรวจิยั 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
          ตอนที ่ 1  ผลการศึกษาองคป์ระกอบของการบรหิาร
จดัการเรียนรูภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่คีวามเหมาะสมส าหรบั
โรงเรยีนประถมศึกษาทีม่คีวามพรอ้มนอ้ย  
           1.1  ผลการศึกษาองคป์ระกอบจากการศึกษาเอกสาร  
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาหลกัการ  แนวคดิ
ทฤษฎจีากเอกสาร  ต าราตลอดจนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  จ านวน  
27  เลม่  ท  าการวเิคราะห ์และสงัเคราะหเ์นื้อหาเพือ่ใหไ้ด ้
องคป์ระกอบของการบรหิารจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเพือ่การ
สือ่สารทีม่คีวามเหมาะสมส าหรบัโรงเรยีนประถมศึกษาทีม่คีวาม
พรอ้มนอ้ย  โดยใชต้ารางพจิารณาความสอดคลอ้งความสมัพนัธ์

กนัในแต่ละองคป์ระกอบของผูรู้แ้ต่ละท่าน  (ตาราง  Matrix)  
และไดต้ ัง้เกณฑใ์นการศึกษาองคป์ระกอบไวว้่าตอ้งสมัพนัธห์รอื
สอดคลอ้งกนัหรอืมคีวามถีต่ ัง้แต่  14  ขึ้นไป  ผลการศึกษาได ้
องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบย่อยของการบรหิารจดัการ
เรยีนรูภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่คีวามเหมาะสมส าหรบั
โรงเรยีนประถมศึกษาทีม่คีวามพรอ้มนอ้ยประกอบไปดว้ย
องคป์ระกอบหลกั  8  ดา้น  43  องคป์ระกอบย่อย   
           1.2  ผลการสมัภาษณ์กลุม่ผูท้รงคุณวุฒิ
(IndepthInterview)โดยใชข้อ้มลูจาก  8  องคป์ระกอบหลกั  43  
องคป์ระกอบย่อยมาใชใ้นการสมัภาษณเ์ชงิลกึกบัผูท้รงคุณวุฒทิ ัง้  
8  ท่าน  โดยผูว้จิยัไดส้มัภาษณด์ว้ยตนเอง  การวเิคราะหข์อ้มลู
ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหาจดัระเบยีบทางกายภาพของขอ้มลู  ถอด
ไฟลบ์นัทกึเสยีง และน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการจดบนัทกึแบบค าต่อค า
มาขดัเกลาภาษา  แลว้ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู  จาก
การวเิคราะหบ์ทสมัภาษณผู์ท้รงคุณวฒุดิงักลา่วพบวา่ทกุท่านเหน็
ดว้ยในองคป์ระกอบหลกั  ท ัง้  8  ดา้นและมกีารเพิม่เตมิ
องคป์ระกอบย่อยตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒใินองคป์ระกอบ
หลกัดา้นผูบ้รหิารและองคป์ระกอบหลกัดา้นผูเ้รยีนผูว้จิยัได ้
ปรบัปรุง  เปลีย่นแปลง  แกไ้ข  ตดัทอน  เพิม่เตมิองคป์ระกอบ
เรยีงล  าดบัความส าคญัขององคป์ระกอบย่อย  พบว่า
องคป์ระกอบฯควรประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั  8  ดา้น  
45องคป์ระกอบย่อย 
ตอนที ่ 2  ผลการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการเรยีนรู ้
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่คีวามเหมาะสมส าหรบัโรงเรียน
ประถมศึกษาทีม่คีวามพรอ้มนอ้ย  
2.1  ผลการส ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศึกษาต่อระดบั
การปฏบิตัแิละระดบัปญัหาในการบรหิารจดัการเรยีนรู ้
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารผูว้จิยัน าองคป์ระกอบทีไ่ดจ้ากการ
สมัภาษณเ์ชงิลกึ  จ านวน  8  องคป์ระกอบหลกั  45  
องคป์ระกอบย่อย  มาเป็นกรอบตวัแปรในการศึกษาสภาพ
ปจัจบุนั  ปญัหาและแนวทางในการบรหิารจดัการเรยีนรูเ้พือ่
ส่งเสรมิ  สนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเพือ่การ
สือ่สารทีม่คีวามเหมาะสมฯโดยสอบถามความคดิเหน็ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาทีบ่รหิารโรงเรยีนประถมศึกษาทีม่คีวามพรอ้มนอ้ย
จ านวน  133  โรงเรยีน  จ านวน  133  คน  โดยใช ้
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ประกอบย่อย	 	 พบว่าองค์ประกอบฯควรประกอบไปด้วย

องค์ประกอบหลัก		8		ด้าน		45องค์ประกอบย่อย

	 ตอนที	่	2		ผลการพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการ

เรียนรู ้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสม

ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อย	

	 	 2.1	 ผลการส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาต่อระดับการปฏิบัติและระดับปัญหาในการ

บริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผู้วิจัยน�า

องค์ประกอบที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก	จ�านวน	8	องค์

ประกอบหลกั		45		องค์ประกอบย่อย		มาเป็นกรอบตัวแปร

ในการศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาและแนวทางในการ

บริหารจดัการเรียนรู้เพือ่ส่งเสรมิ		สนบัสนนุการจดัการเรยีน

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสมฯ

โดยสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อยจ�านวน	 133		

โรงเรียน		จ�านวน		133		คน		โดยใช้แบบสอบถามความคิด

เห็นในการเก็บข้อมูล	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับ

การปฏิบตัแิละระดบัปัญหาขององค์ประกอบในการบรหิาร

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะ

สมฯ	 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุก

ด้าน		(µ	=	3.32	,		=	1.04)	และมีระดับปัญหาโดยรวมอยู่

ในระดับมากทุกด้าน		(µ	=	3.91,			=	0.82)

	 	 2.2		ผลการจดัท�าร่างรปูแบบการบรหิารจดัการ

เรยีนรูภ้าษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร(Workshop)ผู้วจิยัและ

คณะท�างานได้ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

จดัท�าร่างรูปแบบการบรหิารจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเพือ่

การสื่อสารที่มีความเหมาะสมฯ	 โดยน�าข ้อมูลจาก 

การสัมภาษณ์เชิงลึก	 ในระยะที่ 	 1	 และจากผลการ 

ตอบแบบสอบถามของผู้บริหารสถานศึกษา	 มาท�าการ

วิเคราะห์		สังเคราะห์		โดยมีการปรับลดองค์ประกอบย่อย

ในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนเป็น	 8	 ด้าน		 

34		องค์ประกอบย่อยและได้ยกร่างโครงการส�าหรบัทดลอง

ใช้จ�านวน		1		โครงการ		3		กจิกรรมย่อยทีส่ามารถสนบัสนนุ

องค์ประกอบหลกัทัง้		8		ด้านและบางองค์ประกอบย่อยใน

แต่ละด้าน	 ได้แก่โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารแบบบูรณาการ	 “Let’sspeakEnglishout”	

ประกอบด้วย		3		กจิกรรมย่อย	เพือ่ใช้ในการขบัเคลือ่นองค์

ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยสู่การปฏิบัติจริงใน

สถานศึกษาต่อไป

	 	 2.3	ผลการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ		(Connois

seurship) ผู้วิจัยขอความร่วมมือผู้เช่ียวชาญท่ีเข้าร่วม

สัมมนาวิพากษ์วิจารณ์	และให้ข้อเสนอแนะว่าร่างรูปแบบ

ที่ผู้วิจัยน�าเสนอมีความเหมาะสมของรูปแบบโดยใช้หลัก

การประเมินของ	Madaus,	Scriven	and	Stufflebeam	

(1983	:	399-402)	ตามมาตรฐานการตรวจสอบรปูแบบใน

ด ้านความถูกต ้องครอบคลุม	 ด ้านความเหมาะสม		 

ด้านความเป็นประโยชน์		และด้านความเป็นไปได้	และขอให้

เสนอความคิดเห็นโดยอิสระ	ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์เนื้อหา

ของผู้เชี่ยวชาญ	 	 มีการปรับลดและเพิ่มองค์ประกอบย่อย		

เป็น		8		ด้าน		34		องค์ประกอบย่อย		

	 ตอนที	่	3		ผลการทดลองและประเมนิผลการใช้รปู

แบบการบริหารจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร

ที่มีความเหมาะสมส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความ

พร้อมน้อย	

	 	 3.1		ผลการทดลองใช้รปูแบบการบรหิารจดัการ

เรยีนรูภ้าษาองักฤษเพือ่การส่ือสารฯเพือ่เป็นการสนบัสนนุ

และยนืยนัรปูแบบฯ	ผู้วจัิยได้ตดิตามรวบรวมผลการทดลอง

ตามโครงการทีใ่ช้ทดลองกบัโรงเรยีนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ

ในภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2560	 ตั้งแต่	 วันที่	 1		

พฤษภาคม	 2560	 ถึง	 31	 สิงหาคม	 2560	 โดยผู้วิจัย		 

ผู้ร่วมวิจัย	และคณะครูได้ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม

ลงสู ่การปฏิบัติ	 โดยโครงการสามารถสนับสนุนองค์

ประกอบหลักทั้ง	8	ด้าน	ซึ่งประกอบไปด้วย	1)	โครงการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารแบบบูรณาการ	

“Let’sspeakEnglishout”		มี		3		กิจกรรมย่อย		ดังนี้
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	 	 	 1.1)	กจิกรรมการพฒันาบคุลากร	ได้น�าผู้

บรหิารสถานศกึษาและคณะครใูนสงักดัศนูย์พฒันาคณุภาพ

การศึกษาราษีระบืออ�าเภอบรบือ	 จังหวัดมหาสารคาม		 

รวม		จ�านวน		8		โรงเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบด้าน

การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ	“โรงเรยีนบ้านนอก

สองภาษา”	คอืโรงเรียนบ้านโนน	อ�าเภอซ�าสูง		และโรงเรยีน

บ้านสองคอนศิรคิรุาษฎร์		อ�าเภอน�า้พอง		จงัหวดัขอนแก่น		

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น

เขต	4	ประเมนิผลจากตวัชีว้ดั	ร้อยละของผูบ้รหิารและคณะ

ครทูีม่คีวามพงึพอใจในการแสดงออกขณะเข้าร่วมกจิกรรม

การศึกษาดูงาน

	 	 	 1.2)	 กิจกรรมการบูรณาการหลักสูตร	 

ชั้นเรียน	ครู		สื่อ		เทคโนโลยีโดยจัดชั้นเรียนหลายรูปแบบ		

บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนข้ามกลุ ่มสาระฯ	

จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเสริมแอพพลิเคชั่น	(Google	,	

You	tube	,	Eng	24	ฯลฯ)		และใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการ

สอน		(DLTV	/DLIT)	,	ฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ�าวันผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย	 	 ประเมินผล

จากตัวชี้วัด	 ร้อยละความสามารถของผู้เรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที	่6	ต่อการพดูสนทนาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร

ที่เหมาะสมตามระดับชั้นในเรื่องที่ก�าหนด	 (Myself	 ,	My	

family	,	My	school)	จ�านวน		30		ประโยค

	 	 	 1.3)	 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู ้และส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารนอกห้องเรียน	 ด�าเนินการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

บรูณาการ		2	ภาษา,	ครใูช้ภาษาองักฤษในการสนทนาอย่าง

ง่ายกบันกัเรียน	,	ตดิป้ายความรูส้ถานท่ีในโรงเรยีนและป้าย

นิเทศต่าง	 ๆ	 เป็นภาษาอังกฤษ,	 เปิดเพลงสากลและจัด

รายการเสียงตามสาย,	 ใช้เพลงเกมส์บทบาทสมมุติ,	 

จัดกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ	 จัดสภาพชั้นเรียนที่

กระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถด้านภาษา

องักฤษ	,	จดักจิกรรมเสรมิหลักสตูรเพือ่ให้นกัเรยีนใช้ภาษา

องักฤษนอกห้องเรยีน	ได้แก่		จดัค่ายภาษาองักฤษ	(English		

Camp)	 ,	จัดทัศนศึกษา	 (Field	Trip)	มีการนิเทศภายใน

จากผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ		ประเมินผลจาก

ตัวชี้วัด	 ร้อยละความพึงพอใจของผู ้บริหาร	 ครูผู ้สอน		

นกัเรยีน		ต่อการสร้างบรรยากาศการเรยีนรูแ้ละต่อการจดั

กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

											 3.2		ผลการประเมนิรปูแบบการบรหิารจดัการ

เรียนรู ้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสม

ส�าหรบัโรงเรยีนประถมศึกษาทีม่คีวามพร้อมน้อย		โดยทาง

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม		

เขต	1	แต่งตัง้ผู้ทรงคณุวุฒด้ิานการบรหิารสถานศกึษา		และ

ด้านภาษาอังกฤษ	 จ�านวน	 	 3	 ท่าน	 เพ่ือประเมินผลการ

ทดลองใช้รปูแบบ	โดยใช้แบบประเมิน	ผลการทดลองใช้รปู

แบบซึ่งคณะกรรมการประเมินโดยใช้หลักการประเมิน

ของMadaus,	 Scriven	 and	 Stufflebeam	 [12]	 ตาม

มาตรฐานการตรวจสอบรูปแบบในด้านความถูกต้อง

ครอบคลุมด้านความเหมาะสม	 ด้านความเป็นประโยชน์

และด้านความเป็นไปได้		กรรมการทกุท่านสรปุและรายงาน

ผลด้วยวาจาต่อกลุ่มผู้ร่วมวิจัย		ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบ

ว่าคณะกรรมการฯ	ทั้ง	3	ท่าน	มีความเห็นว่ารูปแบบการ

บรหิารจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่คีวาม

เหมาะสมส�าหรบัโรงเรียนประถมศกึษาทีม่คีวามพร้อมน้อย		

ในทุกองค์ประกอบหลักมีความเหมาะสมตามหลักการ

ประเมนิรปูแบบทัง้	4	ด้าน	คอืด้านความถกูต้อง		ด้านความ

เหมาะสม	ด้านความเป็นประโยชน์และด้านความเป็นไปได้

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

	 รูปแบบที่ผู้วิจัยน�าเสนอมีความเหมาะสมตามหลัก

ตามหลักการประเมินรูปแบบทั้ง		4	ด้าน		คือด้านความถูก

ต้องครอบคลุม	 ด้านความเหมาะสม	 ด้านความเป็น

ประโยชน์	 และด้านความเป็นไปได้	 โดยผู้วิจัยท�าการ

วเิคราะห์เนือ้หาของผูเ้ชีย่วชาญ		สรปุผลและน�าเสนอ		ดงันี้		

ด้านผู้บริหาร	 1)	 การก�าหนดนโยบาย	 วิสัยทัศน์	 กลยุทธ	์	

ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและน�าสู่การ

ปฏิบัติ	 2)	 การแสดงภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการ

จดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษทีเ่ด่นชดั		3)		การบรหิาร



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

98

จดัการด้วยระบบคณุภาพ	กระจายอ�านาจ	และบริหารแบบ

มีส่วนร่วม	 4)	 การท�างานเป็นทีม	 สร้างขวัญก�าลังใจแก่

บคุลากร		5)		การบริหารจดัการทีด่	ี	ขบัเคลือ่นกระบวนการ

เพือ่ส่งเสรมิ	สนบัสนนุสูก่ารปฏบิตัอิย่างมคีณุภาพส�านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต	ิ	[8]	กล่าวถงึบทบาทของ

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในการเป็นผูน้�าทางวชิาการ	การปฏบิตัิ

ตนเป็นแบบอย่างผูน้�าการเปลีย่นแปลง		โดยให้ความส�าคญั

ในการส่งเสริม	 สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยเฉพาะ

โรงเรียนท่ีมีความพร้อมน้อยในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษจ�าเป็นต้องอาศัยภาวะผู้น�าด้านวิชาการที่ 

เด่นชัด	ตระหนักเห็นความส�าคัญ	และมีความรู้ในด้านการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ		เป็นผู้น�าองค์กรในการ

ขบัเคลือ่นการจดัการศกึษาผูบ้รหิารจงึมภีาระหน้าทีใ่นการ

บรหิาร		จดัการงานด้านวิชาการซึง่เป็นหวัใจของการบรหิาร

โดยตรงองค์ประกอบหลกัด้านครผููส้อน	1)		ความตระหนกั

ในหน้าที	่เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อการสอน	2)	การพฒันา

วิชาชีพตนเองอยู่เสมอด้วยการเข้ารับการอบรม	 สัมมนา		

ศกึษาดงูาน	และศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้		3)		การกระตุน้

ให้นกัเรียนกล้าแสดงออกและมปีฏสิมัพนัธ์โดยใช้ค�าถามน�า		

4)		การสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู

และนกัเรียน		5)		การจดัการเรยีนการสอนเน้นการใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคนิคและกิจกรรมท่ีหลาก

หลายครูผู้สอนเป็นผู้ท�าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ

สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเสริมประสบการณ์

แก่ผู้เรียน	 	 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ		

สอดคล้องกับ	Jakobovits	[11]	ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยใน

การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง		 

พบว่าปัจจัยที่ท�าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพนัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัทางการสอน		ซึง่ประกอบ

ด้วยคณุภาพการสอนของคร	ู	การสร้างโอกาสทางการเรยีน

รูใ้ห้กับผูเ้รียน	รวมทัง้เวลาทีใ่ช้เรยีนทัง้ในและนอกห้องเรยีน

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการเรียนรู้

ตามธรรมชาติของภาษาการมีปฏิสัมพันธ์อันดีต ่อกัน

ระหว่างครผูู้สอนกบัผู้เรยีน		ซึง่ครทูีม่คีวามรู	้	ความสามารถ

และมีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สือ่สารจะเป็นต้นแบบทีด่ต่ีอผู้เรยีนในการเรยีนรูแ้ละฝึกฝน		

ครคูวรมคีวามสามารถด้านการจัดการเรยีนการสอนทีห่ลาก

หลายและใช้ส่ือหลากหลายประเภท	 ซึ่งจะช่วยกระตุ้น		

สร้างแรงจูงใจ		และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และ

การใช้ภาษาของผู้เรียน	 การพัฒนาครูให้มีความสามารถ

ด้านการสอนภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร	จงึมคีวามจ�าเป็น

ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งองค์ประกอบ

หลกัด้านการจดัการเรยีนการสอน	1)	การจดักิจกรรมเสรมิ

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอก

ห้องเรียน	 2)	 การจัดให้มีการเรียนการสอนการสนทนา

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม	 เน้นการใช้ภาษา	 อังกฤษในชีวิต

ประจ�าวนัและสิง่แวดล้อมรอบตัว		3)	การจดัสอนซ่อมเสรมิ

ให้กับผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ		4)		การจัดชั้นเรียน

และจดัครสูอนในหลายรปูแบบปัจจบุนัมกีารปรับการเรยีน

การสอนภาษาตามแนวทางการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร

เป็นแนวการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ		เพื่อให้ผู้เรียน

ได ้ เรียนรู ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	 ฝ ึกการใช ้ภาษาใน

สถานการณ์จริงที่มีโอกาสพบในชีวิตประจ�าวัน		และยังให้

ความส�าคญักบัโครงสร้างไวยากรณ์		แนวการเรยีนการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจึงให้ความส�าคัญกับการใช้

ภาษา		(Use)		มากกว่าวิธีใช้ภาษา		(Usage)		นอกจากนั้น

ยังให้ความส�าคัญในเรื่องความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา		

(Fluency)		และความถูกต้องของการใช้ภาษา		(Accuracy)		

ดังนั้นการเรียนการสอนแนวนี้จะต้องเน้นการท�ากิจกรรม

เพือ่การฝึกฝนการใช้ภาษาให้ใกล้เคียงสถานการณ์จรงิมาก

ที่สุดสอดคล้องกับ	Scarcella	and		Oxford	[13]	ได้กล่าว

ถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาความ

สามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร		คือ		น�าเหตุการณ์

นอกห้องเรียนเข้าไปสู่ชั้นเรียนโดยใช้บทบาทสมมุติ		(Role		

play)	สถานการณ์	จ�าลอง	(Simulation)	และกจิกรรมการ

แก้ปัญหา	 (Problem	 solving	 activity)	 ใช้สภาพจริง		

(Authentic		language)		ใช้ภาษาทีเ่จ้าของภาษาใช้ในชวีติ
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ประจ�าวันให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้	 	 เน้นความหมาย

ของภาษาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนคาดเดาเจตนาของผู้พูดหรือผู้

เขียนได้	 	 ให้โอกาสผู้เรียนได้แสดงความรู้สึกความคิดและ

ทศันคตส่ิวนตวั	กระตุน้และส่งเสรมิให้ผูเ้รียนเรยีนแบบร่วม

มือและท�างานเป็นกลุ่มเล็ก	 ๆ	 เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละคน

ได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรม	ออกแบบกจิกรรม	เปิดโอกาสให้ผู้

เรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารให้มากที่สุดและครอบคลุม

ทุกทักษะองค์ประกอบหลักด้านการจัดบรรยากาศการ 

เรียนรู้	 1)	 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผ่อนคลายไม่

ตึงเครียด	 2)	 การจัดสภาพชั้นเรียนที่กระตุ้นการเรียนรู้		 

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านภาษาอังกฤษ		 

3)	การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งเสริมความสามารถ

ด้านการใช้ภาษาองักฤษ	4)	การสร้างบรรยากาศในโรงเรยีน

เป็นภาษาอังกฤษ	 พระราชบัญญัติการศึกษาข้ันบังคับ		

หมวด	4	แนวการจัดการศึกษา		มาตรา	24	 (5)	กล่าวว่า

ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอนสามารถจัดบรรยากาศ		

สภาพแวดล้อม	 สื่อการเรียนและอ�านวยความสะดวกเพื่อ

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ซึ่งบรรยากาศใน

ชัน้เรียนมส่ีวนส�าคัญในการส่งเสรมิความสนใจให้แก่ผูเ้รยีน

ชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น	 ความเห็น

อกเห็นใจ	และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันย่อมเป็น

แรงจงูใจภายนอกทีก่ระตุน้ให้ผูเ้รยีนรักการเรยีน	รกัการอยู่

ร่วมกันในชั้นเรียนและช่วยปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม		

ความประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียนสอดคล้องกับ		

Clement	 [10]	 และ	Wong	 [14]	 กล่าวถึงการจัดสภาพ

แวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก

ห้องเรียนทีเ่หมาะสม		หลากหลายวธิแีละมคีวามสนกุสนาน

ก็มีความส�าคัญต่อการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน		และจามรี		

เชื้อชัย	 [3]	 พบว่าการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้มีผลต่อ

สภาพการจดัการเรยีนการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ		

ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู ้ จึงเป ็นป ัจจัยพื้นฐานอันส�าคัญที่จะช ่วยให ้มี

ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาและมีความส�าคญัในการ

พัฒนาให้ประสบผลส�าเร็จในทุก	 ๆ	 ด้าน	 ซ่ึงจะส่งผลต่อ

คณุภาพการเรยีนการสอน		การพฒันาความคดิ		การพฒันา

จิตใจตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมต่าง	 ๆ	 ที่พึงประสงค	์	

องค์ประกอบหลักด้านสือ่	เทคโนโลย	ี	นวตักรรมและแหล่ง

เรียนรู้	 1)	 การส�ารวจและสนับสนุนด้านสื่อ	 อุปกรณ์และ

แหล่งเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย	2)	การใช้หนงัสอือ่านเพ่ิมเตมิ

ภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะฟัง	พูด		3)การใช้สื่อเสริมแอพ

พลิเคชั่นและเทคโนโลยีส่งเสริมการสอน	 4)	 การใช้การ

ศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม		(DLTV	,	DLIT)		5)		การพฒันา

แหล่งเรยีนรูภ้าษาองักฤษภายในโรงเรยีนให้เกดิประสทิธภิาพ

ต่อการจดัการเรยีนรู	้ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน	[7]มแีนวนโยบายส่งเสรมิให้มกีารใช้สือ่		เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการช่วย

พัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผู ้ เรียน		 

ส่ือ	 เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในโลก

ปัจจบัุนทีเ่ข้ามามบีทบาทส�าคญัในการพฒันาความสามารถ

ทางภาษาของครูและผู้เรียน		การน�าสื่อ	ICT		มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน		การเรียนรู้และการฝึกฝนทางภาษา

จึงเป็นแนวทางส�าคัญในการกระตุ้นและสร้างการเรียนรู้

ผ่านโลกดิจิทัล		สอดคล้องกับ	อัจฉรา	ศรีมูล	[9]		พบว่าสื่อ

การเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอั งกฤษให ้มี

ประสิทธภิาพ	และตอบสนองการเรยีนรู	้จ�าเป็นต้องมคีวาม

หลากหลาย	 เป็นสื่อประสมที่น่าสนใจ	 ช่วยให้ผู้เรียนได้

พฒันาการเรยีนรูภ้าษาได้ง่าย		โดยผูส้อนต้องเลอืกใช้	ปรบั	

ผลติและการจดัการใช้สือ่ต่างๆให้เหมาะสมกบัจดุประสงค์

การเรียนรู ้และเนื้อหาดังนั้นสื่อการเรียนการสอน		

เทคโนโลยี 	 นวัตกรรมจึงเป ็น ส่ิงจ�าเป ็นที่จะท�าให ้

กระบวนการเรียนการสอนด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบหลกัด้านหลกัสตูร		การนเิทศ		การวดัผลและ

ประเมินผล	 1)	 ผู้บริหาร	 ครู	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน

วิเคราะห์หลักสูตรและมีการน�าสู ่การปฏิบัติที่ชัดเจน	 

2)		การปรบัหลกัสตูรให้มคีวามยดืหยุน่		เหมาะสมกบับรบิท

ของโรงเรียน	 	สอดคล้องตามสถานการณ์และส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่างหลากหลาย	 3)	 การบูรณาการหลักสูตรการ
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เรยีนการสอนให้เหมาะสมกบับรบิทของโรงเรียนและชมุชน		 

4)	การจดัให้มกีารนเิทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง		

5)	 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการและ

เครือ่งมอืทีห่ลากหลาย		สอดคล้องกับลกัษณะของกิจกรรม

การเรยีนรูซ้ึง่การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาให้ประสบผล

ส�าเรจ็ได้นัน้		ต้องอาศยัภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิาร

และความสามารถของครูผู้สอนในการจัดท�าหลักสูตรให้มี

ความยืดหยุ ่น	 	 เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา		 

ความต้องการของท้องถ่ินและชุมชน		สอดคล้องกับชนินทร์	

ยาระณะ[4]	ได้ศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรทีเ่น้นกระบวนการ

เรียนรู้โดยการท�าโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 พบว่าการพัฒนา

หลกัสตูรภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารมคีวามส�าคญัต่อการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน	 	 นอกจากน้ันการ

นิเทศภายใน	 เป็นกระบวนการท�างานและด�าเนินกิจกรรม

ร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารและบคุลากรภายในโรงเรยีนในการ

แนะน�าช่วยเหลอื		สร้างขวญั	ก�าลงัใจ		ส่งเสรมิเกีย่วกบัการ

เรยีนการสอนและพฒันาการด�าเนนิงานของโรงเรยีนให้เป็น

ไปตามมาตรฐานของโรงเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ		และสิ่งส�าคัญการวัด

และประเมินผลทางภาษาเป็นประเด็นส�าคัญที่ครูสอน

ภาษาอังกฤษจะต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทั้ง

เทคนิค วิ ธีและเนื้ อหาภาษาที่ จะวัดและกระทรวง

ศึกษาธิการ	[2]	กล่าวถึงการวัดผลทางภาษาที่ดีจะบอกถึง

คณุภาพในการจดัการเรยีนการสอนทางภาษา		สถานศกึษา

ต้องมีกระบวนการจดัการทีเ่ป็นระบบเพือ่ให้การด�าเนนิการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ

ประสทิธภิาพ	และให้ผลการประเมนิทีต่รงตามความรูค้วาม

สามารถที่แท้จริงของผู้เรียน	 องค์ประกอบหลักด้านเครือ

ข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือกับชุมชน	 1)	 การร่วมมือ

กนัระหว่างโรงเรยีนผูป้กครองชมุชน	2)	การสร้างเครอืข่าย

การเรียนรู้ระหว่าง	ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา		หน่วย

งานการศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานอืน่			

3)	 การพัฒนาเครือข่ายการยกระดับคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	2542		ได้ก�าหนดหลกัการจดัการศกึษาให้สังคมมส่ีวน

ร่วมในการจัดการศึกษา		โดยกระบวนการจัดการศึกษาให้

ยึดหลักการมีส่วนร่วม	 สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ	

[1]	 โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีความพร้อมน้อยมีความ

จ�าเป็นอย่างยิง่ในการพัฒนาและสร้างเครอืข่ายการจดัการ

ศึกษา	 โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา		 

ผู้ปกครอง		ชุมชน		ท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากร		เช่น	ครู		สื่อการเรียน

การสอน	วัสดุ		อุปกรณ์	ฯลฯ	หรือเพื่อให้ความช่วยเหลือ

และแก ้ ไขป ัญหาการจัดการเรียนการสอนร ่วมกัน		

สอดคล้องกับเผียน	 วงศ์ทองดี	 [5]	 ได้ท�าการวิจัยเก่ียวกับ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนวัด

ลาดศรทัธาราม		สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาเพชรบุรี	เขต	2	ผลการวิจัยพบว่าชุมชนควรเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการให้มากขึ้นแสวงหางบ

ประมาณจากชุมชนมาสนับสนุนการจัดการศึกษา	 สร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง	และพบว่าผู้ปกครอง

มคีวามส�าคญัมากในการสนบัสนนุการเรยีนของนกัเรยีน	ผล

การวิจัยแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่านักเรียนจะเรียนได้ดี

ขึน้หากผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเรยีนของพวกเขา	โดยที่

ผูป้กครองไม่จ�าเป็นต้องมคีวามเชีย่วชาญในภาษาองักฤษก็

สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนบุตรหลานของตนได้	องค์

ประกอบหลักด้านผู้เรียน1)	 นักเรียนมีความตระหนักและมี

เจตคติที่ดีต ่อการเรียนภาษาอังกฤษ	 2)	 นักเรียนกล้า

แสดงออกเอาใจใส่		กระตือรือร้นที่จะโต้ตอบ	ให้ความร่วม

มอืการท�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	3)		นกัเรยีนสามารถใช้เทคโนโลยี

ช่วยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและฝึกฝนเพิม่เตมิด้วย

ตนเองอย่างจรงิจงัพระราชบัญญติัการศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	

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

(ฉบับที่3)	 พ.ศ.	 2553	 หมวด	 4	 แนวการจัดการศึกษา		

มาตรา	22		หลักการจัดการศึกษา		ก�าหนดให้ต้องยึดหลัก

ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด	 	 กระบวนการจัดการ
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ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ		สอดคล้องกับJakobovits	[11]	ได้

ท�าการศึกษาปัจจัยในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

หรือภาษาที่สอง	 พบว่าปัจจัยด้านตัวผู้เรียนประกอบด้วย

ความสามารถทีจ่ะเข้าใจการสอนขึน้อยูก่บัสตปัิญญา	ความ

สามารถทางภาษา		ความถนดัความมานะบากบัน่แรงจงูใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์	 เจตคติที่มีต่อครูผู้สอน	 ความสนใจในภาษาที่

เรียน	 และเจตคติต่อวัฒนธรรมต่างประเทศ	 ส่วนกลยุทธ์

และวธิกีารเรยีนประกอบด้วยสมรรถภาพในการรบัความรู้

ใหม่		สมรรถภาพในการถ่ายโอนส่ิงทีเ่รยีนรูไ้ปสูค่วามรูใ้หม่	

นิสัยทางการเรียน	 และการประเมินผลความสามารถของ

ตนเองสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิยา	 พยัคฆ์มาก	 [6]		

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการสื่อสารภาษา

องักฤษของนกัเรยีนโปรแกรมภาษาองักฤษ		พบว่าปัจจยัที่

ส่งผลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน	

(classroom	based	factors)	ด้านนักเรียน	ได้แก่	ความ

เอาใจใส่ต่อการเรยีนและการฝึกฝนทัง้ในและนอกชัน้เรยีน	

ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 และความกล้าแสดงออก	

ปัจจยัอืน่	ๆ 	ทีค้่นพบเพิม่เตมิด้านนกัเรยีน	ได้แก่	ความชอบ

และถนัดทางภาษาอังกฤษ		แนวทางพัฒนาความสามารถ	

ได้แก่	นกัเรยีนต้องเอาใจใส่ต่อการเรยีน	ให้ความร่วมมอืใน

กิจกรรมต ่าง	 ๆ	 กระตือรือร ้น ท่ีจะสื่อสารโต ้ตอบ		 

กล้าแสดงออกและฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างจริงจัง	

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการศึกษาองค์ประกอบ

การบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มี

ความเหมาะสม	ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีกบัการ

จดัการศกึษาของโรงเรยีน		ควรน�าองค์ประกอบทัง้		8		ด้าน

ไปใช้ในการหาแนวทางด�าเนินการร่วมกันว่าควรปฏิบัติ

อย่างไรจงึจะน�าพาองค์กรให้เกดิบรรยากาศและคณุภาพที่

ดีในการส่งเสริม		สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาของตนได้

	 2.	 ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการพัฒนารูปแบบใน

การน�ารูปแบบฯ	 ไปใช้โรงเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไข 

ในแต่ละองค์ประกอบย่อยให้เหมาะสมในแต่ละบริบทของ

โรงเรียนนั้น	ๆ	ได้	

	 3.	 ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการทดลองและการ

ประเมินรูปแบบฯ	 การปรับโครงการลงสู่การปฏิบัติใน

โรงเรียน	 สามารถใช้โครงการใหญ่และเพิ่มกิจกรรมหลาย

กิจกรรมเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ในการรองรับตัวช้ีวัดในรูป

แบบได้ตามความเหมาะสม	 ตามความจ�าเป็นและตาม

บริบทของสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อท�าการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรมกีารศึกษาการท�าคู่มอืส�าหรบัผู้บรหิารเพิม่

เติมส�าหรับการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารทีม่คีวามเหมาะสมส�าหรบัโรงเรยีนประถมศึกษาทีม่ี

ความพร้อมน้อย			

	 2.	ควรมีการเพิ่มโครงการ		กิจกรรมเพื่อการศึกษา

การทดลองใช้ในโรงเรียน	

	 3.	 ควรมีการศึกษารูปแบบและแนวทางการ

ประเมินตนเองของการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารที่มีความเหมาะสมส�าหรับโรงเรียนประถม

ศึกษาที่มีความพร้อมน้อย

											4.	ควรมีการน�ารูปแบบฯ	ไปปรับประยุกต์ใช้ใน

การบรหิารจดัการเรยีนรูใ้นต่างกลุ่มสาระการเรียนรูห้รอืใน

รายวิชาอื่น	ๆ

	 5.		ควรมกีารน�ารปูแบบฯ	ไปปรบัประยกุต์ใช้ในการ

บริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในต่าง

หน่วยงาน		หรือต่างสังกัด		



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

102

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ.	(2544).	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.

  2545.	กรุงเทพฯ	:	องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.	

กระทรวงศึกษาธิการ.	(2552).	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์	

	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.	

จามรี		เชื้อชัย.	(2557).15	(2).การวิจัยและพัฒนาชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยม

	 ศึกษาตอนต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน..วารสารวิชาการศึกษาศาสตร	์	คณะศึกษาศาสตร์	:

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.

ชนินทร์	ยาระณะ.	(2553).	การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นกระบวนการเรียนรู้โดยการท�าโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะ

 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.	วิทยานิพนธ์	(กศ.ด.)	หลักสูตรและการสอน.	พิษณุโลก	:

	 มหาวิทยาลัยนเรศวร.

เผียน	วงศ์ทองดี.(2553)	การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและ

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบรวมชั้นประถมศึกษาปีที่	3	:กรณีศึกษาโรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม

	(ส�านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์	128)	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี	เขต	2.วิทยานิพนธ์	(ค.ด.)	การบริหาร

การศึกษา.	เพชรบุรี	:	มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.

วุฒิยา		พยัคฆ์มาก.	(2551).	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโปรแกรม

 ภาษาอังกฤษ. วิทยานิพนธ์	(ค.ม.)	วิจัยการศึกษา.	กรุงเทพ	ฯ	:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	(2557.)	แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบาย

 การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักส์	จ�ากัด.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	 (2543).	ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ. กรุงเทพฯ	 :	 ส�านักงานเลขาธิการ

สภา	 การศึกษา.

อัจฉรา	ศรีมูล.	(2552).	ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

 การศึกษาจันทบุรี เขต 2.	ปริญญานิพนธ์	(กศ.ม.)	บริหารการศึกษา	.บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยบูรพา.

Clement,	R.	(2006).	Motivation, self- confidence, and group cohesion in the Foreign language

 classroom.	Language	Learning,	44,	417-488.

Jakobovits,	Loen	A.	(1971).	Foreign Language Learning : A Psycholinguistic Analysis of the.http://	

	 www.ssru.ac.th	:	103-115.

Madaus,	G.	F.,	Scriven,	M.S.	and	Stufflebeam,	D.L.	(1983).	Evaluation ModelsViewpoints on

 Educational and Human Services Evaluation. 8th	ed.Boston	:Khuwer-	Nijhoff	Publishing:	399-402.

Scarcella,	R.C	;&	L.R.	Oxford.	(1992).	The Tapestry of language learning. Boston:	Heinle&Heinle.

Wong,	S.	L.	(2005).	Language learning strategiesand language self-efficacy:Investigating the

 relationship in Malaysia.	RELC	Journal,	36(3),245-269.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

103

The Development of Instructional Model to Reinforce the Scientific 

Competencies According to Mattayomsuksa 3 Students

           Isara		Phonnong1

Abstract

	 The	objectives	of	 this	 research	were	 to	 study	 the	problems	and	needs	about	 instructional	

activities	of	science	subject	according	to	PISA	of	Mattayomsuksa	3,	to	develop	the	instructional	model	

for	reinforcing	the	scientific	competencies	according	to	PISA	for	Mattayomsuksa	3	students	to	meet	

the	criteria	of	80/80	and	to	study	the	results	of	implementation	of	MIICCE	model.	This	research	was	

conducted	by	using	Research	and	Development	which	divided	into	three	phases	as	follows:	Phase	I	

–	study	of	the	problems	and	needs	of	instructional	activities	for	science	subject	according	to	PISA	of	

Mattayomsuksa	3.	Phase	II	–	development	and	trying	out	of	an	instructional	model.	The	instructional	

model	was	developed	by	synthesis	the	basic	concepts,	principle	and	theory.	Phase	III	–	implementation	

and	evaluation	of	the	instructional	model.	

	 The	qualitative	data	was	collected	by	using	the	interview	schedule	about	teaching	and	learning	

management	of	science	teacher	and	observation	form.	The	quantitative	data	was	collected	by	using	

the	questionnaire	about	problems	and	needs	of	instructional	activities	for	science	subject	according	

to	PISA	of	Mattayomsuksa	3.	The	questionnaire	about	evaluating	the	instructional	model	and	pretest	

and	posttest	according	to	scientific	competencies	of	PISA	for	students	in	Mattayomsuksa	3.	The	learning	

activity	was	operated	through	7	lesson	plans	for	21	hours.	The	data	was	analyzed	by	using	Mean,	

Percentage,	Standard	Deviation,	E1/E2,	effectiveness	index	(E.I.)	and	Dependent	Sample	t-test.	The	

findings	indicated	that:

	 	 1.		The	teachers	and	students	in	Mattayomsuksa	3	had	problems	and	needs	about	instructional	

activities	of	science	subject	according	to	PISA	in	scientific	competency	at	the	highest	level.	

	 	 2.		The	instructional	model	to	reinforce	the	scientific	competencies	according	to	PISA	for	

students	in	Mattayomsuksa	3	was	developed	by	dividing	into	5	components:	goals,	basic	concepts,	

principle	and	theory,	processes	of	instructional	model,	implementation	and	evaluation.	This	instructional	

model	was	called	that	MIICCE	model	-	there	were	6	steps	of	teaching	and	learning	processes:	Motivate,	

Indicate,	Investigate,	Create,	Challenge	and	Ensue.	The	effectiveness	of	MIICCE	model	was	80.34/81.75	

1Researcher:	student	in	doctoral	degree	of	education	in	Rajabhat	Maha	SaraKham	University
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which	concerned	with	the	setting	criteria	at	80/80.

	 	 3.	The	students	who	learned	by	using	MIICCE	model	showed	the	effectiveness	index	of	0.77,	

the	results	of	pretest	and	posttest	were	statistically	significant	difference	at	.05	level.

 Keyword: the	development	of	instructional	model,	MIICCE	model,	E1/E2,	effectiveness	index	

(E.I.)	and	scientific	literacy	of	PISA

Introduction

	 According	to	the	Organization	for	Economic	

Co-operation	 and	 Development	 (OECD)	 has	

established	 the	 Programme	 for	 International	

Student	 Assessment	 (PISA)	 to	 evaluate	 the	

educational	system	quality	of	cooperative	country	

group	 with	 PISA,	 the	 assessment	 result	 was	

identified	 the	 essential	 competence	 level	 of	

students	would	be	smart	citizen	in	the	future	after	

they	have	finished	the	compulsory	education.	This	

result	 has	 been	 using	 by	 investors	 for	making	

decision	 to	 investment	 in	 some	 countries	 that	

have	evaluation	result	in	high	level.	(Institute	for	

the	Promotion	of	Teaching	Science	and	Technology,	

2008)	 The	 knowledge	 and	 skills	 of	 15-year	

students	 -	 reading	 literacy,	mathematic	 literacy	

and	 scientific	 literacy	were	 evaluated	 by	 PISA.	

Thailand	has	been	participating	the	evaluation	on	

PISA	2000	and	the	next	evaluation	will	occur	in	

2018.	 (Institute	 for	 the	 Promotion	 of	 Teaching	

Science	and	Technology,	2013)

	 There	 is	 the	 important	 hypothesis,	 “the	

scientific	progression	is	basis	of	economic	growth”	

so	PISA	has	evaluated	the	scientific	literacy.	There	

are	4	frameworks	of	scientific	literacy	that	we	have	

to	know:	scientific	knowledge,	scientific	attitude,	

context	and	scientific	competencies	which	divides	

into	 three	 competencies,	 identifying	 scientific	

issue,	 explaining	 phenomena	 scientifically	 and	

using	 scientific	 evidence.	 (Thomson,	 Hillman	 &	

Bortoli,	2013)	The	scientific	competencies	are	the	

most	important	framework	that	combine	the	other	

frameworks	 together	 and	 will	 be	 applied	 for	

problem	solving	with	 real-world	 situations.	The	

results	of	PISA	2000	to	PISA	2015	had	indicated	

that	 PISA	 average	 on	 scientific	 literacy	 of	 Thai	

students	 had	 thoroughly	 ranked	 in	 the	 lowest	

group	and	had	revealed	the	scientific	literacy	of	

Thailand	was	basic	level	which	they	could	explain	

the	non-complex	phenomena.	(Institute	for	the	

Promotion	of	Teaching	Science	and	Technology,	

2013	and	OECD,	2016)							

	 Recently,	 the	National	Council	 for	Peace	

and	 Order	 was	 established	 to	 administrate	

Thailand	so	they	realized	to	the	important	of	low	

average	of	PISA	thus	the	Roadmap	was	made	for	

education	reforming	 in	order	to	solve	the	poor	

result	of	PISA.	 (The	Secretariat	of	 the	House	of	

Representatives,	2014)	Subsequently,	the	Ministry	

of	Education	has	indicated	the	educational	policy	

for	 improving	 educational	 quality	 by	 involving	

between	instruction	in	school	and	assessment	of	
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PISA.	There	is	hopefully	the	result	of	educational	

ranking	about	PISA	of	Thai	student	will	be	higher	

after	operating	to	this	policy.	(Committee	of	Basic	

Education,	2014)		

	 Thus,	 researcher	 needs	 to	 develop	 the	

instructional	model	 to	 reinforce	 the	 scientific	

competencies	according	to	PISA	for	Mattayomsuksa	

3	students	 to	solve	the	 low	point	of	PISA.	The	

concepts	 of	 Kammanee,	 Joyce	 &	 Weil	 and	

Anderson	 were	 analyzed	 for	 developing	

components	 of	 this	model.	 The	 processes	 of	

instructional	model	were	 synthesized	 from	 the	

basic	concepts,	principle	and	theory:	Inquiry-Based	

Learning	 (IBL),	 Problem-Based	 Learning	 (PBL),	

Brophy’s	principle	and	Self-Determination	Theory	

(SDT).	The	IBL	and	PBL	will	support	about	applying	

knowledge	for	real	situations.	Brophy’s	principle	

and	SDT	will	support	the	motivation	for	learning	

in	science	class.

	 Moreover,	there	are	hopefully	the	students	

would	excel	academic	of	scientific	competencies	

according	to	PISA	when	they	have	learned	through	

this	 model	 to	 influence	 the	 investors	 to	 be	

positive	 confidence	 in	 the	 economic	 and	

educational	system	of	Thailand.

Objectives of Research

	 1.	 To	 study	 the	 problems	 and	 needs	 of	

instructional	activities	of	science	subject	according	

to	PISA	of	Mattayomsuksa	3.

	 2.	To	develop	the	instructional	model	to	

reinforce	the	scientific	competencies	according	to	

PISA	for	Mattayomsuksa	3	students	to	meet	the	

criteria	of	effectiveness	at	80/80.	

	 3.	To	study	the	results	of	implementation	

of	 the	 instructional	 model	 to	 reinforce	 the	

scientific	 competencies	 according	 to	 PISA	 for	

Mattayomsuksa	3	students	(MIICCE	model).

	 	 3.1	 To	 study	 the	 progression	 about	

scientific	 competencies	 according	 to	 PISA	 of	

Mattayomsuksa	3	students	who	learned	through	

MIICCE	model.	

	 	 3.2	To	contrast	the	scores	of	scientific	

competencies	between	pretest	and	posttest	of	

Mattayomsuksa	3	students	who	learned	through	

MIICCE	model.

Scopes of study

 Phase I – study of the problems and needs 

of instructional activities for science subject 

according to PISA of Mattayomsuksa 3

	 	 1.		Population	and	Sample	group

	 	 	 The	 populat ion	 was	 21,312	

Mattayomsuksa	 3	 students	 and	 125	 science	

teachers	who	have	been	teaching	in	Mattayomsuksa	

3	in	the	Secondary	Educational	Service	Area	Office	

31,	in	2nd	semester	of	academic	year	2015.	

The	sample	group	was	393	students	and	science	

teachers	through	stratified	random	sampling.

	 	 2.	Variable	of	research

   The	target	variable	was	the	problem 

and	 need	 of	 instructional	 activities	 for	 science	

subject	according	to	PISA	of	Mattayomsuksa	3.			

	 	 3.		The	tool	was	a	questionnaire	about	

the	problems	and	needs	of	instructional	activities	

for	 science	 subject	 according	 to	 PISA	 of	

Mattayomsuksa	3.	
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 Phase II – development and trying out of 

an instructional model 

	 	 1.	The	target	group	was	30	students	of	

Mattayomsuksa	 3/5	 at	 Sidawittaya	 school,	 1st	

semester	of	academic	year	2016.	

	 	 2.	Variable	of	research

	 	 	 2.1	The	independent	variable	was	

MIICCE	model.

	 	 	 2.2	 The	 dependent	 variable	was	

the	effectiveness	of	MIICCE	model.	

	 	 3.	The	tools	were:	an	interview	schedule	

about	 teaching	 and	 learning	management	 of	

science	teacher,	a	questionnaire	about	evaluating	

the	 instructional	model,	 pretest	 and	 posttest	

according	to	scientific	competencies	of	PISA	for	

Mattayomsuksa	 3	 students	 and	 lesson	 plans	

according	to	MIICCE	model

 Phase III – implementation and evaluation 

of the instructional model

	 	 1.		Population	and	Sample	group

	 	 	 The	population	was	180	students	

of	Mattayomsuksa	3	who	were	 studying	 in	2nd	

semester	of	academic	year	2016	 in	Sidawittaya	

school.	

	 	 	 The	sample	group	was	30	students	

of	Mattayomsuksa	 3/4	which	 selected	 through	

simple	random	sampling.

	 	 2.	Variable	of	research

	 	 	 2.1	The	independent	variable	was	

MIICCE	model.

	 	 	 2.2	 The	 dependent	 variable	was	

the	scientific	competencies	of	PISA.	

	 	 3.	 The	 tools	 were	 the	 pretest	 and	

posttest	according	to	scientific	competencies	of	

PISA	for	Mattayomsuksa	3	students	and	the	lesson	

plans	according	to	MIICCE	model.

Contents for Research

	 This	 study	 focused	 on	 the	 conformable	

contents	between	the	knowledge	of	science	of	

PISA	and	The	Basic	Education	Core	Curriculum	B.E.	

2551	regarding	science	subject	of	Mattayomsuksa	

3.	These	contents	were	genetic	translation,	force	

and	motion,	 gravity,	 types	 and	 translation	 of	

energy,	 energy	 in	 the	 earth,	 solar	 system	 and	

space	technology.

Methodology                                              

		 This	 study	 was	 performed	 by	 applying				

Mixed-Methods	Research	which	divided	into	three	

phases	were	as	follows.

 Phase I – study of the problems and needs 

of instructional activities for science subject 

according to PISA of Mattayomsuksa 3

	 There	were	3	steps:				

	 	 1.	Researcher	analyzed	the	Thailand’s	

PISA	 result	 regarding	 the	 scientific	 literacy	 then	

studied	the	PISA	framework	of	scientific	literacy:	

context,	 scientific	 knowledge,	 scientific	 attitude	

and	scientific	competency.

	 	 2.	 The	 questionnaire	 about	 the	

problems	and	needs	of	instructional	activities	for	

science	subject	according	to	PISA	of	Mattayomsuksa	

3.	It	was	analyzed	its	content	validity	and	structure	

validity	completely.	

	 	 3.	 The	 questionnaire	 was	 used	 for	

collecting	data	with	sample	group.	
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 Phase II – development and trying out of 

an instructional model 

	 There	were	7	steps	of	this	phase:

	 	 1.	The	concepts	of	Kammanee	(2002),	

Joyce	&	Weil	 (2000)	 and	Anderson	 (1997)	were	

analyzed	for	indicating	components	of	instructional	

model	 to	 reinforce	 scientific	 competencies	

according	to	PISA	for	students	in	Mattayomsuksa	3.		

	 	 2.	 The	 interview	 schedule	 about	

teaching	 and	 learning	management	 of	 science	

teacher	 was	 created	 completely	 for	 data	

collection	with	 12	 experts	 who	were	 teaching	

science	subject	of	Mattayomsuksa	3.	The	results	

of	 this	 performance	 were	 used	 for	 planning	

learning	activities	of	this	model.	

	 	 3.		The	instructional	model	was	made	

by	 studying	 the	 basic	 concept,	 principle	 and	

theory:	IBL,	PBL,	Brophy’s	principle	and	SDT.

	 	 4.	The	instructional	model	was	evaluated	

the	appropriateness	by	5	experts.	The	model	was	

appropriateness	at	a	high	level.	

	 	 5.	Researcher	created	the	tools:	7	lesson	

plans	according	to	MIICCE	model	and	pretest	and	

posttest	according	to	scientific	competencies	of	

PISA	then	analyzed	validity	and	adjusted	suitable	

tools.	

	 	 6.	 The	 target	 group	was	 operated	 by	

using	7	lesson	plans	according	to	MIICCE	model

5 
 

3.  The instructional model was made 
by studying the basic concept, principle and 
theory: IBL, PBL, Brophy’s principle and SDT. 

4. The instructional model was 
evaluated the appropriateness by 5 experts. The 
model was appropriateness at a high level.  

5. Researcher created the tools: 7 
lesson plans according to MIICCE model and 
pretest and posttest according to scientific 
competencies of PISA then analyzed validity and 
adjusted suitable tools.  

6. The target group was operated by 
using 7 lesson plans according to MIICCE model 

for 21 hours with participant observation by 
researcher to improve instructional model 
completely. Afterward, they were tested by 
posttest.  

7. The effectiveness of MIICCE model 
was analyzed before implementation in phase 
III. The result showed its effectiveness (E1/E2) was 
80.34/81.75 as concerned with the setting 
criteria was specified of 80/80. 
           
Phase III – implementation and evaluation the 
instructional model 

The methods of this phase have 2 
steps: 
1. The implementation of MIICCE model 
 The sample group was tested by pretest 
according to scientific competencies of PISA 
then they were taught by 7 lesson plans 
according to MIICCE model for 21 hours. 
Afterward, they were tested by the posttest 
according to scientific competencies of PISA. 
2. The evaluating implementation of MIICCE 
model 
 The progression of the scientific 
competencies of sample group was calculated 
by using the Effectiveness Index (E.I.) and 
contrasted between results of pretest and 
posttest by using Dependent Sample t-test at 
.05 level.     
 
Results of Research 
Phase I - The results of study of the problems 
and needs of instructional activities for science 
subject according to PISA of Mattayomsuksa 3 
 
Table 1:  The study related to the problems 
and needs of instructional activities for science 
subject according to PISA of Mattayomsuksa 3 

Lists of 
questions 

The level of 
problem about 

instructional 
activities 

according to 
PISA 

The level of 
need about 
instructional 

activities 
according to 

PISA 
    S.D. result     S.D. result 

 PISA     
 framework  
 on contexts  

3.93 1.51 High 4.10 1.60 high 

 PISA   
 framework  
 on scientific  
 attitudes  

3.71 1.52 High 4.04 1.38 high 

 PISA  
 framework  
 on scientific    
 competencies 

4.51 1.28 highest 4.53 1.44 highest 

 learning  
 activities of   
 science   
 classroom 

3.60 1.41 High 4.12 1.24 high 

Total 3.88 1.44 High 4.16 1.43 high 

	 for	21	hours	with	participant	observation	

by	 researcher	 to	 improve	 instructional	model	

completely.	 Afterward,	 they	 were	 tested	 by	

posttest.
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	 	 7.	The	effectiveness	of	MIICCE	model	

was	analyzed	before	implementation	in	phase	III.	

The	result	showed	its	effectiveness	(E1/E2)	was	

80.34/81.75	as	concerned	with	the	setting	criteria	

was	specified	of	80/80.

 Phase III – implementation and evaluation 

the instructional model

	 The	methods	of	this	phase	have	2	steps:

	 	 1.	The	implementation	of	MIICCE	model

	 	 	 The	sample	group	was	tested	by	

pretest	 according	 to	 scientific	 competencies	 of	

PISA	 then	 they	were	 taught	 by	 7	 lesson	 plans	

according	to	MIICCE	model	for	21	hours.	Afterward,	

they	were	 tested	 by	 the	 posttest	 according	 to	

scientific	competencies	of	PISA.

	 	 2.	 The	 evaluating	 implementation	 of	

MIICCE	model

	 	 	 The	 progression	 of	 the	 scientific	

competencies	of	sample	group	was	calculated	by	

using	the	Effectiveness	Index	(E.I.)	and	contrasted	

between	results	of	pretest	and	posttest	by	using	

Dependent	Sample	t-test	at	.05	level.	

 

Results of Research

 Phase	I	-	The	results	of	study	of	the	problems 

and	needs	of	 instructional	activities	 for	 science	

subject	according	to	PISA	of	Mattayomsuksa	3

 Table 1:		The	study	related	to	the	problems	

and	needs	of	 instructional	activities	 for	 science	

subject	according	to	PISA	of	Mattayomsuksa	3

The	teachers	and	students	 in	Mattayomsuksa	3	

of	Secondary	Educational	Service	Area	Office	31	

have	 problem	 about	 instructional	 activities	 of	

science	according	to	PISA	at	a	high	level	(x̄	=	3.88,	

S.D.	 =	 1.44)	 and	 the	 need	 about	 instructional	

activities	of	science	according	to	PISA	in	high	level	

(x̄=	 4.16,	 S.D.	 =	 1.43).	Moreover,	 these	 results	

indicated	that	the	most	problem	and	need	about	

instructional	activities	of	science	according	to	PISA	

were	the	most	problem	in	scientific	competencies	

which	was	at	 the	highest	 level	 (x̄=	4.51,	S.D.	=	

1.28)	and	the	highest	level	(x̄	=	4.53,	S.D.	=	1.44)	

respectively.

	 The	 results	 of	 problem	 and	 need	 of	

instructional	activities	for	science	subject	according	

to	 PISA	 in	 Mattayomsuksa	 3	 revealed	 that	

Mattayomsuksa	3	students	should	get	supporting	

on	 scientific	 competencies	 such	 as	 identifying	

scientific	issue,	explaining	phenomena	scientifically	

and	using	 scientific	evidence.	However,	 science	

teachers	 who	 had	 taught	 in	Mattayomsuksa	 3	

should	get	also	the	teaching	ways	for	supporting	

the	scientific	competencies	according	to	PISA.

 Phase II - The results of development and 

trying out of an instructional model

  1.	The	result	of	interview	about	teaching	

and	learning	management	of	science	teacher	in	

Mattayomsuksa	3	showed	that	12	master	teachers	

who	were	teaching	science	in	Mattayomsuksa	3	

stimulated	 students	 by	 using	 multi-medias	

technology	about	complicated	 situations,	news	

and	documentaries	with	questioning	for	students	

to	investigate	information	from	various	resources,	

for	instance,	text	book,	library	and	ICT	center	of	

school	 through	 small	 group.	 Then,	 students	

identified	scientific	problem	issue	and	summarized	

data	from	evidences	for	explaining	phenomena	

scientifically.	Moreover,	teachers	should	evaluate	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

109

learning	of	students,	learning	process,	content	and	
task.			
	 	 2.	The	result	of	producing	instructional	
model	 to	 reinforce	 the	 scientific	 competencies	
according	to	PISA	for	Mattayomsuksa	3	students	
showed	that	the	developing	instructional	model	
was	made	 by	 Data-Analysis	 Method	 on	 basic	
concept	for	indicating	instructional	model’s	

component	 of	 Kammanee,	 Joyce	 &	Weil	 and	
Anderson.	 The	 5	 components	 of	 instructional	
model	 to	 reinforce	 the	 scientific	 competencies	
according	to	PISA	for	Mattayomsuksa	3	students	
were	and	the	learning	processes	of	instructional	
model	was	created	by	using	 IBL,	PBL,	SDT	and	
Brophy’s	principle	as	follows:

Fig. 1	 Creating	 the	 components	 and	 processes	 of	 instructional	model	 to	 reinforce	 the	 scientific	

competencies	according	to	PISA	for	Students	in	Mattayomsuksa	3
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	 There	 are	 6	 steps	 in	 the	 processes	 of	

instructional	model	 to	 reinforce	 the	 scientific	

competencies	according	to	PISA	for	Students	in	

Mattayomsuksa	3:	Motivate,	Indicate,	Investigate,	

Create,	Challenge	and	Ensue	so	this	instructional	

model	is	called	MIICCE	model.	The	principles	of	

instructional	activity	of	each	step	is	described	as	

follows:		

Table	2:	The	learning	processes	of	MIICCE	model			

8 
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Table 2: The learning processes of MIICCE model    

Process 
Basic concept, 
principle and 

theory 
Instructional activity 

 Step 1:  
 Motivate 

 1. Brophy’s   
 Principle            
 2. Self- 
 Determination  
 Theory  
 (competence) 
 3. Inquiry-Based  
 Learning 

Students receive the 
learning objectives of 
each lesson. Teacher 
motivates students 
about real-problem 
situation which is 
context of PISA by using 
multi-media technology 
with questioning for 
stimulating students to 
investigate in next step. 

 Step 2:    
 Indicate 

 1. Inquiry-Based   
 Learning 
 2. Self- 
 Determination  
 Theory  
 (autonomy and  
 relatedness) 

Students get 
opportunity for 
proposing ways to 
search information to 
solve problem of step 1 
and identify scientific 
issues that can check by 
using the scientific 
methods. Then, they 

indicate the best way to 
search answer through 
small group.    

 Step 3:    
 Investigate 

 1. Inquiry-Based  
 Learning 
 2. Self- 
 Determination  
 Theory  
 (relatedness) 

The members of small 
group investigate 
evidences or 
information together in 
various resources,   
teacher is just the 
facilitator.   

 Step 4:   
 Create 

 1. Inquiry-Based   
 Learning 
 2. Self-  
 Determination  
 Theory  
 (relatedness) 

 The small groups   
 analyze information or    
 evidences and discuss  
 data for creating new   
 knowledge by using  
 the scientific evidences.  
 After, they apply    
 knowledge to explain   
 phenomena  
 scientifically, teacher    
 is the facilitator. 

 Step 5:  
 Challenge 

 1. Inquiry-Based   
 Learning 
 2. Self-  
 Determination   
 Theory  
 (relatedness) 
 3. Problem-  
 Based Learning 

 The small groups face  
 real-world problem  
 then apply prior   
 experiences about   
 scientific competencies  
 of PISA to solve  
 problems or find   
 answers, teacher is    
 the facilitator.   

 Step 6:   
 Ensue 

 1. Inquiry-Based   
 Learning 
 2. Problem-  

 Teacher assesses and   
 reflexes about strengths    
 and weaknesses of  
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effectiveness of MIICCE model 

Result of try out the MIICCE model 
Effectiveness of 
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Effectiveness of 
learning outcome Effectiveness 

(E1/E2)  Average    
 of total   ̅ % total  ̅ % 

28.86  23.19 80.34 44.00 35.97 81.75 80.34/81.75 
 

The result about trying out of MIICCE 
model was found that the effectiveness of MIICCE 
model was 80.34/81.75 which met with criteria 
that specified at 80/80. When MIICCE model was 
developed perfectly, it was used for performance 
in phase III. 
 
Phase III - The result of implementation and 
evaluation of the instructional model 
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scientific competency according to PISA of 
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model. This result showed that the Effectiveness 
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	 	 Mattayomsuksa	3	students	in	Sidawittaya	

school	 had	 got	 9.40	 of	 pretest	 and	 35.93	 of	

posttest	after	 they	had	learned	through	MIICCE	

model.	This	result	showed	that	the	Effectiveness	

Index	 (I.E.)	 was	 0.77	 which	 indicated	 that	

progression	about	scientific	competency	according	

to	PISA	of	students	was	77%.	

	 	 2.	 The	 result	 of	 contrasting	 scientific	

competency	according	to	PISA	between	pretest	

and	posttes

	 The	 result	 of	 evaluat ing	 scient ific	

competencies	 according	 to	 PISA	 of	 students	 in	

Mattayomsuksa	 3	 found	 the	 average	 scores	

between	pretest	and	posttest	were	 statistically	

significant	difference	at	 .05	 level	which	average	

scores	of	the	posttest	was	higher	than	the	pretest.

Conclusion and Discussion

 1. The result of study about the problems 

and needs of instructional activities for science 

subject according to PISA of Mattayomsuksa 3

	 	 1.1	 The	 problems	 of	 instructional	

activities	for	science	subject	according	to	PISA	of	

Mattayomsuksa	3	was	at	a	high	level	which	was	

the	PISA	 framework	on	scientific	competencies:	

indentifying	scientific	issue,	explaining	phenomena	

scientifically	and	using	scientific	evidence,	these	

problems	had	occurred	because	of	Thai	teachers	

performed	previously	 the	 instruction	 in	 science	

by	 focusing	 on	 Teacher-Centered	 Approach.	

Meanwhile,	 students	 had	 to	 memorize	 the	

content	influence	to	the	poor	competencies	of	

students.	Likely,	Charearnchim	(2009)	and	Kotsing	

(2014)	 found	 the	 problem	 about	 teaching	 and	

learning	 of	 science	 -	 teachers	 have	 taught	 the	

students	 by	 focusing	 on	 Lectured	 Method,	

students	have	concentrated	to	the	content	more	

than	performance	systematically	for	learning	so	

students	have	lacked	scientific	skills	and	applying	

knowledge	in	real	life.

	 		 Although,	the	curriculum	of	Institute	for	

the	Promotion	of	Teaching	science	and	Technology	

in	 science	 subject	 of	 basic	 education	 was	

performed	 in	 Thailand	 which	 this	 curriculum	

conformed	 to	 PISA	 framework	 on	 scientific	

competency	 was	 high	 ratio	 than	 the	 science	

curriculum	of	Finland.	(Sothayapetch	et	al.,	2013)	

Which	 was	 focused	 on	 scientific	 concept	 and	

Context-Based	 Learning	 but	 the	 result	 of	 PISA	

indicated	 Finnish	 students	 were	 ranked	 in	 the	

highest	group.	 (Anderson	et	al.,	2007)	Whereas,	

Thai	students	were	ranked	in	the	lowest	group	of	

PISA.	 Furthermore,	many	 countries	 that	 were	

ranked	of	PISA	result	in	the	highest	group	focused	

on	using	real	context,	concluding	data	by	using	

evidences	and	applying	knowledge	 to	problem	

solving.	(Eijkelhof,	2013)
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   S.D. 
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29  46.98 0.00* 
  posttest 30 35.93 1.84 
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 The result of evaluating scientific 
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Mattayomsuksa 3 found the average scores 
between pretest and posttest were statistically 
significant difference at .05 level which average 
scores of the posttest was higher than the 
pretest.  
 
Conclusion and Discussion 
1. The result of study about the problems and 
needs of instructional activities for science 
subject according to PISA of Mattayomsuksa 3 
 1.1 The problems of instructional activities 
for science subject according to PISA of 
Mattayomsuksa 3 was at a high level which was 
the PISA framework on scientific competencies: 
indentifying scientific issue, explaining phenomena 
scientifically and using scientific evidence, these 
problems had occurred because of Thai teachers 
performed previously the instruction in science by 
focusing on Teacher-Centered Approach. 
Meanwhile, students had to memorize the 
content influence to the poor competencies of 
students. Likely, Charearnchim (2009) and Kotsing 
(2014) found the problem about teaching and 
learning of science - teachers have taught the 

students by focusing on Lectured Method, 
students have concentrated to the content more 
than performance systematically for learning so 
students have lacked scientific skills and applying 
knowledge in real life. 
   Although, the curriculum of Institute for 
the Promotion of Teaching science and 
Technology in science subject of basic education 
was performed in Thailand which this curriculum 
conformed to PISA framework on scientific 
competency was high ratio than the science 
curriculum of Finland. (Sothayapetch et al., 2013) 
Which was focused on scientific concept and 
Context-Based Learning but the result of PISA 
indicated Finnish students were ranked in the 
highest group. (Anderson et al., 2007) Whereas, 
Thai students were ranked in the lowest group of 
PISA. Furthermore, many countries that were 
ranked of PISA result in the highest group focused 
on using real context, concluding data by using 
evidences and applying knowledge to problem 
solving. (Eijkelhof, 2013) 
 1.2 The needs of instructional activities for 
science subject according to PISA of 
Mattayomsuksa 3 was at a high level on scientific 
competencies, because of developing scientific 
competencies of PISA should involve appropriately 
between instruction and real context but science 
classrooms in Thailand was less performed about 
Context-Based Learning as well Sanrattana (2013) 
suggested teacher should practice the instructional 
skills such as involving between curriculum and 
real-world situation and developing critical thinking 
skill in order to apply knowledge in real life of 
students. These problems like many countries that 
faced to the poor PISA result. Johnson et al. (2008) 
reported integrating between educational 
management and society status occurred with 
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	 	 1.2	The	needs	of	instructional	activities	

for	 science	 subject	 according	 to	 PISA	 of	

Mattayomsuksa	3	was	at	a	high	level	on	scientific	

competencies,	 because	of	 developing	 scientific	

competencies	of	PISA	should	involve	appropriately	

between	instruction	and	real	context	but	science	

classrooms	in	Thailand	was	less	performed	about	

Context-Based	Learning	as	well	Sanrattana	(2013)	

suggested	teacher	should	practice	the	instructional	

skills	such	as	involving	between	curriculum	and	

real-world	 situation	 and	 developing	 critical	

thinking	skill	in	order	to	apply	knowledge	in	real	

life	 of	 students.	 These	 problems	 like	 many	

countries	 that	 faced	 to	 the	 poor	 PISA	 result.	

Johnson	et	al.	(2008)	reported	integrating	between	

educational	 management	 and	 society	 status	

occurred	with	developing	conception	of	science	

which	 these	 were	 the	 needs	 of	 parents	 and	

teachers	in	Bhutan.	Similarly,	Hamilton	(2010)	had	

suggested	 the	 science	 teachers	 should	 apply	

Inquiry-Based	Learning	and	Context-Based	Method	

to	 practice	 students’	 skills	 such	 as	 life-long	

learning,	 problem	 solving	 and	 cooperative	

working.	These	performances	will	provide	students	

reach	to	rich	result	of	PISA.

	 2.	The	result	of	development	of	instructional	

model	 to	 reinforce	 the	 scientific	 competencies	

according	to	PISA	for	Mattayomsuksa	3	students	

to	meet	the	criteria	at	80/80

	 	 The	SDT,	Brophy’s	principle,	IBL	and	PBL	

were	studied	 for	making	 instructional	model	to	

reinforce	the	scientific	competencies.	Bortoli	and	

Macaskill	 (2014)	 had	 suggested	 that	 students	

should	 get	 the	 motivation	 for	 learning	 and	

problem	solving	of	PISA.	Moreover,	they	should	

get	 opportunities	 for	 investigation,	 analysis,	

argumentation,	 discussion	 and	 conclusion	 to	

reinforce	the	scientific	competencies	of	PISA.	They	

practiced	 applying	 prior	 experiences	 to	 solve	

problems	or	respond	scientific	problems	according	

to	PISA	which	the	instructional	model	to	reinforce	

the	scientific	competency	which	was	developed	

by	 researcher.	 This	model	 was	 called	MIICCE	

model	which	consisted	6	steps	as	follows:		

	 	 Step	 1:	 Motivate:	 it	 is	 created	 from	

Brophy’s	 principle	 and	 IBL	 which	 this	 step	

supported	 the	extrinsic	motivation	of	 students.	

(Maudsley	et	al.,	2008)	Then,	teacher	motivated	

students	 by	 using	 a	 clip	 video	 which	 was	

complicated	situations	about	the	context	of	PISA	

with	questioning	to	students	will	find	answer	in	

the	 next	 step.	 These	 activities	 supported	 the	

competence	 of	 SDT,	 scientific	 attitude	 of	 PISA,	

interesting	 for	 learning	 and	made	 them	 less	

anxious.	 (Black	 &	 Deci,	 2000,	 Rogoff,	 2003,	

Nuangchalerm,	2015	and	Sunitadevi,	2012)									

	 	 Step	2:	Indicate:	it	is	established	from	

IBL	and	SDT	on	autonomy	by	providing	opportunity	

for	student	who	recognized	to	problem	issue	that	

they	 could	 check	 by	 scientific	method.	 Then,	

members	 of	 each	 group	 presented	 and	 chose	

freely	 the	 best	 way	 for	 responding	 problem	

situation	in	step	1	which	supported	the	scientific	

competency	 of	 PISA	 to	 identify	 scientific	 issue.	

Similarly,	 Abdi	 (2014)	 and	 Key	 &	 Bryan	 (2001)	

described	 that	 IBL	 was	 used	 for	 schooling	 to	

support	their	abilities	-	identifying	scientific	issue,	

questioning,	choosing	and	planning	the	ways	to	
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solve	problems.	Likely,	scientists	had	been	using	

this	 ways	 to	 gain	 new	 knowledge.	 (National	

Research	Council,	1996)

	 	 Step	3:	Investigate:	it	is	created	from	IBL	

and	SDT	on	relatedness	by	providing	opportunity	

to	 students	 for	 cooperative	working	 to	 inquiry	

information	or	evidences	in	various	resources	and	

develop	 investigation	 skill	 by	 using	 scientific	

process	through	small	group,	at	the	same	time	a	

teacher	was	just	a	facilitator.	These	performances	

supported	students	in	the	scientific	knowledge	of	

PISA	on	knowledge	about	science.	The	teacher’s	

facility	 permitted	 the	 intrinsic	 motivation	 of	

students	to	reach	achievement.	(Bandura,	1989,	

Martin-Hansen,	2002	and	Anderson,	2002)

	 	 Step	4:	Create:	it	is	established	from	IBL	

and	SDT	on	relatedness	by	providing	opportunity	

for	students	in	each	group	to	practice	analysis	and	

discussion	to	create	new	knowledge	and	explain	

scientific	 phenomena.	 These	 performances	

reinforced	scientific	knowledge	on	knowledge	of	

science	and	scientific	competencies	of	PISA	about	

explaining	 phenomena	 scientifically	 and	 using	

scientific	evidence	that	conformed	to	Lonsbury	&	

Ellis	(2002),	Wilson	et	al.	(2009)	and	Patrick	et	al.	

(2009).

	 	 Step	5:	Challenge:	it	is	indicated	from	

IBL,	PBL	and	SDT	on	relatedness	by	giving	each	

group	faces	to	complicate	situations	according	to	

PISA	 then,	 they	 found	 the	 answer	 or	 solved	

problems	collaboratively,	 teacher	provided	 the	

problem	 situations,	 technologies	 and	 resources	

to	students.	(Lau	&	Mak,	2004)	This	step	supported	

all	scientific	competencies	according	to	PISA	and	

problem	solving	skill	of	students	(Loyens	et	al.,	

2011,	 Panich,	 2012,	 Gijbels	 et	 al.,	 2005	 and	

Schmidt	et	al.,	2006).

	 	 Step	6:	Ensue:	it	is	created	from	IBL	and	

Brophy’s	 principle	 by	 teacher’s	 evaluating	 and	

feedbacks	 to	 students	 about	 strengths	 and	

weaknesses	of	learning,	group	processing,	applying	

knowledge	and	tasks	then	he	or	she	should	praise	

them	 to	 be	 proud	 themselves.	 (Brophy,	 1987)	

These	performances	 supported	 the	 students	 in	

scientific	attitude	and	improve	learning	of	student	

in	 next	 time.	 The	 teacher’s	 feedback	 about	

learning	 outcome	 of	 students	 that	 Kammanee	

(2016)	suggested	that	essential	factors	for	learning.		

	 	 MIICCE	model	was	tried	out	with	target	

group	by	studying	the	effectiveness	of	this	model,	

the	 result	 showed	 that	 its	 effectiveness	 was	

80.34/81.75	because	of	researcher	has	applied	the	

Phomwong’s	 concept	 (Phomwong,	 1997)	 for	

developing	 and	 studying	 the	 effectiveness	 of	

instructional	model	that	like	Charearnchim	(2009)	

and	Cho-angchan	(2010).

 Phase III - The result of implementation of 

MIICCE model 

  The	 students	 who	 learned	 by	 using	

MIICCE	model	showed	the	Effectiveness	Index	(E.I.)	

of	0.77.	The	results	between	pretest	and	posttest	

were	statistically	significant	difference	at	.05	level	

of	average	achievement	which	posttest	was	higher	

than	 pretest.	 The	 MIICCE	 model	 has	 been	

developed	by	using	the	SDT,	IBL,	PBL	and	Brophy’s	

principle	which	motivated	them	both	intrinsic	and	

extrinsic	motivation	for	learning	and	made	them	

had	good	attitude	in	scientific	literacy	(Niemiec	&	
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Ryan,	 2009)	 for	 this	 result,	 it	 could	 support	

students	to	identify	scientific	issue,	search	data,	

explain	in	scientific	methods,	discuss	information,	

use	 evidences	 for	 concluding	 and	 apply	 the	

knowledge	in	real	life	(Nuangchalerm,	2014	and	

Pedaste	et	al.,	2015).	The	students	could	solve	

the	problems	about	scientific	situations	(Turnip,	

2016)	that	related	with	Wilson,	Taylor,	Kowalski	

and	 Carlson	 (2009)	 who	 applied	 the	 IBL	 for	

developing	 knowledge,	 giving	 and	discussing	 of	

secondary	education	in	science	subject.	Similarity,	

Sungur,	 Tekkaya	 and	Geban	 (2006)	 applied	 the	

PBL	for	enhancing	achievement	and	scientific	skills	

of	 grade	 10.	 Moreover,	 Suwanpat	 (2015)	 had	

developed	 the	 instructional	 model	 by	 using	

Mixed-Methods	 Research	which	 based	 on	 the	

processes	of	PBL	for	developing	achievement	in	

physics	which	showed	that	posttest	score	is	better	

than	pretest	score.

Suggestion

	 1.	Teacher	should	manage	clearly	classroom	

by	preparing	materials,	resources	and	equipment	

for	students	and	instruct	immediately	when	they	

perform	their	activities,	due	to	this	model	has	to	

take	a	long	time	in	the	third	step	and	the	fourth	

step.

	 2.		The	scientific	competencies	of	PISA	can	

apply	and	develop	suitably	for	students	in	grade	

7	and	8	follow	by	knowledge	of	science	according	

to	PISA.																						
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การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชนรับรู้คุณค่า

ของตนเอง

The Project of Local History Learning with Participation of the 

Community Organization for the Enhancement of Self-Esteem of 

Children and Youths
ประสพสุข		ฤทธิเดช1 	สมบัติ		ฤทธิเดช2

Assoc.Prof.Dr.Prasopsuk	Rittidet	and	Asst.Prof.Dr.Sombat	Rittidet

บทคัดย่อ

	 วตัถปุระสงค์การวจิยัเพือ่	1)	ศกึษาองค์ความรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่	ของชมุชนบ้านกุดแคนในอดตีและในปัจจบุนั	

2)	ศกึษาความต้องการของเดก็และเยาวชนเรยีนรูป้ระวติัศาสตร์ท้องถิน่อย่างมส่ีวนร่วม	โดยองค์กรชมุชนของบ้านกดุแคน	

3)	ประเมนิผลการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่อย่างมส่ีวนร่วมโดยองค์กรชุมชนเสรมิสร้างเด็กและเยาวชนรบัรูคุ้ณค่าของ

ตนเองและ4)	 ถอดบทเรียนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	 โดยองค์กรชุมชนเสริมสร้างการรับรู้คุณค่า

ตนเองของเด็กและเยาวชนใช้ระเบียบวิธีวิจัยประวัติศาสตร์บอกเล่าและเชิงปริมาณ

	 กลุ่มตัวอย่างคือ	เด็กและเยาวชน	จ�านวน	30	คน		ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน	จ�านวน	30	คน	ปราชญ์ชาว

บ้าน	จ�านวน	3	คน	และวิทยากร	จ�านวน	2	คน	โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายใช้วิธีการจับสลาก	เครื่องมือวิจัยใช้แบบส�ารวจ

องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง	 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	 และแบบ

ประเมินการรับรู้คุณค่าของตนเองสถิติที่ใช้ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การน�าเสนอผลการวิจัยแบบ

ตารางและการพรรณนาวิเคราะห์

 ผลการวิจัยพบว่า

	 	 1.	ผลการศึกษาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านกุดแคนในอดีตและในปัจจุบัน	มีองค์ความรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	8	ประเภท	คือ	เศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองการปกครอง	การศึกษา	สุขภาพ	วัฒนธรรม	เทคโนโลยี	

และทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 2.	 ผลการศึกษาความต้องการของเด็กและเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	 โดยองค์กร

ชมุชนของบ้านกดุแคนต้องการเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ในอดตีและในปัจจบุนัคอื	เศรษฐกิจการเลีย้งควาย	วฒันธรรม

ประเพณีบุญเบิกบ้าน	และทรัพยากรธรรมชาติห้วยค�าพุคิดเป็นร้อยละร้อย	สังคม	การเมืองการปกครอง	เทคโนโลยีและ

สขุภาพร้อยละ	93.33	ในส่วนการเรยีนรูอ้ย่างมส่ีวนร่วมโดยองค์กรชมุชนเด็กและเยาวชนต้องการเรยีนรูร่้วมกับครอบครัว	

วทิยากร	ปราชญ์ชาวบ้าน	และจากแหล่งเรยีนรู	้ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่คดิเปนร้อยละร้อย วธิกีารเรยีนรูแ้บบประวตัศิาสตร์

บอกเล่า และการน�าเสนอผลงานคิดเปนร้อยละร้อย และการเรียนรู้แบบโครงการและโครงงานคิดเปนร้อยละ 93.33

 1รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม

 2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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  3. ผลการประเมนิการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่อย่างมส่ีวนร่วมโดยองค์กรชมุชนเสรมิสร้างเดก็และเยาวชน

รับรู้คุณค่าของตนเอง พบว่าการรับรู้คุณค่าของตนเองมี4 ด้านคือ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน การมีเหตุผล ความรับผิดชอบ และ

ด้านสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

  4. ผลการถอดบทเรียนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเสริมสร้างการรับ

รู้คุณค่าของตนเองพบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีขั้นตอน 5 ขั้นคือ การวางแผน การจัดการความรู้ร่วมกัน การ

แลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั การชืน่ชมผลงานร่วมกนั และการสรปุผลงาน ปัจจยัความส�าเรจ็ของโครงการเกดิจากการท�างาน

แบบ 8 ร่วม อุปสรรคและปัญหาที่พบ เด็กและเยาวชนเก็บข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านมีเวลา

ว่างไม่ตรง วิธีแก้ไขต้องเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านในเวลาเย็น

 

 ค�าส�าคัญ : การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, อย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน, เด็กเยาวชน, คุณค่าตนเอง

Abstract

	 The	research	aimed	to:	1)	study	the	body	of	knowledge	of	the	local	history	of	Ban	Gudkhaen	

community	both	in	the	past	and	at	present;	2)	study	the	needs	for	learning	local	history	of	children	

and	youths	with	participation	of	the	community	organization	of	Ban	Gudkaen;	3)	evaluate	the	local	

history	learning	with	participation	of	the	community	organization	for	the	enhancement	of	self-esteem	

of	children	and	youths;	4)	draw	the	lesson	from	the	local	history	learning	with	participation	of	the	

community	organization	for	the	enhancement	of	self-esteem	of	children	and	youths.	The	research	

employed	oral	history	study	and	quantitative	research	methodology.

	 The	sample	comprised	30	children	and	youths,	30	parents	of	the	children	and	youths,	3	village	

learned	persons,	and	2	trainers,	obtained	through	simple	random	sampling,	drawing	lots;	the	research	

instruments	were:	a	survey	form;	a	structured	and	unstructured	interview	form;	a	record	of	the	focus	

group;	and	an	evaluation	form	for	self-esteem.	The	results	revealed:

	 	 1.	The	results	of	the	study	of	the	body	of	knowledge	of	the	local	history	of	Ban	Gudkhaen	

community	both	in	the	past	and	at	present	revealed	that	the	body	of	knowledge	of	the	local	history	

comprised	8	types:	economy,	society,	politics	and	government,	education,	health,	culture,	technology,	

and	natural	resource.

	 	 2.	The	results	of	the	study	of	the	needs	for	learning	local	history	of	children	and	youths	

with	participation	of	the	community	organization	of	Ban	Gudkhaen	revealed	that	on	the	local	history	

in	the	past	and	at	present	which	100	percent	of	the	children	and	youths	wanted	to	learn	consisted	

of	the	economy	of	raising	water	buffaloes,	the	festival	of	Boon	Boeg	Ban,	and	the	natural	resource	of	

Huay	Kam	Pu	brook;	93.33	percent	wanted	to	learn	about	society,	politics	and	government,	education	

and	health.	Concerning	learning	with	participation	of	the	community	organization,	100	percent	of	the	
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children	and	youths	wanted	to	learn	with	the	family,	trainers,	village	learned	persons,	and	from	local	

historical	sources.	The	learning	method	was	oral	history	learning,	and	the	presentation	of	the	work	

was	of	100	percent.	Meanwhile,	project	learning	represented	93.33	percent.

	 	 3.	 The	 results	 of	 the	 evaluation	 of	 the	 local	 history	 learning	with	 participation	 of	 the	

community	organization	for	the	enhancement	of	self-esteem	of	children	and	youths	revealed	that	all	

of	the	4	aspects	of	self-esteem:	being	eager	to	learn,	being	reasonable,	responsibility,	and	society,	on	

the	whole	and	by	aspect,	were	in	the	high	level.

	 		 4.	Concerning	drawing	the	lesson	from	the	local	history	learning	with	participation	of	the	

community	organization	for	the	enhancement	of	self-esteem	of	children	and	youths,	the	local	history	

learning	was	found	to	have	5	steps:	planning,	joint	knowledge	management,	exchanging	knowledge,	

admiring	the	work	outcome	together,	and	making	conclusion.	The	success	of	the	project	came	from	

8	co-factors.	Regarding	obstacles	and	problems,	the	village	learned	persons’	free	time	was	not	consistent	

with	that	of	the	children	and	youths.	The	suggestion	is	that	collection	of	data	from	the	village	learned	

persons	should	be	done	at	night.

 Keywords : Local	 History	 Learning,	 Participation	 of	 the	 Community	 Organization	 for	 the	

Enhancement	of	Self-Esteem,	Children	and	Youths.

บทน�า

	 การปฏรูิปการศกึษาของไทยยคุใหม่	ทีไ่ด้เริม่ด�าเนนิ

การตั้งแต่พุทธศักราช	2542	เป็นต้นมา	มีความพยายามที่

จะปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน	 การจัดท�าหลักสูตร	

และการจัดการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์	 พร้อมทั้งให้

ชมุชนท้องถิน่ได้ร่วมจดัการศกึษาการเรยีนรูใ้นพืน้ทีข่องตน

มากขึ้น	 โดยมีความคาดหวังว่าการศึกษาจะให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้เร่ืองใกล้ตัว	 มองเห็นเร่ืองราวความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นกับท้องถิ่นของตน	เกิดความส�านึกรักและผูกพันใน

แผ่นดินถิ่นเกิด	 ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

จากรุ่นสู่รุ่น	ในลักษณะที่ชื่นชมกันและกันมากขึ้น	รวมทั้ง

เด็ก	 เยาวชนจะเกิดความเคารพในองค์ความรู้ของผู้ใหญ	่

ผู้ใหญ่ก็จะมีความสุขเมื่อได้ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลานใน

ชุมชนได้ฟัง	(สีลาภรณ์		บัวสาย.	2552	:	6)	และการศึกษา

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในรอบประมาณครึ่งศตวรรษท่ีผ่าน

มาได้พฒันาไปอย่างสบืเนือ่งและก้าวหน้ามากขึน้ตามล�าดบั	

โดยการศึกษามีแนวโน้มจากเรื่องราวของเมือง	 ประวัติ

บุคคลส�าคัญไปสู่เนื้อหาต่าง	ๆ 	ในระดับชุมชนหมู่บ้านที่ยึด

เอาประชาชนธรรมดาเป็นศูนย์กลาง	 เพื่อเข้าใจในความ

หลากหลายของวิถีชีวิตตาม	“ท้องถิ่น”	ต่าง	ๆ	ที่ประกอบ

ขึ้นเป็น	 “ชาติไทย”	 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเพื่อ

รื้อฟื้นความทรงจ�าร่วมของชุมชนจึงมีความจ�าเป็น	 มีเป้า

หมายส�าคญัทีจ่ะ	“คนืประวตัศิาสตร์”	ให้แก่ประชาชน	เพือ่

ให้รบัรูแ้ละตระหนกัถงึสถานภาพของตวัเองในประวติัศาสตร์

โดยรวมอีกด้วย	 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบใหม่

นั้น	 มุ่งศึกษากิจกรรมหรือประสบการณ์ทุก	 ๆ	 ด้านของ

สังคมใน	“ท้องถิ่น”	หนึ่ง	ๆ	โดยเน้นให้ความส�าคัญไปที่ตัว

ประชาชนทุกระดับในฐานะผู ้สร ้างและเป็นเจ ้าของ

ประวัติศาสตร์ร่วมกันทั้งนี้โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการศึกษาเพือ่สร้างองค์ความรู้

ด้วย	การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในลักษณะนี้จะท�าให้

เกิดความเข้าใจ	 และตระหนักถึงความเป็นมาของวิถีชีวิต

ของประชาชนได้อย่างรอบด้านและลกึซึง้	ความรูเ้หล่านีจ้ะ

ช่วยฟื้นฟูส�านึกประวัติศาสตร์ในชุมชนขึ้นมาใหม่หลังจาก
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ที่ถูกกระแสการพัฒนาในแนวทางเก่าท�าลายให้ลืมเลือน

หรอืขาดความมัน่ใจมานาน	ให้กลับคนืมามคีวามเช่ือมัน่ใน

ตนเองและมีศักยภาพท่ีจะน�าเอาภูมิป ัญญาต่าง	 ๆ	 

ของบรรพบุรุษมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันปัจจุบันได้

มากขึน้	และอกีอย่างหนึง่ความรู้ความเข้าใจประวตัศิาสตร์

ดังกล่าว	 	 ยังจะเป็นพลังท่ีเข้มแข็ง	 ช่วยให้คนในท้องถิ่น 

ต่าง	ๆ	สามารถฟื้นฟูชีวิตให้แก่สถาบันและวัฒนธรรมที่จะ

เพิ่มพลังให้แก่ชาวบ้านในการที่จะสามารถเลือกแนวทาง

การด�าเนนิชวีติทีเ่ป็นของเขาเองได้หลายทาง	มศีกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย์มีทางเลือกอันเหมาะสมส�าหรับตัวเอง 

มากขึ้น	(นิธิ		เอียวศรีวงศ์.		2525	:	30)

	 องค์ความรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ทีส่�านกึถงึคนส่วน

ใหญ่และเป็นผลอันเกิดจากความร่วมมือกัน	 จึงสามารถ	

“สื่อสาร”	 กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีพลัง	

เพราะได้เหน็ถงึต้นตอและตวัตนของตวัเอง	จงึสามารถตอบ

ค�าถามได้ว่าเขาคือใครในวันนี้	มีที่มาที่เป็นไปอย่างไร	และ

จะก้าวเดินไปข้างหน้าบนพื้นฐานอะไร	ประวัติศาสตร์ท้อง

ถิ่นในลักษณะดังกล่าวจะท�าให้เกิดส�านึกประวัติศาสตร์

แบบใหม่	 ส�านึกได ้ว ่าประวัติศาสตร ์แห ่งชาติไม ่ใช ่

ประวัติศาสตร์ของศูนย์กลางที่เมืองหลวงหรือประวัติของ

บุคคลส�าคัญเพียงอย่างเดียว	 แต่รวมถึงประวัติศาสตร์การ

ต่อสูข้องผูค้นตาม	“ท้องถิน่”	ต่าง	ๆ 	อนัหลากหลายทีห่ลอม

รวมกันมาจากอดีตจนกลายเป็น	 “ชาติไทย”	 ในปัจจุบัน	

ประชาชนในท้องถิ่นมีความส�าคัญและมีบทบาทใน

ประวัติศาสตร์แห่งชาติ	 ชาวบ้านจึงมิใช่ผู้ต�่าต้อย	 สิ้นไร้ไม้

ตอก	ไม่ได้เป็นเบีย้ล่างทีถู่กกระท�าเพยีงอย่างเดยีว	หากเป็น

มนุษย์ที่มีความสามารถและมีภูมิปัญญาต่าง	 ๆ	 ท่ีสืบทอด

สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน	 บรรพบุรุษของเขาจึงเป็นส่วน

หนึ่งและเป็นผู้ก�าหนดหรือผู้กระท�าในประวัติศาสตร์แห่ง

ชาติด้วย	 ส�านึกประวัติศาสตร์ดังกล่าวนี้จะท�าให้ผู้คนรับรู้

ว่าตนเองมีอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต	รู้จุดอ่อนจุดแข็งรวม

ทัง้ข้อจ�ากดัต่าง	ๆ 	เหล่านีจ้ะท�าให้คนไม่ดถูกูตวัเอง	แต่กลบั

เกดิความภมูใิจในการต่อสูข้องบรรพบรุษุ	การรือ้ฟ้ืนส�านกึ

ประวัติศาสตร์ที่เป็นความทรงจ�าร่วมของชุมชนขึ้นมาก็จะ

ท�าให้เกิดสายสัมพันธ์ที่โยงใยให้คนในท้องถิ่นพร้อมที่จะ

ปกป้องรักษาชุมชน	 อันหมายถึงทรัพยากรและภูมิปัญญา

ต่าง	ๆ 	เพราะส่ิงเหล่านีคื้อ	“สมบตัชุิมชน”	ทีพ่วกเขามสิีทธิ์

และเป็นเจ้าของสืบทอดกันมา	(ศรีศักร		วัลลิโภดม.	2554	

:	170)

	 สมบตัชิมุชนดงัผลการศกึษาของ	ศรศีกัร	วลัลิโภดม	

ที่กล่าวมานั้น	 พ้องกับชุมชนของชาวบ้านกุดแคน	 ต�าบล

หนองโน	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัมหาสารคาม	ทีม่ปีระวตัศิาสตร์

ชาวบ้านสบืทอดมาจากบรรพบรุษุ	ได้แก่	ประวตักิารก่อตัง้

หมูบ้่าน	ประวตัศิาสตร์เศรษฐกจิ	ประกอบอาชพีแบบยงัชีพ

ท�าเพ่ือเลี้ยงตนเองและท�าบุญท�าทาน	 แต่ต่อมาเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพเพื่อบริโภคและขาย		และ

เครื่องมือการท�าเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงตามระบบ

ทุนนิยม	 จากการใช้แรงงานวัว	 –	 ควาย	 เข้าสู่ยุคการใช้

เครื่องจักรกล	 ใช้สารเคมี	 ปราบปรามศัตรูพืช	 	 ส่งผลต่อ

สุขภาพร่างกาย	แต่ชุมชนไม่ได้ล่มสลายไปเพราะชมุชนปรบั

ตวักบัการเปล่ียนแปลงท�าเกษตรกรรมแบบทางเลือกตามพ

ระราชด�าริในหลวง	 	 คือท�าเกษตรแบบธรรมชาติไม่ใช้สาร

เคม	ี	แต่ใช้สมนุไพรปราบปรามศตัรพูชื		ใช้ปุย๋ชวีภาพบ�ารงุ

ดิน	 	 สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามมิติเวลากับการเปลี่ยนแปลง		

สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านด้านการปรับตัวเป็น

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของชาวบ้านกุดแคน		(ประสพสุข		

ฤทธิเดช	และคณะ.	2555	:	60)	นอกจากนี้ชุมชนบ้านกุด

แคน	มคีวามทรงจ�าร่วมกันในด้านการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ		

คือ		ห้วยค�าพุ		เป็นล�าน�้าที่ชาวบ้านหลายชุมชน		ใช้ร่วมกัน

ตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้าน	 ทุกคนในเขตต�าบลหนองโนรู้จักล�าน�้า

ธรรมชาติและป่าธรรมชาติ	 ที่ชาวบ้านได้พึ่งพาแหล่งน�้า		 

ใช้น�้าท�าการเกษตร	 พึ่งพาป่าและแหล่งน�้าหาอาหาร

ธรรมชาติร่วมกัน	 และชุมชนบ้านกุดแคนมีสิ่งยึดเหนี่ยว

จิตใจ	 ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเหมือนชาวอีสานทั่วไป		 

มีการท�าบุญตามฮีตคลองประเพณี	 12	 เดือน	 เพื่อเป็น

บรรทัดฐานการปกครองชุมชนให้สงบสุข	 เพราะมีความ 

เชื่อว่า		ท�าดีย่อมได้ดี	ตามค�าสอนของพุทธศาสนา
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	 อย่างไรกต็าม		แม้ว่าชมุชนบ้านกุดแคน	มคีวามทรง

จ�าประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน	 ส�านึกร่วมกันในการประกอบ

อาชพี	การปฏบิตัติามประเพณแีละการใช้ทรพัยากรร่วมกนั

จากป่าและแม่น�้า	แต่ชุมชนบ้านกุดแคน		ได้ประสบปัญหา

ด้านการลบเลือนทางวัฒนธรรม	 โดยได้รับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ตั้งแต่ฉบับที่หนึ่ง

ถึงฉบับที่	 เจ็ดเป็นต้นมา	 ส่งผลให้ประชาชนหลงลืม

ประวัตศิาสตร์ของตนเอง		เพราะคณุค่าของความรูใ้นความ

ทรงจ�าที่สืบทอดกันมาน้ัน	 ไม่ได้ให้ความหมายใด	 ๆ	 

ในกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิ	เพราะการพัฒนาให้ความ

ส�าคัญกับภาคอุตสาหกรรมเข้มข้นมากข้ึน	 ท�าให้ชีวิตของ

ชาวบ้านกุดแคนส่วนใหญ่ตกเป็นเบี้ยล่างของเศรษฐกิจ

ทุนนิยม	 โดยเฉพาะการถูกแย่งชิงทรัพยากรโค่นป่าไม้ไป

สร้างโครงสร้างพืน้ฐานคอื		สร้างถนน		ประปา		ไฟฟ้า		และ

ความเป็นชมุชนสญูเสยีการพึง่ตนเอง		หลงลมืรากเหง้าทาง

วฒันธรรมทีพ่ึง่พาการท�ามาหากนิจากทรพัยากรธรรมชาติ

ได้สูญเสียไป		โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในชุมชนมีปัญหา

ทวีความรุนแรงมากขึ้นใน	 เรื่องเพศ	 นิสัยการบริโภคนิยม

และพฤตกิรรมไม่ใฝ่รู	้	ใฝ่ศกึษา	เกดิจากการรับอทิธพิลจาก

สื่อต่าง	 ๆ	 ในทางที่ไม ่เหมาะสม	 เกิดการเลียนแบบ

วฒันธรรมต่างชาต	ิจนกระทัง่เดก็และเยาวชนบางกลุม่เกดิ

การหลงลืมรากเหง้าประวัติศาสตร์ชุมชนตนเอง	 ขาดการ

สบืสานประเพณทีีด่งีามของท้องถ่ิน		เพราะขาดความภูมใิจ

ในชุมชนของตนเอง	 และขาดการใฝ่เรียนรู ้	 ขาดการ 

คิดวิเคราะห์	 ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น	 (องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลหนองโน	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัมหาสารคาม.	2555	

:	60)	

 จากปัญหาดังกล่าว		ควรจะต้องมีการจัดการเรียนรู ้

เรื่องใกล้ตัวในชุมชน	 โดยการมีส่วนร่วมท้ังในระดับ

ครอบครวั		ชมุชน	องค์กรเอกชน		และองค์กรรฐั	ได้ร่วมกนั

จัดการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเสริมสร้างคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ให้เด็กและเยาวชน	ได้ตระหนักรับรู้ถึงคุณค่า		

ชุมชนของตนเอง	ว่ายังมีเรื่องดี	ๆ	ที่เป็นพลังปัญญา	โดยมี

ภูมิปัญญาในชุมชนเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดี	 ได้ถ่ายทอด

ความรู ้ที่มีอยู ่ ในหมู ่บ ้านกุดแคน	 ได ้สืบสานความรู ้

ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	โดยมเีป้าหมายส�าคญัอยูท่ีก่ารสร้าง

องค์ความรูท้ีชั่ดเจนรอบด้าน		โดยทีป่ระชาชนในชมุชนบ้าน

กุดแคน	มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความทรงจ�าร่วมที่

จ�าเป็นต้องฟ้ืนฟ	ูอนรุกัษ์	สืบสาน	และปรบัปรงุแก้ไขให้เดก็

และเยาวชนได้ศึกษาความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 โดย

คนในชุมชนเป็นผู้จัดการเรียนรู้ร่วมกัน	 จะท�าให้เด็กและ

เยาวชน	มีการรับรู้คุณค่าของตนเอง		 เช่น		มีความรับผิด

ชอบ	ใฝ่เรียนรู้		ภูมิใจ		และรักในท้องถิ่นตนเองจะน�าไปสู่

การรักชาติและประเทศไทย

	 จากเหตุผลและความจ�าเป็นที่ต ้องให้เด็กและ

เยาวชนเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ของชมุชนบ้านกดุแคน		

ให้เป็นเกราะป้องกันเด็กและเยาวชนหลงลืมรากเหง้า

วฒันธรรมตนเอง	และท�าให้ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่มชีวิีตอยู่

ตลอดเวลา	ท�าให้คณะวิจัยต้องการศึกษาเรื่อง	“การเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วม	 โดยองค์กรชุมชน	

เพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชนรับรู้คุณค่าของตนเอง”

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพ่ือส�ารวจองค์ความรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ของ

ชุมชนบ้านกุดแคนในอดีตและปัจจุบัน

	 2.	 เพื่อศึกษาความต้องการของเด็กและเยาวชน

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	 โดยองค์กร

ชุมชนของบ้านกุดแคน

	 3.	เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่

อย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเสริมสร้างการรับรู้คุณค่า

ตนเองของเด็กและเยาวชน

	 4.	 เพื่อถอดบทเรียนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้อง

ถิน่อย่างมส่ีวนร่วม	โดยองค์กรชมุชนเสรมิสร้างการรบัรูค้ณุ

ค่าตนเองของเด็กและเยาวชน
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ขอบเขตของการวิจัย

	 ขอบเขตการวิจัยประกอบด้วย

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่	8-18	ปี	จ�านวน	50	

คน	ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน	50	คน	วิทยากร	จ�านวน	2	

คน	กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน	จ�านวน	5	คน	ที่อาศัยอยู่ในบ้าน

กุดแคนหมู่ท่ี	 2	 และหมู่ท่ี	 6ต�าบลหนองโน	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดมหาสารคาม

 2. กลุ่มตัวอย่าง

	 	 เดก็และเยาวชน	จ�านวน	30	คน	ผูป้กครองเด็ก

เยาวชน	จ�านวน	30	คน	วิทยากร2	คน	กลุ่มปราชญ์ชาว

บ้าน	จ�านวน	3	คน	ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย	โดยวิธีการ

จับสลาก

 3. เนื้อหาการวิจัย  

	 	 การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วน

ร่วม	 โดยองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชนรับ

รู้คุณค่าของตนเอง

 4. พื้นที่การวิจัย  

	 	 บ้านกดุแคน	หมูท่ี	่2	และหมูท่ี	่	6		ต�าบลหนอง

โน		อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม		

 5. ระยะเวลาการวิจัย

	 	 ตั้งแต่	 กันยายน	พ.ศ.	 2559	 –	ตุลาคม	พ.ศ.	

2560

เครื่องมือการวิจัย

	 เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	 (1)	แบบส�ารวจองค์

ความรู ้ประวัติศาสตร ์ท ้องถิ่นของชาวบ ้านกุดแคน	 

(2)	 แบบส�ารวจความต้องการของเด็กและเยาวชนเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบ้านกุดแคน	(3)	แบบสัมภาษณ์

มีโครงสร้าง	 และไม่มีโครงสร้าง	 (4)	 แบบประเมินการรับ

รู้คุณค่าตนเอง	และ	(5)	แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	

การสร้างเครื่องมือการวิจัย

	 การสร้างเคร่ืองมอืการวจิยัคณะผู้วิจยัได้ด�าเนนิการ

ดังนี้

	 	 1.1	การสร้างเครื่องมือแบบส�ารวจองค์ความรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชาวบ้านกุดแคนมีล�าดับขั้นตอน

ในการสร้างคือ

	 	 	 1.1.1	ใช้วธิกีารศกึษาข้อมลูจากภาคสนาม

เป็นหลัก	 จากการสัมภาษณ์เรื่อง	 โครงสร้างทางสังคม

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเหมือนชาวอีสานทั่วไปคือ	 

มวีฒันธรรมเกีย่วกับด้าน	(1)	ประเพณที�าบญุ	12	เดอืน	เช่น	

บญุกฐิน	บญุข้าวสาก	บญุออกพรรษา	บญุเผวด	เป็นต้น	(2)	

ความเช่ืออ�านาจพุทธศาสนา	 อ�านาจผี	 และเช่ืออ�านาจผี

บรรพบุรุษ	 (3)	 ประกอบอาชีพการท�านา	 และอาชีพอื่นๆ		

หลังฤดูการท�านา	 (4)	 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในบ้านกุด

แคน	 มีล�าห้วยค�าพุ	 มีป่าสาธารณะ	 และโคกเต้ง	 และ	 

(5)	การคมนาคมมีการใช้ถนนหินลูกรัง	ถนนลาดยาง	และ

ใช้เกวียน	 รถจักรยาน	 รถจักรยานยนต์	 และรถยนต	์ 

(สากล		ใบบ้ง.	2559	:	สัมภาษณ์)

	 	 	 1.1.2	 สร ้างแบบส�ารวจองค์ความรู ้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านกุดแคนจากแนวคิด

ข้อ	1.1.1มาบรูณาการร่วมกนัเป็นความรูพ้ืน้ฐาน	เพือ่สร้าง

ข้อค�าถามการส�ารวจองค์ความรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่เป็น

แบบส�ารวจ	3	ตอนคอื	ตอนที	่1	ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบ

ส�ารวจ	ตอนที่	2	การส�ารวจองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้อง

ถิ่น	 ตอนที่	 3	 ข้อคิดเห็นอื่นๆ	 เกี่ยวกับประเภทของ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านกุดแคน

	 	 	 1 .1 .3 	 ได ้แบบส� ารวจองค ์ความรู ้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านกุดแคน	ต�าบลหนอง

โน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	จัดพิมพ์เป็นฉบับร่าง	

เพื่อน�าเสนอผู้เช่ียวชาญ	 ได้ตรวจสอบภาษาและเน้ือหา

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมี	3	คน

	 	 	 1.1.4	 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะการ

ปรับแก้แบบส�ารวจองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้าน

เนื้อหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้แก้ไข	 มีการระบุเวลา	 
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การส�ารวจเป็นมติเิวลาของชมุชนทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงใน

ชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่

รัฐบาลเข้ามาพัฒนาถนน	 ไฟฟ้า	 ประปา	 ตู้โทรศัพท์	 และ

ศูนย์สุขภาพชุมชน	 ท�าให้คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ปราชญ์

ชุมชนเพิ่มเติมในด้านมิติเวลา	 ปราชญ์ชุมชน	 นายถนอม		

เศษภักด	ีเล่าว่า	“เมือ่ปี	พ.ศ.	2516	ชาวบ้านกดุแคนมถีนน

ใช้ในสมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์		ปราโมช	ชาวบ้าน

กดุแคนเรยีกว่า	ถนนเงนิผนั	ท�าให้ชาวบ้านกดุแคนได้ตดิต่อ

กับชุมชนอื่น	 ๆ	 สะดวก	 และต่อมามีถนนคอนกรีต	 

น�้าประปา	 ไฟฟ้า	 ในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต	 ยงใจยุทธ		

ชาวบ้านกุดแคนเรียกว่าได้รบัการพฒันาตามโครงการอสีาน

เขียวของพ่อใหญ่จิ๋ว	 (พลเอกชวลิต		ยงใจยุทธ)	”	 (ถนอม		

เศษภักดี.	 2559	 :	 สัมภาษณ์)	 จากผลการศึกษาข้อมูลมิติ

เวลาตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญท�าให้คณะผู้วิจัยได้

แบ่งประเภทองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็น	 2	 มิติ

เวลาคอื	องค์ความรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ในสมัยอดีตก่อน

ปี	พ.ศ.	2516	และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบ้านกุดแคน

สมัยปัจจุบันตั้งแต่	 พ.ศ.	 2516	 ถึงปัจจุบัน	 พ.ศ.	 2560	

เป็นการแบ่งมติิเวลาจากคนภายในได้จากการพฒันาชมุชน

มกีารเปลีย่นแปลงชมุชนจากนโยบายการพฒันาของรัฐบาล

ทีไ่ด้เข้าไปพัฒนาชมุชนบ้านกดุแคน	ด้วยเหตผุลดงักล่าวมา

คณะผู้วิจัยได้แยกประเภทประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเป็นมิติ

เวลาในอดีตและปัจจุบันตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	

และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขอีกครั้ง	 ได้จัดพิมพ์เป็นฉบับ

สมบรูณ์	เพือ่น�าไปเกบ็ข้อมลูองค์ความรู้ประวตัศิาสตร์ท้อง

ถิ่นของบ้านกุดแคน	ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่	1	เพื่อ

ศึกษาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบ้านกุดแคน	

ต�าบลหนองโน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	

	 	 1.2	วิธีการสร้างแบบส�ารวจความต้องการการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบ้านกุดแคน	ต�าบลหนอง

โน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม

	 	 	 1.2.1	ขัน้ตอนการสร้างแบบส�ารวจความ

ต ้องการการเรียนรู ้ประวัติศาสตร ์ท ้องถ่ินได ้ศึกษา

วรรณกรรมที่ เ ก่ียวข้องจากบทที่	 2	 เร่ืองการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ	 สิริวรรณ	 ศรีพหล	 (2552	 :	 

74-76)	 กล่าวถึงจุดประสงค์ส�าคัญของการ	 เรียนรู ้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีขอบเขตการเรียนรู้ด้วยวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์บอกเล่า	 การเรียนรู้แบบสอบสวนสืบเสาะ	

และการเรียนรู้แบบโครงการและการเรียนรู้แบบโครงงาน	

ซึง่การเรยีนรูแ้ต่ละประเภทให้ผู้สอนได้เป็นผูแ้นะน�าผูเ้รยีน	

โดยมสีือ่การสอนทางหลกัฐานประวัตศิาสตร์	เช่น	ภาพถ่าย	

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	 ส่ือเทคโนโลยี	 และบุคคลผู้มีความ

เชีย่วชาญด้านประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	ใช้การสมัภาษณ์	และ

การศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่มีในชุมชนตนเอง	เช่น	วัด	ป่า

ชุมชน	 ล�าน�้าธรรมชาติ	 หรือเรื่องครอบครัว	 เรื่องบุคคล

ส�าคญัเป็นต้น	ซึง่วธิกีารศกึษาอาจศกึษาด้วยตนเอง	ร่วมมอื

กับกลุ่มเพื่อนศึกษาจัดท�าเป็นโครงงาน	 และโครงการ	 

เป็นไปตามความต้องการของผู้สนใจเรียนรู้

	 	 	 1.2.2	การสร้างแบบส�ารวจความต้องการ

การเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ของบ้านกดุแคน	เป็นแบบ

ส�ารวจมี	4	ตอน	คือตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ

ส�ารวจ	 ตอนที่	 2	 การส�ารวจความต้องการของเด็กและ

เยาวชนเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ของบ้านกดุแคน	ตอน

ที่	 3	วิธีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ตอนที่	 4	ข้อคิด

เห็นอื่น	ๆ	เกี่ยวกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

  	 1.2.3	 การปรับปรุงแบบส�ารวจความ
ต้องการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินผู้เช่ียวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะประเภทของการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่	
แต่ละประเภทควรระบเุนือ้หาทีต้่องการจะเรียนรูใ้ห้ชดัเจน
เพราะประเภทของประวตัศิาสตร์ในแต่ละหน่วยเนือ้หาจะ
มีเรื่องย่อย	ๆ	จ�านวนมาก
	 	 	 1.2.4	คณะผู้วจิยัได้ปรับแก้ไขแบบส�ารวจ
ความต้องการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่แต่ละประเภทมี
เนื้อหาย่อย	ๆ 	ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	และได้จัด
พมิพ์แบบส�ารวจความต้องการเรยีนรู้ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่
เป็นฉบับสมบูรณ์	เพื่อเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อ	2	ความต้องการเรียนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ของเดก็และ
เยาวชนบ้านกุดแคน	 ต�าบลหนองโน	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

มหาสารคาม
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	 	 1.3	 การสร้างแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างและ

ไม่มีโครงสร้าง

	 	 	 1.3.1	การสร้างแบบสัมภาษณ์มโีครงสร้าง

และไม่มีโครงสร้างได้ใช้แนวคิดของ	 สุภางค์	 จันทวานิช	

(2549	 :	 75-77)	 มีลักษณะของข้อค�าถามคล้ายกับการใช้

แบบส�ารวจการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน	และองค์ความ

รู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	มี	 4	ตอนคือ	ข้อค�าถามตอนที่	 1	

ข้อมลูผูต้อบแบบสมัภาษณ์มโีครงสร้างเป็นค�าถามปลายปิด	

ตอนที่	 2	 แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง	 สร้างข้อค�าถาม

ปลายเปิดเร่ืององค์ความรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ก่อนปี	พ.ศ.	

2516	และองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	

2516	ถงึ	พ.ศ.	2560ตอนท่ี	3	วธิกีารถ่ายทอดประวตัศิาสตร์

ท้องถิ่น	ส�าหรับเด็กและเยาวชน	และตอนที่	4	ข้อคิดเห็น

อื่น	 ๆ	 เกี่ยวกับองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการ

ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

	 	 	 1.3.2	 ได้แบบสัมภาษณ์มีโครงร้างและ

ไม่มีโครงสร้างจัดพิมพ์เป็นฉบับร่าง	 เพื่อเสนอผู้เชี่ยวชาญ

ชดุเดมิ	3	คน	ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญได้ให้ข้อสังเกตควรใช้ข้อค�าถาม

เหมือนแบบส�ารวจองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 เพื่อ

ตรวจสอบข้อมูลประเภทประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน	 และการ

เรยีนรู้ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	ให้ได้ข้อมลูถกูต้องและชดัเจน

	 	 	 1.3.3	จดัพมิพ์แบบสมัภาษณ์มโีครงสร้าง

และไม่มีโครงสร้างเป็นฉบับสมบูรณ์	 เพื่อใช้เก็บข้อมูลการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน	

จ�านวน	10	คน	ที่เป็นสมาชิกโครงการในครั้งนี้	

	 	 1.4	การสร้างแบบบันทึกการสนทนากลุ่มเรื่อง

การเรยีนรู้ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน	อย่างมส่ีวนร่วมโดยองค์กร

ชมุชนเสรมิสร้างการรบัรูค้ณุค่าตนเองของเดก็และเยาวชน

	 	 	 1.4.1	ศกึษารปูแบบการสนทนากลุม่จาก

หนังสือการวิจัยเชิงคุณภาพของสุภางค์		จันทวานิช	(2549	

:	90)	จัดท�าแบบบันทึกการสนทนากลุ่มมี	3	ตอน	คือ	(1)	

รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม	 (2)	 การบันทึกการ

สนทนากลุ่ม	 จ�านวน	 10	 ข้อ	 และตอนที่	 (3)	 ข้อคิดเห็น 

อื่น	ๆ	เกี่ยวกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

	 	 	 1.4.2	จัดท�าแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	

น�าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดมิ	เพือ่ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบั

ข้อค�าถามการสนทนากลุ่มให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย	

ผูเ้ชีย่วชาญได้ให้ข้อเสนอแนะควรเป็นค�าถามชดุเดิมกบัการ

สัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้างและมีโครงสร้าง

	 	 	 1.4.3	คณะผู้วิจัยได้แก้ไขค�าถามเพื่อการ

สนทนากลุ ่มให ้เป ็นค�าถามชุดเดิมกับการสัมภาษณ	์ 

มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างและน�าแบบการบันทึกการ

สนทนากลุ่มที่ได้แก้ไขแล้วไปบันทึกการสนทนากลุ่มเกี่ยว

กับเรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

โดยองค์กรชุมชน	เพื่อเสริมสร้างการรับรู้คุณค่าตนเองของ

เด็กและเยาวชน	

	 	 1.5	 การสร้างแบบประเมินการรับรู้คุณค่า

ตนเองของเด็กและเยาวชนจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น

	 	 	 1.5.1	การสร้างแบบประเมนิการรบัรูค้ณุ

ค่าตนเองของเดก็และเยาวชนจากการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์

ท้องถ่ินของบ้านกดุแคน	ต�าบลหนองโน	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัด

มหาสารคาม	 (ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง

นิยามศัพท์เฉพาะกับข้อค�าถามการรับรู ้คุณค่าตนเอง	 

(ความตรงเชิงเนือ้หา)	ซึง่การประเมินการรบัรูค้ณุค่าตนเอง

ของเด็กและเยาวชนเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า	 5	

ระดบั	ตามแนวคดิของบญุชม		ศรสีะอาด	(2545)	ม	ี4	ด้าน

คือ	 (1)	การใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 (2)	ความรับผิดชอบ	 (3)	ความมี

เหตุผล		(4)	ด้านสังคม	รวม	26	ข้อ	

	 	 	 1.5.2	แบบประเมนิการรบัรูค้ณุค่าตนเอง

ของเด็กและเยาวชนฯ	มี	3	ตอนคือ	ตอนที่	1	ข้อมูลของผู้

ตอบแบบประเมนิการรับรูคุ้ณค่าตนเอง	เป็นแบบเตมิค�าใน

ช่องว่าง	ตอนที่	2	ประเด็นตัวชี้วัดการรับรู้คุณค่าในตนเอง	

ของเด็กและเยาวชนโดยให้ผู้เช่ียวชาญ	 พิจารณาความ

สอดคล้อง	นยิามศพัท์เฉพาะกบัข้อค�าถามขององค์ประกอบ

ย่อยของตัวชี้วัดในแต่ละด้านของการประเมินการรับรู้คุณ

ค่าตนเอง	(ความตรงเชิงเนื้อหา)
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	 	 	 1.5.3	น�าเสนอแบบประเมินการรับรู้คุณ

ค่าตนเองกับผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม	จ�านวน	3	คน	โดยมีค่าใน

แต่ละข้อตั้งแต่	0.6	ขึ้นไป	ตัวชี้วัดการรับรู้คุณค่าตนเองน�า

ไปใช้ได้	ซึ่งในการประเมินทั้ง	4	ด้าน	26	ตัวชี้วัด	มีค่า	IOC	

ตั้งแต่	0.6	ขึ้นไปทุกข้อ	รวมค่า	IOC	ทั้งฉบับ	0.81

ผลการวิจัย

	 1.	ผลการส�ารวจองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ของชุมชนบ้านกุดแคนในอดีตและปัจจุบัน

	 ตารางที่	1	แสดงองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ของชุมชนบ้านกุดแคนในอดีตและปัจจุบัน	 ผลการวิจัยได้

องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ดังตารางที่	1

	 จากตารางที	่1	แสดงองค์ความรูป้ระวตัศิาสตร์ท้อง

ถิน่ของชมุชนบ้านกดุแคน	มอีงค์ความรูป้ระวตัศิาสตร์ท้อง

ถิ่นในอดีต	พ.ศ.	2490	–	พ.ศ.	2516	และประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นในสมัยปัจจุบัน	พ.ศ.	 2517	–	พ.ศ.	 2560	พบว่า	

องค์ความรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ม	ี8	ประเภทคอื	เศรษฐกิจ	

สังคม	 การศึกษา	 วัฒนธรรม	 การเมืองการปกครอง	

เทคโนโลยแีละทรพัยากรธรรมชาต	ิยงัคงมอียูใ่นชมุชนบ้าน

กดุแคน	แต่เพือ่ให้ได้องค์ความรู้ประวัตศิาสตร์ท้องถิน่ทีเ่ป็น

เนื้อหาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแต่ละประเภท

ปรากฏรายละเอียดในตารางที่	2

	 ตารางที่	 2เนื้อหาขององค์ความรู้ประวัติศาสตร ์

ท้องถิ่น	แต่ละประเภทในอดีตและปัจจุบัน

ชุมชน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้คุณค่าตนเองของเด็ก
และเยาวชน  

4.5 การสร้างแบบประเมินการรับรู้
คุณค่าตนเองของเด็กและเยาวชนจากการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

4.5.1 การสร้างแบบประเมินการ
รับรู้คุณค่าตนเองของเด็กและเยาวชนจากการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบ้านกุดแคน 
ตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
(สําหรับผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องนิยาม
ศัพท์เฉพาะกับข้อคําถามการรับรู้คุณค่าตนเอง 
(ความตรงเชิงเนื้อหา)ซึ่งการประเมินการรับรู้
คุณค่าตนเองของเด็กและเยาวชนเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของบุญชม  
ศรีสะอาด (2545) มี 4 ด้านคือ (1) การใฝุรู้ใฝุเรียน 
(2) ความรับผิดชอบ (3) ความมีเหตุผล  (4) ด้าน
สังคม รวม 26 ข้อ  

4.5.2 แบบประเมินการรับรู้คุณค่า
ตนเองของเด็กและเยาวชนฯ มี 3 ตอนคือ ตอนที่ 
1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินการรับรู้คุณค่า
ตนเอง เป็นแบบเติมคําในช่องว่าง ตอนที่  2 
ประเด็นตัวชี้วัดการรับรู้คุณค่าในตนเอง ของเด็ก
และเยาวชนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความ
สอดคล้อง นิยามศัพท์เฉพาะกับข้อคําถามของ
องค์ประกอบย่อยของตัวชี้วัดในแต่ละด้านของการ
ประเมินการรับรู้คุณค่าตนเอง (ความตรงเชิง
เนื้อหา) 

4.5.3 นําเสนอแบบประเมินการรับรู้
คุณค่าตนเองกับผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 3 คน 
โดยมีค่าในแต่ละข้อตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป ตัวชี้วัดการ
รับรู้คุณค่าตนเองนําไปใช้ได้ ซึ่งในการประเมินทั้ง 
4 ด้าน 26 ตัวชี้วัด มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปทุก
ข้อ รวมค่า IOC ทั้งฉบับ 0.81 

ผลการวิจัย 
1 ผลการส ารวจองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้าน
กุดแคนในอดีตและปัจจุบัน 

 ตารางท่ี 1แสดงองค์ความรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นของชุมชนบ้านกุดแคนในอดีตและปัจจุบัน 
ผลการวิจัยได้องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ดัง
ตารางที ่1 
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ถี่ 

ร้อ
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1. เศรษฐกิจ 28 93.33 1. เศรษฐกิจ 28 93.33 
2. สังคม 28 93.33 2. สังคม 30 100 
3. การศึกษา 28 93.33 3. การศึกษา 26 86.67 
4. วัฒนธรรม 30 100 4. วัฒนธรรม 30 100 
5. การเมืองการ

ปกครอง 
26 86.67 

5. การเมือง
การปกครอง 

26 86.67 

6. เทคโนโลย ี 26 86.67 6. เทคโนโลยี 30 100 
7. สุขภาพ 30 100 7. สุขภาพ 26 86.67 
8. ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
28 93.33 

8. ทรัพยากร
ธรรมชาติ 

28 93.33 

 จ า ก ต า ร า ง ท่ี  1แ ส ด ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านกุดแคน มี
องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในอดีต พ.ศ. 
2490 – พ.ศ. 2516 และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นใน
สมัยปัจจุบัน พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2560พบว่า องค์
ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมี 8 ประเภทคือ 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง เทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติ 
ยังคงมีอยู่ในชุมชนบ้านกุดแคน แต่เพ่ือให้ได้องค์
ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นเนื้อหาองค์

ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแต่ละประเภทปรากฏ
รายละเอียดในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2เนื้อหาขององค์ความรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น แต่ละประเภทในอดีตและปัจจุบัน 
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เศรษฐกิจ การทํานา 30 100 การทํานา 30 100 
การปลูกพริก 26 86.67 การปลูก

พริก 
26 86.67 

การปลูกมัน
สําปะหลัง 

28 93.33 การปลูก
มัน
สําปะหลัง 

28 93.33 

การปลูกอ้อย 28 93.33 การปลูก
อ้อย 

- - 

การปลูกยาสูบ 28 93.33 การปลูก
ยาสูบ 

28 93.33 

การปลูกปอ 30 100 การปลูก
ปอ 

- - 

การปลูกฝูาย 26 86.67 การปลูก
ฝูาย 

- - 

การรับจ้าง 26 86.67 การรับจ้าง 30 100 
การรับราชการ 26 86.67 การรับ

ราชการ 
26 86.67 

การเลี้ยงวัว 30 100 การเลี้ยง
วัว 

30 100 

การเลี้ยงควาย 30 100 การเลี้ยง
ควาย 

26 86.67 

สังคม มีความ 
สัมพันธ์กับ
ครอบครัว 

30 100 มีความ 
สัมพันธ์กับ
ครอบครัว 

30 100 

มีความ 
สัมพันธ์กับ 
เครือญาติ 
 

30 100 มีความ 
สัมพันธ์กับ
เครือญาติ 

30 100 

มีความ 
สัมพันธ์กับเพื่อน
บ้าน 
 

28 93.33 มีความ 
สัมพันธ์กับ
เพื่อนบ้าน 

26 86.67 

มีความ 
สัมพันธ์กับ
หน่วยงานที่อยู่

26 86.67 มีความ 
สัมพันธ์กับ
หน่วยงาน

26 86.67 
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ในชุมชน 
 

ที่อยู่ใน
ชุมชน 

มีความ 
สัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

26 86.67 มีความ 
สัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่
รัฐ 

28 93.33 

มีความ 
สัมพันธ์กับกลุ่ม
การผลิตภายใน
ชุมชนและ
ภายนอกชุมชน 

28 93.33 มีความ 
สัมพันธ์กับ
กลุ่มการ
ผลิต
ภายใน
ชุมชนและ
ภายนอก
ชุมชน 

28 93.33 

วัฒนธรรม ความเชื่อ 30 100 ความเชื่อ 30 100 
การแต่งกาย 28 93.33 การแต่ง

กาย 
28 93.33 

การแต่งงาน 26 86.67 การ
แต่งงาน 

26 86.67 

การตาย 30 100 การตาย 30 100 
การเกิด 26 86.67 การเกิด 28 93.33 
ประเพณี
สงกรานต์ 

28 93.33 ประเพณี
สงกรานต์ 

28 93.33 

บุญเบิกบ้าน 28 93.33 บุญเบิก
บ้าน 

28 93.33 

บุญเดือนสาม 30 100 บุญเดือน
สาม 

28 93.33 

บุญเผวด 26 86.67 บุญเผวด 28 93.33 
บุญบั้งไฟ 28 93.33 บุญบั้งไฟ 28 93.33 
บุญบวช 28 93.33 บุญบวช 28 93.33 
บุญแจกข้าว 28 93.33 บุญแจก

ข้าว 
28 93.33 

บุญกุ้มข้าวใหญ่ 26 86.67 บุญกุ้มข้าว
ใหญ่ 
 

28 93.33 

วันมาฆบูชา 30 100 วัน
มาฆบูชา 

28 93.33 

วันวิสาขบูชา 28 93.33 วันวิสาขบู
ชา 

28 93.33 

วันพระ 28 93.33 วันพระ 26 86.67 
รอยพระพุทธ
บาทจําลอง 

28 93.33 รอยพระ
พุทธบาท
จําลอง 

30 100 
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ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแต่ละประเภทปรากฏ
รายละเอียดในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2เนื้อหาขององค์ความรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น แต่ละประเภทในอดีตและปัจจุบัน 
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เศรษฐกิจ การทํานา 30 100 การทํานา 30 100 
การปลูกพริก 26 86.67 การปลูก

พริก 
26 86.67 

การปลูกมัน
สําปะหลัง 

28 93.33 การปลูก
มัน
สําปะหลัง 

28 93.33 

การปลูกอ้อย 28 93.33 การปลูก
อ้อย 

- - 

การปลูกยาสูบ 28 93.33 การปลูก
ยาสูบ 

28 93.33 

การปลูกปอ 30 100 การปลูก
ปอ 

- - 

การปลูกฝูาย 26 86.67 การปลูก
ฝูาย 

- - 

การรับจ้าง 26 86.67 การรับจ้าง 30 100 
การรับราชการ 26 86.67 การรับ

ราชการ 
26 86.67 

การเลี้ยงวัว 30 100 การเลี้ยง
วัว 

30 100 

การเลี้ยงควาย 30 100 การเลี้ยง
ควาย 

26 86.67 

สังคม มีความ 
สัมพันธ์กับ
ครอบครัว 

30 100 มีความ 
สัมพันธ์กับ
ครอบครัว 

30 100 

มีความ 
สัมพันธ์กับ 
เครือญาติ 
 

30 100 มีความ 
สัมพันธ์กับ
เครือญาติ 

30 100 

มีความ 
สัมพันธ์กับเพื่อน
บ้าน 
 

28 93.33 มีความ 
สัมพันธ์กับ
เพื่อนบ้าน 

26 86.67 

มีความ 
สัมพันธ์กับ
หน่วยงานที่อยู่

26 86.67 มีความ 
สัมพันธ์กับ
หน่วยงาน

26 86.67 
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ปร
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ัจจุ

บัน
 

พ.ศ
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7 –

 พ
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60

 

คว
าม

ถี่ 

ร้อย
ละ

 

ในชุมชน 
 

ที่อยู่ใน
ชุมชน 

มีความ 
สัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

26 86.67 มีความ 
สัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่
รัฐ 

28 93.33 

มีความ 
สัมพันธ์กับกลุ่ม
การผลิตภายใน
ชุมชนและ
ภายนอกชุมชน 

28 93.33 มีความ 
สัมพันธ์กับ
กลุ่มการ
ผลิต
ภายใน
ชุมชนและ
ภายนอก
ชุมชน 

28 93.33 

วัฒนธรรม ความเชื่อ 30 100 ความเชื่อ 30 100 
การแต่งกาย 28 93.33 การแต่ง

กาย 
28 93.33 

การแต่งงาน 26 86.67 การ
แต่งงาน 

26 86.67 

การตาย 30 100 การตาย 30 100 
การเกิด 26 86.67 การเกิด 28 93.33 
ประเพณี
สงกรานต์ 

28 93.33 ประเพณี
สงกรานต์ 

28 93.33 

บุญเบิกบ้าน 28 93.33 บุญเบิก
บ้าน 

28 93.33 

บุญเดือนสาม 30 100 บุญเดือน
สาม 

28 93.33 

บุญเผวด 26 86.67 บุญเผวด 28 93.33 
บุญบั้งไฟ 28 93.33 บุญบั้งไฟ 28 93.33 
บุญบวช 28 93.33 บุญบวช 28 93.33 
บุญแจกข้าว 28 93.33 บุญแจก

ข้าว 
28 93.33 

บุญกุ้มข้าวใหญ่ 26 86.67 บุญกุ้มข้าว
ใหญ่ 
 

28 93.33 

วันมาฆบูชา 30 100 วัน
มาฆบูชา 

28 93.33 

วันวิสาขบูชา 28 93.33 วันวิสาขบู
ชา 

28 93.33 

วันพระ 28 93.33 วันพระ 26 86.67 
รอยพระพุทธ
บาทจําลอง 

28 93.33 รอยพระ
พุทธบาท
จําลอง 

30 100 
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คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

การเมืองการ
ปกครอง 

แบ่งการปกครอง 
เป็นคุ้ม 

28 93.33 แบ่งการ
ปกครอง 
เป็นคุ้ม 

28 93.33 

มีผู้ใหญ่บ้าน
ปกครอง 

28 93.33 มี
ผู้ใหญ่บ้าน
ปกครอง 

28 93.33 

มีคณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน 

28 93.33 มีคณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน 

28 93.33 

มีสมาชิก อบต. 28 93.33 มีสมาชิก 
อบต. 

28 93.33 

มีกลุ่มพัฒนา
หมู่บ้าน 
 

28 93.33 มีกลุ่ม
พัฒนา
หมู่บ้าน 

28 93.33 

มีการเลือกต้ัง
ผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้แทน 
ราษฎร 
 

28 93.33 มีการ
เลือกต้ัง
ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้แทน 
ราษฎร 

28 93.33 

การศึกษา วัด 28 93.33 วัด 28 93.33 
โรงเรียน 28 93.33 โรงเรียน 28 93.33 
ศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 

- - ศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 

28 93.33 

ครอบครัว 28 93.33 ครอบครัว 28 93.33 
สุขภาพ มีศูนย์สุขภาพ

ชุมชน 
- - มีศูนย์

สุขภาพ
ชุมชน 

28 93.33 

มีกลุ่ม อสม.  
ในชุมชน 

- - มีกลุ่ม อส
ม. ใน
ชุมชน 

28 93.33 

มีหมอยาพื้นบ้าน
ในชุมชน 

28 93.33 มีหมอยา
พื้นบ้านใน
ชุมชน 

28 93.33 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ลําห้วยคําพุ 28 93.33 ลําห้วย 
คําพุ 

28 93.33 

ปุาโคกสาธารณะ
บ้านหนองโน 

28 93.33 ปุาโคก
สาธารณะ
บ้านหนอง
โน 

28 93.33 

โคกเต้ง 28 93.33 โคกเต้ง 28 93.33 
เทคโนโลย ี วิทย ุ 28 93.33 วิทย ุ 28 93.33 

โทรทัศน์   โทรทัศน์ 26 86.67 
โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์ 26 86.67 
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คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

บ้าน 
โทรศัพท์มือถือ   โทรศัพท ์

มือถือ 
30 100 

รถแทรกเตอร์   รถทรกเตอร์ 26 86.67 
รถยนต์   รถยนต์ 26 86.67 
รถจักรยานยนต์   รถจักรยานยนต์ 28 93.33 
รถจักรยาน 28 93.33 รถจักรยาน 30 100 
ไฟฟูา   ไฟฟูา 30 100 
ประปา   ประปา 30 100 
คอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์ 28 93.33 
อินเทอร์เน็ต   อินเทอร์เน็ต 28 93.33 

 
 จากตารางที่  2เนื้อหาขององค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 8 ประเภทคือ เศรษฐกิจใน
สมัยอดีต พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2516 มีอาชีพทํานา 
ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกพริก ปลูกยาสูบ 
ปลูกปอ ปลูกฝูาย การรับจ้าง การรับราชการ การ
เลี้ยงวัว และการเลี้ยงควาย แต่เนื้อหาองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจไม่มีอาชีพปลูก
ปอ ปลูกฝูาย และปลูกอ้อยเนื้อหาด้านสังคม ใน
สมัยอดีต พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2516 ในสมัย
ปัจจุบัน พ.ศ. 2517- พ.ศ. 2560มีเนื้อหาที่ปฏิบัติ
เหมือนกันคือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว เครือ
ญาติ  เ พ่ื อนบ้ าน  กลุ่ ม อ งค์ ก รที่ มี ใ นชุ มชน 
เจ้าหน้าที่รัฐ ความรู้ด้านวัฒนธรรม ในสมัยอดีต 
พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2516 ในสมัยปัจจุบัน พ.ศ. 
2517- พ.ศ. 2560 ด้านวัฒนธรรมปฏิบัติ
เหมือนกันคือ ความเชื่อ การแต่งกาย การแต่งงาน 
การตาย การเกิด ประเพณีสงกรานต์ บุญเบิกบ้าน 
บุญเดือนสาม บุญเผวด บุญบั้งไฟ บุญบวช บุญ
แจกข้าว บุญกุ้มข้าวใหญ่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบู
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 จากตารางที	่2	เนือ้หาขององค์ความรูป้ระวตัศิาสตร์

ท้องถิ่น	8	ประเภทคือ	เศรษฐกิจในสมัยอดีต	พ.ศ.	2490	

–	พ.ศ.	2516	มีอาชีพท�านา	ปลูกมันส�าปะหลัง	ปลูกอ้อย	

ปลูกพริก	ปลูกยาสูบ	ปลูกปอ	ปลูกฝ้าย	การรับจ้าง	การรับ

ราชการ	 การเลี้ยงวัว	 และการเลี้ยงควาย	 แต่เน้ือหาองค์

ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจไม่มีอาชีพปลูก

ปอ	ปลูกฝ้าย	และปลูกอ้อยเนื้อหาด้านสังคม	ในสมัยอดีต	

พ.ศ.	2490	–	พ.ศ.	2516	ในสมัยปัจจุบนั	พ.ศ.	2517-	พ.ศ.	

2560มีเนื้อหาที่ปฏิบัติ เหมือนกันคือ	 ความสัมพันธ ์ 

ในครอบครวั	เครอืญาต	ิเพือ่นบ้าน	กลุม่องค์กรทีม่ใีนชมุชน	

เจ้าหน้าทีร่ฐั	ความรูด้้านวฒันธรรม	ในสมยัอดตี	พ.ศ.	2490	

–	 พ.ศ.	 2516	 ในสมัยปัจจุบัน	 พ.ศ.	 2517-	 พ.ศ.	 2560	 

ด้านวฒันธรรมปฏิบตัเิหมอืนกนัคอื	ความเช่ือ	การแต่งกาย	 

การแต่งงาน	การตาย	การเกิด	ประเพณีสงกรานต์	บุญเบิก

บ้าน	บุญเดือนสาม	บุญเผวด	บุญบั้งไฟ	บุญบวช	บุญแจก

ข้าว	 บุญกุ้มข้าวใหญ่	 วันมาฆบูชา	 วันวิสาขบูชา	 วันพระ	

และรอยพระพุทธบาทจ�าลอง	การเมอืงการปกครองในสมยั

อดีต	 พ.ศ.	 2490	 –	 พ.ศ.	 2516	พบว่ามีการแบ่งคุ้มการ

ปกครอง	ผูใ้หญ่บ้านปกครอง	กรรมการหมูบ้่าน		และมกีาร

เลือกตั้งผู ้ใหญ่บ้านและผู ้แทนราษฎร	 ในสมัยปัจจุบัน	 

พ.ศ.	2517-	พ.ศ.	2560	การเมืองการปกครอง	มีการแบ่ง

เป็นคุม้	ผูใ้หญ่บ้านปกครอง	คณะกรรมการหมู่บ้านมสีมาชกิ	

อบต.	 มีกลุ่มพัฒนาหมู่บ้าน	 และมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

และผู้แทนราษฎร	การศกึษาในสมยัอดตี	พ.ศ.	2490	–	พ.ศ.	

2516	พบว่ามด้ีานการศึกษาได้เรยีนรูใ้นครอบครวั	โรงเรยีน	

และวัด	 แต่ในสมัยปัจจุบัน	 พ.ศ.	 2517-	 พ.ศ.	 2560	พบ

ว่าการศึกษาได้เรียนรู้ในครอบครัว	วัด	โรงเรียน	และศูนย์

เรียนรู้ชุมชน	ด้านสุขภาพ	ในสมัยอดีต	พ.ศ.	2490	–	พ.ศ.	

2516	มีหมออาสาพื้นบ้าน	ได้รักษาสุขภาพในชุมชน	แต่ใน

สมัยปัจจุบัน	พ.ศ.	2517-	พ.ศ.	2560	พบว่ามีศูนย์สุขภาพ

ชุมชน	มีกลุ่ม	อสม.	และหมอยาพื้นบ้านรักษาสุขภาพของ

คนในชุมชนบ้านกุดแคน	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 ในสมัย

อดตี	พ.ศ.	2490	–	พ.ศ.	2516	ในสมยัปัจจบุนั	พ.ศ.	2517-	

พ.ศ.	 2560	 พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากล�าห้วยค�าพ	ุ 

ป่าสาธารณะบ้านหนองโน	 และโคกเต้ง	 โดยคนในชุมชน

บ้านกุดแคนและหมู่บ้านใกล้เคียงมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน	

และด้านเทคโนโลยีในสมัยอดีต	พ.ศ.	2490	–	พ.ศ.	2516	

พบว่าชุมชนบ้านกุดแคนได้ใช้เทคโนโลยี	 วิทยุ	 และรถ

จักรยาน	แต่ในสมัยปัจจุบัน	พ.ศ.	2517-	พ.ศ.	2560	ได้ใช้

เทคโนโลยีตั้ งแต ่ 	 วิทยุ 	 โทรทัศน ์ 	 โทรศัพท ์มือถือ	 

รถแทรกเตอร์	รถยนต์	รถจักรยานยนต์	รถจักรยาน	ไฟฟ้า	

ประปา	 คอมพิวเตอร์	 และอินเทอร์เน็ตด้วยข้อค้นพบองค์

ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน	 บ ้ า น กุ ด แ ค น	 

8	 ประเภทดังกล่าวมา	 และเนื้อหาของประวัติศาสตร์ท้อง

ถิ่นทั้ง	8	ประเภท	คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

ชัดเจนได้จัดสนทนากลุ่มแบ่งกลุ่มสนทนาเป็น	 3	 กลุ่มคือ

เด็กและเยาวชน	จ�านวน	5	คน	ผู้ปกครอง	จ�านวน	10	คน	

และปราชญ์ชาวบ้านร่วมกับวิทยากร	 จ�านวน	 5	 คน	 

พบว่าการสนทนากลุ่มมีลักษณะร่วมกันสรุปได้ดังนี้

 “ข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ลักษณะร่วมกับการ
ส�ารวจจากเด็กและเยาวชน	จ�านวน	30	คน	ได้ข้อมูลองค์
ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือ	 ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	
สุขภาพ	 เทคโนโลยี	 การศึกษา	ทรัพยากรธรรมชาติ	 และ
ด้านวฒันธรรม	แต่ในส่วนองค์ความรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่
แต่ละประเภทมีสูญหายไปคือไม่มีอาชีพปลูกปอ	ปลูกอ้อย
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คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

การเมืองการ
ปกครอง 

แบ่งการปกครอง 
เป็นคุ้ม 

28 93.33 แบ่งการ
ปกครอง 
เป็นคุ้ม 

28 93.33 

มีผู้ใหญ่บ้าน
ปกครอง 

28 93.33 มี
ผู้ใหญ่บ้าน
ปกครอง 

28 93.33 

มีคณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน 

28 93.33 มีคณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน 

28 93.33 

มีสมาชิก อบต. 28 93.33 มีสมาชิก 
อบต. 

28 93.33 

มีกลุ่มพัฒนา
หมู่บ้าน 
 

28 93.33 มีกลุ่ม
พัฒนา
หมู่บ้าน 

28 93.33 

มีการเลือกต้ัง
ผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้แทน 
ราษฎร 
 

28 93.33 มีการ
เลือกต้ัง
ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้แทน 
ราษฎร 

28 93.33 

การศึกษา วัด 28 93.33 วัด 28 93.33 
โรงเรียน 28 93.33 โรงเรียน 28 93.33 
ศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 

- - ศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 

28 93.33 

ครอบครัว 28 93.33 ครอบครัว 28 93.33 
สุขภาพ มีศูนย์สุขภาพ

ชุมชน 
- - มีศูนย์

สุขภาพ
ชุมชน 

28 93.33 

มีกลุ่ม อสม.  
ในชุมชน 

- - มีกลุ่ม อส
ม. ใน
ชุมชน 

28 93.33 

มีหมอยาพื้นบ้าน
ในชุมชน 

28 93.33 มีหมอยา
พื้นบ้านใน
ชุมชน 

28 93.33 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ลําห้วยคําพุ 28 93.33 ลําห้วย 
คําพุ 

28 93.33 

ปุาโคกสาธารณะ
บ้านหนองโน 

28 93.33 ปุาโคก
สาธารณะ
บ้านหนอง
โน 

28 93.33 

โคกเต้ง 28 93.33 โคกเต้ง 28 93.33 
เทคโนโลย ี วิทย ุ 28 93.33 วิทย ุ 28 93.33 

โทรทัศน ์   โทรทัศน ์ 26 86.67 
โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์ 26 86.67 

อง
ค์ค

วา
มรู้

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
ท้อ

งถิ่
นข

อง
ชุม

ชน
บ้า

นกุ
ดแ

คน
 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
ท้อ

งถิ่
นใ

นส
มัย

อด
ีต พ

.ศ.
 

24
90

 – 
พ.ศ

. 2
51

6 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
ท้อ

งถิ่
นใ

นส
มัย

ปัจ
จุบ

ัน 
พ.ศ

. 2
51

7 –
 พ

.ศ.
 25

60
 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

บ้าน 
โทรศัพท์มือถือ   โทรศัพท ์

มือถือ 
30 100 

รถแทรกเตอร์   รถทรกเตอร์ 26 86.67 
รถยนต์   รถยนต์ 26 86.67 
รถจักรยานยนต์   รถจักรยานยนต์ 28 93.33 
รถจักรยาน 28 93.33 รถจักรยาน 30 100 
ไฟฟูา   ไฟฟูา 30 100 
ประปา   ประปา 30 100 
คอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์ 28 93.33 
อินเทอร์เน็ต   อินเทอร์เน็ต 28 93.33 

 
 จากตารางที่  2เนื้อหาขององค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 8 ประเภทคือ เศรษฐกิจใน
สมัยอดีต พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2516 มีอาชีพทํานา 
ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกพริก ปลูกยาสูบ 
ปลูกปอ ปลูกฝูาย การรับจ้าง การรับราชการ การ
เลี้ยงวัว และการเลี้ยงควาย แต่เนื้อหาองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจไม่มีอาชีพปลูก
ปอ ปลูกฝูาย และปลูกอ้อยเนื้อหาด้านสังคม ใน
สมัยอดีต พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2516 ในสมัย
ปัจจุบัน พ.ศ. 2517- พ.ศ. 2560มีเนื้อหาที่ปฏิบัติ
เหมือนกันคือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว เครือ
ญาติ  เ พ่ื อนบ้ าน  กลุ่ ม อ งค์ ก รที่ มี ใ นชุ มชน 
เจ้าหน้าที่รัฐ ความรู้ด้านวัฒนธรรม ในสมัยอดีต 
พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2516 ในสมัยปัจจุบัน พ.ศ. 
2517- พ.ศ. 2560 ด้านวัฒนธรรมปฏิบัติ
เหมือนกันคือ ความเชื่อ การแต่งกาย การแต่งงาน 
การตาย การเกิด ประเพณีสงกรานต์ บุญเบิกบ้าน 
บุญเดือนสาม บุญเผวด บุญบั้งไฟ บุญบวช บุญ
แจกข้าว บุญกุ้มข้าวใหญ่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบู
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 ปลูกฝ้าย	 ในอดีตเทคโนโลยีไม่มีโทรศัพท์มือถือ	
โทรศัพท์บ้าน	รถแทรกเตอร์	แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความ
ก้าวหน้าทันสมัยใช้คอมพิวเตอร์	 โทรศัพท์มือถือ	 เป็นค่า
นิยมของทุกคนในชมุชน	และการสบืทอดวฒันธรรมมคีวาม
เปลี่ยนแปลงด้านการใช้จ่ายจ้างมหรสพมาแสดงมากขึ้น
กว่าอดตี	สาเหตุทีท่�าให้ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ทัง้	8	ประเภท	
เปลีย่นแปลงไปเพราะมติขิองเวลาทีไ่ด้รบัการพัฒนาจากรฐั	
มีจุดเน้นการพัฒนาทั้งเรื่องเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองการ
ปกครอง	ท�าให้ได้รับผลการพัฒนาทั้งทางบวกและทางลบ
เกิดขึ้นในชุมชน	 แต่ด้านองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของชุมชนยังคงอยู่	 แต่เน้ือหาได้ปรับเปลี่ยนไปตามกาล
เวลา	เพ่ือให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิชวีติของคนในชมุชน”
	 2.	ผลการศกึษาความต้องการเรียนรูป้ระวตัศิาสตร์	
อย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนของบ้านกุดแคน	 ต�าบล
หนองโน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม
	 ผลการศึกษาปรากฏรายละเอียดดังตารางที่		3,	4	
และตารางที่	5	ดังนี้
ตารางท่ี 3 ความต้องการของเด็กและเยาวชนเรียนรู ้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านกุดแคน

 

	 จากตารางที่	3	ความต้องการของเด็กและเยาวชน	

จ�านวน	30	คน	ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตาม

ความต้องการ	ล�าดับที	่1	ม	ี3	เรือ่งคอื	เศรษฐกจิ	วฒันธรรม	

และทรัพยากรธรรมชาติ	คิดเป็นร้อยละร้อย	ในส่วนความ

ต้องการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในล�าดับท่ี	 2	 คือ	 

การเมืองการปกครอง	และสุขภาพ	คิดเป็นร้อยละ	93.33	

และความต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในล�าดับที	่

3	 คือ	 สังคม	 การศึกษา	 และเทคโนโลยี	 คิดเป็นร้อยละ	

86.67

	 ผลการศึกษาตามความต้องการเรียนรู ้เนื้อหา

ประเภทประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ของเดก็และเยาวชน	จ�านวน	

30	คน	ดังตารางที่		4

ตารางที่ 4 ความต้องการเรียนรู ้เนื้อหาประเภทของ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั้ง 8 ประเภท เปลี่ยนแปลง
ไปเพราะมิติของเวลาที่ได้รับการพัฒนาจากรัฐ มี
จุด เน้นการพัฒนาทั้ ง เ รื่ อง เศรษฐกิจ  สั งคม 
การเมืองการปกครอง ทําให้ได้รับผลการพัฒนาทั้ง
ทางบวกและทางลบเกิดขึ้นในชุมชน แต่ด้านองค์
ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนยังคงอยู่ 
แต่เนื้อหาได้ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เพื่อให้
สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน” 

2 ผลการศึกษาความต้องการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ อย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน
ของบ้านกุดแคน ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 
 ผลการศึกษาปรากฏรายละเอียดดังตาราง
ที ่ 3, 4และตารางที่ 5ดังนี้ 
ตารางท่ี 3ความต้องการของเด็กและเยาวชน
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านกุดแคน 
  

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความถี่ ร้อยละ ล าดับความ
ต้องการ 

เศรษฐกิจ 30 100 1 
สังคม 26 86.67 3 
การศึกษา 26 86.67 3 
วัฒนธรรม 30 100 1 
การเมืองการปกครอง 28 93.33 2 
เทคโนโลยี 26 86.67 3 
สุขภาพ 28 93.33 2 
ทรัพยากรธรรมชาติ 30 100 1 

 
 จากตารางที่ 3ความต้องการของเด็กและ
เยาวชน จํานวน 30 คน ต้องการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามความต้องการ ลําดับที่ 1 
มี 3 เรื่องคือ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละร้อย ในส่วน
ความต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในลําดับ
ที่ 2 คือ การเมืองการปกครอง และสุขภาพ คิด

เป็นร้อยละ 93.33 และความต้องการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในลําดับที่ 3 คือ สังคม 
การศึกษา และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 86.67 
 ผลการศึกษาตามความต้องการเรียนรู้
เนื้อหาประเภทประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเด็กและ
เยาวชน จํานวน 30 คน ดังตารางที่  4 
ตารางท่ี 4ความต้องการเรียนรู้เนื้อหาประเภทของ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 

ประเภทของ
ประวัติศาสตร์

ท้องถ่ิน 

เนื้อหาประเภท
ประวัติศาสตร์

ท้องถ่ิน 
ความถ่ี 

ร้อย
ละ 

ล าดับ
ความ

ต้องการ
เรียนรู้ 

เศรษฐกิจ การเลี้ยงควาย 
การทํานา 
การปลูกพริก 

30 
28 
28 

100 
93.33 
93.33 

1 
2 
2 

สังคม ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 
ความสัมพันธ์กับเครือ
ญาติ 
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
การผลิต 

26 
28 
28 

86.67 
93.33 
93.33 

3 
2 
2 

การศึกษา เรียนรู้กับครอบครัว 
โรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ 

26 
28 
26 

86.67 
93.33 
86.67 

3 
2 
3 

วัฒนธรรม บุญเบิกบ้าน 
บุญเดือนสาม 
บุญบั้งไฟ 

30 
28 
28 

100 
93.33 
93.33 

1 
2 
2 

การเมืองการ
ปกครอง 

เลือกต้ังผู้แทนราษฎร 
แบ่งคุ้มการปกครอง 

26 
28 

86.67 
93.33 

3 
2 

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต 
โทรทัศน ์

28 
28 
28 

93.33 
93.33 
93.33 

2 
2 
2 

สุขภาพ อสม.ในหมู่บ้าน 
หมอยาพ้ืนบ้าน 
แพทย์แผนปัจจุบัน 

26 
26 
28 

86.67 
86.67 
93.33 

3 
3 
2 

ทรัพยากรธรรมชาติ ห้วยคําพุ 
โคกเต้ง 

30 
28 

100 
93.33 

1 
2 

 
 จากตารางที่ 4ความต้องการของเด็กและ
เยาวชนเรียนรู้ประเภทของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
พบว่าเด็กและเยาวชนต้องการเรียนรู้ เศรฐกิจการ
เลี้ยงควาย ด้านวัฒนธรรมการทําบุญเบิกบ้าน และ

 ผลการศึกษาปรากฏรายละเอียดดังตาราง
ที ่ 3, 4และตารางท่ี 5ดังนี้ 
ตารางท่ี 3ความต้องการของเด็กและเยาวชน
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านกุดแคน 
  

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความถี่ ร้อยละ ล าดับความ
ต้องการ 

เศรษฐกิจ 30 100 1 
สังคม 26 86.67 3 
การศึกษา 26 86.67 3 
วัฒนธรรม 30 100 1 
การเมืองการปกครอง 28 93.33 2 
เทคโนโลยี 26 86.67 3 
สุขภาพ 28 93.33 2 
ทรัพยากรธรรมชาติ 30 100 1 

 
 จากตารางท่ี 3ความต้องการของเด็กและ
เยาวชน จํานวน 30 คน ต้องการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามความต้องการ ลําดับที่ 1 
มี 3 เรื่องคือ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละร้อย ในส่วน
ความต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในลําดับ
ที่ 2 คือ การเมืองการปกครอง และสุขภาพ คิด
เป็นร้อยละ 93.33 และความต้องการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในลําดับที่ 3 คือ สังคม 
การศึกษา และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 86.67 
 ผลการศึกษาตามความต้องการเรียนรู้
เนื้อหาประเภทประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเด็กและ
เยาวชน จํานวน 30 คน ดังตารางที่  4 
ตารางท่ี 4ความต้องการเรียนรู้เนื้อหาประเภทของ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 
 
 
 

ประเภทของ
ประวัติศาสตร์

ท้องถ่ิน 

เนื้อหาประเภท
ประวัติศาสตร์

ท้องถ่ิน 
ความถ่ี 

ร้อย
ละ 

ล าดับ
ความ

ต้องการ
เรียนรู้ 

เศรษฐกิจ การเลี้ยงควาย 
การทํานา 
การปลูกพริก 

30 
28 
28 

100 
93.33 
93.33 

1 
2 
2 

สังคม ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 
ความสัมพันธ์ 
กับเครือญาติ 
ความสัมพันธ์ 
กับกลุ่มการผลิต 

26 
28 
28 

86.67 
93.33 
93.33 

3 
2 
2 

การศึกษา เรียนรู้กับครอบครัว 
โรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ 

26 
28 
26 

86.67 
93.33 
86.67 

3 
2 
3 

วัฒนธรรม บุญเบิกบ้าน 
บุญเดือนสาม 
บุญบั้งไฟ 

30 
28 
28 

100 
93.33 
93.33 

1 
2 
2 

การเมืองการ
ปกครอง 

เลือกต้ังผู้แทนราษฎร 
แบ่งคุ้มการปกครอง 

26 
28 

86.67 
93.33 

3 
2 

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต 
โทรทัศน ์

28 
28 
28 

93.33 
93.33 
93.33 

2 
2 
2 

สุขภาพ อสม.ในหมู่บ้าน 
หมอยาพ้ืนบ้าน 
แพทย์แผนปัจจุบัน 

26 
26 
28 

86.67 
86.67 
93.33 

3 
3 
2 

ทรัพยากรธรรมชาติ ห้วยคําพุ 
โคกเต้ง 

30 
28 

100 
93.33 

1 
2 

 
 จากตารางท่ี 4ความต้องการของเด็กและ
เยาวชนเรียนรู้ประเภทของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
พบว่าเด็กและเยาวชนต้องการเรียนรู้ เศรฐกิจการ
เลี้ยงควาย ด้านวัฒนธรรมการทําบุญเบิกบ้าน และ
ทรัพยากรธรรมชาติการเรียนรู้เรื่องห้วยคําพุ เป็น
ลําดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละร้อย ในส่วนความ
ต้องการลําดับที่ 2 คือการทํานา การปลูกพริก 
ความสัมพันธ์กับเครือญาติ ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
การผลิต โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ บุญเดือนสาม บุญ
บั้ ง ไ ฟ  แบ่ ง คุ้ ม กา รปกครอง  คอม พิว เ ตอร์ 
อินเทอร์เน็ต แพทย์แผนปัจจุบัน และโคกเต้ง คิด
เป็นร้อยละ 93.33 ซึ่งอยู่ในประเภทประวัติศาสตร์
ท้ อ งถิ่ น เ รื่ อ ง  เ ศรษฐกิ จ  สั ง คม  การศึ กษา 
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	 จากตารางที่	4	ความต้องการของเด็กและเยาวชน
เรียนรู ้ประเภทของประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน	 พบว่าเด็ก 
และเยาวชนต้องการเรียนรู ้ เศรฐกิจการเลี้ยงควาย	 
ด้านวฒันธรรมการท�าบญุเบกิบ้าน	และทรพัยากรธรรมชาติ
การเรยีนรู้เรื่องห้วยค�าพุ	เป็นล�าดบัที	่1	คดิเปน็ร้อยละรอ้ย	
ในส่วนความต้องการล�าดบัที	่2	คอืการท�านา	การปลกูพริก	
ความสัมพันธ์กับเครือญาติ	 ความสัมพันธ์กับกลุ่มการผลิต	
โรงเรียน	แหล่งเรียนรู้	บุญเดือนสาม	บุญบั้งไฟ	แบ่งคุ้มการ
ปกครอง	 คอมพิวเตอร์	 อินเทอร์เน็ต	 แพทย์แผนปัจจุบัน	
และโคกเต้ง	 คิดเป็นร้อยละ	 93.33	 ซึ่งอยู ่ในประเภท
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 การศึกษา	
วัฒนธรรม	 การเมืองการปกครอง	 เทคโนโลยี	 และ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 และความต้องการเรียนรู ้เน้ือหา
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินล�าดับที่	 3	 คิดเป็นร้อยละ	 86.67	
ได้แก่	 ความสัมพันธ์กับครอบครัว	 เรียนรู้กับครอบครัว	
แหล่งเรียนรู้	 เลือกตั้งผู้แทนราษฎร	 อสม.ในชุมชน	 และ 
หมอพื้นบ้าน	 ซึ่งอยู่ในประเภทประวัติศาสตร์เรื่อง	 สังคม	
การศึกษา	การเมืองการปกครองและสุขภาพ	
	 ผลการศึกษาวิธีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	
อย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนดังตารางที่	5
ตารางที่  5 เด็กและเยาวชนต้องการวิธีการเรียนรู ้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนรวมโดยองค์กรชุมชน
ของบ้านกุดแคน

 จากตารางท่ี	 5	 ความต้องการวิธีการเรียนรู ้

ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	อย่างมส่ีวนร่วมโดยองค์กรชมุชนของ

บ้านกุดแคนพบว่า	 เด็กและเยาวชนต้องการเรียนรู้ร่วมกับ

องค์กรชุมชนมี	ครอบครัว	วิทยากร	ปราชญ์ชาวบ้าน	และ

ศกึษาแหล่งเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่	คดิเป็นร้อยละร้อย	

วิธีการเรียนรู้ต้องการเรียนรู้ใช้วิธีเรียนแบบประวัติศาสตร์

บอกเล่า	 และการน�าเสนอผลงานคิดเป็นร้อยละร้อย	

ต้องการเรียนรู้แบบโครงงาน	 คิดเป็นร้อยละ	 93.33	 และ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	คิดเป็นร้อยละ	86.67	ส�าหรับการ

วจัิยครัง้น้ีได้ใช้วธิกีารเรยีนรูแ้บบประวตัศิาสตร์บอกเล่าเป็น

แกนหลัก	 และการน�าเสนอผลงานของเด็กและเยาวชน

ประกอบแต่ละเนื้อหาของประเภทประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

	 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่	 2	 เด็กและ

เยาวชนต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วน

ร ่ วมโดยองค ์กรชุมชน	 พบความต ้องการเรี ยนรู ้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประเภทเศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 ซึ่งในแต่ละประเภท

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 เด็กและเยาวชนต้องการเรียนรู้

เศรษฐกิจการเลี้ยงควาย	วัฒนธรรมเรื่องบุญเบิกบ้าน	และ

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตเิรือ่งห้วยค�าพ	ุเพือ่การตรวจ

สอบข้อมลูคณะผู้วจิยัได้จดักลุ่มสนทนา	จากผู้ปกครองเดก็

และเยาวชน	ปราชญ์ชาวบ้านร่วมกบัวทิยากร	และกลุ่มของ

เด็กและเยาวชนพบข้อคิดเห็นร่วมกันคือต้องการให้เรียนรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านกุดแคน	 ได้เรียนรู้ใน

เรื่องหมู่บ้านตนเอง	จากสิ่งดี	ๆ 	หลายเรื่อง	เช่น	เรียนรู้กลุ่ม

อาชีพ	 เรียนรู้ป่าชุมชน	 ล�าห้วย	 ฝ่ายทดน�้า	 และเรื่องบุญ

ประเพณี	 และให้เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างช่วยผู้ปกครอง

ท�างาน	เช่น	ได้ช่วยเลี้ยงวัว	เลี้ยงควาย	เพื่อเด็กเยาวชนจะ

รู ้จักหมู ่บ ้านตนเอง	 รักท้องถิ่น	 และรักบ้านกุดแคน	 

จะได้รักษาสิ่งดี	ๆ	 ไว้	 ให้คงอยู่ในชุมชนตนเองด้วยผลการ

สนทนากลุ่มดังกล่าวพ้องกับความต้องการของเด็กและ

เยาวชนต้องการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่เรือ่งเศรษฐกจิ

ทรัพยากรธรรมชาติการเรียนรู้เรื่องห้วยคําพุ เป็น
ลําดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละร้อย ในส่วนความ
ต้องการลําดับที่ 2 คือการทํานา การปลูกพริก 
ความสัมพันธ์กับเครือญาติ ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
การผลิต โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ บุญเดือนสาม บุญ
บั้ ง ไ ฟ  แบ่ ง คุ้ ม กา รปกครอง  คอม พิว เ ตอร์ 
อินเทอร์เน็ต แพทย์แผนปัจจุบัน และโคกเต้ง คิด
เป็นร้อยละ 93.33 ซึ่งอยู่ในประเภทประวัติศาสตร์
ท้ อ งถิ่ น เ รื่ อ ง  เ ศรษฐกิ จ  สั ง คม  การศึ กษา 
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความต้องการเรียนรู้
เนื้อหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลําดับที่ 3 คิดเป็นร้อย
ละ 86.67 ได้แก่ ความสัมพันธ์กับครอบครัว 
เรี ยนรู้ กับครอบครั ว  แหล่ ง เ รียนรู้  เลื อกตั้ ง
ผู้แทนราษฎร อสม.ในชุมชน   และหมอพ้ืนบ้าน 
ซึ่ งอยู่ ในประเภทประวัติศาสตร์ เรื่ อง  สั งคม 
การศึกษา การเมืองการปกครองและสุขภาพ
  

ผลการศึกษาวิธีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนดังตาราง
ที่ 5 

ตารางที่ 5เด็กและเยาวชนต้องการวิธีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนรวมโดยองค์กร
ชุมชน 

ของบ้านกุดแคน 
 
 
 
 
 
 

 

องค์กรท่ีเด็กและเยาวชน
ต้องการร่วมเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
ความถ่ี ร้อยละ 

ล าดับความต้องการ
เรียนรู้ 

ครอบครัว 30 100 1 
วิทยากร 30 100 1 
ปราชญ์ชุมชน 30 100 1 
แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

30 100 1 

วิธีการเรียนรู้    
วิธีการประวัติศาสตร์บอก
เล่า การสัมภาษณ์ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

30 100 1 

วิธีการโครงงาน 28 93.33 2 
วิธีการกลุ่มร่วมมือ 26 86.67 3 
วิธีการโครงการ 28 93.33 2 
นําเสนอผลงาน 30 100 1 

 
 จากตารางที่ 5ความต้องการวิธีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กร
ชุมชนของบ้านกุดแคนพบว่า เด็กและเยาวชน
ต้องการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรชุมชนมี ครอบครัว 
วิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน และศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละร้อย วิธีการ
เรียนรู้ต้องการเรียนรู้ใช้วิธีเรียนแบบประวัติศาสตร์
บอกเล่า และการนําเสนอผลงานคิดเป็นร้อยละ
ร้อย ต้องการเรียนรู้แบบโครงงาน คิดเป็นร้อยละ 
93.33 และเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ คิดเป็นร้อยละ 
86.67 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการเรียนรู้
แบบประวัติศาสตร์บอกเล่าเป็นแกนหลัก และการ
นําเสนอผลงานของเด็กและเยาวชนประกอบแต่ละ
เนื้อหาของประเภทประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 เด็ก
และเยาวชนต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน พบความต้องการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประเภทเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
ในแต่ละประเภทประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เด็กและ
เยาวชนต้องการเรียนรู้ เศรษฐกิจการเลี้ยงควาย 
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การเลี้ยงควาย	การศึกษาล�าห้วยค�าพุ	และประเพณีท�าบุญ

เบิกบ้านสอดคล้องกับการสนทนากลุ ่มของผู ้ปกครอง	

ปราชญ์ชุมชนร่วมกับวิทยากร

 3. ผลการประเมินการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้อง

ถิ่นอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเสริมสร้างการรับ

รู้คุณค่าตนเองของเด็กและเยาวชน

	 ผลการศึกษาปรากฏรายละเอียดตามตารางที่	6

ตารางท่ี 6 ผลการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่อย่างมส่ีวน

ร่วมโดยองค์กรชุมชนเสริมสร้างการรับรู้คุณค่าตนเองของ

เด็กและเยาวชนโดยเด็กและเยาวชนประเมิน

เด็กและเยาวชนต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเรื่องเศรษฐกิจการเลี้ยงควาย การศึกษาลํา
ห้วยคําพุ และประเพณีทําบุญเบิกบ้านสอดคล้อง
กับการสนทนากลุ่มของผู้ปกครอง ปราชญ์ชุมชน
ร่วมกับวิทยากร 

3 ผลการประเ มินการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กร
ชุมชนเสริมสร้างการรับรู้คุณค่าตนเองของเด็ก
และเยาวชน 

ผลการศึกษาปรากฏรายละเอียดตาม
ตารางที่ 6 
ตารางที่ 6ผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเสริมสร้างการ
รับรู้คุณค่าตนเองของเด็กและเยาวชนโดยเด็กและ
เยาวชนประเมิน 

 

รายการประเมิน x   S.D. 

กา
รแ

ปร
ผล

กา
รรั

บร
ู้คุณ

ค่า
ตน

เอ
ง 

1. การใฝ่รู้ใฝ่เรียน    
1.1 เด็กและเยาวชนมีความกระตือรือร้นเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชาวบ้านกุดแคน 

3.47 1.43 
ปาน
กลาง 

1.2 เด็กและเยาวชนถามความรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินจากปราชญ์ชาวบ้าน 

3.57 1.45 
มาก 

1.3 เด็กและเยาวชนจดบันทึกข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน 

4.33 0.84 
มาก 

1.4 เด็กและเยาวชนนําเสนอผลงานประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินร่วมกัน 

3.33 1.52 
ปาน
กลาง 

1.5 เด็กและเยาวชนเข้าร่วมการทํากิจกรรมของ
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

4.47 0.82 
มาก 

1.6 เด็กและเยาวชนชอบเรียนประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน 

3.37 1.52 
ปาน
กลาง 

รวม 22.54 7.58  
เฉลี่ย 3.8 1.26 มาก 

2. ความรับผิดชอบ    
2.1 เด็กและเยาวชนกับผู้ปกครองเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคนร่วมกัน 

4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

2.2 เด็กและเยาวชนกับผู้ปกครองเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคนตามความ

4.50 0.78 มาก 

รายการประเมิน x   S.D. 

กา
รแ

ปร
ผล

กา
รรั

บร
ู้คุณ

ค่า
ตน

เอ
ง 

สนใจตนเอง 
2.3 เด็กและเยาวชนนําเสนอผลงานประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน 

4.53 0.51 
มาก
ที่สุด 

2.4 เด็กและเยาวชนร่วมกลุ่มกับเพื่อนทําโครงงาน
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน 

3.83 1.23 มาก 

2.5 เด็กและเยาวชนวาดภาพประกอบเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน 

4.50 0.82 มาก 

รวม 22.19 3.72  
เฉลี่ย 4.4 0.744 มาก 

3. การมีเหตุผล    
3.1 เด็กและเยาวชนแก้ไขปัญหาการเรียนรู้เรื่อง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคนร่วมกัน 

3.73 1.53 มาก 

3.2 เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจตนเองในการ
นําเสนอผลงานประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

3.87 1.46 มาก 

3.3 เด็กและเยาวชนแสดงความคิดเห็นในการ
เรียนประวัติศาสตร์ถ่ินของบ้านกุดแคน 

3.83 1.58 มาก 

3.4 เด็กและเยาวชนเข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน
จากผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้านและวิทยากร 

4.13 1.14 มาก 

3.5 เด็กและเยาวชนฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน โดยผู้ปกครอง ปราชญ์
ชาวบ้าน และวิทยากร 

4.07 1.14 มาก 

3.6 เด็กและเยาวชนชื่นชอบผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้บอก
เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุด
แคน 

4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

3.7 เด็กและเยาวชนมีความสุขที่ได้ทํางานร่วมกัน
กับเพื่อนๆ ในเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

3.67 1.54 มาก 

รวม 28.13 8.77  
เฉลี่ย 4.02 1.25 มาก 

4. สังคม    
4.1 เด็กและเยาวชนทํางานประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
ร่วมกับเพื่อน 

3.33 1.52 
ปาน
กลาง 

4.2 เด็กและเยาวชนทําโครงงานศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินบ้านกุดแคน 

4.17 0.91 มาก 

4.3 เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน กับวิทยากร และปราชญ์
ชาวบ้านร่วมกัน 

4.50 0.78 มาก 

4.4 เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินกับเพื่อนๆ 

4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.5 เด็กและเยาวชนช่วยเหลือกันและกันในกลุ่ม
ตนเองและช่วยเหลือกลุ่มอ่ืนๆ ในการทําโครงการ
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

4.00 1.17 มาก 

4.6 เด็กและเยาวชนมีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนๆที่
ร่วมโครงการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

3.50 1.59 มาก 

4.7 เด็กและเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
ทําความเข้าใจโดยการสนทนาตอบคําถามกับ

3.37 1.52 
ปาน
กลาง 

เด็กและเยาวชนต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเรื่องเศรษฐกิจการเล้ียงควาย การศึกษาลํา
ห้วยคําพุ และประเพณีทําบุญเบิกบ้านสอดคล้อง
กับการสนทนากลุ่มของผู้ปกครอง ปราชญ์ชุมชน
ร่วมกับวิทยากร 

3 ผลการประเ มินการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กร
ชุมชนเสริมสร้างการรับรู้คุณค่าตนเองของเด็ก
และเยาวชน 

ผลการศึกษาปรากฏรายละเอียดตาม
ตารางที่ 6 
ตารางที่ 6ผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเสริมสร้างการ
รับรู้คุณค่าตนเองของเด็กและเยาวชนโดยเด็กและ
เยาวชนประเมิน 

 

รายการประเมิน x   S.D. 

กา
รแ

ปร
ผล

กา
รรับ

รู้คุ
ณค่

า
ตน

เอง
 

1. การใฝ่รู้ใฝ่เรียน    
1.1 เด็กและเยาวชนมีความกระตือรือร้นเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชาวบ้านกุดแคน 

3.47 1.43 
ปาน
กลาง 

1.2 เด็กและเยาวชนถามความรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินจากปราชญ์ชาวบ้าน 

3.57 1.45 
มาก 

1.3 เด็กและเยาวชนจดบันทึกข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน 

4.33 0.84 
มาก 

1.4 เด็กและเยาวชนนําเสนอผลงานประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินร่วมกัน 

3.33 1.52 
ปาน
กลาง 

1.5 เด็กและเยาวชนเข้าร่วมการทํากิจกรรมของ
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

4.47 0.82 
มาก 

1.6 เด็กและเยาวชนชอบเรียนประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน 

3.37 1.52 
ปาน
กลาง 

รวม 22.54 7.58  
เฉลี่ย 3.8 1.26 มาก 

2. ความรับผิดชอบ    
2.1 เด็กและเยาวชนกับผู้ปกครองเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคนร่วมกัน 

4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

2.2 เด็กและเยาวชนกับผู้ปกครองเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคนตามความ

4.50 0.78 มาก 

รายการประเมิน x   S.D. 

กา
รแ

ปร
ผล

กา
รรับ

รู้คุ
ณค่

า
ตน

เอง
 

สนใจตนเอง 
2.3 เด็กและเยาวชนนําเสนอผลงานประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน 

4.53 0.51 
มาก
ที่สุด 

2.4 เด็กและเยาวชนร่วมกลุ่มกับเพื่อนทําโครงงาน
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน 

3.83 1.23 มาก 

2.5 เด็กและเยาวชนวาดภาพประกอบเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน 

4.50 0.82 มาก 

รวม 22.19 3.72  
เฉลี่ย 4.4 0.744 มาก 

3. การมีเหตุผล    
3.1 เด็กและเยาวชนแก้ไขปัญหาการเรียนรู้เรื่อง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคนร่วมกัน 

3.73 1.53 มาก 

3.2 เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจตนเองในการ
นําเสนอผลงานประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

3.87 1.46 มาก 

3.3 เด็กและเยาวชนแสดงความคิดเห็นในการ
เรียนประวัติศาสตร์ถ่ินของบ้านกุดแคน 

3.83 1.58 มาก 

3.4 เด็กและเยาวชนเข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน
จากผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้านและวิทยากร 

4.13 1.14 มาก 

3.5 เด็กและเยาวชนฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของบ้านกุดแคน โดยผู้ปกครอง ปราชญ์
ชาวบ้าน และวิทยากร 

4.07 1.14 มาก 

3.6 เด็กและเยาวชนชื่นชอบผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้บอก
เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของบ้านกุด
แคน 

4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

3.7 เด็กและเยาวชนมีความสุขที่ได้ทํางานร่วมกัน
กับเพื่อนๆ ในเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

3.67 1.54 มาก 

รวม 28.13 8.77  
เฉลี่ย 4.02 1.25 มาก 

4. สังคม    
4.1 เด็กและเยาวชนทํางานประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
ร่วมกับเพื่อน 

3.33 1.52 
ปาน
กลาง 

4.2 เด็กและเยาวชนทําโครงงานศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินบ้านกุดแคน 

4.17 0.91 มาก 

4.3 เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน กับวิทยากร และปราชญ์
ชาวบ้านร่วมกัน 

4.50 0.78 มาก 

4.4 เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินกับเพื่อนๆ 

4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.5 เด็กและเยาวชนช่วยเหลือกันและกันในกลุ่ม
ตนเองและช่วยเหลือกลุ่มอ่ืนๆ ในการทําโครงการ
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

4.00 1.17 มาก 

4.6 เด็กและเยาวชนมีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนๆที่
ร่วมโครงการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

3.50 1.59 มาก 

4.7 เด็กและเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
ทําความเข้าใจโดยการสนทนาตอบคําถามกับ

3.37 1.52 
ปาน
กลาง 
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	 จากตารางที	่6	พบว่าการรบัรูค้ณุค่าตนเองของเดก็

และเยาวชนจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่างมี 

ส่วนร่วม	โดยองค์กรชมุชน	การรบัรูค้ณุค่าตนเองท้ัง	4	ด้าน

คือ	 การใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 การมีเหตุผล	 ความรับผิดชอบ	 และ

สังคม	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(x̄=	4.04)	(S.D	=	1.85)	

 4. ผลการถอดบทเรียนการเรียนรู้ระวัติศาสตร์

ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง

เด็กและเยาวชนรับรู้คุณค่าของตนเอง

	 	 การถอดบทเรียนการเรียนรู้ในเรื่องนี้ค้นพบ

องค์กรชมุชนทีเ่ข้ามาสนบัสนนุการเรยีนรูท้ีม่อียูภ่ายในและ

ภายนอกชุมชนเป็นไปตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของ

นรินทร์ชัย		พิพัฒนพงศา	(2546	:	6)	ระบุไว้ว่าการมีส่วน

ร่วมคือการร่วมวางแผน	 ร่วมปฏิบัติ	 ร่วมรับผลประโยชน์

และร่วมชื่นชมผลงาน	ซึ่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

มีการเรียนรู้เกิดขึ้นตามแนวความคิดการมีส่วนร่วมโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน	มีขั้นตอนดังนี้

	 	 4.1	 การวางแผนองค์กรชุมชนในหมู่บ้านคือ	 

เดก็เยาวชน	ผูป้กครอง	ปราชญ์ชาวบ้านได้ร่วมกับคณะวจิยั

ร่วมกันวางแผนโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ	 

ได้ด�าเนินการประชุมช้ีแจงโครงการการด�าเนินงานและให้

ชุมชนบ้านกุดแคนเข้าร่วมโครงการ	 ได้สมาชิกเด็กและ

เยาวชน	30	คน	ได้ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน	จ�านวน	

30	คน	ปราชญ์ชาวบ้าน	จ�านวน	3	คน	 เข้าร่วมโครงการ

ด้วยความสมัครใจ	 เพื่อให้โครงการท�างานได้ประสบผล

ส�าเร็จ

	 	 4.2	 การจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างคณะ 

ผู้ร่วมวิจัยกับเด็กเยาวชน	 ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน	

ปราชญ์ชาวบ้าน	วทิยากรจากคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	ได้ร่วมกนัค้นหาความต้องการเดก็และ

เยาวชนต้องการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ทีย่งัคงมอียูใ่น

ชุมชนเรื่องใดบ้าง	 โดยการใช้แบบส�ารวจองค์ความรู้และ

ความต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่ใน

ชุมชนบ้านกุดแคน	พบว่าขั้นตอนการจัดการความรู้ได้องค์

ความรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ชมุชนบ้านกุดแคน	8	ประเภท	

ทั้งในอดีตและปัจจุบันคือ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	

สุขภาพ	 การศึกษา	 เทคโนโลยี	 การเมืองการปกครอง	 

และทรัพยากรธรรมชาติ	 และได้ความต้องการของเด็ก 

และเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 3	 เร่ืองคือ	

เศรษฐกจิการเลีย้งควาย	วฒันธรรมเรือ่งการท�าบญุเบกิบ้าน	

และทรัพยากรธรรมชาติเรื่องห้วยค�าพุ	 ในขั้นตอนการ

จัดการความรู้ร่วมกันมีองค์กรที่เข้าร่วมสนับสนุนที่มาจาก

ภายในชุมชนคือครอบครัวของเด็กและเยาวชนโดยผู้

ปกครองได้เข้ามาร่วมด�าเนินงานดูแลเด็กและเยาวชนใน

การเข้าร่วมท�ากิจกรรม	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 วิทยากรเข้ามา

ร่วมถ่ายทอดความรู้	 ค้นหาความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

บ้านกุดแคนร่วมกันโดยการสนทนากลุ่ม	 เพ่ือให้ได้องค์

ความรู ้ ประวัติ ศาสตร ์ท ้ องถิ่ นและวิ ธี การ เรียนรู ้

ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่เป็นไปตามความต้องการของเดก็และ

เยาวชนคือ	 เรียนรู้โดยวิธีประวัติศาสตร์บอกเล่าคือใช้วิธี

เรียนรู ้แบบตนเอง	 เรียนรู ้ร ่วมกับผู ้ปกครองเรียนรู ้กับ

ปราชญ์ชาวบ้าน	 วิทยากร	 ใช้การสัมภาษณ์	 ตอบค�าถาม	 

ซกัถาม	และการเรยีนรูโ้ดยการน�าเสนอผลงานโครงงานและ

โครงการของกลุม่และของตนเอง	โดยไม่มีการแข่งขนัล�าดบั

ที่และประเมินผลการสอบได้หรือสอบตก	 แต่จะดูผลการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นท�าให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์	 การรับรู้คุณค่าของตัวเองของเด็กและเยาวชน	 

4	ด้านคือ	การใฝ่รู้ใฝ่เรียน	ความรับผิดชอบ	การมีเหตุผล	

รายการประเมิน x   S.D. 

กา
รแ

ปร
ผล

กา
รรั

บร
ู้คุณ

ค่า
ตน

เอ
ง 

วิทยากรและกับเพื่อนๆ 
4.8 เด็กและเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
มีความภูมิใจในท้องถ่ินตนเอง 

3.73 1.41 มาก 

รวม 31.43 9.28  
เฉลี่ย 3.92 1.16 มาก 

เฉลี่ยท้ัง 4 ด้าน 4.04 1.85 มาก 

 
จากตารางที่ 6พบว่าการรับรู้คุณค่าตนเอง

ของเด็กและเยาวชนจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นย่างมีส่วนร่วม โดยองค์กรชุมชน การรับรู้
คุณค่าตนเองทั้ง 4 ด้านคือ การใฝุรู้ใฝุเรียน การมี
เหตุผล ความรับผิดชอบ และสังคม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.04) (S.D = 1.85)  
 

4 ผลการถอดบทเรียนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กร
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชนรับรู้คุณค่า
ของตนเอง 

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ ในเรื่องนี้
ค้นพบองค์กรชุมชนที่เข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีอยู่ภายในและภายนอกชุมชนเป็นไปตามแนวคิด
การมีส่วนร่วมของนรินทร์ชัย  พิพัฒนพงศา (2546 
: 6) ระบุไว้ว่าการมีส่วนร่วมคือการร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมชื่นชม
ผลงาน ซึ่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีการ
เรียนรู้เกิดขึ้นตามแนวความคิดการมีส่วนร่วมโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน มีขั้นตอนดังนี้ 

4.1 การวางแผนองค์กรชุมชนในหมู่บ้าน
คือ เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้านได้
ร่วมกับคณะวิจัยร่วมกันวางแผนโครงการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ได้ดําเนินการประชุม

ชี้แจงโครงการการดําเนินงานและให้ชุมชนบ้านกุด
แคนเข้าร่วมโครงการ ได้สมาชิกเด็กและเยาวชน 
30 คน ได้ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน จํานวน 
30 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 3 คน เข้าร่วม
โครงการด้วยความสมัครใจ เพ่ือให้โครงการทํางาน
ได้ประสบผลสําเร็จ 

4.2 การจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างคณะ
ผู้ร่วมวิจัยกับเด็กเยาวชน ผู้ปกครองของเด็กและ
เยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรจากคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้
ร่วมกันค้นหาความต้องการเด็กและเยาวชน
ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่ใน
ชุมชนเรื่องใดบ้าง โดยการใช้แบบสํารวจองค์
ความรู้และความต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่ในชุมชนบ้านกุดแคน พบว่า
ขั้ น ต อน ก า ร จั ด ก า ร ค ว าม รู้ ไ ด้ อ ง ค์ ค ว า ม รู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้านกุดแคน 8 
ประเภท ทั้ งในอดีตและปัจจุบันคือ เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ การศึกษา เทคโนโลยี 
การเมืองการปกครอง และทรัพยากรธรรมชาติ 
และได้ความต้องการของเด็กและเยาวชนเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3 เรื่องคือ เศรษฐกิจการ
เลี้ยงควาย วัฒนธรรมเรื่องการทําบุญเบิกบ้าน และ
ทรัพยากรธรรมชาติเรื่องห้วยคําพุ ในขั้นตอนการ
จัดการความรู้ร่วมกันมีองค์กรที่เข้าร่วมสนับสนุน
ที่มาจากภายในชุมชนคือครอบครัวของเด็กและ
เยาวชนโดยผู้ปกครองได้เข้ามาร่วมดําเนินงานดูแล
เด็กและเยาวชนในการเข้าร่วมทํากิจกรรม ปราชญ์
ชาวบ้าน วิทยากรเข้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้ 
ค้นหาความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านกุดแคน
ร่วมกันโดยการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ วิ ธี ก า ร เ รี ย น รู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของ
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และด้านสังคม

	 	 4.3	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในขั้นตอนนี้

ผู้เข้าร่วมโครงการ	 คณะผู้วิจัย	 สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ

ประกอบด้วย	 เด็กเยาวชน	 ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน	

ปราชญ์ชุมชน	และวิทยากร	ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามความต้องการของเด็กและ

เยาวชนโดยการเรียนรู้กับพ่อ-แม่	 ผู้ปกครอง	 เรียนรู้ด้วย

ตนเอง	 เรียนรู ้จากปราชญ์ชุมชนและจากวิทยากร	 

ในกจิกรรมการเรยีนรูเ้มือ่ความรูแ้ต่ละเรือ่งตามกจิกรรมดงั

กล่าวมาเดก็และเยาวชนร่วมกบัคณะผูว้จิยัได้สรปุเป็นองค์

ความรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่	3	เรือ่งคอื	การเลีย้งควาย	การ

ท�าบุญเบิกบ้าน	และเรื่องห้วยค�าพุ

	 	 4.4	 การชื่นชมผลงานร่วมกัน	 ส�าหรับขั้นตอน

ขององค ์กรชุมชนที่ ร ่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์ท ้องถิ่นให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน	 

โดยคณะผูวิ้จัย	ผูป้กครองเดก็และเยาวชน	ปราชญ์ชาวบ้าน	

และวิทยากรได ้ให ้ เด็กและเยาวชนน�าเสนอผลงาน 

ของตนเองเป็นรายบุคคลและกลุ่ม	 ตามความพอใจจะจัด

ท�าผลงาน	 ผลงานที่พบมี	 (1)	 แผ ่นพับความรู ้ เร่ือง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 3	 เรื่อง	 การเลี้ยงควาย	 ห้วยค�าพุ	 

บญุเบกิบ้าน	(2)	การจดัท�าโครงงาน,	การเขยีนบรรยายภาพ	

และการเขียนเรียงความ	เมื่อน�าผลงานมาน�าเสนอ	คณะผู้

ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ชื่นชม

ผลงานร่วมกัน	 โดยจัดป้ายนิเทศ	 เผยแพร่ผลงานให้กับ

ชุมชนบ้านกุดแคนได้เรียนรู้ไว้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้าน

หลังเรียนปูท่วดครูสงิห์		ฤทธเิดช	และได้ร่วมกนัจัดมมุเรียน

รู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินที่เป็นเรื่องราวของชุมชนบ้านกุด

แคน	เช่น	มมุการจกัสาน	มมุเครือ่งมือจบัสตัว์	มมุเครือ่งมอื

การทอผ้า	การท�านา	เป็นต้น	เป็นกจิกรรมต่อยอดทีเ่กดิจาก

กจิกรรมของโครงการเรือ่งห้วยค�าพไุด้จบัปลาพบเครือ่งมอื

จบัปลาหลายชนดิ	เรือ่งการเลีย้งควายมเีครือ่งมอืการท�านา	

ได้จัดวางไว้ให้ชุมชนได้เรียนรู ้ร่วมกัน	 เกิดความชื่นชม 

ร่วมกัน	 มีความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนบ้านกุด

แคนได้ผลงานของเดก็และเยาวชนเสรมิสร้างการเรยีนรูใ้น

ระบบโรงเรยีนให้เดก็และเยาวชนรกัการเขียน	การอ่าน	ร่วม

กันท�างาน	เกิดความภูมิใจรักในท้องถิ่นตนเอง	

	 	 4.5	 การสรุปบทเรียนร่วมกัน	 พบว่า	 (1)	 

การประเมนิการรบัรูคุ้ณค่าตนเองของเดก็และเยาวชนการ

ท�ากิจกรรมสรุปบทเรียนร่วมกันหลังจากเด็กและเยาวชน

ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วได้ประเมินผลในด้าน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์	การรับรู้คุณค่าตนเอง	4	ด้านคือ	

การใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 ความรับผิดชอบ	 การมีเหตุผล	 และด้าน

สงัคม	ทัง้	4	ด้านเป็นไปตามความต้องการของชมุชนคือเดก็

เยาวชน	ผู้ปกครอง	ปราชญ์ชาวบ้านมีความคิดเห็นร่วมกัน	

โดยใช้เนื้อหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นเคร่ืองมือปรับ

พฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามที่สังคมยอมรับในอนาคตเด็กและเยาวชนจะเป็น

ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของสังคม	 (2)	 ปัจจัยความส�าเร็จ 

ของโครงการปัจจัยความส�าเร็จของโครงการเกิดจากการ

ท�างานแบบมีส่วนร่วมกันแบบ	 8	 ร่วม	 คือ	 ร่วมคิด	 ร่วม

วางแผน	ร่วมปฏิบัติ	ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร่วมปรับแก้ไข

ผลงาน	 ร่วมชื่นชม	 ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน	 และร่วม

ประเมินโครงการ	 โดยกิจกรรมการมีส่วนร่วมได้ใช้ชุมชน

เป็นฐานตามแนวคิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ปาริชาติ	 วลัย

เสถยีร	(2542	:	1-5)	ได้ให้ขอบเขตการศกึษาประวตัศิาสตร์

ท้องถ่ิน	 3	 ระดับคือ	 การเรียนรู ้ประวัติศาสตร์เมือง	

ประวัติศาสตร์ชุมชน	 และประวัติศาสตร์เครือข่ายท้องถิ่น	

ส�าหรบัการศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้การเรยีนรู้ประวัตศิาสตร์ระดบั

ชุมชนที่เป็นหมู่บ้าน	เป็นหน่วยการเรียนรู้	คือบ้านกุดแคน

และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามนิยามศัพท์เฉพาะ	ของ	ธิดา	

สาระยา	(2539	:	10-11)	และสิริวรรณ		ศรีพหล	(2552	:	

70-71)	 ได้ชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือการเรียนรู้

เรือ่งราวในอดตีของบรรพบรุษุเพือ่ใช้อดตีน�ามาใช้ประโยชน์

กับการด�ารงชีวิตในปัจจุบัน	พัฒนาสังคม	เศรษฐกิจ	สังคม	

การเมอืงการปกครอง	สขุภาพ	และทรพัยากรธรรมชาต	ิดงั

กรณศีกึษาการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่อย่างมส่ีวนร่วม

โดยองค์กรชุมชน	เพื่อเสริมสร้างการรับรู้คุณค่าของตนเอง	

เป็นเรือ่งประวัตศิาสตรท์้องถิน่ของชุมชนบ้านกดุแคน	เมื่อ
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ได้เรียนรู้แล้วได้องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน	 3	 เรื่อง	

บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 ได้เผยแพร่ไปสู่เด็กและ

เยาวชนรุ่นต่อไป	 และเผยแพร่ไปสู่ชุมชนอื่น	 ๆ	 ในโอกาส 

ต่อไป	(3)	อุปสรรคและปัญหาการด�าเนินโครงการฯในการ

ด�าเนินโครงการ	พบว่าในส่วนกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ

สมัภาษณผ์ู้เฒา่ผู้แกใ่นชุมชนตอ้งใช้เวลาการเรยีนรูใ้นตอน

กลางคนืตามครวัเรอืนของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่	เพราะผูเ้ฒ่าผูแ้ก่บาง

คนได้ท�างานเลี้ยงดูหลาน	 ๆ	 แทนลูกสาว	 ลูกชาย	 ที่ไป

ท�างานรับจ้างในโรงงานของจังหวัดมหาสารคาม	 วิธีแก้ไข

ปัญหาต้องให้เด็กและเยาวชนได้ไปเรียนรู้ในเวลาว่างของ 

ผู้เฒ่าผู้แก่จะมีเวลาตอนเย็น	 ตอนกลางคืน	 จะได้ความรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

	 คณะผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามล�าดับดังนี้

	 	 1.	ผลการส�ารวจองค์ความรูป้ระวัตศิาสตร์ท้อง

ถิ่นของชุมชนบ้านกุดแคนในอดีตและในปัจจุบัน	 พบองค์

ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินท่ีแบ่งมิติเวลาตามข้อคิดเห็น

ของคนภายในชมุชนบ้านกดุแคน	ได้เล่าถงึการเปลีย่นแปลง

ของชุมชนจากการพัฒนาของรัฐในปี	 พ.ศ.	 2516	 ชุมชน

บ้านกุดแคนมถีนน	ประปา	ไฟฟ้าใช้ในหมูบ้่าน	ตรงกบัสมยั

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ	 	 ปราโมช	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 

ที่มีนโยบายพัฒนาท้องถิ่นให้มีโครงสร้างพื้นฐาน	 โดยการ

ใช้แรงงานในชุมชน	 ท�าให้ผลการพัฒนาเกิดข้ึนกับชุมชน

บ้านกุดแคนได้มีการจ้างแรงงานท�าถนน	 สร้างประปา

หมู่บ้าน	(สากล		ใบบ้ง	.	2557	:	สัมภาษณ์)	ได้ให้ข้อคิดเห็น

เพิ่มเติมว่าบ้านกุดแคนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2490	 

เวลาเดินทางไปหมู่บ้านต่าง	 ๆ	 ต้องเดินด้วยเท้าและใช้

พาหนะเกวียนขนสินค้า	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2516	 บ้านกุดแคน	 

มีถนนหินลูกรังเกิดขึ้น	 ชาวบ้านใช้รถจักรยานเดินทาง	 

สบืเนือ่งจากค�าบอกเล่าของผูส้งูอายดุงักล่าวมา	ท�าให้คณะ

ผู้วิจัยได้แบ่งมิติเวลาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในอดีตตั้งแต	่

พ.ศ.	2490	–	พ.ศ.	2516	และประวัติศาสตร์ปัจจุบันตั้งแต่	

พ.ศ.	 2517	 –	 พ.ศ.	 2560พ้องกับแนวคิดการศึกษา

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของธิดา		สาระยา	(2539	:	10-11)	

และ	ศิริวรรณ		ศรีพหล	(2552	:	70-71)	ได้สรุปการศึกษา

ประวัติศาสตร์คือ	 การศึกษาข้อเท็จจริงของอดีตมนุษย์	 

เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของมนุษย์		วิวัฒนาการของสังคมรวม

ทั้งความส�าเร็จของมนุษย์	 และข้อผิดพลาดของมนุษย์	 

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสังคมในปัจจุบัน	

เช่นกรณีศึกษาชุมชนบ้านกุดแคน	 พบเน้ือหาองค์ความรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้าน	

พ.ศ.	2490	–	พ.ศ.	2560มปีระวตัศิาสตร์ท้องถิน่	8	ประเภท

คือ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 การเมืองการปกครอง	

สุขภาพ	เทคโนโลยี	การศึกษา	และทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 ด้วยองค์ความรู้ประวัติศาสตร์	 8	 ประเภทดัง

กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของนิธิ	 	เอียวศรีวงศ์	

และอาคม		พฒัยิะ	(2525	:	24-26)	และปารชิาต	ิวลยัเสถยีร	

(2542	 :	 1-5)	 ได้กล่าวถึงความส�าคัญของการศึกษา

ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ไว้ว่าการเรียนรูป้ระวตัศิาสตร์คือการ

เรียนรู้ในอดีต	เพื่อเข้าใจปัจจุบันรวมทั้งเรื่องที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต	 และขอบเขตของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	

มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองและประวัติศาสตร์

ชุมชน	 โดยเฉพาะการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนจะศึกษา

วิถีชีวิตของชาวบ้านในด้านการประกอบอาชีพ	 ประเพณี	

วฒันธรรม	ความเชือ่	สงัคม	ครอบครวั	เศรษฐกจิ	เครอืญาติ	

เพื่อการค้นหาความจริงของชุมชนตนเองในมิติต่าง	 ๆ	 

การศึกษาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงมีหน่วยการ

ศึกษาในระดับทางกายภาพและสังคม	 ให้เห็นพัฒนาการ

ของขอบเขตการศึกษาในระดับท้องถิ่นและเมือง	 ซึ่งองค์

ความรู ้ประวัติศาสตร์ท ้องถิ่นไม ่หยุดน่ิงตายตัวและ

เปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั	แตผู่้ศกึษาควรส�านกึอยู่ตลอด

เวลาว่าเรือ่งของประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	เศรษฐกจิ	การเมอืง	

สังคม	และวฒันธรรมเช่ือมโยงกบัผู้คนตัง้แต่อดีตถงึปัจจบุนั

	 	 2.	 ผลการศึกษาความต้องการของเด็กและ

เยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมโดย

องค์กรชุมชนของบ้านกุดแคนพบว่า	 เด็กและเยาวชน

ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง	 เศรษฐกิจการ
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เลี้ ยงควาย	 วัฒนธรรมเรื่ องท�า บุญเบิกบ ้าน	 และ

ทรัพยากรธรรมชาตห้ิวยค�าพ	ุมคีวามต้องการเรยีนรูค้ดิเป็น

ร้อยละร้อย	และต้องการเรยีนรูส้งัคม	การเมอืงการปกครอง	

สุขภาพ	เทคโนโลยีร้อยละ	93.33	ได้สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก

และเยาวชนได้ใช้เวลาว่างเข้าร่วมกลุ่มกันท�ากิจกรรมดี	 ๆ	 

ร่วมกับโครงการวิจัยครั้งนี้	เพื่อเรียนรู้เรื่องในชุมชนตนเอง	

เพื่อลดการใช้เวลาว่างดูโทรทัศน์	 พูดสื่อสารโทรศัพท	์ 

อยู่กับการดูคอมพิวเตอร์	 พ้องกับแนวคิดเรื่องพื้นที่ของ	 

จุฬากรณ์		มาเสถียรวงศ์	(2550	:	5-19)	เป็นแนวคิดเกี่ยว

กบัการพัฒนาเดก็และเยาวชนให้ห่างไกลสิง่เสพตดิ	ซึง่พืน้ที่

ดีสร้างสรรค์ในครั้งน้ีคือ	 พื้นท่ีเอากิจกรรมเป็นตัวตั้ง	 

โดยเด็กและเยาวชนต ้องการ เรี ยนรู ้ อ งค ์ความรู ้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในเนื้อหาเศรษฐกิจ	 การเลี้ยงควาย	

วัฒนธรรมท�าบุญเบิกบ้าน	 และทรัพยากรธรรมชาติเรื่อง

ห้วยค�าพุ	สบืเนือ่งจากความรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ดงักล่าว

มาเด็กและเยาวชนได้เข ้าร ่วมในกิจกรรมการท�าบุญ

ประเพณ	ีและได้พบเหน็ชาวบ้านกดุแคนไปหาปลา	หาหน่อ

ไม้ในบริเวณล�าห้วยค�าพุ	 แต่ไม่เคยได้ค้นหาว่าห้วยค�าพ ุ

มีพัฒนาเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อชีวิตคนบ้านกุดแคน 

แบบใด	เป็นเหตุผลทีเ่ดก็และเยาวชนต้องการศกึษา	เพือ่ใช้

ประโยชน์กบัตนเองและเล่าเรือ่งราวในหมูบ้่านตนเองให้คน

อื่นได้รับรู้ถึงชุมชนตนเอง

	 	 นอกจากนี้เด็กและเยาวชนต้องการเรียนรู ้

ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	โดยมอีงค์กรสนบัสนนุคอื	ครอบครวั	

ปราชญ์ชาวบ้าน	 วิทยากร	 ช่วยเพ่ิมเติมความรู้	 และเด็ก

เยาวชนต้องการศกึษาประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ตามแหล่งเรยีน

รู ้ที่ มี ในชุมชนบ ้านกุดแคน	 โดยใช ้ วิ ธี เรียนรู ้ แบบ

ประวัติศาสตร์บอกเล่าคือ	สอบถาม	สัมภาษณ์กับปราชญ์

ชาวบ้านที่เป็นผู้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนบ้าน

กุดแคน	 มีความต้องการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละร้อย	 และ

ต้องการเรียนรู้แบบโครงงาน	 โครงการ	 คิดเป็นร้อยละ	

93.33	 การเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของเด็กและ

เยาวชน	 เช่น	 เก่ียวกับแนวคิดการสอนประวัติศาสตร์ท้อง

ถิ่นใช้วิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่าของ		(Mehaff	Sitton	

and	 Davis,	 1979)	 โดยวิธีการมีสื่อบุคคล	 มีการเตรียม

อุปกรณ์	การรู้จักการบันทึก	การเลือกบุคคลให้ข้อมูล	การ

เลือกหัวข้อให้ศึกษา	 การจัดแสดงผลงาน	 ซึ่งวิธีการสอน

แบบประวัติศาสตร์บอกเล่าท�าให้เด็กและเยาวชนได้

สมัภาษณ์บุคคลผูรู้จ้ะไม่ท�าให้เบือ่หน่าย	มคีวามใกล้ชดิกบั

ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน	 ผู้ให้ข้อมูลมีความสุขที่ได้เล่าเรื่องราว

ในอดีตให้เด็กและเยาวชนได้ฟัง	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ	

และเป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชนอยากรู ้รู ้จริง	 ๆ	 และ 

การเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ของเดก็และเยาวชนได้น�า

เสนอผลงานโดยการเขียนบรรยายภาพ	 การพูดเล่าเร่ือง	

การเขียนเรียงความ	 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใจ

วัฒนธรรมพ้องกับผลการศึกษาของวิสุทธ์	 	 เหล็กสมบูรณ์	

(2549-2550	:	132-133)	และกฤษธราดล	ชาตนินัท์	(2549-

2550	:	163-164)	เรื่องโครงการหนังสือท�ามือสื่อเยาวชน

สัมพันธ์	 กลุ่มชาติพันธ์สัมพันธ์	 อ�าเภอปางมะผ้า	 จังหวัด

แม่ฮ่องสอน	 โดยเด็กและเยาวชนได้มองเห็นคุณค่าความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีได้ท�าส่ือหนังสือท�ามือ

เป็นนวัตกรรมทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเกิดความรัก

ความเข้าใจชมุชนตนเอง	เช่นเดยีวกบัเดก็และเยาวชนบ้าน

กุดแคนที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมบุญเบิกบ้าน	 แล้วน�า

เสนอเขียนเป็นผลงานตนเอง	ถือเป็นสื่อประเภทเอกสารที่

ได้ท�าด้วยมือตนเอง

	 	 3.	การประเมนิผลการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้อง

ถิน่อย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชมุชนเสริมสร้างการรบัรูค้ณุ

ค่าตนเองของเด็กและเยาวชน	 พบว่าหลังจากเด็กและ

เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั้ง	 3	 เรื่อง	 คือ	 

การเลี้ยงควาย	การท�าบุญเบิกบ้าน	และล�าห้วยค�าพุ	ส่งผล

ต่อคุณลักษณะการรับรู้ตนเองของเด็กและเยาวชน	4	ด้าน	

คอื	การใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน	การมเีหตผุล	ความรบัผดิชอบ	และด้าน

สงัคม	ซึง่การประเมนิผลการรบัรูค้ณุค่าตนเอง	โดยเดก็และ

เยาวชน	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.04)	พ้องกับผล

การศึกษาของลักษณา		สกุลทอง	(2550	:	8-58)	ได้ศึกษา

การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 2	 โดยใช้โปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิ 
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โสมนสิการ	 พบว่าเด็กนักเรียนหลังจากได้ฝึกการคิด 

แบบโยนโิสมนสกิารมพีฤตกิรรมการรบัรูค้ณุค่าตนเองอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ	 .05	 และการรับรู้คุณค่าตนเอง

ของเด็กและเยาวชนหลังจากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ทีป่ระเมนิผลด้วยตนเองพ้องกบัแนวคดิของ	อมุาพร		ตรงัค

สมบัติ	 (2543	:	50-51)	ได้ชี้ให้เห็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เด็ก

และเยาวชนรับรู้คุณค่าตนเอง	 มีปัจจัยสนับสนุนจาก

ภายนอกคือ	 สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก	 เช่นครอบครัว	 

เพื่อนฝูง	 ครูผู้ร่วมงานดังการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ของเดก็และเยาวชนมสีิง่แวดล้อมท่ีดคืีอ	ผูป้กครอง	ปราชญ์

ชาวบ้านสนบัสนนุการเรยีนรู้ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	ซึง่เป็น

ความสมัพันธ์แนวราบคอื	ให้ความร่วมมอืกันท�ากิจกรรมใน

โครงการ	 โดยเด็กและเยาวชนมีบทบาทตั้งใจเรียนรู ้

ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	พ่อแม่	ปราชญ์ชาวบ้าน	วทิยากรเป็น

สื่อบุคคลถ่ายทอดความรู ้	 พ้องกับแนวคิดของอรชุมา	 

พุม่สวัสดิ	์(2538	:	3-15)ได้เสนอผลการศกึษาปัจจยัภายใน

มีส่วนสนับสนุนให้เด็กรับรู ้คุณค่าตนเองในกรณีภาวะ 

ทางอารมณ์ดังความสัมพันธ์กับพ่อแม่	กับเพื่อน	ๆ	เป็นไป

ในทางทีด่	ีอยูร่่วมมคีวามสขุ	ส่งผลให้เดก็รบัรูค้ณุค่าตนเอง	

มีความสุขและมีความมั่นใจ	และมีความพึงพอใจ	เช่นเดียว

กบัเดก็และเยาวชนมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบับคุคลทีเ่ข้าร่วม

โครงการวจิยัคร้ังนี	้เมือ่ประสบผลการรับรูค้ณุค่าของตนเอง

ในด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน	การมีเหตุผล	ความรับผิดชอบและ

สังคม	 ท�าให้เด็กและเยาวชนมีการรับรู้คุณค่าตนเองด้วย

ความสุขและความพอใจ	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับ

ตัวของเด็กและเยาวชนในการอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชน

บ้านกุดแคนในอนาคตได้เป็นเด็กเยาวชนท่ีไม่ก่อปัญหา 

ให้กับสังคม

	 	 ผลการถอดบทเรียน	การเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเสริมสร้างการรับ

รู ้คุณค่าตนเองของเด็กและเยาวชน	 พบว่าการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินมีขั้นตอนการมีส่วนร่วม	 5	 ขั้นตอน

คอื	การวางแผน	การจดัการความรูร่้วมกนั	การแลกเปลีย่น

เรยีนรู้ร่วมกนั	การช่ืนชมผลงานร่วมกนัและการสรปุผลการ

เกิดขึน้ของการเรยีนรูป้ระวติัศาสตร์ท้องถิน่เป็นการด�าเนนิ

กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้	 โดยคณะผู้วิจัยได้เข้ามา

ชีแ้จงการด�าเนนิการโครงการแล้วให้ทกุคนมบีทบาทท�างาน

ร่วมกันเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชน	 ผู้ปกครองเด็กและ

เยาวชน	ปราชญ์ชาวบ้าน	และวิทยากร	 ได้แสดงความคิด

เห็นร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันจนผลงานของโครงการ

ส�าเร็จ	พ้องกับผลการศึกษาของ	โกวิทย์		พวงงาม	(2545	:	

8)	 ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนควรมี	 

4	 ขั้นตอนคือ	 การมีส่วนร่วมค้นหาปัญหา	 และความ

ต้องการของท้องถิน่	การมส่ีวนร่วมในการวางแผนกจิกรรม	

การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน	 และการมีส่วน

ร ่วมในการวัดการประเมินผล	 ซึ่งการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้มีขั้นตอนการมีส่วนร่วมเช่นเดียว

กับผลการศึกษาของโกวิทย์	 พวงงาม	 ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นคือ	

ชุมชนบ้านกุดแคนได้ชุดความรู ้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

เป็นการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 ไว้ให้คนรุ่นหลัง

ได้สืบค้นข้อมูลน�าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในระบบ

โรงเรียน	 และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน	 ท�าให้

เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนการอ่าน	 การเขียน	 การพูดให้มี

พัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในรายวิชาอื่น	ๆ	ต่อไป

	 	 นอกจากนีก้ารเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่พบ

ความส�าเร็จด้วยปัจจัยของการมีส่วนร่วมแบบ	8	 ร่วม	คือ	

ร่วมคิด	ท�า	วางแผน	ปฏิบัติปรับแก้ไขงาน	ประเมินผลงาน	

ชื่นชมผลงาน	และร่วมรับผลประโยชน์ด้วยกัน	พ้องกับผล

การศกึษาของประสพสขุ		ฤทธิเดช	และคณะ	(2553	:	ก-ข)	

ศึกษาโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน	 จังหวัด

มหาสารคามได้ประสบผลส�าเร็จ	 เพราะการท�างานปฏิบัติ

การแบบมส่ีวนร่วม	โดยท�างานร่วมกบัครทูีป่รกึษาของกลุม่

ผู้วิจัยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและร่วมกับผู้

เฒ่าผู้แก่ในชุมชนถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้

กับนักเรียนและพบวิธีการเรียนรู้	 4	 แบบคือเรียนรู้แบบ

ตนเองฝึกปฏิบัติจริง	 เรียนรู้แบบร่วมมือ	 และเรียนรู้แบบ 
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มีความสุข	ซึ่งตรงกันกับโครงการวิจัยในครั้งนี้	คือเด็กและ

เยาวชนได้เรยีนรูแ้บบประวตัศิาสตร์บอกเล่า	โดยการลงมอื

ปฏิบัติจริงร่วมกับเครือข่ายทางสังคมท่ีเข้ามาหนุนเสริม	

ท�าให้เด็กและเยาวชนเป็นเยาวชนท่ีมีความรักความภูมิใจ

ในท้องถิ่นตนเอง

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 การน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	 เพื่อศึกษา

ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ในขอบเขตการศึกษาระดบัเมอืง	หรอื

หมู ่บ ้านและชุมชนเครือข่ายท้องถิ่นต้องมีการศึกษา

ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ตามมติเิวลาของแต่ละพืน้ทีจ่ะได้เหน็

การเปลีย่นแปลงเรือ่งราวของประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ให้เกดิ

ความเข ้าใจในอดีตและน�าสิ่ง ท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีเป ็น

ประโยชน์และเป็นปัญหาได้ปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ	

สังคม	การเมืองการปกครอง	วัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนใน

แต่ละท้องถิ่น	ซึ่งการมีมิติเวลาก�ากับจะแตกต่างกันไปตาม

การมองของคนในชุมชน

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรศึกษาการเรียนรู ้ประวัติศาสตร ์ท ้องถิ่น	 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว-ไทเขมร	 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของ

เด็กและเยาวชน

	 ควรศึกษาการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยการ

เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่เพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงทาง

อาหารของชุมชนลุ่มน�้าชี	จังหวัดมหาสารคาม
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การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R

ดนิตา	ดวงวิไล1	และวรางคณา	เทศนา2 

บทคัดย่อ 
 
	 การวจิยัครัง้นีมี้วัตถปุระสงค์เพือ่	1)	หาประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านเชงิวเิคราะห์ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	5	ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ตามเกณฑ์	80/80	2)	หาค่าดัชนีประสิทธิผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 และ	 3)	 ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยรูปแบบ	 SQ4R	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/2	โรงเรยีนผดงุนารอี�าเภอเมอืงจงัหวดัมหาสารคามภาคเรยีนที	่2	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	
52	คนโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้การ
อ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R	จ�านวน	4	แผน	20	ชั่วโมง	แบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์แบบ
ปรนยัชนดิเลอืกตอบ	4	ตวัเลอืกจ�านวน	30	ข้อและแบบวดัความพงึพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	
5	ระดับจ�านวน	10	ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
 	 1.	 แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ	91.99/84.47	สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
	 	 2.	ค่าดชันปีระสทิธผิลการอ่านเชงิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่5	ด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	
มีค่าเท่ากับ	0.6447	หรือคิดเป็นร้อยละ	64.47
	 	 3.	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(x̄=	4.54)

 ค�าส�าคัญ : การพัฒนาความสามารถ,	การอ่านเชิงวิเคราะห์,	การจัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R
 

Abstract

	 The	purposes	of	the	current	study	were	to	1)	 investigate	effectiveness	of	analytical	reading	
learning	management	for	Matayomsuksa	5	students	(5th	grade	high	school)	using	the	SQ4R	method	
atthe	 effectiveness	 standard	 of	 80/80,	 2)	 study	 effectiveness	 index	 of	 analytical	 reading	 learning	
management	for	Matayomsuksa	5	students	using	the	SQ4R	method,	and	3)	assess	satisfaction	of	the	

students	learning	with	analytical	reading	learning	management	using	the	SQ4R	method.		

 1อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 The	samples	were	52	students	 in	5/2	Mutayomsuksa	class	of	PhadungNaree	School,	Muang	
District,	Mahasarakham	Province,	2nd	semester,	2016	academic	year.	The	cluster	random	sampling	
were	employed	to	select	the	participants.	The	materials	were	analytical	reading	learning	management	
using	 the	SQ4R	method	which	consisted	of	4	 learning	plans	 requiring	20	hours,	an	analytical	 test	
concluding	30	items	of	4	multiple	choices,	and	a	satisfaction	assessment	form	designed	to	have	10	
questions	in	5	rating	scales.	The	statistics	used	in	data	analysis	were	percentage,	mean	score,	and	
standard	deviation.						
	 The	results	of	the	study	were	as	follow.	
	 	 1.	The	effective	standard	of	analytical	reading	learning	management	using	the	SQ4R	method	
was	found	at	91.99/84.47	which	reached	the	criteria.	
	 	 2.	The	effectiveness	index	of	analytical	reading	learning	management	using	the	SQ4R	method	
was	found	at	0.6447	at	64.47	percentage.	
	 	 3.	The	Matayomsuksa	5students	learning	with	analytical	reading	learning	management	using	
the	SQ4R	method	revealed	overall	satisfaction	level	toward	the	method	at	high	(x̄=	4.54).	

 Keywords :	Skill	Improvement	:	Analytical	reading	:	SQ4R	Learning	Management		

บทน�า 
	 การจดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช	2551	มุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัและ
ก�าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียน
ภาษาไทยให้นักเรียนเกิดความช�านาญในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารนักเรียนจะต้องสามารถอ่านออกเสียงค�า
ประโยคการอ่านบทร้อยแก้วค�าประพันธ์ชนิดต่าง	 ๆ	 
การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งท่ีอ่านวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้นรู้
และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดีภูมิปัญญาทางภาษา
และวรรณกรรมพื้นบ้านเชื่อมโยงกับการเรียนรู ้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีไทยประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์
และน�าข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2552	:	31)	
	 การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย
มไิด้มุง่หวงัให้ผูเ้รยีนอ่านออกเขยีนได้เพยีงอย่างเดยีวแต่มุง่
หวงัให้ผูเ้รยีนน�าความรูค้วามสามารถไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ
สื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
จัดการเรียนรู ้ผู ้ สอนต ้องจัดในลักษณะบูรณาการ	 

(กรมวิชาการ.	 2546	 :	 21)	 การที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดี	 
การอ่านจะเป็นพืน้ฐานส�าคัญของการเรยีนรู	้ผูเ้รยีนจะอ่าน
ได้ดีขึ้นอยู่กับการจัดสภาพแวดล้อมที่ผสมผสานกับความ
สนใจของผู้อ่านเพ่ือเป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้ผู้เรียนได้อ่าน
อย่างสม�่าเสมอ	(สุนันทามั่นเศรษฐวิทย์.	2545	:	3)	ผู้เรียน
จะเกดิทกัษะการอ่านเชงิวเิคราะห์ได้จะต้องรูห้ลกัการอ่าน
ที่ถูกต้องรู้จักใช้ความคิดสติปัญญาและความรอบรู้ต่อส่ิงที่
ได้อ่านการฝึกแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้
อย่างกว้างขวางและเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ด้านทักษะทางปัญญาซึ่งจ�าเป็นต้องแสวงหาความรู้ต่าง	 ๆ
น�ามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อถ่ายทอดความคิด 
ของตน	(ศรีสวัสดิ์ใครบุตร.	2553	 :	43)	การสอนอ่านเชิง
วเิคราะห์ต้องให้ผู้เรยีนอ่านอย่างละเอยีดหลาย	ๆ 	ครัง้ตัง้แต่
ต้นจนจบอย่างพจิารณาใคร่ครวญจากนัน้แยกประเด็นออก
เป็นส่วน	ๆ 	ว่าประเดน็ใดคือข้อเทจ็จรงิประเดน็ใดคอืข้อคดิ
เห็น	(จิตต์นภาศรีไสย์.	2549	:	40)	นอกจากนี้เกรียงศักดิ์	
เจริญวงศ์ศักดิ์	 (2547	 :	 1-5)	 ยังได้กล่าวว่า	 การคิด 
เชิงวิเคราะห์เป็นพื้นฐานส�าหรับการคิดในมิติอื่น	 ๆ	 ไม่ว่า 
จะเป็นการคิดเชิงกลยุทธ์	 การคิดเชิงเปรียบเทียบ	 การคิด
สร้างสรรค์	การคดิเชงิวเิคราะห์ช่วยให้รูข้้อเทจ็จรงิ	รูเ้หตุผล
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เบื้องหลังของส่ิงที่เกิดข้ึน	 เข้าใจเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 องค์
ประกอบ	 ท�าให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นพื้นฐานความรู้น�าไปใช้
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา	ประเมินและตัดสินใจเรื่องต่าง	ๆ	

ได้อย่างถูกต้อง
	 สภาพการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับการ
ศกึษาข้ันพืน้ฐานยงัไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร	โดยเฉพาะ
ผลสมัฤทธิด้์านทกัษะการคดิวเิคราะห์ทีพ่บว่าโรงเรยีนส่วน
ใหญ่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	 ส่งผลต่อการเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น	 ผู้สอนจึงควรจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
ให้กับผู้เรียนซึ่งต้องใช้เทคนิควิธีการตลอดจนสื่อการสอน
อย่างหลากหลายให้สอดคล้องกบัความต้องการ	ความถนดั
และความสนใจของผูเ้รยีน	ผูส้อนควรมวีธิกีารที	่หลากหลาย
แปลกใหม่	มีรูปแบบที่แตกต่างตามลักษณะของเนื้อหาและ
จุดประสงค์ของแต่ละวิชา	 (วิโรจน์	 ศรีโภคา	 และคณะ.	 
2544	:	8)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนผดุงนารี 
พบปัญหาเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์	 สังเกตได้จากการท�า
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย	 นักเรียน
ส่วนใหญ่ท�าข้อสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิร้อยละ	80(ศริิ
ลักษณ์	หลักดี	และนพรัตน์จิณโชติ.	2559	:สัมภาษณ์	)	การ
แก้ปัญหาเพ่ือให้นกัเรยีนรู้วิธกีารวิเคราะห์	สงัเคราะห์	ครูจงึ
ควรจดัการเรยีนรูด้้วยวิธีการทีห่ลากหลาย	เพือ่ให้การจัดการ
เรยีนรูว้ชิาภาษาไทยมปีระสทิธภิาพตรงตามจดุมุง่หมายของ
หลักสูตร	การจัดการ	เรียนรู้แบบ	SQ4R	เป็นอีกเทคนิควิธี
การหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้อ่านคิดวิเคราะห์ได้	 โดย
การจดัการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	เป็นวธิกีารจัดการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
มากทีส่ดุฝึกให้ผูเ้รยีนรู้จกัคดิวิเคราะห์	คิดสังเคราะห์	โดยครู
มีบทบาทในการกระตุ้น	ให้นักเรียนคิดและใช้ความสามารถ
ในการอ่าน	โดยเฉพาะการใช้ค�าถามช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคดิ
จากค�าถามและพยายามหาค�าตอบผู้วิจยัเห็นความส�าคัญดงั
กล่าว	จึงได้น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R	เพื่อแก้
ปัญหาและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนผดุงนารี	 อันจะ
ท�าให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากการอ่านจับใจความส�าคัญ	
เข้าใจเนื้อหา	และคิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 1.	เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
การอ่านเชิงวเิคราะห์	ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่5	ด้วยการจดัการ
เรียนรู้แบบ	SQ4R	ตามเกณฑ์	80/80	
	 2.	เพือ่หาค่าดชันปีระสทิธผิลการอ่านเชงิวเิคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ	SQ4R	
	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่5ที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้การอ่านเชิง
วิเคราะห์	ด้วยรูปแบบ	SQ4R
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน

เชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R

	 	 	 ขั้นที่	1	ส�ารวจ	Survey	(S)

	 	 	 ขั้นที่	2ตั้งค�าถาม	Question	(Q)

	 	 	 ขั้นที่	3อ่าน	Read	(R)

	 	 	 ขั้นที่	4จดบันทึก	Record	(R)

	 	 	 ขั้นที่	5สรุปใจความ	Recite	(R)

    1. ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์

     2. ความพึงพอใจ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 5	
โรงเรียนผดงุนารอี�าเภอเมอืงจงัหวดัมหาสารคามภาคเรยีน 
ที่	2	ปีการศึกษา	2559	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต	26	จ�านวน	15	ห้องรวมทั้งสิ้น	609	คน

	 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/2	

โรงเรียนผดงุนารอี�าเภอเมอืงจงัหวดัมหาสารคามภาคเรยีน

ที่	2	ปีการศึกษา	2559	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	26	จ�านวน	52	คนโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม	

(Cluster	Random	Sampling)	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	3	ชนิด	ดังนี้	

	 	 1.	แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	

จ�านวน	 4	 แผน	 มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด	

โดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่	4.00ถึง	5.00	

	 	 2.	แบบทดสอบวดัผลด้านการอ่านเชงิวิเคราะห์	

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	แบบปรนยั	ชนดิเลอืกตอบ	4	ตวัเลอืก	

จ�านวน	 30	 ข้อ	 ข้อสอบมีค่า	 IOC	 ตั้งแต่	 0.27	 ถึง	 0.73	 

มีค่าความยากรายข้อตั้งแต่	 0.27	 ถึง	 0.73	 มีค่าอ�านาจ

จ�าแนกทกุข้อตัง้แต่	0.22	ถงึ	0.75	มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบับ

เท่ากับ	0.94	

	 	 3.	 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้

การอ่านเชิงวิเคราะห์	 ด้วยรูปแบบ	 SQ4R	 เป็นชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	จ�านวน	

10	ข้อมีค่าอ�านาจจ�าแนกทุกข้อตั้งแต่	0.24	ถึง	0.78	และ

มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.72	

	 ขั้นตอนการวิจัย

	 การด�าเนินการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด�าเนินการตาม

ขั้นตอนดังนี้

	 	 1.	การทดสอบก่อนเรยีน	(Pre-test)	โดยใช้แบบ

ทดสอบวัดผลด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนซึ่ง

เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั	ชนดิ	4	ตวัเลอืกจ�านวน	30	ข้อ

หลังจากนั้นน�าคะแนนของนักเรียนบันทึกเก็บไว้เพื่อดู

คะแนนพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน

	 	 2.	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนใน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจนครบทั้ง	 4	 แผน

จ�านวน	20	ชั่วโมง

	 	 3.	 การทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์หลังเรียน	 (Post-test)	 ด้วยแบบทดสอบชุด

เดียวกันกับที่ท�าการทดสอบก่อนเรียนน�าผลการตรวจให้

คะแนนมาวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูตามล�าดับขัน้ดงั

ต่อไปนี้

	 	 ตอนที่	 1	การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ	 (E1/

E2)	 ของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 ด้วยการจัดการเรียนรู ้แบบ	 SQ4R	 

ตามเกณฑ์	80/80	

	 	 ตอนที่	 2	การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล	

(E.I.)	 การเรียนรู ้การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R

	 	 ตอนที่	 3	 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	ทีม่ต่ีอการเรยีนรูก้ารอ่านเชงิ

วิเคราะห์	ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน

เชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ปรากฏผลดังนี้	

	 	 1.	แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ	91.99/84.47	สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	

ดังตาราง	1
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ตาราง 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบ SQ4R

	 	 จากตาราง	 1	 พบว ่ าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ	 (E1)	 เท่ากับ	 91.99	 และประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์	(E2)	เท่ากบั	84.47	ดงันัน้ประสทิธภิาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	
5ด้วยการจดัการเรยีนรู้แบบ	SQ4R	มีประสิทธิภาพ	(E1/E2)	
เท่ากับ	91.99/84.47	สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	

	 	 2.	ค่าดชันปีระสิทธผิลการอ่านเชงิวเิคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	
SQ4R	มีค่าเท่ากับ	0.6800	แสดงว่าความสามารถด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนมีความก้าวหน้า	คิดเป็น
ร้อยละ	68	ดังตาราง	2

;                                       
 

 

5 

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ  
SQ4R 

ผลการเรียน คะแนนเต็ม   S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 200 809.50 8.40 91.99 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 30 25.34 2.51 84.47 

ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ (91.99/84.47) 
 
จากตาราง 1 พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากับ 91.99 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 
84.47 ดังนั้นประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5ด้วยการจัดการ 
 
 
 
 

 
เรี ยนรู้ แบบ SQ4Rมีประสิทธิภาพ(E1/E2)  เท่ ากับ 
91.99/84.47 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรยีนรู้แบบ 
SQ4R มีค่าเท่ากับ 0.6800 แสดงว่าความสามารถดา้นการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรยีนมีความก้าวหน้า คิดเป็น 
ร้อยละ 68 ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R 
 

จ านวนนักเรียน 
ผลรวมของคะแนน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

52 743 1115 0.6447 
 
จากตาราง 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การอ่านเชิง
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R มีค่าเท่ากับ 0.6447 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 64.47 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ร้อยละ 64.47 

  
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มคีวามพึงพอใจต่อ

การเรยีนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( = 4.47)ดังตาราง 3 
 

 
 
 
 
ตาราง 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบ  
SQ4R 

 
 

ตาราง 2 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 

SQ4R

	 	 3.	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	มคีวามพงึพอใจ
ต่อการเรยีนด้วยแผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านเชงิวิเคราะห์	
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	
(x̄ =	4.47)	ดังตาราง	3

 

	 จากตาราง	2	พบว่า	ดชันปีระสทิธิผล	(E.I.)	การอ่าน
เชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R	มีค่าเท่ากับ	0.6447	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	64.47	แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
รู้ร้อยละ	64.47

;                                       
 

 

5 

ตามเกณฑ ์80/80  
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหห์าค่าดัชนปีระสิทธิผล (E.I.) 
การเรยีนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจดัการเรยีนรู้แบบ SQ4R 
  ตอนท่ี 3 การวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรยีนรู้การอ่านเชิง
วิเคราะห์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิง

วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ปรากฏผลดังนี้  

 1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจดัการเรยีนรู้แบบ SQ4R  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.99/84.47 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
ดังตาราง 1 

 
 
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ  

SQ4R 
ผลการเรียน คะแนนเต็ม    S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 200 809.50 8.40 91.99 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 30 25.34 2.51 84.47 

ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ (91.99/84.47) 
 
จากตาราง 1 พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากับ 91.99 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 
84.47 ดังนั้นประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5ด้วยการจัดการ 
 
 
 
 

 
เรี ยนรู้ แบบ SQ4Rมีประสิทธิภาพ(E1/E2)  เท่ ากับ 
91.99/84.47 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรยีนรู้แบบ 
SQ4R มีค่าเท่ากับ 0.6800 แสดงว่าความสามารถดา้นการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรยีนมีความก้าวหน้า คิดเป็น 
ร้อยละ 68 ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R 
 

จ านวนนักเรียน 
ผลรวมของคะแนน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

52 743 1115 0.6447 
 
จากตาราง 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การอ่านเชิง
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R มีค่าเท่ากับ 0.6447 หรือคิดเป็น

ร้อยละ 64.47 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ร้อยละ 64.47 

  
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มคีวามพึงพอใจต่อ

การเรยีนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
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ตาราง	 3	 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์	 

ด้วยรูปแบบ	SQ4R

	 	 จากตาราง	 11	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 

ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ด้านการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์	มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.54และมีความพึงพอใจเรียงล�าดับจาก

มากไปน้อย	3	อันดับแรกได้	ดังนี้	ฉันภูมิใจที่ค้นหาค�าตอบ

จากเรื่องที่อ่านด้วยตนเอง	 (x̄=	4.73)	ฉันพอใจที่ได้แสดง

ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านมี	 (x̄=	 4.66)	 และฉันมีความ

สุขที่ได้ท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน	ๆ	(x̄=	4.64)	ตามล�าดับ

อภิปรายผล 

	 การพฒันาความสามารถด้านการอ่านเชงิวเิคราะห์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 ด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบ	SQ4R	พบประเด็นที่น่าสนใจ	สามารถอภิปรายผลได้

ดังนี้

	 	 1.	 แผนจัดการเรียนรู ้การอ่านเชิงวิเคราะห	์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 

มปีระสิทธภิาพเท่ากบั	91.99/84.47	มปีระสิทธภิาพสูงกว่า

เกณฑ์ที่ตั้งไว้	 หมายความว่า	 นักเรียนได้คะแนนจากการ

ประเมินพฤติกรรม	ผลงาน	และแบบทดสอบท้ายกิจกรรม

เป็นไปตามเกณฑ์	 แสดงว่าแผนการเรียนรู้การอ่านเชิง

วิเคราะห์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย

ของการวจิยั	ผลการวจิยัเป็นเช่นนีเ้นือ่งจากผู้วจิยัได้จดัการ

เรียนรู ้ตามแผนการจัดการเรียนรู ้	 โดยจัดท�าแผนที่มี

กระบวนการสร ้างตามขั้นตอนอย่างเป ็นระบบและ 

วิธีที่เหมาะสม	โดยศึกษาหลักสูตร	วิเคราะห์หลักสูตรและ

เนื้อหาสาระในระดับชั้น	 ศึกษาแนวทางการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้	 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แล้วผ่านการ

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ	 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

;                                       
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ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( = 4.47)ดังตาราง 3 

 

 
 
 
 
ตาราง 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบ  
SQ4R 

 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน    S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. เนื้อหาท่ีฉันเรียนมีความน่าสนใจ 4.61 0.54 มากที่สุด 
2. ขั้นตอนการท ากิจกรรมไม่ท าให้ฉันสับสน 4.45 0.63 มาก 
3. ฉันมีความเข้าใจในการอ่านจับใจความมากข้ึน 4.55 0.63 มากที่สุด 
4. ฉันสามารถวิเคราะห์เรื่องจากการอ่านได้ 4.55 0.55 มากที่สุด 
5. ฉันชอบวิธีการเรียนการสอนรูปแบบนี้ 4.59 0.54 มากที่สุด 
6. ฉันภูมิใจท่ีค้นหาค าตอบจากเรื่องที่อ่านด้วยตนเอง 4.73 0.50 มากที่สุด 
7. ฉันพอใจที่ได้แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 4.66 0.57 มากที่สุด 
8. ฉันมีความสุขท่ีได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ 4.64 0.57 มากที่สุด 
9. ฉันสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาอื่นได้ 4.36 0.69 มาก 
10. ฉันชอบการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องกับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน 4.27 0.73 มาก 
โดยรวม 4.54 0.14 มากที่สุด 
 
จากตาราง 11 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4Rด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.54และมีความพึงพอใจเรียงล าดับจากมากไป
น้อย 3 อันดับแรกได้ ดังนี้ ฉันภูมิใจที่ค้นหาค าตอบจาก
เรื่องที่อ่านด้วยตนเอง( = 4.73)ฉันพอใจที่ได้แสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่อ่านมี( = 4.66)และฉันมีความสุขที่ได้
ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ( = 4.64)ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล  

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจดัการเรียนรู้
แบบ SQ4R พบประเด็นที่น่าสนใจ สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ้

1. แผนจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.99/84.47 มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนจาก
การประเมินพฤติกรรม ผลงาน และแบบทดสอบท้าย
กิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์ แสดงว่าแผนการเรียนรู้การอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ SQ4R ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามความมุ่ง
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จะเหน็ได้ว่า	การจดัการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	เป็นวธิกีารสอน

อ่านที่ดี	 มีขั้นตอนการสอนเป็นระบบท่ีชัดเจน	 โดยแต่ละ 

ขั้นตอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกกลวิธีต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจในการอ่าน	 การฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

และค้นคว้าหาค�าตอบด้วยตนเอง	 ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด

วิเคราะห์	 ซึ่งจะช่วยให้การอ่านเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย

และจับประเด็นส�าคัญได้	 ซ่ึงในขั้นตอนน้ีเป็นกิจกรรม 

ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้วางแผน	 ควบคุมและ

ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้บรรลุเป้าหมายในการอ่าน

ด้วยตนเอง	โดยครมูบีทบาทในการกระตุน้ให้นกัเรยีนได้คดิ

และใช้ความสามารถในการอ่าน	ท�าให้นักเรียนสามารถคิด

วิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้	 สอดคล้องกับสุคนธ์	 สินธพานนท์	

(2545	:	287-291)	อธบิายลกัษณะการสอนด้วยวธิกีารสอน

แบบ	 SQ4R	 เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง	 แต่ความ

ช�านาญขึ้นอยู ่กับการฝึกฝนและความรู ้เดิมของผู ้เรียน	

สอดคล้องกับผลการศกึษาของ	สมยั	คาร์ลสัน	(2554	:	71)	

ได้ศกึษาการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ	

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วยเทคนิค	 SQ4R	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า	แผนการ

จัดการเรียนรู้	 เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ

ภาษาอังกฤษ	 โดยใช้เทคนิค	 SQ4R	 สาหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา	 ปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 77.65/75.34	

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของศศิธร	ไชยเทศ	(2554	 :	122)	ได้วิจัยเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์และการยอมรับ

นับถือตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ระหว่าง

การจดักจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎพีหปัุญญากบัการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	ผลการวจิยัพบว่า	แผนการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้แบบ	 SQ4R	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	4	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.65/80.22	เป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	80/80	

 	 2.	ค่าดชันปีระสทิธผิลการอ่านเชงิวเิคราะห์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	มีค่าเท่ากับ	0.6447	

หรือคิดเป็นร้อยละ	 64.47	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างอย่าง

เป็นระบบและมวีธิกีารท่ีเหมาะสม	โดยศึกษาหลกัสูตรกลุ่ม

สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา	

ขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.2551	 แล้ววิเคราะห์สาระการเรียนรู	้ 

ตัวชี้วัด	ทฤษฎี	วิธีการสอนแบบ	SQ4R	และศึกษาแนวทาง

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการ	

ความสนใจของนักเรียน	ซึ่งสอดคล้องกับ	วิมลรัตน์	สุนทร

โรจน์	(2554	:	282)	ที่ได้อธิบายถึงความส�าคัญของการจัด

ท�าแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า	 การวางแผนการสอนท�าให้

เป็นการสอนที่มีคุณค่าเพราะผู้สอนอย่างมีแผน	 เป้าหมาย	

และทิศทางในการสอน	 ผู้เรียนจะได้ความรู ้	 ความคิด	 

เกิดทักษะและประสบการณ์ใหม่ตามที่ผู้สอนวางแผนไว	้

ท�าให้การเรียนการสอนมีคุณค่า	 การสอนบรรลุผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน	 อันจะส่ง

ผลให ้ผู ้ เรียนเกิดเจตคติที่ดีต ่อผู ้สอนและวิชาเรียน	

สอดคล้องกับแนวคิดของ	 รุจิร์	 ภู่สาระ	 (2545	 :	 159)	 

ที่อธิบายว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องสามารถตอบ

ค�าถามได้ว่าต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

อย่างไร	 จะสร้างเสริมกิจกรรมอะไรเพ่ือพัฒนานักเรียนให้

บรรลุตามจุดประสงค์	ครูมีบทบาทอย่างไร	ควรใช้สื่อและ

อปุกรณ์อย่างไรทีจ่ะช่วยให้นกัเรียนบรรลุวตัถปุระสงค์และ

มกีารวดัการประเมนิผลอย่างไร	เพือ่ให้ทราบว่านกัเรยีนเกดิ

คุณภาพตามท่ีคาดหวังไว้	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

ศศิธร	ไชยเทศ	(2557	:	206-219)	ได้วิจัยเปรียบเทียบผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์และการยอมรับ

นับถือตนเองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 4	 ระหว่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย	 ผลการวิจัยพบว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบSQ4R	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 มีค่าดัชนีประสิทธิผล

เท่ากบั	0.5380	แสดงว่า	ผู้เรยีนมคีวามก้าวหน้าในการเรยีน

เพ่ิมข้ึนร้อยละ	 53.80	 และสอดคล้องกับ	 สุคิด	 บุญเต็ม	

(2558	 :	 146-156)	 ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ภาษา
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อังกฤษแบบ	SQ4R	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ผลการศึกษาพบ

ว่า	แผนการจัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

1	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.5916	 แสดงว่า	 นักเรียน 

มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	59.16	

	 	 3.	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 มีความพึง

พอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิง

วิเคราะห์	ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R	โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	( x̄	=	4.54)	โดยข้อท่ีมคีะแนนความพงึพอใจของ

นกัเรยีนมากท่ีสดุคอืมคีวามพงึพอใจทีไ่ด้ค้นหาค�าตอบจาก

เรื่องที่อ่านด้วยตนเอง	 (x̄=	 4.73)	 สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาค้นคว้าของ	สมสมัย	คาร์ลสัน	(2557	:	71)	ได้ศึกษา

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ	 โดยใช้

เทคนิค	 SQ4R	 โดยรวมและรายข้ออยู ่ในระดับมาก	

สอดคล้องกบัการวจิยัของ	จริาพร	หนลูาย	(2550	:	77-84)	

ได้ศกึษาผลการใช้วธิสีอนแบบ	SQ4R	ทีม่ต่ีอความสามารถ

ในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจและความพงึพอใจ

ต่อการเรยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที่	

6	 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร	 จังหวัดพัทลุง	 เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้วิธี

สอนแบบ	SQ4R	และเพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียน

ที่มีต่อวิธีสอนแบบ	 SQ4R	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 6	 มีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษา

อังกฤษอยู่ในระดับมาก	นอกจากนี้	สุคิด	บุญเต็ม	(2558	:	

146-156)	ยงัได้ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการ

จดัการเรยีนรู	้ด้วยการ	ใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	ร่วม

กับเทคนิคแผนผังความคิด	พบว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยการใช้การจัดการเรียนรู ้แบบ	

SQ4R	 ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับ	มากที่สุด	( x̄=	4.59,	S.D.=	0.70)	เมื่อพิจารณาเป็น	

รายด้านพบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด	 3	 ล�าดับแรก	 คือ	 

ด้านการวัดและการประเมิน	( x̄=4 .74 , 	 S .D .=0 .44 )	 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้	 (x̄=4.64,	 S.D.=0.49)	 และ 

ด้านสื่อการเรียนการสอน	(x̄=4.58,	S.D.=0.55)
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แนวทางการพัฒนาองค์การประเภทธุรกิจธนาคารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา 

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

Approach to Developing a Banking Business Organization to Become a 

Learning Organization: A Case Study of Bangkok Bank Public Company 

Limited

พรฑิตา	อังกินันทน์ 1วิชัย	อุตสาหจิต2 

	 Pornthita		Ungginun1,Wichai		Utsahakit2

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	 2)	 ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	 และ	3)	 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	 (มหาชน)	สู่องค์การ 
แห่งการเรียนรู้	การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี	โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้	คือ	บุคลากร
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	379	คน		โดยใช้แบบสอบถามการวัดระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล	และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์	ค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ส�าหรับการศึกษาโดยวิธีการเชิงคุณภาพ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้	 คือ	 ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ	 จ�านวน	 6	 ท่าน	 ใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ในภาพรวมและ
รายด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง	ซึง่เมือ่พจิารณารายด้านพบว่า	องค์ประกอบด้านกระบวนการและการด�าเนนิการการเรยีน
รู้ที่เป็นรูปธรรมสูงที่สุด	รองมาคือ	องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของผู้น�าที่กระตุ้นการเรียนรู้	และองค์ประกอบด้านสภาพ
แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู	้ตามล�าดบั	2)	ปัจจยัทีส่นบัสนนุต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องธนาคารกรงุเทพ	จ�ากดั	
(มหาชน)	ประกอบด้วย	6	ปัจจัย	คือ	ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์	ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ	ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนทเศ	ปัจจยัด้านการพฒันาบคุคลและทมีงาน	ปัจจยัด้านวฒันธรรมและบรรยากาศองค์การ	และปัจจยัด้านการจงูใจ	
3)	แนวทางในการพฒันาองค์การสูอ่งค์การแห่งการเรยีนรู้	ประกอบด้วย	10	แนวทาง	คือ	1.	สร้างวสัิยทศัน์ร่วม	2.	ก�าหนด
กลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร	3.	ออกแบบโครงสร้างองค์การแบบราบ	4.	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ช่วยในการปฏิบัติงาน	 5.	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้	 6.	 สร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้	7.	ให้โอกาสและสนับสนุนให้บคุลากรทกุคนได้พฒันาตนเอง	8.	ส่งเสรมิการเรยีนรูร่้วมกันเป็นทมี 
9.	กระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้	และ	10.ให้อ�านาจในการตัดสินใจ

 ค�าส�าคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้

1นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2อาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริศาสตร์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
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Abstract
 
	 The	research	aimed	to:1)	study	the	level	of	beingalearning	organization,	2)	study	the	factors	that	
support	the	learning	organization,	and	3)	suggest	the	development	approaches	to	become	the	learning	
organization	for	Bangkok	Bank	Public	Company	Limited.	
	 This	 study	 utilized	mixed	methods	 approach	which	were	 a	 quantitative	methodology	 and	 a	
qualitative	methodology.In	thequantitative	methodology,	the	samples	were	379	personnel	of	Bangkok	
Bank	public	company	limited.	The	data	collecting	 instrument	was	the	level	of	 learning	organization	
questionnaire	and	the	data	were	analyzed	byusing	frequency,	percentage,	mean	and	standard	deviation.	
In	the	qualitative	methodology,	the	samples	were	6	executive	managers	of	the	organization.	The	data	
collecting	instrument	was	a	semi-structured	interviewand	the	data	were	analyzed	by	using	the	content	
analysis.
	 The	findings	were:	1)the	overall	level	of	being	the	learning	organization	of	Bangkok	Bank	Public	
Company	Limited	and	its	parts	were	at	a	moderate	level.	The	element	of	concrete	learning	processes	
and	practices	was	the	highest	following	by	the	element	of	leadership	that	reinforcing	learning,	and	the	
element	of	supportive	learning	development,	2)	six	factors	that	supported	the	learning	organization	of	
Bangkok	 Bank	 Public	 Company	 Limited,	 included	 the	 followings:	 vision	 and	 strategy,	 organizational	
structure,	 information	 technology,	 individual	 and	 team	 development,	 organizational	 culture	 and	
atmosphere,	and	motivation,	and	3)	ten	approaches	to	developBangkok	Bank	Public	Company	Limited	
to	become	the	learning	organizationincluded	the	followings:		(1)	creating	a	shared	vision,	(2)	determining	
strategy	 that	 promoted	 personnel	 learning,	 (3)	 designing	 the	 organizational	 structure	 toward	 flat	
organization,	(4)	developing	information	technology	system	to	facilitate	working,	(5)	developing	information	
technology	system	to	facilitate	learning,	(6)	creating	organizational	culture	and	atmosphere	to	facilitate	
learning,	(7)	giving	the	chance	and	supporting	personnel	for	individual	development,	(8)	supportingteam	
learning,	(9)	stimulating	and	supporting	the	personnel	learning,	and	(10)	empowering	people	in	making	
decisions.

 Keyword: Learning	Organization	
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บทน�า  

	 เมื่อก้าวเข้าสู ่ศตวรรษที่	 21	 ซึ่งเป็นยุคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมือง	 และเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 องค์การต่าง	 ๆ	 จึงต้อง

พยายามหากลยุทธ์และแนวทางการด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้

สามารถด�ารงอยู่ได้	 ซึ่งหากองค์การใดมีการเรียนรู้ภายในที่

เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 หรือมีการเรียนรู้ที่ล�้าหน้ากว่า

การเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้นภายนอกองค์การและ

สามารถปรับตัวได้เร็วกว่าองค์การอื่น	 องค์การนั้นก็จะมีข้อ

ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่ม

มากขึ้น(Revans,	 1980)	 และจากงานเขียนเรื่อง	 “Post-

Capitalist	 Society”	 ของ	 Drucker	 (1993)	 ได้กล่าวว่า	 

รูปแบบของสังคมแบบใหม่ที่จะเข้ามาแทนท่ีสังคมทุนนิยม

แบบเดมิ	คอื	สงัคมหลังทนุนิยม	(Post-Capitalist	Society)	

ที่ซึ่งระบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนผันจากระบบเศรษฐกิจแบบ

เน้นการผลติเชงิอตุสาหกรรม	ไปสูเ่ศรษฐกจิความรู	้ทีจ่ะเป็น

ระยะผ่านก้าวไปสู่สังคมความรู้	 (Knowledge	 Society)	 

ท่ี เต็มไปด ้วยการแลกเปลี่ ยนความรู ้ 	 (Exchange	

Knowledge)	ดังนั้นเงินทุน	แรงงาน	และทรัพยากรต่าง	ๆ	

จะไม่ใช่ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญที่สุดอีกต่อไป	

แต่จะเป็นความรูท้ีเ่ป็นทรพัยากรทีท่รงพลงัมคีณุค่าและเป็น

กุญแจส�าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันให้กับองค์การ	 (Drucker,	 1993	 อ้างถึงใน	 สมบัต	ิ

กสุมุาวล,ี	2552:	106-111)	ดงัน้ันองค์การจึงจ�าเป็นต้องสร้าง

การเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองค์การ	 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์	มีอิสระในการเรียนรู้	ตลอดจนสามารถ

เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและมีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์การ	 

ซึ่งองค์การในลักษณะน้ี	 คือ	 องค์การแห่งการเรียนรู	้

(Learning	Organization)	กล่าวคือเป็นองค์การที่มุ่งขยาย

ขีดความสามารถของคนในองค์การ	เพิ่มศักยภาพเพื่อสร้าง

ผลงานและสร้างอนาคต	โดยคนในองค์การต่างกเ็รยีนรูว้ธิใีน

การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	(Senge,	1990)

   

	 สังคมปัจจุบันก�าลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคม

ดจิติอล	(Digital	Economy)	เทคโนโลยสีารสนเทศกลายมา

เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเห็นได้จาก

ปริมาณการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

(e	-Payment)	ในปี	พ.ศ.2558	มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นถึง

ร้อยละ	 34.92	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 ประกอบกับอัตราการ

เพิ่มของปริมาณการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯผ่านผู้ให้

บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน	 (Non-Bank)	 เพ่ิมขึ้น	 ร้อยละ	

92.34	ซึ่งสูงกว่าผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน	(Bank)	ที่

มีอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 15.59	 จากข้อมูลดังกล่าวแสดง

ให้เหน็ได้ว่าผูใ้ห้บรกิารทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิเข้ามามบีทบาท

มากข้ึนในระบบเศรษฐกิจ	(ธนาคารแห่งประเทศไทย,	2559)

	 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)ในฐานะที่เป็นผู้ให้

บริการที่เป็นสถาบันการเงิน	 จึงมีความต้องการที่จะพัฒนา

องค์การให้สามารถปรบัตวัได้ทนัต่อเหตกุารณ์	สามารถเรยีน

รู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสทิธภิาพ	เพือ่ทีจ่ะขยายขีดความ

สามารถในการแข่งขัน	 ตลอดจนท�าให้ธุรกิจสามารถเติบโต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ธนาคารจึงหันมาให้ความสนใจและ

ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ของบุคลากรมากยิ่งขึ้น	 มีการ

จัดตั้ง	 “หน่วยบริหารการเรียนรู้”	 เพื่อวางแผนการพัฒนา

บุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ	มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน

การส่งเสรมิการเรยีนรู้ของบคุลากรมากยิง่ขึน้	เช่น	ระบบการ

เรียนรู้ออนไลน์		มีการจัดการความรู้ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติ

การ	เพือ่เป็นวางรากฐานสูก่ารพฒันาองค์การสูอ่งค์การแห่ง

การเรียนรู้ต่อไป

	 ดังนั้น	 ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับของการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้และปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพฯ	 เพื่อน�ามา

พฒันาเป็นแนวทางการพฒันาสูอ่งค์การแห่งการเรยีนรู	้โดย

ผลการวจัิยสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางส�าหรับผู้บริหาร	นกั

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนักวิจัยอื่นๆในการพัฒนา

องค์การให้เป็นองค์การแห่งเรียนรู้	 ที่ซ่ึงส่งผลให้การด�าเนิน

งานขององค์การประสบความส�าเร็จ	และเติบโตอย่างยั่งยืน

ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	 ศึกษาระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2.	 ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 3.	เพือ่เสนอแนะแนวทางการพฒันาธนาคารกรงุเทพ	

จ�ากัด	(มหาชน)	สู่องค์การแห่งการเรียนรู้

วิธีการศึกษา 

	 1.	รูปแบบการวิจัย	การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ

ผสานวิธี	(Mixed	Method)

	 2.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากรทีศึ่กษา	คอื	บุคลากรธนาคารกรุงเทพ	

จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่	จ�านวน	7,248	คน	(ข้อมูล

บริษัท	ณ	กันยายน	2559)	ซึ่งสังกัดอยู่ในแต่ละหน่วยงาน

แตกต่างกันไป	โดยแบ่งเป็น	5	หน่วยงานหลัก	(ตามโครงสร้าง

องค์การ)	คือ	ฝ่ายประธานกรรมการบริหาร	ฝ่ายธุรกิจ	ฝ่าย

ผลติภัณฑ์และบรกิาร	ฝ่ายปฏบิตักิาร	และฝ่ายสนับสนุนและ

อ�านวยการ	

	 	 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ประกอบด้วย	

กลุม่ตวัอย่างส�าหรบัทอดแบบสอบถาม	คือ	บคุลากรธนาคาร

กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขาส�านักงานใหญ่	จ�านวน	379	

คน	ซึง่การสุม่ตวัอย่างเป็นการเลอืกแบบไม่ทราบโอกาสหรอื

ความน่าจะเป็นทีแ่ต่ละหน่วยในประชากรจะถกูเลอืกมาเป็น

ตัวอย่าง	 โดยอาศัยแผนกการท�างานในการก�าหนดโควต้า	

(Quota	Sampling)	ในการเลือกสุ่ม	และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการสัมภาษณ์	คือ	ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ	จ�านวน	

6	 คน	 โดยใช ้วิธีการเลือกกลุ ่มตัวอย ่างแบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)

	 3.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 แบบสอบถามวดัระดบัการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู ้ที่ผู ้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากแบบวัดระดับการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของDavid	M.	 Garvin,	 Amy	 C.	

Edmondson,	and	Francesco	Gino	(2008)	

	 	 แบบสัมภาษณ ์ ก่ึ ง โครงสร ้างส� าหรับการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	ซ่ึงหัวข้อค�าถามของแบบสมัภาษณ์ผู้

วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยว

กับปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

	 4.	การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 	 ผูว้จิยัได้ท�าการตรวจสอบโดยทดสอบความเท่ียง

ตรง	(Validity)	และหาค่าความเชือ่มัน่	(Reliability)	โดยน�า

แบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่ใช้ในการศึกษาซ่ึง

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน	 จากนั้นน�าข้อมูลมา

วเิคราะห์เชงิสถติิเพือ่ค�านวณหาค่าความเชือ่มัน่โดยพจิารณา

จากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟสของครอนบาค	 (Cronbach’s	

Alpha	Coefficient)	 ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่าค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับคือ	.956

	 5.	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม

ขั้ นตอนการ เ ก็บรวบรวมข ้อมูล เริ่ มจากการ จัดท� า

แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดระดับความเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู ้	 จากนั้นติดต่อองค์การเพื่อขออนุญาตเก็บ

แบบสอบถาม	 โดยท�าหนังสือจากคณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	 แล้วจึงเก็บแบบสอบถาม	 จากนั้นเก็บรวบรวมกลับ

คืน	 ตรวจสอบความสมบูรณ ์ของแบบสอบถามน�า

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบของ

องค์การแห่งการเรียนรู้	จากนั้นน�าไปสรุป	และอภิปรายผล

	 	 การเกบ็ข้อมลูเชงิคณุภาพโดยการสมัภาษณ์	ขัน้

ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลู	เริม่จากการจดัท�าค�าถามส�าหรบั

ใช้ในการสัมภาษณ์	 โดยน�าแนวคิด	 ทฤษฎี	 และปัจจัยที่

สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มาใช้เป็น

แนวทางในการตัง้ค�าถามสมัภาษณ์	จากนัน้น�าค�าถามทีจ่ะใช้

ส�าหรับการสัมภาษณ์ไปตรวจสอบคุณภาพโดยให้คณะ

กรรมการวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา	 เพื่อให้มีความตรงเชิง

เนื้อหาและครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการศึกษา	 แล้วจึง

ติดต่อองค์การเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล	

โดยท�าหนังสือจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อขอเข้า

สัมภาษณ์	 พร้อมท้ังส่งค�าถามให้แก่ผู้ให้สัมภาษณ์พิจารณา
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นัดหมายและท�าการสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 เพ่ือถามถึงข้อเท็จ

จริง	 ความเห็น	 และข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 ตามข้อค�าถามที่

เตรียมไว้	และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์	จากนั้น

น�าไปวิเคราะห์	สรุป	และอภิปรายผล

	 6.	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	 ใช้สถิติ

เชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ในการวิเคราะห์

ข้อมลูคณุลกัษณะส่วนบคุคล	สถติิทีใ่ช้	ได้แก่	ค่าความถี	่และ

ร้อยละ	 ส่วนข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับระดับของการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้	 สถิติที่ใช้	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์	 	 ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา	(Content	Analysis)	โดยผู้วิจัย

น�าผลจากการสัมภาษณ์	 มาวิเคราะห์	 เปรียบเทียบ	 กับ

แนวคิดการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน

บทที่	2	

ผลการศึกษา 

	 1.	 ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ

ธนาคารกรุงเทพ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย	2.85เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านอยู่

ในระดับปานกลางเช่นกัน	 โดยค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้าน

กระบวนการและการด�าเนนิการการเรยีนรูท้ีเ่ป็นรปูธรรมสงู

ที่สุดมีค่าเฉลี่ย	2.87รองมาคือ	องค์ประกอบด้านพฤติกรรม

ของผู้น�าที่กระตุ ้นการเรียนรู ้มีค่าเฉล่ีย	 2.84และองค์

ประกอบด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 มีค่าเฉลี่ย	

2.83

	 2.	 ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้	ของธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	

6	ปัจจยั	คอื	ปัจจยัด้านวสิยัทศัน์และกลยทุธ์	ด้านโครงสร้าง

องค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ด้านการพัฒนาบุคคล

และทมีงาน	ด้านวฒันธรรมและบรรยากาศองค์การ	และด้าน

การจูงใจ	(ปัจจัยดังกล่าวเกิดจากการสังเคราะห์งานวจัิยและ

การทบทวนวรรณกรรม)	 โดยประเด็นที่จากการสัมภาษณ์ 

ในแต่ละปัจจัย	แสดงดังตารางที่	1

ตารางที่	1	สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

;                                       
 

 
 

5 

6 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์  ด้ าน
โครงสร้างองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
พัฒนาบุคคลและทีมงาน ด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศ
องค์การ และด้านการจูงใจ (ปัจจัยดังกล่าวเกิดจากการ

สังเคราะห์งานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม)โดย
ประเด็นท่ีจากการสัมภาษณ์ในแต่ละปัจจัย แสดงดังตาราง
ที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ปจัจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรยีนรู ้ ประเด็นที่ได้จากการสมัภาษณ ์

1) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์   

- วิสัยทัศน์ขององค์การมุ่งพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพสูงสุด  
- มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การทุกปี  
- กลยุทธ์มีการทบทวนทุกปี และปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 
- ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดและวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเช่น การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
- มีนโยบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรชัดเจน 

2) ปัจจัยด้านโครงสร้าง
องค์การ  

- มีลักษณะโครงสร้างแบบแบนราบ (Flat Organization) สายบังคับบัญชาไม่ซับซ้อน มี 3 ระดับชั้น คือ 
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน 

- หน่วยงานในองค์การแต่ละหน่วยงานมีการท างานที่เชื่อมโยงกัน มีการวางโครงสร้างในลักษณะทีมข้าม
สายงาน 

- โครสร้างสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับพนักงาน เช่น การสอนงาน 
3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

- ธนาคารมีการน าเข้าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น มีระบบ Intranet  มีระบบที่ใช้ในการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล มีการประชุมผ่านทาง Skype 

- ธนาคารมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น BBL Connect, ระบบE-learning, 
Knowledge Sharing , KM Operation, Web boardและการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม  
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อภิปรายผล

	 1.	ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคาร

กรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั

ปานกลาง	ซึ่งสามารถอภิปรายผลจ�าแนกรายด้านได้ดังนี้	1)	

ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 ธนาคารกรุงเทพฯ	 

มสีภาพแวดล้อมในการท�างานด้านความปลอดภยัเชิงจิตทยา	

การชื่นชมยอมรับในความแตกต่าง	 การเปิดกว้างต่อทัศนะ

ใหม่	 ๆ	 และการให้เวลาบุคลากรได้คิดเชิงสะท้อนยังอยู่ใน

;                                       
 

 
 

6 

ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรยีนรู ้

ประเด็นที่ได้จากการสมัภาษณ ์

4) ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคคล
และทีมงาน  

- มีหน่วยบริหารการเรียนรู้ (Learning and Development) ดูแลหลักสูตรทั้งหมดของธนาคาร  
- จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)  
- ส่งพนักงานไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
- จัดคอร์สอบรมส าหรับเพื่อเตรียมพร้อมกับการสอบ License เร่ืองต่างๆ 
- จัดท า ICDP (Individual Career Development Planning) และเป็นCareer Consult ให้แก่

ผู้บริหาร รวมถึงวางแผน EDP (Executive Development Program) เพื่อพัฒนาผู้บริหาร 
- โครงการ Management Trainee เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้บริหาร 
- สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ท าโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆมีการหมุนเวียนงาน  
- โครงการ Shared Operations เพื่อหาวิธีการปรับปรุงการท างานและบริการร่วมกันระหว่างศูนย์

ปฏิบัติการ และมีการประชุมเกี่ยวกับ QM (Quality Management) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน 
5) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและ
บรรยากาศองค์กา 

- บรรยากาศในการท างานเป็นพี่เป็นน้อง การสอนงานแบบพี่สอนน้อง  
- มีการยอมรับและไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
- ส่งเสริมให้บุคลากรกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่ตลอด โดยการมอบหมายให้บุคลากรไปศึกษาความรู้

ใหม่ๆ มาน าเสนอต่อกลุ่มงาน ฝึกการเป็นนักอ่านนักฟังและนักพูด 
- สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานที่แต่ละคนไปพบเจอ แล้วน ามา

วิเคราะห์ร่วมกันเป็นกรณีศึกษาร่วมกัน 
- ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงกันและกัน  
- เปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดและวางแผนการท างานด้วยตนเอง   

 
6) ปัจจัยด้านการจูงใจ  - การกล่าวชมเชย และให้บุคลากรมีอ านาจในการตัดสินใจ  

- ตั้งเป้าหมายในการท างานที่ท้าทาย 
- ให้โอกาสในการเรียนรู้โดยการให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เข้าฝึกอบรม  
- กระตุ้นบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้โดยการมอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติมและน ามาถ่ายทอดซ่ึงกันและ

กัน 
- สนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพ 
- สร้างทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงว่าถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ 

 
อภิปรายผล 

1.ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ในภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอภิปรายผลจ าแนกราย
ด้านได้ดังนี้ 1) ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ธนาคารกรุงเทพฯ มีสภาพแวดล้อมในการท างานด้าน
ความปลอดภัยเชิงจิตทยา การช่ืนชมยอมรับในความ
แตกต่าง การเปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆ และการให้เวลา
บุคลากรได้คิดเชิงสะท้อนยังอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น 
ท าให้บุคลากรไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป
จากคนส่วนใหญ่ และขาดเวลาในการทบทวนผลการ 

 
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมาจึงท าให้ไม่ได้ปรึกษาหรือหารือ

กันเกี่ยวกับการปรับปรุงการท างาน ซึ่งบุคลากรมองว่า
หากองค์การมีการเปิดเผย วิ เคราะห์ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างสม่ าเสมอจะส่งผลให้องค์การ
เกิดความก้าวหน้า ดังนั้นองค์การจึงควรให้บุคลากรได้มี
เวลาคิด ทบทวน วเิคราะห์ปัญหาหรือกระบวนการท างาน
ต่างๆร่วมกัน โดยไม่เร่งรีบหรือถูกกดดัน รวมถึงส่งเสริมให้
บุ คลากรยอมรับและ เปิ ดกว้ า งต่ อความคิด เห็นที่
หลากหลาย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในองค์การก็ควรสนับสนุน
ให้บุคลากรได้ร่วมมือและช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยไม่มอง
ว่าเป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ระดบัปานกลางเท่านัน้	ท�าให้บคุลากรไม่กล้าแสดงความคดิ

เห็นที่แตกต่างออกไปจากคนส่วนใหญ่	และขาดเวลาในการ

ทบทวนผลการ

	 ปฏิบัติงานที่ผ่านมาจึงท�าให้ไม่ได้ปรึกษาหรือหารือ

กันเกี่ยวกับการปรับปรุงการท�างาน	ซึ่งบุคลากรมองว่าหาก

องค์การมีการเปิดเผย	 วิเคราะห์	 อภิปรายและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกันอย่างสม�่าเสมอจะส่งผลให้องค์การเกิดความ

ก้าวหน้า	 ดังนั้นองค์การจึงควรให้บุคลากรได้มีเวลาคิด	
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ทบทวน	 วิเคราะห์ปัญหาหรือกระบวนการท�างานต่าง	 ๆ	 

ร่วมกัน	 โดยไม่เร่งรีบหรือถูกกดดัน	 รวมถึงส่งเสริมให้

บคุลากรยอมรบัและเปิดกว้างต่อความคดิเห็นทีห่ลากหลาย	

เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในองค์การก็ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้

ร่วมมอืและช่วยกนัแก้ไขปัญหา	โดยไม่มองว่าเป็นปัญหาของ

คนใดคนหนึ่ง	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Pedler	

Burgoyne	and	Boydell	(1991);Garvin	(1993);	Nevis,	

Dibella	and	Gould	(1991)	และDavid	M.Garvin,	Amy	

C.Edmondson,	and	Francesco	Gino	(2008)	ที่เสนอว่า

หากองค์การมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อหรือส่งเสริมการเรียนรู้

ของบุคลากร	 จะท�าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 บุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

ออกไป	 กล้าที่จะน�าแนวคิดหรือวิธีการใหม่	 ๆ	 มาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน	 โดยไม่กลัวความล้มเหลว	 เพราะหากเกิดข้อผิด

พลาดจากการทดลองแนวคดิใหม่	ๆ 	กถ็อืเป็นส่ิงทีย่อมรับได้

ในองค์การ	2)	ด้านกระบวนการและการด�าเนนิการการเรยีน

รูท้ีเ่ป็นรปูธรรมของธนาคารกรุงเทพฯอยูใ่นระดบัปานกลาง	

กล่าวคือ	 องค์การมีการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ	

โดยธนาคารมองว่าการฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นส่ิงที่มี

คุณค่าเป็นการลงทุนระยะยาวขององค์การ	จึงมีการจัดสรร

เวลาส�าหรับการฝึกอบรมให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม	 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ข่าวสาร	 และความรู้ต่าง	 ๆ	 

อย่างเป็นระบบ	 แต่ท้ังนี้ธนาคารยังขาดการส่งเสริมให้

บุคลากรได้มีการคิดวิเคราะห์	 ทดลอง	 และถ่ายโอนข้อมูล

ระหว่างกันดังนั้นองค์การจึงควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี

การนพเอาข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บมาวิเคราะห์หรือ

อภปิรายร่วมกัน	เพ่ือให้บคุลากรได้แลกเปล่ียนถ่ายโอนความ

รู้ซึ่งกันและกัน	 ทั้งระหว่างกลุ่มงานหรือระหว่างหน่วยงาน

ด้วยกัน	ซึ่งสอดคล้องกับ	Pedler	Burgoyne	and	Boydell	

(1991)	และ	David	M.	Garvin,	Amy	C.	Edmondson,	

and	Francesco	Gino	(2008)	ทีเ่สนอว่า	การเปิดโอกาสให้

บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน	 เป็นการ

ส่งเสรมิให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์	และการอภปิราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้นยังน�าไปสู ่ผลลัพธ ์ที่ เป ็น

ประโยชน์แก่องค์การ	 3)	 ด้านพฤติกรรมของผู้น�าที่กระตุ้น

การเรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพฯมีอยู่ในระดับปานกลาง	

กล่าวคือ	ผู้น�ามีการจัดให้มีเวลา	ทรัพยากร	และสถานที่ใน

การวิเคราะห์ปัญหาและสิ่งท้าทายองค์การเพื่อปรับปรุงผล

การปฏบิติังานทีผ่่านมาอยูใ่นระดบัปานกลาง	นอกจากนีผู้น้�า

ยังเปิดกว้างต่อมุมมองที่แตกต่างในระดับปานกลางเช่นกัน

ท�าให้บุคลากรไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป

จากผู้น�า	 ดังนั้นองค์การควรส่งเสริมให้ผู้น�ามีการเปลี่ยน

บทบาทจากผู้บังคับบัญชามาเป็นผู้ที่กระตุ้นและส่งเสริมให้

เกดิการเรยีนรู	้เป็นผูช่้วยเหลอื	ทีป่รกึษา	ผูฝึ้กสอน	หรือเป็น

พีเ่ลีย้งให้แก่บคุลากร	มีการรับฟังและเปิดโอกาสให้บคุลากร

ได้แสดงความคดิเหน็	และเน้นการกระจายอ�านาจมากยิง่ขึน้	

เพ่ือให้ได้มุมมองทีห่ลากหลายในการปฏบัิติและเป็นการเปิด

โอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที	่

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของPedler	 Burgoyne	 and	

Boydell	 (1991);	 Garvin	 (1993);	Marquardt	 (1996);	

Goh	(1998)	และDavid	M.Garvin,	Amy	C.Edmondson,	

and	Francesco	Gino	(2008)	ที่เสนอว่า	ผู้น�าถือเป็นผู้ที่มี

บทบาทส�าคัญการกระตุ้นการเรียนรู้ของบุคลากร	หากผู้น�า

เป็นผู้ฟังที่ดี	 ต้ังค�าถามอย่างสร้างสรรค์	 ไม่ปิดกั้นความคิด

เห็นของบุคลากร	ย่อมท�าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้	กล้าคิด

และกล้าแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น

	 2.	 ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)ประกอบด้วย	6	

ปัจจัย	ดังนี้	

	 	 (1)	 ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์	 ธนาคาร

กรุงเทพฯ	 มีวิสัยทัศน์ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของ

องค์การให้มีคุณภาพสูงสุด	 มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ

กลยทุธ์ขององค์การในทกุปี	โดยวสิยัทศัน์ขององค์การจะถกู

ก�าหนดและถ่ายทอดจากคณะกรรมบรหิารมาสูผู่บ้ริหารและ

พนักงานตามล�าดับ		โดยพนักงานมีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

เพ่ือส่งเสริมให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่

องค์การได้ต้ังไว้	แต่ส�าหรับวสิยัทศัน์ระดับหน่วยงานบคุลากร

จะมีส่วนร่วมในการก�าหนด	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	
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Marquardt	 and	 Reynolds	 (1994	 อ้างถึงใน	 สมคิด	 

สร้อยน�า้,	2547),	Pedler	Burgoyne	and	Boydell	(1991)	

และ	Bennett	and	O’Brien	(1994)	ที่เห็นว่า	องค์การแห่ง

การเรียนรู้ควรมีวิสัยทัศน์ร่วมที่เกิดจากการก�าหนดร่วมกัน

ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร	 เพราะวิสัยทัศน์ร่วมจะเป็น

แรงผลักดันให้การปฏิบัติงานและการด�าเนินการด้านต่าง	ๆ

ขององค์การ	มีเป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ซึ่งการมี

วิสัยทัศน์ร่วมกัน	 จะท�าให้สมาชิกในองค์การเกิดความ

สมัพันธ์ทีด่รีะหว่างกัน	เกดิความรู้สึกทีด่แีละเกดิความผูกพนั

ต่อองค์การมากขึน้	จงึท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างานดขีึน้

ตามมา	 (กัลยาณี	 ค�าแดง,	 2542)	 และในส่วนของกลยุทธ์	

ธนาคารกรุงเทพฯมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้

ก ้าวทันกับเปลี่ยนของเศรษฐกิจและสังคมอยู ่ เสมอ	 

ซึ่งสอดคล้องกับ	 Kaiser	 (2000)	 ที่เสนอว่า	 องค์การควรมี

การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์การอย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 เศรษฐกิจ	 สังคม	

เทคโนโลยี	 โดยน�าข้อมูลดังกล่าวน�ามาปรับและจัดท�าเป็น

กลยุทธ์	 เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวได้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลง	และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งกันให้กับ

องค์การ	ซึง่ในส่วนของกลยทุธ์ในระดบัองค์การและในระดับ

หน่วยงานนั้น	 บุคลากรของธนาคารจะมีส่วนร่วมในการจัด

ท�า	ตวัอย่างเช่น	การจดัท�าแผนการปฏบิตักิารทัง้แผนปฏบิติั

การระยะสั้นและแผนปฏิบัติการระยะยาวร่วมกันกับ 

ผู้บรหิาร	ซึง่การออกแบบและวางแนวทางในการปฏิบตังิาน

ร่วมกนันัน้	จะส่งเสรมิให้บคุลากรสามารถปฏบัิตงิานได้ตาม

เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน	(นันทพร	โชตินุชิต,	2540)

	 	 (2)	 ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ	 โครงสร้าง

องค์การของธนาคารกรุงเทพฯ	มลีกัษณะโครงสร้างแบบแบน

ราบ	(Flat	Organization)	มีระดบัการบงัคับบญัชา	3	ระดับ

ชั้น	 คือ	 ระดับบริหาร	 หัวหน ้างาน	 และพนักงาน	 

จากโครงสร้างดงักล่าวท�าให้หวัหน้ามีจ�านวนลกูน้องทีอ่ยูใ่น

สายบงัคบับญัชาไม่มาก	ท�าให้หัวหน้าสามารถสอนงาน	และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกน้องได้อย่างทั่วถึง	ซึ่งสอดคล้อง

กับ	Marquardt	and	Reynolds	(1994	อ้างถึงใน	สมคิด	

สร้อยน�้า,	 2547)	 ที่เสนอว่า	 องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมี

โครงสร้างที่คล่องตัว	 ยืดหยุ ่นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 

อยู่เสมอ	มีลักษณะโครงสร้างแบบแบนราบ	 ไม่มีสายบังคับ

บัญชาที่ซับซ้อน	 เพื่อเอื้อให้เกิดอิสระในการท�างานมากขึ้น	

และท�าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงาน	

นอกจากนี้ลักษณะงานของธนาคารกรุงเทพฯ	 จะมีการ

ประสานงานเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	อยู่เสมอ	

ท�าให้มีการวางโครงสร้างในลักษณะทีมข้ามสายงาน	 

(Cross	Functional	Team)	มีการประสานงานหรือร่วมกัน

ท�างานในโครงการต่าง	ๆ	ซึ่งสอดคล้องกับ	 Bennett	 and	

O’Brien	(1994);	Kaiser	(2000);	นันทพร	โชตินุชิต	(2540)	

และ	 สมคิด	 สร้อยน�้า	 (2547)	 ที่เสนอว่า	 การที่หน่วยงาน

ภายในองค์การมีการท�างานทีเ่ชือ่มโยงกัน	มีการท�างานแบบ

ทมีข้ามสายงาน	และการเปิดโอกาสให้บคุลากรมปีฏิสมัพนัธ์

และมีการประสานงานระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก

องค์การ	 จะส่งผลให้สมาชิกในองค์การเกิดการเรียนรู้	 เกิด

การประสานงานและพร้อมที่จะเผชิญการท�างานที่ซับซ้อน

ขึ้นในอนาคต

	 	 (3)	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ธนาคาร

กรุงเทพฯ	มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์การ	 โดยแบ่ง

เป็น	 2	ส่วนหลัก	ๆ	คือ	ส่วนแรกเทคโนโลยีที่น�ามาช่วยใน

การปฏิบัติการ	 เช่น	 ระบบ	 Intranet	 ระบบการจัดเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์การ	 ระบบการ

แจ้งเตือนการประชมุ	รวมไปถงึการประชมุออนไลน์	เป็นต้น	

ซึ่งสอดคล้องกับ	Bennett	and	O’Brien	(1994);	นันทพร	

โชตินุชิต	 (2540)	และ	สมคิด	สร้อยน�้า	 (2547)	ที่เสนอว่า	

องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีน�าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ

เพือ่อ�านวยความสะดวกและเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏิบติั

งาน	และเพือ่ให้เกดิการลืน่ไหลของข้อมลูสารสนเทศภายใน

องค์การ	 เช่น	 ระบบฐานข้อมูล	 ระบบการสื่อสารภายใน

องค์การ	การสร้างระบบเช่ือมโยงเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ของ

แต่ละหน่วยงานภายในองค์การให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้

อย่างทั่วถึง	 ส่วนที่สองเทคโนโลยีช่วยในการส่งเสริมการ

เรียนรู้	ทางธนาคารมีเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล	ข่าวสาร	และ
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ความรู้ต่าง	ๆ	มีระบบ	E-learning,	Knowledge	Sharing,	

KM	Operation,	Web	board	และการเรียนทางไกลผ่าน

ดาวเทียม	 เพื่อให้บุคลากรได้เข ้าไปศึกษาด้วยตนเอง	

สอดคล้องกับ	Marquardt	and	Reynolds	(1994	อ้างถึง

ใน	สมคิด	สร้อยน�้า,	2547)	และ	Kaiser	(2000)	ที่เสนอว่า	

องค์การแห่งการเรยีนรูค้วรมเีทคโนโลยทีีส่นบัสนนุการเรยีน

รูเ้พือ่ช่วยให้เกดิการเรียนรู้อย่างทัว่ถงึ	อาท	ิการน�าเทคโนโลยี

มาใช้ในการสื่อสารข้อมูลต่าง	 ๆ	 ประมวลความรู้	 จัดเก็บ	

สร้างฐานข้อมูล	สร้างคลังความรู้	มีการน�าเอาวีดิทัศน์	 โสต

ทศัน์	และการฝึกอบรมแบบส่ือผสมผสานมาใช้ประโยชน์เพือ่

ถ่ายทอด	และพัฒนาความรู	้ทกัษะของสมาชิกในองค์การให้

ดียิ่งขึ้น

	 	 (4)	 ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคคลและทีมงาน		

ธนาคารกรุงเทพฯ	ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรใน

ทุกระดับ	 จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยบริหารเรียนรู้ข้ึนมาเพื่อ

วางแผนและสง่เสรมิการเรยีนรู้และการพฒันาของบุคลากร

อย่างเต็มรูปแบบ	มีการจัดท�าแผนการพัฒนา	มีแผนพัฒนา

ความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล	 มีโปรแกรมส�าหรับการ

พัฒนาผู ้บริหารโดยเฉพาะมีที่ปรึกษาทางด ้านอาชีพ		

นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่

บคุลากรส�าหรับการไปสอบ	License	ต่าง	ๆ 	มีทนุการศึกษา

ให้แก่บุคลากรทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	 

รวมไปถงึสนบัสนนุให้บคุลากรในองค์การได้มีโอกาสท�างาน

ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ขององค์การ	 มีการ

หมุนเวียนงาน	 เพ่ือให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้และแลก

เปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน	 ส�าหรับในส่วนของการพัฒนา

ทมีงาน	ธนาคารกรงุเทพฯ	มกีารส่งเสรมิให้บคุลากรทีอ่ยูต่่าง

แผนกหรือต่างหน่วยกัน	 ได้มีโอกาสในการท�าโครงการร่วม

กัน	เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	เกิดการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ของกันและกนั	ซึง่สอดคล้องกบั	Bennett	and	

O’Brien	(1994)	และ	Marquardt	and	Reynolds	(1996)	

ท่ีเสนอว่า	องค์การควรมกีารจัดฝึกอบรมในรปูแบบทีส่่งเสริม

ให้บคุลากรซึง่เป็นผูเ้ข้ารบัการอบรมได้มีความคดิสร้างสรรค์	

มีการเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วม

อบรมด้วยกัน	 ซ่ึงองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องกระตุ้นบุคคล

และทีมงานให้มีความใฝ่รู ้	 อยากที่จะพัฒนาตนเองและ 

ทีมงาน	 โดยองค์การอาจจะมีการท�าแผนพัฒนารายบุคคล

หรือทีมงาน	 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ		 

ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ	 และให้โอกาสในการ

เรียนรู้	(นันทพร	โชตินุชิต,	2540)	

	 	 (5)	ปัจจัยด้านวฒันธรรมและบรรยากาศองค์การ

บรรยากาศการท�างานของบุคลากรในธนาคารกรุงเทพฯเป็น

แบบครอบครวั	ท�าให้บคุลากรมกีารยอมรบั	มคีวามไว้วางใจ	

และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู ่เสมอซึ่งสอดคล้องกับที่	

Bennett	 and	O’Brien	 (1994)	 และ	 นันทพร	 โชตินุชิต	

(2540)	เสนอว่า	บรรยากาศทีเ่หมาะสมและเสรมิสร้างให้เกดิ

องค์การแห่งเรียนรู้	คือ	บรรยากาศที่สมาชิกในองค์การเปิด

ใจ	 มีความไว้ใจกัน	 ท�าให้สมาชิกในองค์การกล้าที่จะแสดง

ความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกต�าหนิ	 

มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ	ทั้งนี้ธนาคาร

กรุงเทพฯ	 มีการส่งเสริมค่านิยมในการเรียนรู้ให้บุคลากรมี

ความตื่นตัว	 และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ	 โดยการ

มอบหมายให ้บุคลากรไปน�าศึกษาข ่าวสารที่ส� าคัญ	 

ความรู้หรือข้อมูลใหม่	ๆ 	มาน�าเสนอให้กับกลุ่มงาน	เพ่ือสร้าง

การเรียนรู้ร่วมกัน	 มีการจัดประชุมกลุ่มอยู่เสมอเพ่ือแลก

เปลี่ยนประสบการณ์และน�ามาเป็นกรณีศึกษาร่วมกัน	

สอดคล้องกับที่	Marquardt	and	Reynolds	(1994	อ้างถึง

ใน	 สมคิด	 สร้อยน�้า,	 2547);	 Kaiser	 (2000)	 และ	 สมคิด	

สร้อยน�้า	 (2547)	 เสนอว่า	 องค์การแห่งการเรียนรู้ควรมี

วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน	 เพื่อช่วยให้บุคลากรมีความ

ตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญของการเรียนรู้	เช่น	การส่ง

เสริมให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง	

สนับสนุนให้มีการทดลองความรู้ใหม่	ๆ	ส่งเสริมให้บุคลากร

กล้าคดิกล้าท�าสิง่ใหม่	ๆ 	โดยองค์การเป็นผูส้นับสนนุทัง้เวลา	

สถานที่	 และทรัพยากรรวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 อยู่เสมอ	 นอกจากนี้

ธนาคารกรุงเทพฯ	 ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้คิดและ

วางแผนการท�างานด้วยตนเอง	 โดยการมอบหมายให้น�า
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เสนอหรือออกแบบโครงการ	 กิจกรรม	 หรือนโยบายต่างๆ

ของหน่วยงาน	 เป็นต้น	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

วโิรจน์	สารรตันะ	(2545)	ทีพ่บว่า	การให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ	 โดยผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอ

แนะจากบุคลากร	มีการใช้ภาวะผู้น�าแบบช่วยเหลือส่งเสริม

มากกว่าการควบคุมแบบระบบราชการส่งผลให้เกิด

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

	 	 (6)	ปัจจยัด้านการจูงใจ	ธนาคารกรุงเทพฯ	มกีาร

สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรเกิดความต้องการในการเรียน

รู้	4	รูปแบบ	คือ	1)	การกล่าวยกย่องชมเชยเพื่อให้บุคลากร

มีความภูมิใจและมีความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาตนเองให้ดี 

ยิ่งขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 Bennett	 and	O’Brien	 (1994);		

Kaiser	 (2000)	และ	นันทพร	 โชตินุชิต	 (2540)	ที่เสนอว่า	

การให้รางวัลหรือการยอมรับ	 เป็นปัจจัยที่สนับสนุนปัจจัย

ตัวอื่น	 ๆ	 ที่กล่าวมาทั้งหมด	 เพราะการให้รางวัลและการ

ยอมรับเป็นแรงจูงใจที่ท�าให้บุคลากรอยากที่จะเรียนรู้และ

พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่การให้รางวลัไม่เพยีงแต่จะให้

ในรูปแบบของตัวเงินเท่านั้น	แต่อาจจะให้ในรูปแบบของค�า

ชม	 การยอมรับ	 หรือความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ	 เป็นต้น		

2)	การให้อ�านาจในการตดัสนิใจ	(Empowerment)	เป็นการ

เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพที่ตนมี	 ได้มีโอกาส

ตัดสินใจแก้ปัญหาในเร่ืองต่าง	 ๆ	 ด้วยตนเอง	 มีการกระจา

ยอ�านาจและความรบัผดิชอบ	(Marquardt	and	Reynolds,	

1994อ้างถึงใน	สมคิด	สร้อยน�้า,	2547)	3)	การตั้งเป้าหมาย

ในการท�างานที่ท้าทายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรไป

เรียนรูศ้กึษาเพ่ิมเตมิในเร่ืองทีต่นยังไม่เข้าใจ	มีการมอบหมาย

งานให้บุคลากรไปค้นคว้าความรู้ใหม่	ๆ	แล้วน�ามาถ่ายทอด

ซึง่กนัและกนั	ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ	Kaiser	(2000)	

ที่เสนอว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการกระตุ้น	โน้มน้าว	

และจูงใจให้สมาชิกในองค์การมีความเพียรพยายามในการ

ปฏิบัติงาน	 ให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายของตนเองและ

เป้าหมายขององค์การ		และ	4)	การให้โอกาสในการเรียนรู้	

และความก้าวหน้าในสายอาชีพ	 เพื่อให้บุคลากรรู้สึกว่า

องค์การให้ความส�าคญัและเห็นคุณค่าของตน	และตนเองได้

ท�างานที่มีคุณค่า	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 สมคิด	

สร้อยน�า้	(2547)	ทีเ่สนอว่า	การจงูใจในองค์การแห่งการเรยีน

รู้สามารถท�าได้โดย	การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชพี		การ

มอบโอกาสในการพฒันาตนเองให้กบับคุลากรทกุคน	เป็นต้น

	 3.	แนวทางในการพฒันาองค์การสูอ่งค์การแห่งการ

เรียนรู้เกิดจากการวิเคราะห์ระดับการเป็นองค์การแห่งการ

เรยีนรูที้พ่จิารณาจากองค์ประกอบการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้	 และจากปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู ้	 โดยน�ามาก�าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา

องค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้	10	แนวทาง	ดังนี้	

	 	 (1)	สร้างวิสัยทัศน์ร่วม	องค์การควรใช้หลักการ

มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ	

ให้บุคลากรในองค์การได้มีส่วนร่วมในการร่างวิสัยทัศน์	

นโยบายหรือกลยุทธ์ร่วมไปกับองค์การ	จึงจะท�าให้นโยบาย

เป็นสิ่งที่สะท้อนค่านิยมของสมาชิกในองค์การ	ไม่ใช่เป็นแค่

เพยีงความต้องการของผูบ้ริหารเท่านัน้	(Pedler	Burgoyne	

and	Boydell	,1991)	โดยวสิยัทศัน์ทีดี่ต้องสอดคล้องกับค่า

นยิมทีส่มาชกิในองค์การยดึถอื	เพราะหากขดักบัค่านยิมของ

บุคลากร	ก็จะไม่มีพลังขับเคลื่อนให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้	ดัง

นั้นจึงควรมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อพัฒนาให้เกิดภาพ

ความส�าเรจ็ในอนาคตและความต้องการร่วมกันของบคุลากร

และองค์การ	(Senge,	1990)	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา	

เรื่อง	 ปัจจัยทางการบริหารกับความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้	ของ	วิโรจน์	สารรัตนะ	(2545)	ที่พบว่า	การก�าหนด

วิสัยทัศน์องค์การ	 จะไม่ใช่เป็นเร่ืองของผู้บริหารเพียงฝ่าย

เดียวอีกต่อไป	 แต่จะต้องเป็นวิสัยทัศน์ร่วมที่เกิดจากการ

ก�าหนดร่วมกันของบุคลากร	และยังสอดคล้องกับ	นันทริกา	

ชันซื่อ	 (2554)	 ที่ได้ศึกษา	 การพัฒนารูปแบบองค์การแห่ง

การเรยีนรูข้องคณะสตัวแพทย์ศาสตร์ในประเทศไทย	พบว่า	

การทีอ่งค์การมวีสิยัทศัน์ร่วม	ส่งให้องค์การพฒันาสูอ่งค์การ

แห่งการเรียนรู้

	 	 (2)	 ก�าหนดกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู ้ของ

บุคลากรอาทิ	 การก�าหนดนโยบายให้บุคลากรได้เข้ารับฝึก

อบรมอย่างน้อยปีละ	2	ครัง้	ซึง่การก�าหนดกลยทุธ์ในการส่ง
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เสริมการเรียนรู้ของบุคลากร	 จะท�าให้บุคลากรทราบว่า

ตนเองต้องเรยีนรูห้รอืพัฒนาศักยภาพด้านใดบ้างเพือ่ให้ไปสู่

เป้าหมายท่ีตั้งไว้	 (นันทพร	 โชตินุชิต,	 2540)	 ซึ่งการเรียนรู้

ของบุคลากรจะเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์การไปสู่

วิสัยทัศน์ที่หวังไว้	 (Bennett	 and	 O’Brien,	 1994)	 ซ่ึง

สอดคล้องกับ	ผลการศึกษาของ	สมคิด	สร้อยน�้า	(2547)	ที่

พบว่ากลยุทธ์และพันธกิจ	ที่ส่งเสริมให้เกิดองค์การแห่งการ

เรียนรู้	 ควรมีลักษณะที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู	้

และองค์การควรมีการจัดสรรงบประมาณและอ�านวยความ

สะดวกเกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรอย่างเตม็ที่		

	 	 (3)	ออกแบบโครงสร้างองค์การแบบราบมีระดบั

ชั้นบังคับบัญชาไม่ซับซ้อน	 ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวจะเอื้อ

อ�านาจให้บุคลากรได้มีปฏิสัมพันธ์และมีการประสานงาน

ระหว่างกัน	 ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	 เอื้อให้เกิด

อิสระในการท�างาน	 และเอ้ือต่อการโยกย้ายหมุนเวียนงาน	

เพื่อให ้บุคลากรได ้ มีโอกาสเรียนรู ้งานที่หลากหลาย	

(Marquardt	and	Reynolds,	1994	อ้างถงึใน	สมคิด	สร้อย

น�้า,	2547;	Kaiser,	2000;		สมบัติ	กุสุมาวลี,	2539:	38-39;	

บัณฑิต	 เพ็ชรประพันธ์กุล,	 2540)	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศกึษาของ	สมนกึ	เอือ้จริะพงษ์พนัธ์	และเพญ็นภา	ประภาวตั	

(2552)	 ที่ เสนอว ่า	 โครงสร ้างองค ์การแบบยืดหยุ ่น	 

จะช่วยให้เกดิความคล่องตวัในการตดิต่อประสานงาน	อันจะ

ส่งผลให้การเรียนรู้เป็นไปโดยง่าย	 และรวดเร็ว	 และยัง

สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	กติตยิา	อนิทกาญจน์	(2553)	

ที่พบว่า	 โครงสร้างที่สนับสนุนการเรียนรู้ขององค์การ	 คือ	

โครงสร้างทีม่ลี�าดบัการบงัคบับญัชาประมาณ	3-4	ชัน้	เพราะ

โครงสร้างดังกล่าวช่วยร่นระยะเวลาในการส่ือสารและ

ประสานงานกันระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน	 นอกจากนี้

โครงสร้างแบบแบนราบยังสนับสนุนให้เกิดการการท�างาน

แบบทีมข้ามสายงาน	ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับ	

Bennett	and	O’Brien	(1994);		Kaiser	(2000);		นันทพร	

โชตินุชิต	 (2540)	และ	สมคิด	สร้อยน�้า	 (2547)	ที่เสนอว่า	

การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้	 องค์การต้องสนับสนุน

ให้มีการท�างานแบบทีมข้ามสายงาน	 มีการส่งให้บุคลากร 

ที่อยู ่ต ่างแผนก	 หรือต่างหน่วยงานได้มีโอกาสท�างาน	 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 หรือถ่ายโอนความรู้ซึ่งกันและกัน	

อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ

  (4)	พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีช่่วยใน

การปฏบิตังิานอาท	ิการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้า

มาช่วยในจัดเก็บข้อมูล	 เพ่ือให้เกิดการล่ืนไหลของข้อมูล

สารสนเทศ	ภายในองค์การ	การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือ

ข่ายคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงานภายในองค์การ	 

ให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้อย่างทั่วถึง	 รวมไปถึงการน�า

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสาร	 (Bennett	and	

O’Brien	,	1994;	นันทพร	โชตินุชิต,	2540)	ซึ่งสอดคล้อง

กับ	 Kaiser	 (2000)	 ที่ได้เสนอว่า	 การที่องค์การมีระบบ

ข้อมูล	ข่าวสาร	ระบบสารสนเทศ	ระบบพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	ที่มีมาตรฐานจะเอื้ออ�านวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

งาน	ของบุคลากร

	 	 (5)	พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาทีช่่วย

สนับสนุนการเรียนรู้	เนื่องจากในปัจจุบันบุคคลมีการเรียน

รูผ่้านทางส่ืออเิล็กทรอนกิส์ต่าง	ๆ 	มากขึน้	ส่งผลให้เกดิเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านทางส่ือเทคโนโลย	ี(สมคิด	สร้อยน�า้,	

2547)	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Marquardt	 and	

Reynolds	 (1996)	 ที่เสนอว่า	 เทคโนโลยีส�าหรับเพ่ิมพูน

การเรียนรู้	 เกี่ยวข้องกับการน�าเอาวีดิทัศน์	 โสตทัศน์	และ

การฝึกอบรมแบบส่ือผสมผสานมาใช้ประโยชน์เพื่อ

ถ่ายทอด	และพฒันาความรู	้ทกัษะของบคุลากรในองค์การ

ให้ดียิ่งขึ้น	ตัวอย่างเช่น	ระบบ	E-learning,	Knowledge	

Sharing	,	Web	Board	และการเรยีนทางไกลผ่านดาวเทยีม	

	 	 (6)	 สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้	 โดยการสร้างค่านิยมที่ยอมรับว่าความผิดพลาด

สามารถเกิดขึ้นได้	 มองว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้และ

พัฒนา	 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็นทีมโดยการให้

บุคลากรได้มีการแลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้แก่กัน	 

เกิดการเรียนรู ้ร ่วมกัน	 รวมถึงการส่งเสริมให้ทดลอง	 

ศกึษาน�าร่อง	เพือ่หาแนวทางปฏบิตัใิหม่	ๆ 	โดยไม่กลวัความ

ล้มเหลว	ส่งเสรมิให้มีการสนทนา	การอภิปราย	การซกัถาม	
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โดยองค์การจะจัดเตรียมเวลา	 สถานท่ี	 และทรัพยากร	 

เพื่อเอื้ออ�านวยให้เกิดการเรียนรู ้ร่วมกันของสมาชิกใน

องค์การ	 (Watkin	 and	Marsick,	 1993:	 44-47;	 สมบัติ	

กุสุมาวลี,	 2539:	 38-39;	 วีระวัฒน์	 ปันนิตามัย,	 2544:	 

89-96;	 วิชัย	อุตสาหจิต,	 2559)	ซึ่งสอดคล้องกับ	 วิโรจน์	 

สารรัตนะ	 (2545)	 	 ที่เสนอว่า	 การที่ผู ้บริหารรับฟัง 

ความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะจากบุคลากร	 ส่งผลให้เกิด

วฒันธรรมแห่งการเรยีนรู	้นอกจากนีอ้งค์การยงัควรส่งเสรมิ

ให้บุคลากรในองค์การยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน	

รวมไปถึงยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย	 เปิดกว้าง

ต่อทัศนะใหม่ๆโดยปราศจาคอคติ	และร่วมกันหาแนวทาง

ในการปฏิบัติที่ เกิดประโยชน ์ กับองค ์การมากที่สุด	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานของ	 ดวงใจ	 เปลี่ยนบ�ารุง	 และคณะ	

(2555)	 ที่เสนอว่า	 องค์การท่ีมีบรรยากาศในการท�างานที่	

บุคลากรในองค์การมีการสนับสนุนช่วยเหลือกัน	 จะช่วย

สร้างความประทับใจและความรู้สึกที่ดีให้แก่บุคลากรใน

องค์การ	ซึ่งหากองค์การมีการให้เวลาบุคลากรในการเรียน

รู้	 มียอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล	 และการเปิด

โอกาสให้บคุลากรได้แสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ	จะช่วย

บคุลากรมคีวามสขุและมคีวามพร้อมในการปฏิบตังิานมาก

ยิ่งข้ึน	 ส่งผลให้องค์การมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึน	

(Kaiser,	2000)

	 	 (7)	 ให้โอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน

ได้พัฒนาตนเองอาทิ	 มีงบประมาณส�าหรับการพัฒนา

ตนเอง	 ที่ซ่ึงบุคลากรเป็นผู้ตัดสินใจและรับผิดชอบเองว่า

อยากพัฒนาอะไร	 โดยมีฝ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และองค์การเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลต่าง	ๆ	

มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการเรียนการสอน

เกี่ยวกับความรู้	 หรือทักษะบางอย่างที่บุคลากรต้องการ

เรยีนรู	้มห้ีองสมุดหรอืคลงัความรูข้ององค์การเพือ่ให้ในการ

ศกึษาค้นคว้าข้อมลูต่าง	ๆ 		(สมบตั	ิกสุมุาวล,ี	2539:	38-39;	

บัณฑิต	 เพ็ชรประพันธ์กุล,	 2540)	 มีการออกแบบระบบ 

ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู	้เช่น	การออกแบบระบบแรงงานสมัพนัธ์

แบบประชาธิปไตยอุตสาหกรรม	เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก

ในองค์การได้เรยีนรู้ร่วมกบัผูบ้รหิาร	ระบบค่าจ้างทีย่ดืหยุ่น	

ระบบบัญชีการเงินที่เกื้อหนุนการเรียนรู ้	 และระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัสามารถเข้าถงึง่าย	(Watkin	

and	Marsick,	1993:	44-47;	สมบัติ	กุสุมาวลี,	2539:	38-

39)	องค์การสามารถส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาของ

บุคลากรได้โดย	การจัดฝึกอบรม	การให้ทุนการศึกษา	หรือ

การให ้บุคลากรได ้ มีโอกาสไปศึกษาดูงาน	 เป ็นต ้น	 

ซึ่งสอดคล้องกับ	 Bennett	 and	 O’Brien	 (1994);		

Marquardt	and	Reynolds	(1996)	ที่เสนอว่า	การจัดฝึก

อบรม	เป็นวธิหีนึง่ทีท่�าให้บคุลากรได้พฒันาตนเอง	ส่งเสรมิ

ให้บคุลากรได้มคีวามคดิสร้างสรรค์	สามารถแก้ปัญหาและ

ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม	 และมีการเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ระหว่างกันและกัน

	 	 (8)	ส่งเสรมิการเรยีนรูร่้วมกันเป็นทมี	โดยอาศัย

ความคิด	 ความรู้	 และประสบการณ์ของบุคลากรมาแลก

เปล่ียนซึ่งกันและกัน	 เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพ

ของทมี	การเรยีนรูร่้วมกนัเป็นทมีจะเกดิได้จากการรวมพลงั

ของสมาชิกในทีม	 ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง	 ๆ	 ร่วมกันโดยการ

แลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์แก่กนัอย่างสม�า่เสมอ

และต่อเนือ่ง	จนเกดิเป็นความคิดร่วมกนัของกลุ่ม	(Senge,	

1990;	วีระวัฒน์	ปันนิตามัย,	2544)	นอกจากนี้ส่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมยังสามารถท�าได้โดย	การพูด

คยุสนทนา	โดยผูร่้วมสนทนาร่วมมอืกนัทกุวถิทีาง	เพือ่เปิด

โอกาสให้ความแตกต่างหลากหลายในมติต่ิาง	ๆ 	เช่น	คณุวฒุิ	

วยัวฒุ	ิต�าแหน่งหรอืฐานะทางเศรษฐกจิ	สงัคม	ศรทัธาและ

ความเชือ่ทีม่อียู่เดมิ	เกิดการคลีค่ลาย	ไหลเวยีน	แลกเปลีย่น

ความหมายซึ่งกันและกัน	 ท�าให้ความคิดทุกความคิด	 

เกดิการถ่ายเทเข้าหากนั	และเปลีย่นคณุภาพใหม่	เกดิญาณ

ส�านึกใหม่	 ที่มีความลึกซึ้งและเป็นธรรม	 (Bohm,	 1996)	

และในท้ายที่สุดการสนทนาและการอภิปรายจะน�าไป 

สู่แนวทางการปฏิบัตร่วมกัน	 ที่เกิดจากความเต็มใจของ

บุคลากร	ซึ่งจะท�าให้องค์การเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม	

และน�าไปสู่การเป็นองค์การแห่งเรียนรู้	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	

William	D.	Hitt	 (1996)	ที่เสนอว่า	การที่บุคลากรมีการ
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ท�างานร่วมกันเป็นทีม	 รวมกันเป็นหน่ึงเพื่อท่ีจะเรียนรู้ไป

ด้วยกัน	 ท�าให้ความรู้และทักษะต่าง	 ๆ	 ได้รับการพัฒนา

มากกว ่าการเรียนรู ้ ส ่ วนบุคคลและสอดคล ้องกับ	

Marquardt	 and	 Reynolds	 (1994	 อ้างถึงใน	 สมคิด	 

สร้อยน�้า,	2547)		ที่เสนอว่า	การท�างานเป็นทีมและเครือ

ข่ายจะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน	 

เกดิระบบการท�างานอย่างเป็นเครอืข่าย	ซึง่เป็นการท�างาน

ที่มุ ่งแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ืองในระยะยาวและก่อให้เกิด

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆในองค์การ	 อันจะน�าไปสู่พลังร่วมที่

ท�าให้องค์การเติบโตและมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน

	 	 (9)		กระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการ

เรียนรู้เกิดความเพียรพยายามในการเรียนรู้และเกิดความ

รู้สึกที่อยากจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	ซึ่งสามารถท�าได้โดย

การให้ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของตัวเงิน	 เช่น	 โบนัส	

เและผลตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ	เช่น	การชืม่ชม	ยอมรบั	หรอื

อาจจะเป็นการเลี้ยงฉลองเมื่อท�าโครงการใดโครงการหน่ึง

ประสบความส�าเรจ็	เพือ่เป็นรางวลัส�าหรับการเรยีนรู	้(นนัท

พร	โชตนิชุติ,	2540)	นอกจากนี	้การส่งเสรมิความก้าวหน้า

ในอาชีพ	การมอบโอกาสในการพฒันาตนเองให้กบับคุลากร	

การให้ความเป็นอสิระในการคดิ	ส่งเสรมิให้มีความคดิรเิริม่

สร้างสรรค์	 และการยอมรับและให้เกียรติบุคลากรนั้นก้

สามารถท�าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจได้เช่นเดียวกัน	(สมคิด	

สร้อยน�้า,	2547)	ซึ่งสอดคล้องกับ	ลือชัย	จันทร์โป๊	(2546)	

ทีเ่สนอว่า	การจงูใจ	เป็นสิง่ทีท่�าให้บุคลากรเกดิความมุง่มัน่

ที่จะท�าในสิ่งที่มีคุณค่า	 ดังน้ันแรงจูงใจจึงถือเป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพล	 และส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้	 

ซึ่งการจูงใจไม่จ�าเป็นต้องเป็นในรูปของของรางวัล	 รายได	้

แต่อาจเป็นการกล่าวยกย่องชมเชย	 การให้เกียรติ	 การให้

โอกาสในการพัฒนา	 หรือให้การเติบโตในอาชีพ	 เป็นต้น	

และยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	กติติยา	อนิทกาญจน์ 

(2553)	เกีย่วกบัประเดน็ของแนวทางการปฏบิตัทิีส่นบัสนนุ

ให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การว่า	 การกระตุ้นให้บุคคลเกิด

การเรยีนรูส้ามารถท�าได้โดย	การสร้างความมุง่มัน่ในอาชีพ	

(Commitment	 Career)	 การให้อ�านาจในการตัดสินใจ	

และการสร้างบรรยากาศที่มุ่มเน้นด้านนวัตกรรม	เป็นต้น

	 	 (10)	 ให้อ�านาจในการตัดสินใจ	 เปิดโอกาสให้

บคุลากรได้แสดงศักยภาพทีต่นม	ีให้มส่ีวนร่วมในการตดัสิน

ใจ	 มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย	

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุดแก่องค์การ	 รวมไปถึงให้

โอกาสบุคลากรได้ตัดสินใจแก้ป ัญหาในเรื่องต่าง	 ๆ	 

ด้วยตนเอง	 มีการกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบ	

(Marquardt	 and	 Reynolds,	 1994	 อ้างถึงใน	 สมคิด	 

สร้อยน�้า,	2547;	วิโรจน์	สารรัตนะ,	2545)	ซึ่งสอดคล้อง

กับ	Pedler	Burgoyne	and	Boydell	(1991)	ที่เสนอว่า	

ผู้น�าต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้บังคับบัญชามาเป็นผู้ที่

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้	กระตุ้นการสื่อสาร	การเจรจาต่อ

รองมากกว่าควบคุมโดยใช้อ�านาจบังคับบัญชา	 และเน้น

การกระจายอ�านาจมากยิ่งขึ้น	 รวมไปถึงการให้อิสระแก่

บุคลากรในการท�าสิ่งต่าง	ๆ	ได้	โดยบุคลากรสามารถเสนอ

แนวคิดใหม่ๆหรือทดลองส่ิงใหม่ได้	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 

เนตร์พัณณา	ยาวิราช	(2546)	ที่เสนอว่า	การให้บุคลากรมี

อ�านาจในตัวเอง	คือ	การให้บุคลากรมีอ�านาจในการติดสิน

ใจหรือท�าส่ิงต ่าง	 ๆ	 โดยไม่ต ้องขออนุมัติทุกครั้งไป	 

ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความเชื่อมั่นในบุคลากรของตน	 และ

เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่	

ภาพที่	1	แนวทางการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ผลการศึกษาระดับการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้พบว่าธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	มีระดับ

;                                       
 

 
 

13 

ความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งสามารถท า
ได้โดยการให้ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของตัวเงิน เช่น 
โบนัส เและผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การช่ืมชม 
ยอมรับ หรืออาจจะเป็นการเลี้ยงฉลองเมื่อท าโครงการใด
โครงการหนึ่งประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นรางวัลส าหรับ
การเรียนรู้ (นันทพร โชตินุชิต , 2540) นอกจากนี้ การ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ การมอบโอกาสในการ
พัฒนาตนเองให้กับบุคลากร การให้ความเป็นอิสระในการ
คิด ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการยอมรับ
และให้เกียรติบุคลากรนั้นก้สามารถท าให้บุคลากรเกิด
แรงจูงใจได้เช่นเดียวกัน (สมคิด สร้อยน้ า , 2547) ซึ่ง
สอดคล้องกับ ลือชัย จันทร์โป๊ (2546) ที่เสนอว่า การจูงใจ 
เป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นที่จะท าในสิ่งที่มี
คุณค่า ดังนั้นแรงจูงใจจึงถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล และ
ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการจูงใจไม่
จ าเป็นต้องเป็นในรูปของของรางวัล รายได้ แต่อาจเป็น
การกล่าวยกย่องชมเชย การให้เกียรติ การให้โอกาสในการ
พัฒนา หรือให้การเติบโตในอาชีพ เป็นต้น และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตติยา อินทกาญจน์ 
(2553)  เกี่ ยวกับประเด็นของแนวทางการปฏิบัติ ที่
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การว่า การกระตุ้นให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้สามารถท าได้โดย การสร้างความ
มุ่งมั่นในอาชีพ (Commitment Career) การให้อ านาจใน
การตัดสินใจ และการสร้างบรรยากาศที่มุ่มเน้นด้าน
นวัตกรรม เป็นต้น 

 (10) ให้อ านาจในการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงศักยภาพที่ตนมี ให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็น
ประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุดแก่องค์การ 
รวมไปถึงให้โอกาสบุคลากรได้ตัดสินใจแก้ปัญหาในเรื่อง
ต่างๆด้วยตนเอง มีการกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบ (Marquardt and Reynolds, 1994 อ้างถึงใน 
สมคิด สร้อยน้ า, 2547; วิโรจน์ สารรัตนะ, 2545) ซึ่ง
สอดคล้องกับ Pedler Burgoyne and Boydell (1991) 
ที่เสนอว่า ผู้น าต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้บังคับบัญชา
มาเป็นผู้ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้กระตุ้นการสื่อสาร การ

เจรจาต่อรองมากกว่าควบคุมโดยใช้อ านาจบังคับบัญชา 
และเน้นการกระจายอ านาจมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการให้
อิสระแก่บุคลากรในการท าสิ่งต่างๆได้ โดยบุคลากร
สามารถเสนอแนวคิดใหม่ๆหรือทดลองสิ่งใหม่ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546)ที่เสนอว่า การ
ให้บุคลากรมีอ านาจในตัวเอง คือ การให้บุคลากรมีอ านาจ
ในการติดสินใจหรือท าสิ่งต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติทุก
ครั้งไป ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความเช่ือมั่นในบุคลากรของ
ตน และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถอย่าง
เต็มที่  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผลการศึกษาระดับการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้พบว่าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีระดับ
การเป็นองค์การแห่งรู้ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารองค์การควรมีการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในองค์การ ให้ เ อื้ อต่ อการ เรี ยนรู้ มี
กระบวนการและการด าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการส่งเสริมและสร้างพฤติกรรมของ
ผู้น าท่ีกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรมากยิ่งขึ้นเช่นกัน  
  1.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์และ
วิสัยทัศน์ บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์
และกลยุทธ์ในระดับองค์การ มีส่วนร่วมเพียงแต่การ
ก าหนดกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานเท่านั้น ท าให้บุคลากรไม่
ทราบวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การอย่างชัดเจน ด้วย
เหตุนี้องค์การอาจเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
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การเป็นองค์การแห่งรู้ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 ดังน้ันผู้บริหารองค์การควรมีการส่งเสริม

สภาพแวดล ้อมในองค ์การให ้ เอื้ อต ่อการเรียนรู ้มี

กระบวนการและการด�าเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม

มากยิง่ข้ึน	รวมถงึมีการส่งเสรมิและสร้างพฤตกิรรมของผูน้�า

ที่กระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรมากยิ่งขึ้นเช่นกัน	

	 	 1.2	ผลการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้	พบว่า	ปัจจัยด้านกลยุทธ์และวิสัย

ทัศน์	 บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์และ

กลยุทธ์ในระดับองค์การ	 มีส่วนร่วมเพียงแต่การก�าหนด

กลยุทธ์ในระดับหน่วยงานเท่าน้ัน	 ท�าให้บุคลากรไม่ทราบ

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การอย่างชัดเจน	 ด้วยเหตุนี้

องค์การอาจเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์	เป็นต้น

	 	 1.3	ธนาคารกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	มกีารน�า

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่

บุคลากรในหลายรูปแบบ	 ดังน้ันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด	 องค์การควรมีนโยบายท่ีกระตุ้นให้

บุคลากรได้เข้าไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างสม�่าเสมอ

	 	 1.4	 การน�าแนวทางการพัฒนาองค์การสู ่

องค ์การแห่งการเรียนรู ้ ไปใช ้	 ควรศึกษาบริบทและ

วฒันธรรมของแต่ละองค์การ	ถึงแม้จะเป็นองค์การประเภท

ธุรกิจธนาคารเหมือนกัน	แต่ก็อาจมีบริบท	ลักษณะและรูป

แบบการบริหารแตกต่างกัน	 	 	

	 	 1.5	การกระจายความรูแ้ละการถ่ายทอดความ

รูซ้ึง่กนัและกนัเป็นส่ิงส�าคญัท�าให้เกดิการเรยีนรูใ้นองค์การ	

องค์การจึงควรจัดหาช่องทางให้บุคลากรได้ถ่ายทอดความ

รู้ซึ่งกันและกัน	 ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของตน	

รวมไปถึงมีระบบการจัดเก็บความรู้ที่เป็นศูนย์กลาง	

	 	 1.6.	ทรพัยากรมนษุย์เป็นทรพัยากรทีม่บีทบาท

ส�าคัญต่อการเติบโตและการประสบความส�าเร็จของ

องค์การ	 ดังนั้นผู้บริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง

ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ท้ังใน

ด้านของความรู้	 และทักษะ	 เพื่อสร้างความได้เปรียบและ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 	 1.7	 ผู้บริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นใน

องค์การ	 ดังนั้นผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส�าคัญของ

การเรียนรูแ้ละมกีารส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูขึ้น้ในองค์การ

ทั้งในระดับบุคคล	ระดับทีมงานและระดับองค์การ

	 	 1.8หากองค์การมีการวางแผนการพัฒนา

บุคลากรอย่างชัด	 มีการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ	

นอกจากองค์การจะได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเกิดงานที่

มปีระสทิธผิลและยงัท�าให้บคุลากรเกดิแรงจงูใจในการเรยีน

รู้เพิ่มขึ้น	 และเกิดความผูกพันต่องานและองค์การเพิ่มขึ้น

อีกด้วย

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคากรุงเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	

เพียงแห่งเดียว	 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัย

เปรยีบเทยีบกบัธนาคารอืน่	ๆ 	เพือ่ให้มเีกณฑ์หรอืมาตรฐาน

ส�าหรบัใช้เป็นแนวทางในการพฒันาองค์การประเภทธรุกจิ

ธนาคารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

	 	 2.2	 การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยเปรียบ

เทียบระดับและปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ขององค์การประเภทอื่น	ๆ 	ในประเทศไทย	นอก

เหนือจากองค์การประเภทธุรกิจธนาคาร	 เพื่อให้มีเกณฑ์

หรือมาตรฐานส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสู่

องค์การแห่งการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้าง

ในหลายแวดวงธุรกกิจ

	 	 2.3	การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยที่

สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อื่นๆ	เช่น	การให้

ข้อมูลย้อนกลับ	ภาวะผู้น�า	รวมถึงควรมีการเก็บข้อมูลจาก

ทัง้มมุมองของพนกังานและมมุมองของผูบ้รหิารแล้วน�ามา

วิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมปัจจัยที่

สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
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ความเชื่อและพิธีกรรมของร่างทรง ในชุมชนบ้านหนองหัวคนต�าบลหนองหมื่นถ่าน 

อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Faith  And  Medium  Ceremony Of  NongHuaKhon  Village  

NongMuenThan

Sub-District At-Samat  DistrictRoi-Et  Province.

ธนิตา		สิทธิหาโคตร	1

Thanita	Sitthihakot1

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อ	(1)	ศึกษาพิธีกรรมของร่างทรงและ	(2)	ศึกษาความเชื่อที่มีต่อพิธีกรรมของร่าง

ทรง	ของผู้คนในชุมชนบ้านหนองหัวคน		ต�าบลหนองหมื่นถ่าน	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ	ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยวิธีการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้รู้หรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์	

น�าข้อมูลที่ได้ทั้งจากภาคสนามและเอกสาร	 มาวิเคราะห์โดยน�าทฤษฏี	 แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องมา

อธิบายความเช่ือและพิธีกรรมของร่างทรง	 ที่ปรากฏให้เห็นในชุมชนบ้านหนองหัวคน	 ต�าบลหนองหม่ืนถ่าน	 อ�าเภอ

อาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวิจัยพบว่า	(1)	ในชุมชนบ้านหนองหัวคน		มีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีกรรมของร่างทรง	ทั้งพิธีกรรม

ไหว้ครู	เป็นพิธทีีส่�าคญัของการเป็นร่างทรง	เป็นการแสดงออกถงึความเคารพ	และยอมรบันบัถอืครบูาอาจารย์ซึง่ถอืปฏบัิติ

กนัทกุปี		ส่วนพธิกีรรมครอบครถููกจัดขึน้ในวนัเดยีวกนั	พธิกีรรมครอบครนูีเ้ป็นลกัษณะของการน�าเศยีรครมูาครอบให้แก่

ศิษย์	โดยมีความเชื่อว่า	ครูจะคอยดูแลปกป้องคุ้มครอง	ท�าให้ร่างทรงหรือผู้เข้าร่วมพิธีกรรมครอบครูมีความมั่นใจในวิชา

มากขึ้น	 และพิธีกรรมการเข้าทรงคือการประกอบพิธีเพื่อเรียกเทพ	 หรือวิญญาณเข้ามาประทับอยู่ในร่างของร่างทรง	

ลักษณะการเข้าทรงจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเทพ	ที่มาเข้าทรง	โดยผู้เป็นร่างทรงจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

และมีพฤติกรรมการแสดงออกตามแต่ประเภทของเทพที่เข้าทรง	(2)	ความเชื่อที่มีต่อการเข้าทรง	ก็มีส่วนส�าคัญที่ส่งเสรมิ

บทบาทของร่างทรงด้วยเช่นกัน	แต่มีผู้คนบางส่วนที่ไม่ส่งเสริมหรือไม่เชื่อถือการเข้าทรงรวมทั้งร่างทรงด้วย	ซึ่งแนวความ

คิดที่แตกต่างกันออกไปน้ี	 มีพื้นฐานมาจากอายุ	 เพศ	 และระดับการศึกษาของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มเป็นส�าคัญ	 

ในเวลาเดยีวกนัการทีผู่ค้นในสงัคมสนใจการเข้าทรงและร่างทรง	โดยบางส่วนได้เข้ามาร่วมในการเข้าทรงเป็นการสะท้อน

ให้เห็นถงึความไม่แน่นอนและไม่มัน่คงทีเ่กดิขึน้ในสงัคมบางประการ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ความไม่มัน่คงทางใจหรอืการขาด

ที่พึ่งทางใจของผู้คนอีกด้วย

 

 ค�าส�าคัญ :	ความเชื่อ	พิธีกรรม	ร่างทรง	บ้านหนองหัวคน

1 นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาศิลปกรรมศาสตร  มหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Abstract

	 An	 objective	 of	 the	 project	 ‘Faith	 and	 	 Medium	 	 Ceremony	 of	 	 NongHuaKhon	 	 Village		

NongMuenThan		Sub-District	At-Samat		District		Roi-Et		Province’	is	to	study	medium	ceremony	and	

faith	toward	the	medium	ceremony	among	people	living	in	NongHuaKhon		Village		NongMuenThan	

Sub-District		At-Samat		District		Roi-Et		Province.	Researcher	planned	out	procedure	and	method	of	

conducting	research	by	studying	from	samples	using	qualitative	research	design.		

	 Data	collecting	tool	was	created	by	researcher	which	involved	observation	and	interviewing	of	

person	joined	or	witnessed	the	ritual.	Data	from	both	on	field	work	and	literature	reviews	were	then	

analyzed	by	using	theory	and	literatures	related	to	the	ritual	in	order	to	explain	the	Faith		and		Medium		

Ceremony	of		NongHuaKhon		Village		NongMuenThan		Sub-District	At-Samat		District		Roi-Et		Province.

	 After	 performed	 the	 research,	 it	 was	 discovered	 that	 residents	 at	 	 NongHuaKhon	 	 Village		

NongMuenThan	Sub-District		At-Samat		District		Roi-Et		Province	believes	in	medium	ritual	including	

teacher	venerated	ceremony	which	is	an	essential	ceremony	for	paying	respect	and	showing	acceptation	

toward	teachers	annually.	Additionally,	another	teacher	venerated	ceremony	called	KhobKru	Ceremony	

is	set	up	at	the	same	day	after	the	first	one	finished.		KhobKru	Ceremony	is	when	teacher	pass	on	

head	crown	to	their	pupils	with	a	belief	that	teacher	will	protect	them	as	well	as	encouragement	to	

the	mediums	to	be	more	confident	in	their	profession.	Medium	ritual	is	the	ceremony	performed	in	

order	to	summon	angels	or	spirit	to	temporary	possess	the	medium	body	which	different	characteristic	

of	possessing	is	dependent	on	type	of	angels	being	summoned.	The	medium	body	will	not	be	able	

to	control	themselves	and	will	act	differently	according	to	type	of	angles	possessing.	

	 From	research	study,	belief	in	medium	ritual	plays	as	important	role	as	medium	person	in	an	

existence	of	medium	ritual	ceremony	in	society.	However,	there	are	some	people	who	are	against	or	

disbelieve	in	medium	ritual	ceremony.	This	discrepancy	way	of	belief	was	a	result	of	variety	in	age,	

gender	and	level	of	education	in	each	individual	or	group	of	people.	On	the	contrary,	group	of	people	

who	joined	the	medium	ritual	reflexed	an	insecurity	and	unstable	state	of	mind	among	people	in	

society,	especially	those	who	lack	of	emotional	support	and	emotionally	unstable.				

 Keywords : Belief,	Worship	Ceremony,	Medium,	NongHuaKhon	village
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บทน�า

	 การด�าเนินชีวิตของสังคมไทยในยุคปัจจุบันนี้	 

มคีวามเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	ไม่ต่างไปจากประเทศ

อื่น	ๆ 	ไม่ว่าเป็นทางด้านของเศรษฐกิจ	การเป็นอยู่ในสังคม	

การประกอบอาชพี	จากวถิชีวีติท่ามกลางความเปลีย่นแปลง	

ความเชือ่ของมนษุย์	หรอืผูค้นบางกลุม่ยงัคงเช่ือในสิง่ทีน่อก

เหนอืธรรมชาต	ิเชือ่ในสิง่ทีไ่ม่สามารถหาข้อพสิจูน์ได้	ซึง่ถอื

เป็นสิ่งที่ลบล้างได้ยาก	เพราะเป็นสิ่งที่เชื่อถือเละยึดมั่นมา

ในแต่คร้ังโบราณ	 ถึงแม้ว่าประเทศจะเปล่ียนแปลงไปสู่

ความเจรญิแล้วกต็าม	มกีารพฒันาจากชมุชนชนบทสูส่งัคม

เมือง	 การด�าเนินชีวิต	 ความเจริญทางด้านวัตถุ	 และ

เทคโนโลยีใหม่	ๆ	หากแต่ว่าเรื่องราว	ความเชื่อต่าง	ๆ	ก็ยัง

คงปรากฏให้เหน็อยูเ่สมอในชวิีตประจ�าวนัของผูค้นเหล่านี	้	

ตัวอย่างเช่น	การนับถือผี	การท�านายดวงชะตา	ความเชื่อ

ทางด้านพิธีกรรม	 ไสยศาสตร์	 รวมถึงการเข้าทรง	 จาก

ปรากฏการณ์ทีก่ล่าวมาสาเหตหุนึง่เกดิจากผูค้นในยคุสงัคม

ปัจจุบันนี้แก่งแย่งชิงดี	 เพ่ือท่ีจะยกระดับฐานะทางสังคม

ของตนให้เท่าเทียบกบัผูอ้ืน่	ความยากล�าบากทีเ่พิม่ขึน้จาก

การแปลงเปลี่ยนของสังคมกลายเป็นสังคมที่เจริญขึ้น	

พัฒนาขึ้น	 ส่งผลให้ผู ้คนจ�านวนมากต่างพากันแสวงหา

ทางออกเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับยุคกับสมัย	

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ให ้ดี ข้ึน	 ซ่ึงการ

เปลีย่นแปลงของสงัคมในยคุปัจจบุนันี	้นอกเหนอืจากสภาพ

ความเป็นอยู	่ยงัส่งผลไปทางด้านของอารมณ์และจิตใจ	เมือ่

ปรับเปลี่ยนแล้วไม่เป็นดังความต้องการ	 ผู้คนอ่อนแออ่อน

ล้าในความเปลี่ยนแปลงเกิดความทุกข์ยาก	 ที่จะต้องต่อสู้

ดิน้รนอกีต่อไป			และเพือ่ให้หลดุพ้นจากความทกุข์ยากนัน้	

จึงแสวงหาหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ	 ด้วยการพึ่งพาหลักความ

เชื่อทางด้านไสยศาสตร์	 	 ซึ่งเรื่องของไสยศาสตร์เป็น

ปรากฏการณ์ทางสังคม	 ท่ีสะท้อนให้เห็นเรื่องของชนช้ัน	

และสถานะทางเศรษฐกจิของผูค้นได้เป็นอย่างด	ีโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในยามทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ	ไสยศาสตร์

กลายเป็นความหวังของผู้คน	 และจะเฟื่องฟูเป็นพิเศษใน

ยามที่ประชาชนหาทางออกอย่างอื่นไม่ได้	 (ทวีวัฒน	์

ปณุฑริกววิฒัน์.	2543)	ซึง่ระบบความเชือ่ของสงัคมไทยนัน้

มีรากฐานมาจาก	ความเชื่อเรื่องผีที่สืบต่อกันมานานและมี

ผลต่อวถิชีีวติของคนไทย	ท�าให้	เกิดวฒันธรรมนบัถอืผีหรอื

วิญญาณบรรพบุรุษ	เช่น	ผีปู่ย่า	และ	ผีปู่ตา	(วิชาภรณ์	แสง

มณี.	 2536)	 และเกิดการผสมผสานกันจนกลายเป็น

แบบแผนหนึง่ของวฒันธรรมในสังคมไทย		พระพทุธศาสนา

จะเกี่ยวข้องกับความเชื่อของผู้คนในสังคม	และความเชื่อ

น้ันมีอยู่ไม่น้อยเลยที่มีความเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ผีสาง

เทวดาและร่างทรงด้วย	(วิรัช-นิภาวรรณ.	2533)

	 จากสภาพปัญหาของสังคมไทยที่มีความสับสน

วุ่นวาย	 ทั้งเร่ืองของเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 การงาน	

ความรับผิดชอบและภาระที่ต่างกัน	 ท�าให้ผู้คนเกิดความ

สับสนวิตกกังวล	 เกิดความตึงเครียดในจิตใจและการด�ารง

ชวีติ	ขาดสิง่ยดึเหนีย่วทางใจต้องการทีพึ่ง่	เพือ่ระบายความ

คบัข้องใจ		ผูค้นจงึพยายามทีจ่ะคดิและหาวธิกีารทีจ่ะให้ตวั

เองหลุดพ้นต่อปัญญา	 หรือความทุกข์ยากต่าง	 ๆ	 ที่ก�าลัง

เผชญิอยูใ่นปัจจบุนั	โดยการไปพึง่พาส่ิงศกัดิส์ทิธิ	์อาศยัหลกั

ความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์	 	 เพื่อหวังว่าปัญหาต่าง	 ๆ	 

ทางสังคมที่พบ	 จะบรรเทาลง	 ผู้คนจึงเริ่มที่จะแสวงหา

แนวทางดบัทกุข์	ด้วยสาเหตุน้ีเองผูค้นจงึเลอืกทีจ่ะใช้ระบบ

ความเชื่อเรื่อง	ผี	เรื่องไสยศาสตร์	หมอดู	หรือร่างทรง	เพื่อ

หวังว่าจะช่วยขจัดความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจของ

ผู้คนเหล่านั้นได้	 ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในเรื่องระบบของ

ความเช่ือจากส่ิงที่ผู้คนนับถือ	 โดยเฉพาะเร่ืองของร่างทรง	

ที่ถือว่าเป็นส่ิงหน่ึงที่ได้รับความสนใจกันมาก	 ถือว่าเป็น

ศาสตร์ทางความเช่ือหนึ่ง	 ที่ซึ่งไม่มีข้อสรุปท่ีแน่นอน	หรือ

พิสูจน์ได้ว่า	ความเชื่อในเรื่องของร่างทรงนี้	แท้ที่จริงแล้วมี

ความเป็นมาและสามารถบรรเทาทุกข์ให้ผู ้คนได้เท็จจริง 

เช่นไร

	 บ้านหนองหัวคน	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	 เป็นชุมชนเล็ก	 ๆ	 ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย	 ผู้คนใน

ชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร	 บ้านหนองหัวคน	

ประกอบไปด้วยสถานที่ส�าคัญ	 คือ	 โรงเรียนบ้านหนองหัว

คน	เป็นโรงเรียนระดับประถมศกึษาขนาดเลก็	และสถานที่
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ส�าคญัทางพทุธศาสนาสองแห่ง		คอื	วดัโพธิศ์ร	ีทีถ่อืเป็นวดั

ประจ�าบ้าน	 ของบ้านหนองหัวคน	 และวัดป่าหนองมงคล	

ซึ่งวัดป่าหนองมงคลนี้เป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง	ๆ	

ตามวิถีประเพณีความเชื่อของผู้คนในชุมชนบ้านหนองหัว

คน	กล่าวคือ	วัดป่าหนองมงคลนี้	นอกจากจะเป็นวัดที่เป็น

ศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนแล้ว	 ยังเป็นสถานที่ 

ที่มีความหลากหลายทางด้านความเชื่อ	 มีการประกอบ

พิธีกรรมต่าง	 ๆ	 ทางด้านไสยศาสตร์	 การสักยันต์ลงลาย	 

ตามความเชื่อ	 เพื่อเป็นสิริมงคล	 และเป็นดั่งเครื่องรางไว้

คุ้มครองตน	การลงอักขระ	หรือปลุกเสกวัตถุมงคลต่าง	ๆ	

การประกอบพธิเีพือ่บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุให้กบัผูค้นโดยผ่าน

ทางร่างทรง	 นอกจากนั้นวัดป่าหนองมงคลนี้	 ยังมีการจัด

พิธีกรรมส�าคัญขึ้น	 ซ่ึงถือปฏิบัติขึ้นทุกปี	 ปีละหน่ึงคร้ัง	 

เป็นงานพิธีกรรมไหว้ครูและพิธีครอบครู	 เหล่าบรรดาลูก

ศิษย์	 หรือผู้คนที่มีความเชื่อความศรัทธาจะมารวมตัวกัน	

เพื่อร่วมกันประกอบพิธีกรรม	 ภายในงานพิธีกรรมท่ีถือ

ปฏบิตัขิึน้ทกุปีนัน้	นบัได้ว่าเป็นงานพิธกีรรมทีย่ิง่ใหญ่	ผูค้น

มากหน้าหลายตาที่มีความเช่ือและศรัทธาหลั่งไหลเข้ามา

เพ่ือร่วมในพิธีกรรมทั้งนี้เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลให้กับ

ตนเองด้วย	 งานไหว้ครูนี้	 เป็นงานพิธีที่จัดข้ึนเพื่อเป็นการ

รวมตัวกันของเหล่าเกจิอาจารย์	 	 ทั้งพระภิกษุสงฆ์	 ฤๅษ	ี 

มาร่วมกนัเพือ่ประกอบพธิกีรรมไหว้คร	ูการลงปลกุเสกวตัถุ

มงคลของเหล่าลกูศษิย์		การแสดงอทิธฤิทธิป์าฏหิารย์ิต่างๆ	

ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์	 	 เช่น	อมควันธูป	 เดินลุยไฟ	

เหยียบหนาม	 แทงลิ้น	 แทงแก้ม	 เสกของ	 ท�านายทายทัก	

รกัษาโรค	ท�าไสยศาสตร์	หรอืเสกคาถา	มนต์ด�า	ต่างๆ		ของ

เหล่าเกจิอาจารย์	 การเข้าประทับร่างทรงของเหล่าเทวดา	

ภูตผี	หรือแม้แต่	ลักษณะที่อาจปรากฏขึ้นของเหล่าบรรดา

ลูกศิษย์	ที่มีการแสดงออกท่าทางคล้ายสัตว์ต่าง	ๆ	หรือที่

เรียกกันว่า	 ของเข้า	 หรือแม้พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ไสยศาสตร์	 อื่น	 ๆ	 ก็ตาม	 ซ่ึงสิ่งท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ัน	 

เกิดจากความเชื่อและความศรัทธา	 ซ่ึงถือว ่า เป ็น

ปรากฏการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้	กบัผูค้นใน

ชุมชนบ้านหนองหัวคน	 สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตท่ีมีความ

เชือ่ในเรือ่งของสิง่ทีม่องไม่เหน็และไม่สามารถพสิจูน์ได้	แต่

ผู้คนในชมุชนกย็งัยดึมัน่เชือ่ถอืและศรทัธา	และไม่ว่าจะเป็น

วัดโพธิ์ศรี	 หรือ	 วัดป่าหนองมงคล	 ถือว่าเป็นวัดที่มีความ

ส�าคญัด้วยกนัท้ังคู	่ต่อชุมชนบ้านหนองหวัคน	เป็นศนูย์รวม

ทางจิตใจและสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง	ๆ	ทางศาสนา	

นบัเป็นวฒันธรรมประเพณคีวามเชือ่ของผูค้นในชมุชนบ้าน

หนองหัวคน	ที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา

	 ความเชื่อ	เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์	ได้มี

การสืบทอดกันมา	 ตกทอดเป็นมรดกสังคมของมนุษย์ได้

ววิฒันาการตามความก้าวหน้าของสังคม	ระหว่างความเชือ่

เดิมกับความเชื่อทางศาสนา	 ทุกๆศาสนา	 โดยเฉพาะกับ	

พทุธศาสนา	จะมคีวามเกีย่วข้องกับผู้คนในสังคม	และความ

เชือ่ทีม่นีัน้ไม่น้อยเลยกเ็ป็นความเช่ือทีเ่ชือ่มโยงกบัเรือ่งของ

ไสยศาสตร์	 ผีสางเทวดาและการเป็นร่างทรงด้วย	 ศาสนา

ความเชือ่มคีวามเกีย่วข้องกนั	และถอืเป็นส่ิงส�าคญัของผู้คน

ในสังคม	

	 ศาสนา	 คือ	 ระบบความเชื่อ	 การปฏิบัติการกราบ

ไหว้บูชาที่	ผู้คนในสังคมยอมรับร่วมกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์	

โดยศาสนาจะมีความสัมพันธ ์กับส่ิงที่อยู ่นอกเหนือ

ธรรมชาติ	 ทั้งน้ีเพราะมนุษย์มีความเช่ือว่าส่ิงนอกเหนือ

ธรรมชาติสามารถควบคุมวิถีชีวิตของมนุษย์ได้	 ฉะนั้นจึง

กล่าวได้ว่า	 ศาสนาเกี่ยวข้องกับความเชื่อ	 ซึ่งความเช่ือ	

หมายถึงการที่บุคคลคิดหรือยอมรับบุคคล	 สิ่งของหรือ

ปรากฏการณ์บางอย่างว่าเป็นความจริงหรือมีอยู ่จริง	 

ซ่ึงความยอมรับดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องตามความจริงก็ได้	

ความเช่ืออาจเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุ	 เกิดจากการ

พบเหน็ด้วยตนเอง	จากค�าบอกเล่า	จากการนกึคิดขึน้มาเอง	

ความเคยชนิ	การถกูปลกูฝังหรอือาจเกดิจากการพสิจูน์ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ดังนั้นหากสังคมใดมีศาสนา	

สังคมนั้นก็จะต้องมีความเชื่ออยู่ด้วย	 ถึงกับมีค�ากล่าวที่ว่า	

ศาสนาคือความเชื่อ	

	 จากความหมายของความเชื่อท่ีได้กล่าวมานั้น	

แสดงให้เห็นว่าความเช่ือมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา	

เป็นที่มาของพิธีกรรมต่า	 งๆ	 ซึ่งถือเป็นการแสดงออกทาง
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สังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน	ต่อสิ่งที่

ยอมรับนับถือหรือยึดม่ันร่วมกัน	 น้ันคือความเช่ือเก่ียวกับ

ร่างทรง	

	 ร่างทรง	คอื	บคุคลธรรมดา	จะเป็นเพศชายหรอืเพศ

หญิง	 เด็กหรือผู้ใหญ่	 ไม่จ�ากัดอายุ	 ที่อ้างตนว่ามีเทพมา

ประทับทรง	 (เข้าทรง)	 หรืออ้างว่ามีอ�านาจลึกลับสิงอยู่ใน

ร่างและร่างทรงนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้เลย		 

จะแสดงพฤตกิรรมทีผ่ดิแปลกไป	โดยพฤตกิรรมทีแ่สดงออก

มานัน้	บ้างกเ็ชือ่ว่าเป็นพฤตกิรรมของเทพหรอือ�านาจลกึลบั

ที่สิงร่างอยู่		ร่างทรงจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้	แต่จะ

ถกูเทพหรืออ�านาจลกึลบัทีส่งิร่างอยูค่วบคมุ	ร่างทรงจะอ้าง

ตนว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์	 ต่าง	 ๆ	 สามารถท�าอะไรที่มนุษย์

ธรรมดาไม่สามารถท�าได้	เช่น	อมควนัธปู	เดนิลยุไฟ	เหยยีบ

หนาม	แทงลิน้	แทงแก้ม	เสกของ	จดัสร้างวตัถมุงคล	ท�านาย

ทายทัก	 รักษาโรค	 ท�าไสยศาสตร์	 หรือเสกคาถา	 มนต์ด�า	 

ต่าง	ๆ 	จากเหตุผลนีท้�าให้ผูค้นเกดิความเชือ่และศรทัธาโดย

ระดบัความเชือ่ของผูค้นนัน้กจ็ะแตกต่างกันออกไป	แต่ทัง้นี้

ทั้งนั้นเร่ืองของร่างทรงก็น�ามาสู่ความเชื่อท่ีว่าจะสามารถ

ปลดทุกข์ให้แก่ผู ้คนที่มีความเชื่อไม่มากก็น้อย	 ฉะนั้น	 

จะเห็นได้ว่าบทบาทของร่างทรงท่ีมีต่อสังคมในปัจจุบันยัง

เป็นที่ส�าคัญของผู้คนในปัจจุบันอยู่	แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมี

ผูค้นจ�านวนหนึง่	ไม่ได้ให้ความส�าคญัและเชือ่ถอืในร่างทรง	

ซึ่งแนวคิดที่ต่างออกไปนี้	 มีพื้นฐานมาจากเพศ	 อายุ	 และ

ระดับการศึกษาของแต่ละคนแต่ละกลุ ่ม	 และในเวลา

เดียวกันผู้คนที่ให้ความสนใจต่อร่างทรง	ก็เป็นสิ่งที่สะท้อน

ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและม่ันคงในสังคมบางประการ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่แน่นอนทางด้านจิตใจและการ

ขาดที่พึ่งทางใจนั้นเอง	

	 จากเหตผุลทีก่ล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ผูว้จิยัเกดิความ

สนใจที่อยากจะศึกษาในเรื่องของความเชื่อและพิธีกรรม

ของร่างทรง	 โดยใช้กรณีศึกษา	 ในชุมชนบ้านหนองหัวคน	

ต�าบลหนองหมื่นถ่าน	อ�าเภออาจสามารถ		จังหวัดร้อยเอ็ด	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1	 เพื่อศึกษาพิธีกรรมของร่างทรงในชุมชนบ้าน

หนองหัวคน	 ต�าบลหนองหม่ืนถ่าน	 อ�าเภออาจสามารถ	

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.2		เพือ่ศกึษาความเชือ่ทีม่ต่ีอพธิกีรรมของร่างทรง	

ในชุมชนบ้านหนองหัวคน	 ต�าบลหนองหม่ืนถ่าน	 อ�าเภอ

อาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอบเขตของการวิจัย

	 ขอบเขตการวิจัยประกอบด้วย

  1. ขอบเขตเนื้อหา

 	 	 1.1	ศึกษาพิธีกรรมของร่างทรง

	 	 	 1.2	 ศึกษาความเชื่อที่มีต่อพิธีกรรมของ

ร่างทรง

  2. ขอบเขตพื้นที่วิจัย 

	 	 	 2.1บ้านหนองหัวคน	 ต�าบลหนองหม่ืน

ถ่าน	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

  3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

	 	 	 -	 เป็นกลุ่มผู้คน	 คณะลูกศิษย์	 และผู้ที่มี

ความเช่ือความศรัทธาในพิธีกรรมของร่างทรง	 กลุ่มผู้ให้

ข้อมลูกลุ่มนีจ้งึไม่สามารถ	ก�าหนดได้แน่นอนเป็นจ�านวนได้	

เพราะผู้วิจัยศึกษาข้อมูลโดยวิธีการสังเกตและสัมภาษณ์

แบบไม่มีโครงสร้าง

	 	 	 -	ร่างทรง	5	คน(เป็นร่างทรง	กลุ่มตวัอย่าง

ที่ได้ไปลงพื้นที่และเก็บข้อมูล	 ในพิธีกรรมความเช่ือที	่ ร่าง

ทรงจัดที่ส�านักตนเองเท่านั้น)

	 	 	 -	ผู้น�าชุมชน	5	คน

  4. ระยะเวลาการวิจัย

	 	 	 ภาคเรียนที่	1ปีการศึกษา	2560
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เครื่องมือการวิจัย

	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิย	ผูว้จิยั	โดยใช้เครือ่งมอืวจิยั

ประกอบไปด้วย	

	 	 1.	 แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participant	

Observation)	 เป็นการสังเกตที่ผู้วิจัยจะเข้าไปมีส่วนร่วม

อยู่ในเหตุการณ์หรือขณะประกอบพิธีกรรม	 การเข้าไปมี

ส่วนร่วมนี้อาจเป็นลักษณะมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์	 หรือมี

ส่วนร่วมโดยไม่สมบรูณ์	กล่าวคอืหากผูว้จิยัเข้าไปมส่ีวนร่วม

โดยสมบรูณ์	ผูว้จิยัจะต้องเข้าไปเป็นสมาชกิคนหนึง่ของกลุม่

และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรม	 แต่แบบมีส่วนร่วมโดยไม่

สมบูรณ์	 ผู้วิจัยเพียงแต่จะเข้าไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์หรือ

ขณะประกอบพิธีกรรม	 บ้างตามแต่พอสมควร	 เพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธ์กบักลุม่ชมุชนและผูค้นทีถ่กูสงัเกตพฤตกิรรม

  2.	 แบบสังเกตแบบไม ่ มีส ่วนร ่วม	 (Non	

Participant	Observation)	 เป็นการสังเกตท่ีผู้วิจัยจะอยู่

ภายนอกของการประกอบพิธีกรรม	 ท�าตนเป็นบุคคล

ภายนอก	 ไม่ได้เข้าร่วมกับการประกอบพิธีกรรมกับชุมชน

บ้านหนองหวัคน	ต�าบลหนองหมืน่ถ่าน	อ�าเภออาจสามารถ	

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 3.	แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	(Structured	

Interview)	 	 เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ถาม

ค�าถามต่าง	ๆ	ที่มีไว้ในแบบสัมภาษณ์		โดยไม่สามารถที่จะ

ดัดแปลงเป็นค�าถามอื่น	 ๆ	 ได้	 เป็นการสร้างมาตรฐาน

เดยีวกนักบัการสมัภาษณ์บคุคลอืน่	ๆ 	เพือ่ช่วยลดอคตขิอง

การสัมภาษณ์แต่ละบุคคล		

	 	 4 . 	 แบบสัมภาษณ ์แบบไม ่มี โครงสร ้ าง	

(Unstructured	 Interview)	 เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มี

ขอบเขตของค�าถามท่ีแน่นอน	 มีเพียงแต่แนวทางกว้าง	 ๆ	

เป็นแนวทางการสัมภาษณ์	 (Interview	guide)	 	ซึ่งสร้าง

ขึ้นเป็นประเด็นหรือหัวข้อในการสัมภาษณ์		สัมภาษณ์โดย

ไม่ใช่แบบสอบถาม		แค่มีกรอบค�าถามเป็นแนวทางในการ

สัมภาษณ์		เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษา	โดยผู้

วจิยัจะก�าหนดว่าต้องการอะไร		และก�าหนดหวัข้อย่อยหรอื

ประเดน็		ค�าถาม		เช่น		ประวัตหิมูบ้่าน		การประกอบอาชีพ		

หลักความเชื่อในเร่ืองพิธีกรรม	 เป็นต้น	 และในแต่ละ

ประเดน็ค�าถามจะมกีารแจกแจงค�าถามย่อย	ๆ 	ผูว้จิยัจะพดู

คุยถามประเดน็ค�าถามทีไ่ด้เตรยีมไว้นัน้เพือ่ให้ได้องค์ความ

รู้ให้มากที่สุด	 เพื่อเป็นข้อมูลในการด�าเนินการศึกษาวิจัย 

ต่อไป		

การสร้างเครื่องมือการวิจัย

	 1)	 ศึกษาหลักการและทฤษฎีจากต�ารา	 เอกสาร	

หนังสือ	บทความวิชาการ	และผลงานวิจัย	แล้วจึงก�าหนด

กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย

	 2)	น�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้ในการตัง้ประเดน็ค�าถามตาม

กรอบแนวคิดในการศึกษามาใช้ในแบบสังเกต	 และแบบ

สัมภาษณ์	แล้วจึงน�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

	 3)	จัดท�าแบบสังเกต	และแบบสัมภาษณ์	โดยการ

จัดกลุ่มสนทนา

	 4)	 น�าเอาเครื่องมือที่ท�าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

ขอค�าแนะน�าตรวจสอบความเที่ยงตรงในเชิงของเนื้อหา	

ท�าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

	 5)	 น�าเอาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว	 เสนอต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 ได้ตรวจทานแก้ไขและลง

ความเห็นชอบ	เพื่อใช้เก็บข้อมูลในภาคสนาม

ผลการวิจัย

	 1.	 พิธีกรรมของร่างทรงในชุมชนบ้านหนองหัวคน	

ต�าบลหนองหมื่นถ่าน	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 1.1		พิธีไหว้ครู

	 	 	 ผูว้จิยัใช้วธิกีารเกบ็ข้อมลู	โดยผูวิ้จยัได้เข้า

ร่วมในพิธีกรรมและใช้วิธีการสัมภาษณ์ร่างทรง	 ผู้เข้าร่วม

พธิกีรรมและผู้น�าชุมชนได้ผลการวจิยัคือ	พธิไีหว้ครเูป็นพธิี

ที่แสดงออกถึงความเคารพบูชาเจ้า	 หรือเทพที่เป็นครู	 

พิธีไหว้ครูจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับร่างทรงทุกคน	 ซึ่งจ�าเป็น

อย่างย่ิงทีจ่ะต้องจดัข้ึนทุกปีเพราะเป็นพธิทีีย่�า้เตอืนร่างทรง

ให้ยอมรับสภาพการเป็นร่างทรงพร้อมตระหนักถึงหน้าที่

ความรบัผดิชอบของร่างทรงแต่ละคน		การประกอบพธิไีหว้



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

173

ครูนั้นได้มีการก�าหนดระเบียบแบบแผน	 เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติโดยการบอกเล่าต่อๆ	กัน	พิธีไหว้ครูประจ�าปี

นิยมกระท�าในวันพฤหัสบดี	 เน่ืองจากวันพฤหัสบดีเป็น

วันครูส่วนเดือนท่ีนิยมจัดพิธีไหว้ครูประจ�าปีคือเดือน	 4	

เดือน	 5	 หรือเดือน	 6	 ภายในเดือนมีนาคม	 เมษายน	

พฤษภาคมโดยเฉพาะในเดือนเมษายน	 และเดือน

พฤษภาคมจะนยิมจดัพธิไีหว้ครกูนัมาก		ส�าหรบัเช้าวนังาน

ซึง่เป็นวนัพฤหสับด	ีจะมกีารน�าเครือ่งเซ่นไหว้ถวายทีห่ิง้เจ้า	

ซึ่งเครื่องเซ่นไหว้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	ดอกไม้	พวงมาลัย	

บายศรีประเภทต่าง	 ๆ	 หัวหมู	 ข้าวปลาอาหาร	 ทั้งที่เป็น

ประเภทมังสวิรัติและไม่เป็น	 รวมทั้งผลไม้	 และขนมชนิด

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ขนมต้มแดงต้มขาว	 เป็นต้น	 ผลไม้และขนม

แต่ละชนิดที่ใช้ในการเซ่นไหว้จะมีความหมายในตัวเอง	

พิธีไหว้ครูประจ�าปีก็จะเริ่มด้วยร่างทรงซึ่งเป็นเจ้าภาพจะ

ท�าการอ่านโองการไหว้ครู	โดยผู้ที่มาร่วมงานจะกล่าวตาม	

เมื่อร่างทรงที่เป็นเจ้าภาพอ่านโองการไหว้ครูจบแล้ว	 ร่าง

ทรงที่เป็นเจ้าภาพหรือผู้ท่ีมาร่วมงานก็จะลาเครื่องเซ่น

สังเวยที่หน้าหิ้งเจ้า	 การลาเคร่ืองเซ่นสังเวยจะกระท�าโดย

ร่างทรง	 จะยกเครื่องเซ่นสังเวยแต่ละอย่างข้ึนท่วมหัวแล้ว

ล�าเลียงลงจากที่หิ้งเจ้า	 ส่วนผลไม้ยังคงวางอยู่ท่ีเดิมพร้อม

กบัเครือ่งบูชาต่าง	ๆ 	เช่น	ดอกไม้	และบายศร	ีเมือ่มาถึงช่วง

นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีไหว้ครูประจ�าปีในช่วงเช้า	 และมี

การหยุดพักเพื่อรับประทานอาหารเท่ียงและในช่วงบ่ายก็

จะมีการประกอบพิธีกรรมครอบครูตามล�าดับต่อไป

พิธีกรรมไหว้ครู	ถือเป็นวันที่เหล่าบรรดาลูกศิษย์	หรือผู้คน

ที่มีความเชื่อความศรัทธาจะมารวมตัวกัน	 เป็นการรวมตัว

กันของเหล่าเกจิอาจารย์		ทั้งพระภิกษุสงฆ์	ฤๅษี	มาร่วมกัน

ประกอบพิธีกรรมไหว้ครู	 มีการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่าง	 ๆ	 

ของเหล่าเกจอิาจารย์	ตวัอย่าง	เช่น	การเข้าประทบัร่างทรง

ของเหล่าเทวดา	ภตูผ	ีหรอืแม้แต่	ลกัษณะทีอ่าจปรากฏขึน้

ของเหล่าบรรดาลกูศษิย์	ทีม่กีารแสดงออกท่าทางคล้ายสตัว์

ต่างๆ	 หรือที่เรียกกันว่า	 ของเข้า	 	 หรือแม้พิธีกรรมที่

เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์	ต่างๆ	ก็ตาม	ซึ่งสิ่งทั้งหมดที่กล่าว

มานั้น	 เกิดจากความเชื่อและความศรัทธา	 ซ่ึงถือว่าเป็น

ปรากฏการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้	กบัผูค้นใน

ชุมชนบ้านหนองหัวคน

	 	 1.2			พิธีกรรมครอบครู	

	 	 	 พิธีกรรมครอบครู	หมายถึง	การน�าเศียร

ครูมาครอบ	และเชื่อว่าครูจะคอยควบคุม	คุ้มครอง	รักษา

ศษิย์	คอยช่วยเหลอืให้ศิษย์	ให้มคีวามจ�าในวชิาความรูท้ีค่รู

ได้ประสิทธิ์ประสาทให้	หากมีสิ่งใดที่ไม่ดีงามจะเกิดขึ้นกับ

ตัวของศิษย์	ครูจะช่วยปัดเป่าให้พ้นภัย	ท�าให้ผู้ที่เข้ามารับ

การครอบครมีูก�าลังใจ	มคีวามมัน่ใจมากขึน้	พธิกีรรมครอบ

ครูเป็นพิธีที่เหล่าร่างทรงให้ความส�าคัญ	 เป็นพิธีกรรมที่

ท�าให้ร่างทรงใหม่มคีรคูอยแนะน�าสัง่สอนเกีย่วกับเรือ่งของ

การเข้าทรงและยังเป็นการโน้มน้าวจิตใจของผู้ที่เป็นร่าง

ทรงใหม่ให้เกิดความเชื่อมั่นในการเป็นร่างทรง	 และสร้าง

ความผูกพันว่าตนเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของร่างทรงแล้ว	

และส�าหรับร่างทรงทั้งหลายยังมีความเชื่อว่า	 เมื่อผ่านพิธี

ครอบครูแล้ว	ร่างทรงจะเป็นร่างทรงที่สมบูรณ์		

	 	 	 ผู ้ที่จะเข้าพิธีครอบครูนั้น	 ต้องน�าขันธ์

ก�านัลครู	มีข้าวตอก	ถั่ว	งาขาว	งาด�าดอกไม้-ธูปเทียน	ผ้าสี

ขาว	เงินก�านัลครู	ซึ่งในสมัยโบราณนั้น	ก�าหนดให้ใส่ค่าครู	

หกสลึง	หกบาท	หรือ	สามสิบหกบาท	เพราะถือว่า	เลขหก

นั้น	คือ	ทวารทั้งหกที่จะสื่อระหว่างสิ่งภายนอก	ให้จิตที่อยู่

ภายในได้รบัรู	้จะก�าหนดเอาเลขหกเป็นหลกัหลงั	แต่ในสมยั

นี้ถือว่า	 เลขเก้า	 เป็นมงคลจึงมีการก�าหนดให้ใช้	 เก้าบาท	

สิบเก้าบาท	 หน่ึงร้อยเก้าบาท	 เป็นตัวก�าหนดตามความ

ศรทัธา	ผูท้ีไ่ด้รบัครอบถอืว่า	เป็นศษิย์ทีม่คีรแูล้ว	และในทกุ

วงการที่มีการครอบครูแล้ว	จะถือว่าผู้นั้นได้รับคัดเลือกให้

เป็นศิษย์ของส�านักนั้นแล้วเช่นกัน	

	 	 	 วัดป่าหนองมงคลนอกจากจะจัดพิธีไหว้

ครูประจ�าปี	ภายในงานยังจัดพิธีครอบครูร่วมด้วย	และวัน

เดียวกันในช่วงเย็นนั้น	จะมีการท�าพิธีบวชชีพราหมณ์และ

สวดมนต์ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืนเพื่อเสริมสร้างความเป็น

สริมิงคลแก่ผูเ้ข้าร่วมพธิ	ีพธิไีหว้ครจูะมส่ีวนส�าคญัทีส่่งเสรมิ

ให้สังคมหรอืประชาชนหลาย	ๆ 	ฝ่ายได้มาร่วมกจิกรรมทาง

สังคมคือการเข้าร่วมพิธีกรรมการเข้าทรงได้ท�าบุญและ 
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ได้พบปะพูดคุยท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ีคือพิธีไหว้ครูประจ�าปี

ส�าหรับร่างทรงที่มีส�านักใหญ่และมีการรับแขกหรือให้

บริการแก่ประชาชนแต่ส�าหรับร่างทรงท่ีไม่รับแขกก็

สามารถมาร่วมพิธีกรรมน้ีได้เช่นกันอย่างไรก็ดีการจัด

พิธีกรรมไหว้ครูประจ�าปีขึ้นสามารถจัดแบบรวบรัด	โดยไม่

ต้องไปร่วมพิธีกรรมกลับร่างทรงอื่นจัดพิธีไหว้ครูแบบ

ประหยดัและรวบรดันีก้ถ็อืได้ว่าเป็นพธีิกรรมทีส่มบรูณ์เช่น

เดยีวกนั	พธิไีหว้ครแูละครอบครนูัน้	ถอืว่าพิธสี�าคญัส�าหรับ

ผูท้ีจ่ะเป็นร่างทรงทกุคน	นอกจากพธิคีรอบครจูะท�าให้ร่าง

ทรงใหม่	รู้และตระหนักว่าร่างทรงจะมีครูคอยช่วยแนะน�า

อบรมสัง่สอนเกีย่วกบัเรือ่งของการเข้าทรง	การท�าพธิคีรอบ

ครยูงัถอืว่าเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของเจ้าทีม่าร่าง

ทรงว่าเป็นเจ้าของร่างทรงใหม่นัน้	และเมือ่ผ่านพธิคีรอบครู

ไปแล้วเจ้าหรือเทพหรือผีอื่น	 ๆ	 ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาจับจอง

แสดงความเป็นเจ้าของร่างทรงนั้นได้อีกต่อไป

	 	 1.3	พิธีกรรมเข้าทรง		

	 	 	 พิธีกรรมเข้าทรง	 ถือเป็นพิธีปฏิบัติที่

สืบทอดกันมาในเรื่องการเข้าทรงและร่างทรงรวมท้ังเรื่อง

ต่าง	ๆ 	การปฏิบตัดิงักล่าวนีก้ระท�าในโอกาสต่าง	ๆ 	โดยร่าง

ทรง	หรอืผูค้น	สามารถกระท�าโดยคนเดยีวหรอืหลายคนได้	

ส่วนการถกูเลอืกเป็นร่างทรงนัน้	ร่างทรงทัง้หมดมคีวามเชือ่

ว่าเป็นเรือ่งของเจ้าเท่านัน้ทีจ่ะเลอืกว่าต้องการผูใ้ดเป็นร่าง

ทรงของตน	และต้องการให้เป็นเมื่อใด	ทั้งนี้อาจเป็นผลมา

จากการกระท�าหรือท่ีเรียกกันว่า	 เวรกรรมของร่างทรงใน

ชาติก่อนใครก็ตามไม่ว่าประพฤติดีหรือประพฤติชอบมาก

เพียงใดก็ไม่อาจอุทิศหรือปวารณาตนเองให้เป็นร่างทรงได้

หากเจ้าไม่ประสงค์	 ส�าหรับข้ันตอนในการเป็นร่างทรงนั้น

สามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ขั้นตอนหรือ	3	ระยะคือ	ขั้นเริ่ม

จับทรง	ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ	และขั้นเป็นร่างทรงที่สมบูรณ์	

	 	 	 ส่วนร่างทรง	คอื	บคุคลทีอ้่างตนเป็นใหญ่	

มีเทพมาประทับทรง	 มีอ�านาจลึกลับในการที่จะควบคุม

บคุคลอืน่ได้	หรอืแสดงอทิธฤิทธิ	์โดยบคุคลทีอ้่างตนว่าเป็น

ร่างทรงนั้น	 อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา	 ชาย	 หญิง	 เด็ก	 

คนชรา	หรอือยูใ่นรปูแบบของพระสงฆ์	ฤๅษ	ีทีถ่กูเลอืกโดย

อ้างถึงองค์เทพ	ที่อยู่เบื้องบน	หรือวิญญาณต่างๆ	ที่ไม่มีตัว

ตน	 มาประทับทรงเพื่อประกอบพิธีกรรม	 หรือแสดง

อทิธฤิทธิป์าฏหิารย์ิต่าง	ๆ 	โดยลกัษณะของร่างทรงนัน้จะมี

การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากบุคคลปกติ

ทั่ว	ๆ 	ไป	การพูดหรือแสดงกิริยาท่าทางจะมีลักษณะคล้าย

กับองค์เทพ	ภูตผี	วิญญาณ	หรือลักษณะเลียนแบบท่าทาง

ของสัตว์	ตามแต่ความเชื่อว่า	สิ่งต่าง	ๆ 	เหล่านั้นมาประทับ

ร่างอยู่	 ส่วนสาเหตุท่ีท�าให้ประชาชนมีความเช่ือหรือสนใจ

เรือ่งการเข้าทรงและร่างทรงมอียูส่องประการคอืความกลวั

และความต้องการ	ความกลวัทางกายเช่นกลวัอบุตัเิหตกุลวั

ภยัพบิตักิลวัความยากจนและกลวัความเจบ็ไข้ได้ป่วย	ส่วน

ความกลัวทางใจเช่นกลัวความทุกข์ยากกลัวความผิดหวัง

กลัวขาดที่พึ่งกลัวถูกทอดท้ิงกลัวผีกลัวศัตรูและกลัวในสิ่ง 

ที่ไม่รู้	ความต้องการ	เช่นต้องการความร�่ารวยต้องการโชค

ลาภต้องการต�าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นและต้องการ

แต่งงานกับคนรักส�าหรับความต้องการทางใจเช่นต้องการ

ความมั่นคงปลอดภัยต้องการให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

	 	 1.2	 ความเช่ือที่มีต่อพิธีกรรมของร่างทรง	 

ในชุมชนบ้านหนองหัวคน	 ต�าบลหนองหม่ืนถ่านอ�าเภอ

อาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 	 ผลการศึกษาสามารถอธิบายความเช่ือที่

มีต่อพิธีกรรมของร่างทรงของผู้คนในชุมชนบ้านหนองหัว

คน	 ต�าบลหนองหมื่นถ่าน	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ความเชื่อของผู้คนในชุมชนบ้านหนองหัวคน	แบ่ง

ออกเป็น	 3	 กลุ ่ม	 กลุ ่มแรกจะเป็นผู้คนที่เล่ือมใสและ

สนับสนุนการเข้าทรงเป็นอย่างมาก	 กลุ่มที่สองเป็นผู้คนที่

เลือ่มใสในระดบัปานกลาง	และกลุ่มทีส่ามเป็นผู้คนทีไ่ม่เหน็

ด้วยและสนใจร่างทรงเลย

	 	 	 กลุ่มผู้คนที่เล่ือมใสและศรัทธาให้การ

สนับสนุนการเข้าทรงนั้น	 จะเชื่อโดยไม่มีข้อแม้ใด	 ๆ	 ผู้คน

กลุ่มนี้จะนับถือเจ้า	 หรือเทพอย่างมาก	 เพราะหากเกิด

ปัญหาใด	 ๆ	 จะไปหาและเข้าพบร่างทรงเสมอเพื่อขอค�า

แนะน�าและเข้ารับการรักษา	ด้วยความเสื่อมใสผู้คนกลุ่มนี้

จะยอมแลกหรือบริจาคทรัพย์สิน	 เงินหรือวัสดุต่าง	 ๆ	 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

175

เพื่อสร้าง	ให้กับส�านักที่ตนเลื่อมใส	เป็นตนว่าจัดซื้อสิ่งของ

เข้าส�านัก	จัดท�ารูปหล่อเทพ	หรือท�าวัตถุมงคล	เพราะเชื่อ

ว่าจะเสริมสารบารมีให้ตนเอง	 นอกจากนี้ผู้คนเหล่านี้ก็จะ

ไม่แสดงอาการดูถูกหรือหม่ิน	 ท่ีเป็นการลบหลู่เจ้าแม้แต่

น้อย	เพราะเชือ่อย่างมากว่าการเข้าทรงนัน้เป็นประโยชน์ที่

เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมพร้อมยินดีสนับสนุนต่อไป

	 	 	 กลุ่มผู้คนถัดมา	 เป็นกลุ่มที่เลื่อมใสและ

สนบัสนนุในระดบักลาง	ๆ 	หรอืพอประมาณ	เป็นกลุม่ทีบ่าง

คร้ังก็เชื่อบางครั้งก็ไม่เชื่อ	 จะเช่ือก็ต่อเม่ือร่างทรงน้ัน

สามารถตอบโจทย์ได้ตรง	 หรือในบางครั้งก็คิดว่าเป็นเรื่อง

ของความบังเอิญ	 สาเหตุท่ีผู้คนเหล่าน้ีมีความเชื่อแค่เพียง

ระดับกลาง	 ๆ	 เกิดจากการสังเกตการเข้าทรงของร่างทรง	

พบว่าในบางครั้งค�าตอบและการกระท�าจะคล้ายคลึงกับ

ลักษณะนิสัยของตัวร่างทรงเอง	 เช่นเม่ือบางครั้งถามตอบ

สิง่ใด	ค�าตอบจะออกมาในรปูแบบซึง่เชือ่ว่าใคร	ๆ 	กร็ู	้ไม่ได้

เป็นค�าตอบหรอืค�าพดูจากร่างทรงทีข้ึ่นชือ่ว่าเทพมาประทบั

ทรงอยู ่ 	 สิ่ งเหล ่านี้บางครั้งก็ท�าให ้ เกิดความข ้องใจ	 

แต่อย่างไรก็ตามจะให้มายกย่องบูชาหรือลบหลู่	ผู้คนเหล่า

นี้จะไม่เลือกปฏิบัติทั้งสองอย่างแต่จะใช้วิธีวางเฉย	และจะ

เข้าร่วมงานหรอืเข้าท�าพิธอีย่างนกัสงัเกตการณ์มากกว่า	แต่

กไ็ม่ได้ไปจบัผดิหรือแสดงอาการใด	ๆ 	ว่าตนเองไม่เช่ือ	หรอื

สิ่งนี้ร่างทรงพูดไม่จริง	 เพราะในขณะเดียวกัน	 ผู้คนกลุ่มนี้

จะเชื่อว่าการเข้าทรงส่วนใหญ่เป็นสิ่งท่ีเกิดประโยชน์แก่

ประชาชน	

	 	 	 กลุม่ผูค้นสดุท้ายทีไ่ม่เหน็ด้วย	และต่อต้าน

การเข้าทรงนั้น	จะมีความเชื่อต่อการเข้าทรงว่า	เป็นเรื่องที่

ไร้สาระและหลอกลวง	เป็นเรือ่งของผูม้ปัีญหาทางจติ	คนมี

ปัญหาหรือเก็บกดจึงมาหาลบจุดบกพร่องของตนด้วยการ

เป็นร่างทรง	นอกจากนั้นผู้คนกลุ่มนี้ยังเชื่อว่า	การเป็นร่าง

ทรงเป็นเร่ืองทีบั่งหน้า	เพือ่หาประโยชน์แก่ตนเอง	ผูค้นกลุม่

นีจ้ะมคีวามรูส้กึขดัแย้งและแสดงออกอย่างชดัเจนว่าดหูม่ิน

ร่างทรงอยู่เสมอ

	 	 	 ผู ้คนที่มีความเชื่อต่อร่างทรงนั้นพบว่า	

ประชาชนส่วนใหญ่จะเช่ือถือและสนับสนุนร่างทรง	 โดย

เฉพาะผู ้หญิงจะให้การสนับสนุนและเชื่อถือมากกว่า 

เพศชาย	ช่วงอายุก็เป็นเหตุผลหนึ่ง	เพราะส่วนใหญ่ผู้คนที่

มคีวามเช่ือในร่างทรงพบว่าจะมอีายตุัง้แต่	44	ปี	ขึน้ไป	และ

เช่ือถอืในระดบัน้อยลงมากใ็นช่วง	อาย	ุ25-35	ปี	ระดบัการ

ศึกษาก็เช่นกันมีส่วนท�าให้ความเชื่อถือเพ่ิมมากและลดลง

ตามล�าดับ

	 	 	 เพราะฉะน้ัน	 จะเห็นได้ว่านอกจากร่าง

ทรงทีท่�าให้การเข้าทรงยงัด�ารงอยูใ่นสงัคมได้นัน้	ความเชือ่

ในตวัร่างทรงกเ็ป็นส่วนส�าคญัมากทีส่่งเสรมิบทบาทของร่าง

ทรง	แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้คนบางส่วนที่ไม่ส่งเสริม	หรือ

ให้การยอมรับและเชื่อถือในร่างทรงด้วย	 ซึ่งแนวคิดต่างนี	้

เกิดขึ้นจากพื้นฐานมาจากอายุ	 เพศ	 และระดับการศึกษา	

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและมั่นคงทาง

สังคม	โดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางจิตใจที่ขาดที่พึ่งทาง

ใจของประชาชน	 ความเชื่อเป็นสิ่งที่มนุษย์ค่อย	 ๆ	 เรียนรู้

และท�าความเข้าใจ	มนุษย์จะยอมรับ	นับถือ	หรือยึดมั่น	ใน

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง	และเชื่อว่ามีอ�านาจลึกลับที่จะท�าให้มนุษย์ได้

รับผลดีผลร้าย	โดยไม่ได้ค�านึงว่าสิ่งนั้นจะมีตัวตนหรือไม่มี

ตัวตนก็ตาม	ต่อมาจึงมีพิธีกรรมต่าง	ๆ	 เพื่อบูชาความเชื่อ

เหล่านัน้	เป็นการปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิความสบายใจนัน้เพราะ

เชื่อว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นต้องมีผู้บันดาลให้	 ส่งผล

ทั้งดีและร้ายให้กับมนุษย์อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น	 ดังนั้น

มนุษย์จึงเกิดความม่ันใจเห็นคล้อยตาม	 และพร้อมที่จะ

ปฏิบัติตามสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	แล้วน�าไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้

ทราบ	 เพื่อต้องการให้เกิดความม่ันใจเห็นคล้อยตาม	 และ

ปฏิบัติตามด้วย	 โดยไม่ค�านึงว่าความเชื่อนั้นๆมีเหตุผลที่

สามารถพิสูจน์ได้หรือไม่	

	 	 	 แนวคิดในความเชื่อของมนุษย์	 ไม่ว่าจะ

เป็นเรือ่งของธรรมชาตทิีด่ลบนัดาลให้เกดิปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาตต่ิาง	ๆ 	เรือ่งของผสีางเทวดาทัง้ทีไ่ม่สามารถหาข้อ

พิสูจน์ได้	 และอีกความเชื่อต่างๆอีกมากมาย	 ล้วนแล้วแต่

ท�าให้มนษุย์เกดิความรูส้กึว่า	ไม่ปลอดภยัจากอ�านาจเหนอื

ธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้	มนุษย์หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้	

จงึเกิดความคดิว่าจะต้องมีส่ิงใดสิง่หนึง่มาท�าให้เกดิขึน้	และ
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สิ่งนั้นจะต้องมีอ�านาจเหนือธรรมชาติซึ่งไม่สามารถบอกได้

ว่าอ�านาจเหนือธรรมชาตินั้นคืออะไร	มนุษย์จึงจินตนาการ

ขึ้นตามความรู้สึกว่าสิ่งที่มีอ�านาจเหนือธรรมชาติคือ	 ภูตผี	

ปีศาจ	วิญญาณ	เทวดา	นางไม้	เป็นต้น	

	 	 	 ในสังคมชาวพุทธ	 ระบบความเชื่อทาง

ศาสนาพราหมณ์และไสยศาสตร์เป็นส่วนประกอบท่ีมี

ประโยชน์ต่อสังคม	 ทั้งในระดับจิตใจของแต่ละบุคคลและ

ในระดับชุมชน	 ซึ่งความเชื่อในไสยศาสตร์จะสามารถตอบ

สนองความต้องการทางจิตใจของประชาชนได้	 ในระดับ

สงัคมความเชือ่ทางศาสนาพราหมณ์และไสยศาสตร์ซึง่เน้น

ทางด้านพิธีกรรมมาก	มีบทบาทในการรวมคนในชุมชนให้

มาประกอบพิธีกรรมร่วมกัน	 สร้างความสามัคคีและท�าให้

เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้	 ไสยศาสตร์เป็นความ

เชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง	ๆ	เช่น	ผีสางเทวดา	และสิ่งที่

มีอ�านาจเหนือธรรมชาติ	 การติดต่อกับสิ่งท่ีมีอ�านาจเหนือ

ธรรมชาติท�าได้โดยพิธีกรรมทางไสยศาสตร์	 เช่นการใช้

เวทมนตร์คาถา	โดยมผีูป้ระกอบพธิกีรรม	คอื	หมอผ	ีคนทรง

หรือเจ้า	แล้วแต่กรณี	ซึ่งเน้นพิธีกรรมและพยายามด�าเนิน

การเพือ่ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์บางอย่างเป็นส่วนบุคคล	

อันเป็นข้อแตกต่างจากศาสนา

อภิปรายผลการวิจัย

	 	 2.1	 พิธีกรรมของร่างทรงในชุมชนบ้านหนอง

หัวคน	 ต�าบลหนองหมื่นถ่าน	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัด

ร้อยเอ็ดจากผลศึกษาอภิปรายผลตามทฤษฎีดังนี้

	 	 	 จ ากการ ศึกษาผู ้ วิ จั ย ได ้ น� าทฤษฎี

ปรากฏการณ์นิยมมาช่วยอธิบายความเชื่อของผู ้คนใน

ชุมชนบ้านหนองหัวคน	 ต�าบลหนองหม่ืนถ่าน	 อ�าเภอ

อาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	จากปัจจัยต่าง	ๆ	ที่กล่าวมา

ทั้งสิ้น	 กล ่าวได ้ว ่ามนุษย ์จะเป ็นผู ้สร ้างบริบทหรือ

สถานการณ์ทางความเช่ือขึ้น	 แล้วก�าหนดความหมาย 

สิง่ต่าง	ๆ 	ในสงัคมนัน้ตามทีต่นเหน็สมควร	สาระส�าคัญของ

ปรากฏการณ์นยิม	คอืเน้นเฉพาะมนษุย์แต่ละคนและแต่ละ

กลุ่มสร้างหรือแสดงพฤติกรรมประจ�าวัน	จนเกิดเป็นความ

เคยชิน	 และก็ปฏิบัติเรื่อยมา	 จนกลายเป็นปกติ	 และถือ

ปฏิบตักินัเรือ่ยมา	ซึง่รวมเรยีกว่า	ธรรมชาตขิองมนษุย์	จาก

ความจรงินีก้ฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้จากเรือ่ง

เล็ก	ๆ	 ไปถึงเรื่องใหญ่	รวมกันเข้าเป็นความจริงทางสังคม	

(สัญญา	สัญญาวิวัฒน์.	2534)	คนรุ่นหลังก็ท�าตามกฎของ

คนรุ่นก่อน	 โดยไม่ได้สงสัยว่าท�าไมต้องเป็นเช่นน้ี	 เฉกเช่น

ความเช่ือที่ปรากฏขึ้นใน	 พิธีกรรมของร่างทรง	 ในชุมชน

บ้านหนองหวัคน	ต�าบลหนองหมืน่ถ่าน	อ�าเภออาจสามารถ	

จังหวัดร้อยเอ็ดนี้

	 	 	 2.1.1		พิธีกรรมไหว้ครู

    พธิกีรรมไหว้คร	ูหมายถงึ	การแสดง

ความเคารพต่อเทพที่เป็นครู	 และยอมรับนับถือครูบา

อาจารย์อย่างจริงใจ	 เป็นพิธีที่ส�าคัญของเหล่าร่างทรง	 

วัดป่าหนองมงคล	 ในชุมชนบ้านหนองหัวคน	 ต�าบลหนอง

หมืน่ถ่าน	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	จะจดัพธิไีหว้

ครูขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 และนิยมจัดขึ้นในวันพฤหัสบด	ี

เน่ืองจากเช่ือว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูส่วนเดือนที่นิยมจัด

พิธีไหว้ครูก็คือช่วงเดือน	4	เดือน	5	หรือเดือน	6		โดยในพิธี

ไหว้กจ็ะเริม่ด้วยร่างทรงซึง่เป็นเจ้าภาพท�าการอ่านโองการ

ไหว้ครู	 โดยผู้ที่มาร่วมงานจะกล่าวตาม	 เมื่อร่างทรงที่เป็น

เจ้าภาพอ่านโองการไหว้ครูจบแล้ว	 ร่างทรงที่เป็นเจ้าภาพ

หรือผู้ที่มาร่วมงานก็จะลาเครื่องเซ่นไหว้ที่หน้าหิ้งเจ้า	 การ

ลาเครื่องเซ่นไหว้	 ซ่ึงจะกระท�าโดยร่างทรง	 ร่างทรงจะยก

เครื่องเซ่นไหว้แต่ละอย่างขึ้นท่วมหัวแล้วล�าเลียงลงจากที่

หิ้งเจ้า	 ส่วนผลไม้ยังคงวางอยู่ที่เดิมพร้อมกับเคร่ืองบูชา 

ต่าง	ๆ 	เช่น	ดอกไม้	และบายศรี	เมื่อมาถึงช่วงนี้ก็ถือว่าเป็น

อันเสร็จพิธีไหว้ครู	

	 	 	 	 จากขั้นตอนและความหมายของ

พิธีกรรมไหว้ครูที่กล่าวมา	 ผู้วิจัยได้น�า	 แนวคิดความเช่ือ	

ศาสนา	 และพิธีกรรม	 มาเพื่อใช้อธิบายส่ิงที่ปรากฏขึ้นใน

ชุมชนบ้านหนองหัวคนนี้	กล่าวคือ	ผู้คนทั่วไปหรือร่างทรง

เองกต็าม	ได้ให้ความส�าคญัในพธิกีรรมไหว้คร	ูเหตเุกิดจาก

ความเชื่อความศรัทธา	 ในพิธีกรรม	การประสบพบเจอกับ

เหตุการณ์ที่ไม่สามารถหาค�าตอบทางวิทยาศาสตร์ได้	และ

นอกจากนั้นพิธีกรรมไหว้ครู	 ยังมีส่วนส�าคัญที่ช่วยให้เกิด
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การส่งเสริมวัฒนธรรมความเชื่อ	ส่งเสริมให้สังคมหรือผู้คน

ได้มาร่วมกจิกรรมกนั	ได้ท�าบุญและได้พบปะพดูคยุ	ซึง่ตอบ

สนองต่อนโยบาย	 และยุทธศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่

เน้นให้ผู ้คนมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนในเป็นที่รู ้จัก	

นอกจากการจัดงานพิธีกรรมไหว้ครูขึ้น	เพื่อบ่งบอกให้เห็น

ความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม	ความส�าคญัของสถาน

ที่และประเพณีต่าง	ๆ	ที่สืบทอดกันมาอย่างดีงาม

	 	 	 	 พธิไีหว้คร	ูในชมุชนบ้านหนองหวั

คน	 ต�าบลหนองหมื่นถ่าน	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัด

ร้อยเอ็ดแล้ว	 ผู้คนท่ีมีความเช่ือและศรัทธา	 ได้ให้ความ

ส�าคัญและถ่ายทอดพิธีกรรมไหว้ครูน้ี	 ออกมาได้อย่างน่า

สนใจ	จากแนวคดิความเชือ่	ศาสนาและพธิกีรรม	ซึง่เป็นส่ิง

ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งสิ้น	 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน

ความรู้สึกทางจิตใจของผู้คน	 และของสังคม	 เราสามารถ

ท�าความเข้าใจสงัคมได้โดยผ่านแนวความคดิ	ความเชือ่เกีย่ว

กบัเร่ืองพิธกีรรมไหว้คร	ูทีป่รากฏให้เหน็ในชมุชนบ้านหนอง

หัวคน	 ต�าบลหนองหมื่นถ่าน	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัด

ร้อยเอ็ดนี ้    

	 	 	 2.1.2		พิธีกรรมครอบครู	

	 	 	 	 พิธีกรรมครอบครู	 คือวิธีกรรมท่ี

เหล่าร่างทรงให้ความส�าคัญ	เป็นพิธีกรรมที่ท�าให้ร่างทรงมี

ครูคอยแนะน�าสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าทรงและยัง

เป็นการโน้มน้าวจิตใจของผู้ที่เป็นร่างทรงให้เกิดความเชื่อ

มัน่ในการเป็นร่างทรง	และสร้างความผกูพันว่าตนเป็นส่วน

หนึง่ในสงัคมของร่างทรงแล้ว	และส�าหรบัร่างทรงทัง้หลาย

ยังมีความเชื่อว่า	 เมื่อผ่านพิธีครอบครูแล้ว	ร่างทรงจะเป็น

ร่างทรงที่สมบูรณ์	และนอกจากนั้นพิธีครอบครูยังเป็นการ

แสดงความเป็นเจ้าของของเจ้าที่มาเข้าทรงร่างทรงนั้น	 ซึ่ง

เมื่อผ่านพิธีครอบครูไปแล้ว	เจ้าหรือเทพหรือผีอื่น	ๆ 	ก็ไม่มี

สิทธิมาจับจองแสดงความเป็นเจ้าของร่างทรงนั้นอีกต่อไป	

	 	 	 	 ส�าหรับพิธีครอบครูนั้น	จะท�ากัน

เฉพาะวนัพฤหสับดเีท่านัน้	เพราะถอืว่าเป็นวนัคร	ูในวดัป่า

หนองมงคลนีจ้ะจดัท�าพธิคีรอบคร	ูหลงัจากพธิไีหว้ครเูสรจ็

ในวันเดียวกัน	จะเข้าครอบครู	ทีละคน	โดยแต่ละคนจะน�า

ขันธ์ก�านัลครู	 ถวายให้แก่ครูแล้วครูก็จะน�าหัวเศียรเทพ	

ครอบไว้เป็นบนศีรษะของลูกศิษย์	 โดยในพิธีครอบครูใน

แต่ละครั้งมักจะเกิดเหตุการณ์	 ที่เรียกว่า	 ของเข้า	 กับลูก

ศิษย์บางคน	 กล่าวคือ	 ลูกศิษย์จะมีอาการเหมือนมี	 เทพ	 

เจ้า	ผี	หรือ	สัตว์	เข้ามาสิงร่าง	ผู้ที่ถูกของเข้าจะไม่สามารถ

ควบคุมตัวเองได ้ 	 และมักแสดงออกท่าทางต ่าง	 ๆ	 

ตามลักษณะความเชื่อของสิ่งที่เข้าสิงอยู่ในร่าง	 ทั้งหมดที่

กล่าวมาไม่ใช่ทุกคนจะถูกของเขา	แต่เชื่อกันว่า	ผู้ที่มีจิตใจ

อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าง่ายจะถูก	เทพ	เจ้า	ผี	หรือ	สัตว์	เข้ามา

สิงร่างได้อย่างง่ายดาย

	 	 	 	 จากการศึกษาพิธีกรรมครอบคร	ู

แนวคิดความเชื่อ	ศาสนา	และพิธีกรรม	 (สุริยา	สมุทคุปติ์	

.2539	)ที่ผู้วิจัยน�ามาอธิบายเรื่องของพิธีกรรมครอบครู	ได้

ว่าผู้คนหรอืร่างทรงทีผ่่านการครอบครมูาแล้วนัน้	ล้วนแล้ว

แต่เชือ่และมัน่ใจว่า	ตนเป็นผูม้เีทพหรอืครคู่อยดแูลคุม้ครอง	

และโดยเฉพาะร่างทรงจะท�าให้เกิดความมั่นใจในการเป็น

ร่างทรงและเป็นร่างทรงทีส่มบรณ์ู	แนวคดิความเชือ่	ศาสนา	

และพิธีกรรม	สามารถอธิบายเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิด

ขึ้นจากพิธีกรรมครอบครูของลูกศิษย์บางคนที่แสดง

พฤตกิรรมทีผิ่ดแปลกไปจากบคุคลอืน่ได้ว่า	ถงึแม้ยคุสมยัที่

ผู ้ คน มีความเช่ือ เชิ ง มี เหตุ มีผลแบบวิทยาศาสตร 	์ 

แต่โลกธรรมชาติและสังคมท่ีมนุษย์ด�ารงอยู่	 ยังมีหลายส่ิง

หลายอย่างทีย่งัมคีวามลกึลบั	ซึง่วทิยาศาสตร์ยงัไม่สามารถ

อธิบายและให้ค�าตอบได้	มนุษย์จึงยังคงเชื่อสิ่งที่หาค�าตอบ

ไม่ได้นัน้ว่าเป็นสิง่นอกเหนอืธรรมชาต	ิและเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ที่ยึดเหนี่ยวใจจิตใจจนถึงปัจจุบันนี้

	 	 	 2.1.3		พิธีกรรมเข้าทรง	

	 	 	 	 พธิกีรรมเข้าทรง	เป็นพธิทีีป่ฏบิตัิ

ทีส่ืบทอดกันมาในเรือ่งการเข้าทรงและร่างทรง	การปฏบิตัิ

ดังกล่าวนี้กระท�าในโอกาสต่าง	 ๆ	 โดยร่างทรง	 หรือ

ประชาชน	 และสามารถกระท�าโดยคนเดียวหรือหลายคน

ได้	ส่วนการถกูเลอืกเป็นร่างทรงนัน้	ร่างทรงท้ังหมดมคีวาม

เช่ือว่าเป็นเรือ่งของเจ้าเท่านัน้ทีจ่ะเลือกว่าต้องการผู้ใดเป็น

ร่างทรงของตน	และต้องการให้เป็นเมือ่ใด	ทัง้น้ีอาจเป็นผล
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มาจากการกระท�าหรือท่ีเรียกกันว่า	 เวรกรรมของร่างทรง

ในชาติก่อนใครก็ตามไม่ว่าประพฤติดีหรือประพฤติชอบ

มากเพียงใดก็ไม่อาจอุทิศหรือปวารณาตนเองให้เป็นร่าง

ทรงได้	ส่วนร่างทรง	คอื	บคุคลใด	ๆ 	กต็าม	มเีทพมาประทบั

ทรง	 มีอ�านาจลึกลับในการที่จะควบคุมบุคคลอื่นได้	 หรือ

แสดงอิทธิฤทธิ์	โดยบุคคลที่อ้างตนว่าเป็นร่างทรงนั้น	อาจ

จะเป็นบุคคลธรรมดา	ชาย	หญิง	เดก็	คนชรา	หรอือยู่ในรูป

แบบของพระสงฆ์	ฤๅษี	ที่ถูกเลือกโดยอ้างถึงองค์เทพ	ที่อยู่

เบื้องบน	หรือวิญญาณต่าง	ๆ	ที่ไม่มีตัวตน	มาประทับทรง

เพื่อประกอบพิธีกรรม	หรือแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ	

โดยลักษณะของร ่างทรงนั้นจะมีการแสดงออกทาง

พฤติกรรมท่ีผิดแปลกไปจากบุคคลปกติท่ัว	 ๆ	 ไป	 การพูด

หรอืแสดงกริยิาท่าทางจะมลีกัษณะคล้ายกับองค์เทพ	ภตูผ	ี

วิญญาณ	หรือลักษณะเลียนแบบท่าทางของสัตว์	 ตามแต่

ความเช่ือว่า	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ันมาประทับร่างอยู่ขั้นตอน

การเป็นร่างทรง	 ส�าหรับขั้นตอนในการเป็นร่างทรงนั้น

สามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ขั้นตอนหรือ	3	ระยะคือ	ขั้นเริ่ม

จับทรง	ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ	และขั้นเป็นร่างทรงที่สมบูรณ์

	 	 	 	 จากการศึกษาพิธีกรรมเข้าทรง	 

ผู้วิจัย	 ได้น�าแนวคิดความเช่ือศาสนา(พระเฑียรวิทย์อตุต 

สนุโต	(โอชาวัฒน์)	(2548)	และพิธีกรรม	(สุริยา	สมุทคุปติ์	

.2539)	มาเพื่ออธิบายเรื่องของพิธีกรรมที่เกิดขึ้นกับบุคคล

ที่เรียกตัวเองว่าร่างทรง	 ซ่ึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ัน	 

เป็นสิ่งท่ีมีความลึกลับตามความเชื่อและศรัทธาของผู้คน	 

ซึง่เหตผุลทางวทิยาศาสตร์ไม่สามารถอธบิายและให้ค�าตอบ

ได้	เรื่องของสิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติ	ความเชื่อในเรื่องของ

ศาสนาและความนิยมสนใจในเรื่องของจิตวิญญาณ	 

ก็เนื่องจากความเชื่อเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์และมี

สัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์เรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

ฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์ให้ความสนใจและเป็น

สิ่งที่ยึดมั่นในการด�าเนินชีวิตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	

	 	 2.2	 ความเชื่อที่มีต่อพิธีกรรมของร่างทรง	 

ในชุมชนบ้านหนองหัวคน	 ต�าบลหนองหมื่นถ่าน	 อ�าเภอ

อาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 	 จากการศึกษาสามารถน�ามาอภิปรายผล

ได้ว่า	 ความเช่ือที่มีต่อพิธีกรรมของร่างทรง	 ในชุมชนบ้าน

หนองหัวคน	 ต�าบลหนองหม่ืนถ่าน	 อ�าเภออาจสามารถ	

จังหวัดร้อยเอ็ดนั้น	ความเชื่อ	ของผู้คนในสังคมที่มีต่อการ

เข้าทรงและร่างทรงปรากฏออกมาในลักษณะทีย่อมรบัและ

ศรทัธาเลือ่มใสการเข้าทรงอย่างยิง่ทัง้นีเ้นือ่งจากการได้เคย

เห็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการเข้าทรงติดต่อกันมานานและมี

ความเช่ือว่าการเข้าทรงให้ผลดีมากกว่าผลเสียมีประชาชน

เพียงส่วนน้อย	 เท่าน้ันท่ีคัดค้านและต่อต้านการเข้าทรง

กล่าวได้ว่าความเชื่อของร่างทรงและผู้คนท่ีมีต่อสังคมเป็น

ไปในแง่บวกทีม่คีวามเลือ่มใสสนับสนนุการเข้าทรงซึง่ความ

เชือ่ดงักล่าวนีม้ส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการส่งเสรมิให้การเข้า

ทรงยังคงอยู่ต่อไปในสังคม

	 	 	 แม้ร่างทรงและผู้คนในชุมชนจะมีความ

เชื่อที่ดีต่อการเข้าทรงและร่างทรงก็ตาม	แต่ตัวร่างทรงเอง

ก็ต้องประสบปัญหาต่าง	 ๆ	 นา	 ๆ	 ปัญหาที่ส�าคัญของร่าง

ทรงคือความอาย	 ที่ต้องเป็นร่างทรงรวมไปถึงขาดความ

มั่นใจเกี่ยวกับการเข ้าทรงทรงหรือเกี่ยวกับเจ ้าและ 

ความกงัวลใจว่าส่ิงทีไ่ด้ท�านายทายทกั	หรอืให้บรกิารไปนัน้

จะถกูต้องและได้ผลหรอืไม่ปัญหาเหล่านีไ้ด้ก่อให้เกดิความ

ขดัแย้งขึน้ภายในใจของร่างทรงเองและถงึแม้ว่าร่างทรงจะ

ได้เห็นได้สัมผัสกับเจ้ามาด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดรวมทั้งได้

เคยมอีาการเจบ็ไข้ได้ป่วยเม่ือ	ท�าการฝ่าฝืนแล้วกต็ามความ

ขัดแย้งและสับสนในใจก็ยังคงมีอยู่และในสภาพความเป็น

จริงแล้วร่างทรงก็อดที่จะคิดไม่ได้โดยเฉพาะอย่าง	 ยิ่งหาก

ร่างทรงเป็นผูม้กีารศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาถงึปรญิญา

ตรีและมีเพื่อนฝูงมากก็จะท�าให้ยิ่งวิตกกังวลมากขึ้น	 และ

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า	ระดบัการศกึษามผีลต่อการเชือ่ของผูค้น

ที่มีต่อร่างทรงด้วย	 ผู้คนที่มีการศึกษาในระดับต�่าจะเชื่อ

เรื่องการเข้าทรงเป็นอย่างมาก	 โดยไม่คิดที่จะไตรตรอง

หาเหตุผล	หรือหาค�าตอบที่กระจ่างต่อตนเอง	
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ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 ผูว้จิยัได้รวบรวมประวติั	ความเชือ่และพธิกีรรมของ

ร่างทรงในชุมชนบ้านหนองหัวคน	 ต�าบลหนองหมื่นถ่าน	

อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยมุง่หวังว่าเป็นแหล่ง

ข้อมูลทางด้านความเชื่อ	 และสนใจในเรื่องพิธีกรรมของ 

ร่างทรง	 ความเป็นมาและวิธีการต่าง	 ๆ	 ก่อนที่จะมาเป็น 

ร่างทรง

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรศึกษารูปแบบพิธีกรรมและสร้างอัตลักษณ์
ให้กบัชุมชนให้มองเหน็ถงึความส�าคญัของพธิกีรรมของร่าง
ทรง	 โดยอาจเป็นการถ่ายทอดให้เห็นในรูปแบบของงาน
สร้างสรรค์	การแสดง	เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วให้แก่ชุมชน
	 2.	งานวจัิยเรือ่งนีม้เีนือ้หาองค์ความรู	้ต่อการศกึษา
ปรากฏการณ์		ทางสังคมและวัฒนธรรม	ที่เกี่ยวข้องกับคติ
ความเชือ่	และพธิกีรรมทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย	อนัจะเป็นฐาน
ข้อมูล	องค์ความรู้	ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยต่อไป
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เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลโลก ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	พัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลโลกของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย	และ	2)	ประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาเพิม่เตมิสงัคมศกึษา
ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลบัทีพ่ฒันาขึน้การวจิยันีใ้ช้กระบวนการวจิยัและพฒันา	ซึง่การด�าเนนิการพฒันารายวชิา
เพิ่มเติมสังคมศึกษา	ประกอบด้วย	3	ระยะ	ได้แก่	ระยะที่	1	การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรายวิชาเพิ่มเติม
สังคมศึกษา	 ระยะที่	 2	 การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	และระยะที่	3		ศึกษาผลการใช้รายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาด้วยประบวน
การย้อนกลับ	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนแวงน้อยศึกษา	จ�านวน		40		คน	เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย	 ได้แก่	 รายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลโลกของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	จ�านวน	5	หน่วยการเรียนรู้	 แบบทดสอบวัดความรู้	 แบบให้คะแนนชิ้นงาน	แบบบันทึก
พฤติกรรมการเรียนรู้		แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลโลกด้านความมีวินัย	มีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวม	
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตร
รายวชิาเพิม่เตมิ	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตข้ัินพ้ืนฐานค่าร้อยละ		ค่าเฉลีย่		ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	และ	t-test		(Dependent		
Sample)
 ผลการวิจัยพบว่า 
	 	 1.	การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษามีขั้นตอนย่อย	2	ขั้น	1)	การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
โดยใช้แบบส�ารวจความต้องการของผู้บริหาร	ศึกษานิเทศก์	ครูสังคมศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	การสังเคราะห์เอกสาร	
และการสนทนากลุม่ย่อยพบว่ามคีวามต้องการรายวชิาเพิม่เตมิสงัคมศึกษาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	2)	ได้โครงร่างของหน่วย
การเรียนรู้	 มี	 6	องค์ประกอบย่อยได้แก่	 1)	มาตรฐานสาระการเรียนรู้	 2)	ค�าอธิบายรายวิชา	3)	จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4)	 โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม	 5)	 หน่วยการเรียนรู้จ�านวน	 5	 หน่วยการเรียนรู้	 เวลาเรียนจ�านวน	 20	 ช่ัวโมงได้แก	่ 
หน่วยที่	 1	 เร่ือง	 ศาสนธรรมค�้าจุนโลก	 หน่วยท่ี	 2	 เร่ือง	 เราท้ังผองคือพี่น้องกัน	 หน่วยที่	 3	 เร่ือง	 เศรษฐกิจก้าวไกล		 

1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

182

หน่วยที่	4		เรื่อง	อดีตมวลมนุษยชาติ	หน่วยที่	5		เรื่อง	ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก	6)	แผนการจัดการเรียนรู้	7)	การวัด
และประเมินผล	ซึ่งมีผลประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ	อยู่ในระดับมากที่สุด	
	 	 2.	รายวชิาเพิม่เตมิสงัคมศกึษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลบัเพือ่เสรมิสร้างความเป็นพลโลกของนกัเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีใช้มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกเน้น
การประเมินกระบวนการเรียนรู้และผลงานตามสภาพจริง	ที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ใช้เกณฑ์การ
ประเมินแบบรูบริคส์และจัดท�าหน่วยการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ	 ตามแนวคิดของ	Wiggins	 และ	
McTighe	ซึ่งมี		3		ขั้นตอนหลัก	คือ	1)	ก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้	2)	ก�าหนดหลักฐานการเรียนรู้	และ	3)	วางแผนการ
จัดจัดประสบการณ์การเรียนรู้	
	 	 3.	ประสิทธิผลรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ	(E1/E2)	เท่ากับ	
80.09/80.16	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	80/80		ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการใช้หน่วยการเรียนรู้พบว่าผู้เรียนทุกคนในแต่ละ
หน่วยการเรยีนได้คะแนนเฉลีย่ร้อยละ	81.32	ซึง่ผ่านเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ร้อยละ	70	และคะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05		มีคุณลักษณะความเป็นพลโลกใน		ด้านมีวินัย			มีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวม	
และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมมค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากคะแนนโดยมค่ีาเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ	83.09และ
มีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลโลก		อยู่ในระดับมากที่สุด

 ค�าส�าคญั : การพฒันารายวชิาเพิม่เติมสงัคมศกึษา	ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลบั		เพือ่เสรมิสร้างความเป็น
พลโลกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

Abstract

	 The	purpose	of	this	research	were	to	1)	develop	the	Social	Studies	additional	course	using	
backword	design	process	to	enhance	world	citizen	of	upper	secondary	students;	2)	evaluate	the	quality	
of	Social	Studies	additional	course	using	backword	design	process.	There	were	three	phases	of	this	
study:	Phase	1,	Studying	about	the	problem		and	need	of	the	additional	course;	Phase	2,	Developing	
the	Social	Studies	additional	course	using	backword	design	process	;		and	Phase	3,	Studying	the	result	
of	 using	 additional	 course,	 the	 sample	 of	 which	 were	 40	 	mathayomsuksa	 	 five	 	 students	 in	
Waengnoisuksa	School.		The	research	instruments	for	collecting	data	were:	the	Social	Studies	additional	
course	using	backword	design	process	five	units,	test,	task	scoring	style,	learning	behavior	record,	a	
test	for	world	citizen	students	characteristics	in	discipline,	discipline	evaluation	form,	evaluation	form	
of	public	mental	attributes,	responsibility	assessment	form	,	and	a	questionnaire	for	the	students’opinions	
towards	the	implementation	of	the	curriculum.	The	data	was	analyzes	by	employing	basic	statistics,	
mean,	70	score	of	percentage,		standard	deviation,	and	t-test	(dependent	sample).
										The	findings	were	as	follows:		1)	The	directors,	supervisors	and	Social	Studies	teachers		totally	

required	the	Social	Studies	additional	course,	in	the	highest	level.	2)	The	Social	Studies	additional	
course	was	designed	by	using		the	learning	standards	as	its	goal	for	development	students	for	world	
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citizen.	The	authentic	assessment,	the	focus	of	which	was	on	the	students’	products	and	performance	
task,	was	 relevant	 to	 learning	 standards.	The	criterion	–based	 rubrics	were	used	 for	marking.	The	
learning	units	based	on	using	backword	design	were	prepared	based	on	the	3	steps	of	Wiggins	and		
McTighe’s	design.	They	were:	1)	identifying	desired	results;	2)		determining	acceptance	evidence;	and	
3)	planning	learning	experiences	and	instruction.	The	learning	units	consist	of	five	units,	Unit	1:	Sustaining	
world	religion,	Unit	2:	Sibling	world,	Unit	3:	Progressive	economy,	Unit	4:	Human	evolution,	and	Unit	
5:	World	resources	and	environment,	each	one	has	a	4	–hour	learning	unit.	The	total	of	time	was	20	
hours.	3)	The	result	of	evaluating	effectiveness	of	the	course	was	in	the	highest	level,	generally,	and	
the	quality	of	the	curriculum	was	80.09/80.16,	in	accordion	with	the	preset	standard	of	80/80.	The	
average	score	for	using	learning	units	found	that,	all	students	who	learned	in	each	unit	about	81.32	
of	them	passed	the	70	%	criterion	of	the	specified	scores	and		in	the	post-test,	the	students	had	higher	
score	than	pre-test	with	statistical	significance	at	.05	level.	The	students	had	the	world	citizen	students	
characteristics	in	discipline,	public	mental	attributes,	and	responsibility	were	in	the	high	level,	the	sum	
of	average		score	was	4.20	points,	or	83.09	%		and	their	opinions	towards	learning	through	the	Social	
Studies	additional	course	using	backword	design	process		to	enhance	world	citizen	were	found	in	the	
highest	level,	in	general.	

 Keywords : Social	Studies	Additional	Using	by	Backward	Design	for		Enhancing		World	Citizen		

of		Upper	Secondary	Students														

บทน�า

	 การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่	 21	 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	

(พ.ศ.2560-2564)	 ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา	

คุณลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา	 

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	เป็นพลเมืองที่มีวินัย	มีความรู้		

มทีกัษะและเจตคตทิีด่	ี	มจีติสาธารณะท�าประโยชน์ต่อส่วน

รวม	มคีวามเป็นพลเมอืงไทย	พลเมอืงอาเซยีนและพลเมอืง

โลก	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ.	 2560)	 ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 2)	 

พ.ศ.2545	มาตรา	6	ก�าหนดในหลกัการในการจดัการศกึษา

เพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย	จติใจ		

สติปัญญา	ความรู้	มีคุณธรรม	จริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลโลกนัน้	ยงัไม่ได้จดักนัอย่างจรงิจงัในสถานศกึษา	ส�าหรบั

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช	2551	

ก็ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน	 ให้เป็นมนุษย์

ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย	 ความรู้	 คุณธรรมมีจิตส�านึกใน

ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก	 (กระทรวง

ศกึษาธกิาร,	2551:3)	พร้อมได้ระบถุงึสมรรถนะส�าคญัของ

ผู้เรียน	 5	 ประการซ่ึงเป็นสมรรถนะที่จ�าเป็นในการเรียนรู้

ในโลกยุคปัจจุบันดังนี้ 	 ความสามารถในการส่ือสาร	

(Communication)	 ความสามารถในการคิด	 (Thinking)	

ความสามารถในการแก้ปัญหา	(Problem		Solving)ความ

สามารถในการใช้ทักษะชีวิต	(Life	Skill)	ความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี	 (Technology)	ซึงมีความสอดคล้องกับ

โลกในศตวรรษที่	 21	 ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้มุ่งจะเสนอการ

พัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาด้วยกระบวนการ
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ออกแบบย้อนกลับเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลโลกส�าหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	

	 การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาแบบอิง

มาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริม

สร้างความเป็นพลโลกส�าหรับนักเรียนเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะ

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้	ทักษะ	และเจตคติที่ดีในการเป็น

พลโลกที่ดี 	 ป ัจจุบันซ่ึงเป ็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู ้	

(Learning	 Society)	 มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (Lifelong		

Learning)และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยใช ้

สี่เสาหลักการเรียนรู้	(4	Pillars	of	Learning)	เป็นพื้นฐาน	

ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนเพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจ	

(Learning	 to	 Know)	 การเรียนเพื่อที่จะมีทักษะท�าเป็น		

(Learning	to	do)	การเรียนรู้เพื่อที่จะมีทักษะชีวิตปรับตัว

ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง	(Learning	to	Be)	และการเรียนรู้

ทีจ่ะอยูร่่วมกนัอย่างสนัต	ิ	(Learning	to		Live	Together)

	 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความเป็น

พลวตั	ให้สอดคล้องกบัความเป็นไปของโลกเน้นผูเ้รยีนเป็น

ส�าคัญประกอบไปด้วย	1)	ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วย

ตนเอง	2)	ให้ผูเ้รียนมบีทบาทและมส่ีวนร่วมในกระบวนการ

เรียนรู้ให้มากที่สุด	3)	ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	

4)	 ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ	 ควบคู่ไปกับผลงาน	

ข้อความรู้ที่สรุปได้ตลอดจนให้ผู้เรียนน�าความรู้ท่ีได้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	(Application)	เมื่อพิจารณาดู

แล้วพบว่ายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้มีสิ่งหน่ึงท่ีมีความ

น่าสนใจ		คือต้องมีผลงาน	หรือหลักฐาน	จึงถือว่าผู้เรียนมี

ความเข ้าใจในระดับที่พึ งประสงค ์ 	 หรือที่ เรียกว ่า	

กระบวนการออกแบบการเรยีนรูแ้บบย้อนกลบั	(Backward	

Design)	Grant		Wiggins		and		Jay		Tighe	(1998)	ได้

ให้แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบ

ย้อนกลับหรือ	Backward		Design	ไว้	3		ขั้นตอนใหญ่	ๆ		

ได้แก่ขั้นที่	 1	 ก�าหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่

ต้องการให้เกิดขึ้น	 (Identify	 results)	ตามมาตรฐานการ

เรียนรู้/ผลการเรียนรู้	 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ขั้นที่	 2	 	 ก�าหนดหลักฐานการแสดงออกของผู ้เรียนที่

ต้องการให้เกิดขึ้น	 หลังจากได้เรียนรู้แล้วซ่ึงเป็นหลักฐาน

การแสดงออกทีย่อมรบัได้ว่าผู้เรยีนมคีวามรู	้ความสามารถ

ตามทีก่�าหนดไว้	(Determine	Acceptable	Evidence	of			

Learning)และ	ขัน้ที	่	3		ออกแบบการจดัประสบการณ์การ

เรยีนรู้	(Plan		learning		Experiences		and		Instruction)	

เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามหลักฐานการแสดงออกที่

ระบุไว้ในขั้นที่	 2	 เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เรียนมีความรู ้	 

ความสามารถตามทีก่�าหนดไว้ในขัน้	1	ด้วยหลักการแนวคิด

ของ	Grant	Wiggins		and		Jay		Tigheสามารถน�ามาใช้ใ

นการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ ให ้มีประสิทธิภาพ		 

ความส�าคัญของความเป็นพลโลกต้องประกอบด้วย	 

1)	ด้านความรู	้เป็นการพฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบโลกในด้านต่าง	 ๆ	 เข้าใจความสัมพันธ์ของ

ระบบเหล่าน้ัน	 รวมท้ังเข้าใจในสภาพการเปล่ียนแปลงที่มี

ผลกระทบต่อโลก	 2)	 ด้านเจตคติ	 เป็นการพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีความรู ้ สึก	 ทัศนคติที่ถูกต ้องเก่ียวกับระบบโลก	 

ความสัมพนัธ์ของมนษุย์ชาติ	รวมทัง้การมส่ีวนร่วมในฐานะ

การเป็นพลเมืองโลกที่มีประสิทธิภาพ	 3)	 ด้านทักษะ		

เป็นการพฒันาผูเ้รยีนให้มทีกัษะสามารถ	รวมทัง้การปฏบิตัิ

ที่ถูกต้องต่อการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลกกระบวนการ

ออกแบบย้อนกลับ	เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยเริ่มจากการก�าหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์	 จากนั้นจึง

ก�าหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายที่พึง

ประสงค์แล้วจงึวางแผนจดัประสบการณ์การเรยีนรู	้เป็นรปู

แบบการสอนน่าจะเกิดผลในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้มปีระสิทธภิาพและประสิทธผิลด้วยเหตผุลดงักล่าว

ผู ้วิจัยจึงได ้พัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาด ้วย

กระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลโลกของนกัเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลายเพือ่ให้ได้พฒันา

ตนเองเป็นพลเมืองทีม่คีณุภาพของสงัคมในทุกระดบัต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาด้วย

กระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความเป็น
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พลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 2.	 เพ่ือประเมินประสิทธิผลรายวิชาเพิ่มเติม

สังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริม

สร้างความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการรายวิชาเพิ่มเติม

	 	 ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาความต้องการ

จ�าเป็นในการพฒันารายวชิาเพิม่เตมิสงัคมศกึษาจากบคุคล

ที่เกี่ยวข้องจากผู้บริหารสถานศึกษา	ศึกษานิเทศก์	และครู

ผู ้สอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษาศาสนา	 และ

วัฒนธรรมและนักเรียน

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.	ประชากร

	 	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ผู้บริหาร

จ�านวน	80	คน	ศกึษานเิทศก์	10	คน	ครผููส้อนในกลุม่สาระ

การเรียนรู ้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลายจ�านวน	320	คน	และ	นกัเรยีนระดบั

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	70,752	คนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 25	 	 ปีการศึกษา	 2559		

จ�านวน	84	โรงเรียน

	 	 2.	กลุ่มตัวอย่าง

																 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา	 ได้แก่ผู้

บริหารจ�านวน	70	คนศึกษานิเทศก์	10	คน	ครูผู้สอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจ�านวน	

175	คน	นักเรียนจ�านวน	382	คนได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	มีดังนี้

	 	 	 1.	แบบสอบถามความต้องการจ�าเป็นผูม้ี

ส ่วนเกี่ยวข ้องเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม

สังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริม

สร้างความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย		 

ซึง่ประกอบด้วย	ผูบ้รหิาร	ศกึษานเิทศก์	ครสูงัคมศกึษา	และ

นักเรียน	

	 	 	 2.	 แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการ

สนทนากลุ่ม(Focus		Group)		ครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม

สังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริม

สร้างลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย		

 ระยะที ่2 การพฒันารายวชิาเพิม่เตมิสงัคมศกึษา

	 	 1.	ก�าหนดร่างรายวชิาเพิม่เตมิยดึแนวนโยบาย

การศกึษาทีมุ่ง่เน้นความเป็นพลโลกและความสอดคล้องกบั

สภาพของสังคมปัจจุบัน					

	 	 2.	 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐานพทุธศกัราช	2551	กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา

ศาสนาและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความเป็นพลโลก			 

ผลการเรียนรู ้/	 สาระการเรียนรู้	 /จัดท�าค�าอธิบายราย

รายวิชา	 /โครงสร้างเวลาเรียนหน่วยการเรียนรู้/แผนการ

จัดการเรียนรู้/สื่อ/แหล่งเรียนรู้/การวัดและประเมินผล

	 	 3.ประเมินความเหมาะสมส่วนประกอบของ

รายวิชาเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ	 น�าผลการประเมินมา

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	 และทดลองใช้

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนโนนสะอาด

วิทยาคาร	 อ�าเภอแวงใหญ่	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	 25	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2559		

จ�านวน		30	คน	ก่อนน�าไปใช้จริง

 ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รายวิชาเพิ่มเติม

	 	 3.1	 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

รายวิชาเพ่ิมเตมิสังคมศกึษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อน

กลับเพื่อเสริมสร ้างความเป็นพลโลกนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย		E1/E2	ปรากฏผลดังตารางที่	1
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ตารางที่		1	ประสิทธิภาพของรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา

ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพ่ือเสริมสร้างความ

เป็นพลโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

							จากตารางที่	1	พบว่า	รายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา	

กระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีประสิทธิภาพ

เท่ากบั	80.09/80.16	แสดงว่ารายวชิาเพิม่เตมิสงัคมศกึษา

ศาสนาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้าง

ความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์		80/80	ที่ตั้งไว้

	 	 3.2	 การเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน

ของนกัเรยีน	โดยน�ารายวชิาเพิม่เตมิสงัคมศกึษาทีป่รบัปรุง

แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	

โรงเรยีนแวงน้อยศกึษา	ในภาคเรยีนที	่2	ปีการศึกษา		2559	

จ�านวน	40	คน	ด้วยการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ฉบับเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที	่2	ผลการเปรยีบเทยีบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 5	 ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาโดยใช้สถิติ	 

t	–	test	แบบ	Dependent		Sample

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ความแตกต่างของคะแนน

การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย	 t-test	 พบว่า		

t=23.81	ซึ่งมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	จึงกล่าวได้

ว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติม

สังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

			 	 3.3	คะแนนคุณลักษณะความเป็นพลโลกด้าน

ความมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่		5

ตารางที่	 3	 แสดงค่าเฉล่ีย	 (x̄)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		

(S.D.)	ของคะแนนคณุลกัษณะความเป็นพลโลกด้านมวีินยั	 

มีจิตสาธารณะ	 และมีความรับผิดชอบ	 ของนักเรียน	 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง		3		ด้าน 

	 *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตารางที่	 3	 ผลการทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนคุณลักษณะความเป็นพลโลกด้านด้านมีวินัย		 

มจีติสาธารณะ	และมคีวามรบัผดิชอบ	ในระยะหลงัเรยีนสงู

กว่าก่อนเรียนในทุกด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	

	 	 3.4	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน		 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่มีต่อการเรียนด้วยรายวิชาเพิ่มเติม

สังคมศึกษาด้วยกระบวนการอกแบบย้อนกลับเพ่ือเสริม

สร้างความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

พบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยรายวิชาเพิ่ม

เติมสังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อ

5 
 

มัธยมศึกษาตอนปลายในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคม
ศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบยอ้นกลับเพื่อเสริมสร้าง
ลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย   
ระยะที่ 2 การพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมสังคมศึกษา 
 1.ก าหนดร่างรายวิชาเพิ่มเตมิยึดแนวนโยบาย
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นความเป็นพลโลกและความสอดคล้องกับ
สภาพของสังคมปัจจุบัน      
 2.วิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความเป็นพลโลก   
ผลการเรยีนรู/้ สาระการเรียนรู้  /จัดท าค าอธิบายราย
รายวิชา /โครงสรา้งเวลาเรียนหนว่ยการเรยีนรู/้แผนการ
จัดการเรียนรู้/สื่อ/แหล่งเรียนรู้/การวัดและประเมินผล 
 3.ประเมินความเหมาะสมส่วนประกอบของ
รายวิชาเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ และทดลองใช้
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   โรงเรียนโนนสะอาด
วิทยาคาร อ าเภอแวงใหญ่   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2559  
จ านวน  30  คน  ก่อนน าไปใช้จริง 
ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รายวิชาเพ่ิมเติม 

3.1ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรายวิชา
เพิ่มเตมิสังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ
เพื่อเสรมิสร้างความเป็นพลโลกนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  E1/E2ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1 ประสิทธิภาพของรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา
ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลบัเพื่อเสรมิสร้างความ
เป็นพลโลกของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
จ านวน 
นักเรียน 

(N) 

คะแนน ระหว่างเรียน (E1) คะแนนวัดผลสมัฤทธิ์หลัง
เรียน (E2) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

40 100 80.9 80.9 30 24.05 80.16 

 
        จากตารางที่ 1 พบว่า รายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา 
กระบวนการออกแบบย้อนกลับเพือ่เสริมสรา้งความเป็นพล

โลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.09/80.16 แสดงว่ารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา
ศาสนาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลโลกของนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 ที่ตั้งไว ้
 3.2การเปรียบเทียบก่อนเรยีนและหลังเรียนของ
นักเรียน โดยน ารายวิชาเพิ่มเติมสงัคมศึกษาท่ีปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ในภาคเรยีนที่  2   ปีการศึกษา  
2559  จ านวน  40  คน  ด้วยการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาโดยใช้สถิต ิt – 
test แบบ Dependent  Sample 

การ
ทดสอบ 

n x   SD MD t p 

ก่อน
เรียน 

40 17.40 1.80 6.85 23.81* 0.000 

หลังเรียน 40 24.25 1.48    
 
    ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย  (X )  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) ของคะแนนคุณลักษณะความเป็นพลโลก
ด้านมีวินัย  มีจิตสาธารณะ และมคีวามรับผิดชอบ ของ
นักเรียน กลุม่ตัวอย่างท้ัง  3  ด้าน  

ด้าน ก่อนเรียน หลังเรียน t 
X S.D. X S.D. 

1.มีวินัย 1.98 0.31 3.02 0.18 21.130* 
2.มีจิต
สาธารณะ 

1.87 0.33 3.03 0.23 21.434* 

3.ความ
รับผิดชอบ 

1.76 0.26 2.84 0.19 20.365* 

รวม 1.87 0.30 2.96 2.20 20.976* 
 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

จากตารางที่ 3  ผลการทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนคุณลักษณะความเป็นพลโลกด้านด้านมีวินัย  มี
จิตสาธารณะ และมีความรับผดิชอบ ในระยะหลังเรียนสูง

5 
 

มัธยมศึกษาตอนปลายในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคม
ศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบยอ้นกลับเพื่อเสริมสร้าง
ลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย   
ระยะที่ 2 การพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมสังคมศึกษา 
 1.ก าหนดร่างรายวิชาเพิ่มเตมิยึดแนวนโยบาย
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นความเป็นพลโลกและความสอดคล้องกับ
สภาพของสังคมปัจจุบัน      
 2.วิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความเป็นพลโลก   
ผลการเรยีนรู/้ สาระการเรียนรู้  /จัดท าค าอธิบายราย
รายวิชา /โครงสรา้งเวลาเรียนหนว่ยการเรยีนรู/้แผนการ
จัดการเรียนรู้/สื่อ/แหล่งเรียนรู้/การวัดและประเมินผล 
 3.ประเมินความเหมาะสมส่วนประกอบของ
รายวิชาเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ และทดลองใช้
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   โรงเรียนโนนสะอาด
วิทยาคาร อ าเภอแวงใหญ่   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2559  
จ านวน  30  คน  ก่อนน าไปใช้จริง 
ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รายวิชาเพ่ิมเติม 

3.1ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรายวิชา
เพิ่มเตมิสังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ
เพื่อเสรมิสร้างความเป็นพลโลกนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  E1/E2ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1 ประสิทธิภาพของรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา
ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลบัเพื่อเสรมิสร้างความ
เป็นพลโลกของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
จ านวน 
นักเรียน 

(N) 

คะแนน ระหว่างเรียน (E1) คะแนนวัดผลสมัฤทธิ์หลัง
เรียน (E2) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

40 100 80.9 80.9 30 24.05 80.16 

 
        จากตารางที่ 1 พบว่า รายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา 
กระบวนการออกแบบย้อนกลับเพือ่เสริมสรา้งความเป็นพล

โลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.09/80.16 แสดงว่ารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา
ศาสนาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลโลกของนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 ที่ตั้งไว ้
 3.2การเปรียบเทียบก่อนเรยีนและหลังเรียนของ
นักเรียน โดยน ารายวิชาเพิ่มเติมสงัคมศึกษาท่ีปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ในภาคเรยีนที่  2   ปีการศึกษา  
2559  จ านวน  40  คน  ด้วยการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาโดยใช้สถิต ิt – 
test แบบ Dependent  Sample 

การ
ทดสอบ 

n x   SD MD t p 

ก่อน
เรียน 

40 17.40 1.80 6.85 23.81* 0.000 

หลังเรียน 40 24.25 1.48    
 
    ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย  (X )  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) ของคะแนนคุณลักษณะความเป็นพลโลก
ด้านมีวินัย  มีจิตสาธารณะ และมคีวามรับผิดชอบ ของ
นักเรียน กลุม่ตัวอย่างท้ัง  3  ด้าน  

ด้าน ก่อนเรียน หลังเรียน t 
X S.D. X S.D. 

1.มีวินัย 1.98 0.31 3.02 0.18 21.130* 
2.มีจิต
สาธารณะ 

1.87 0.33 3.03 0.23 21.434* 

3.ความ
รับผิดชอบ 

1.76 0.26 2.84 0.19 20.365* 

รวม 1.87 0.30 2.96 2.20 20.976* 
 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

จากตารางที่ 3  ผลการทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนคุณลักษณะความเป็นพลโลกด้านด้านมีวินัย  มี
จิตสาธารณะ และมีความรับผดิชอบ ในระยะหลังเรียนสูง

5 
 

มัธยมศึกษาตอนปลายในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคม
ศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบยอ้นกลับเพื่อเสริมสร้าง
ลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย   
ระยะที่ 2 การพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมสังคมศึกษา 
 1.ก าหนดร่างรายวิชาเพิ่มเตมิยึดแนวนโยบาย
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นความเป็นพลโลกและความสอดคล้องกับ
สภาพของสังคมปัจจุบัน      
 2.วิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความเป็นพลโลก   
ผลการเรยีนรู/้ สาระการเรียนรู้  /จัดท าค าอธิบายราย
รายวิชา /โครงสรา้งเวลาเรียนหนว่ยการเรยีนรู/้แผนการ
จัดการเรียนรู้/สื่อ/แหล่งเรียนรู้/การวัดและประเมินผล 
 3.ประเมินความเหมาะสมส่วนประกอบของ
รายวิชาเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ และทดลองใช้
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   โรงเรียนโนนสะอาด
วิทยาคาร อ าเภอแวงใหญ่   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2559  
จ านวน  30  คน  ก่อนน าไปใช้จริง 
ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รายวิชาเพ่ิมเติม 

3.1ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรายวิชา
เพิ่มเตมิสังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ
เพื่อเสรมิสร้างความเป็นพลโลกนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  E1/E2ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1 ประสิทธิภาพของรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา
ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลบัเพื่อเสรมิสร้างความ
เป็นพลโลกของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
จ านวน 
นักเรียน 

(N) 

คะแนน ระหว่างเรียน (E1) คะแนนวัดผลสมัฤทธิ์หลัง
เรียน (E2) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

40 100 80.9 80.9 30 24.05 80.16 

 
        จากตารางที่ 1 พบว่า รายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา 
กระบวนการออกแบบย้อนกลับเพือ่เสริมสรา้งความเป็นพล

โลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.09/80.16 แสดงว่ารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา
ศาสนาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลโลกของนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 ที่ตั้งไว ้
 3.2การเปรียบเทียบก่อนเรยีนและหลังเรียนของ
นักเรียน โดยน ารายวิชาเพิ่มเติมสงัคมศึกษาท่ีปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ในภาคเรยีนที่  2   ปีการศึกษา  
2559  จ านวน  40  คน  ด้วยการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาโดยใช้สถิต ิt – 
test แบบ Dependent  Sample 

การ
ทดสอบ 

n x   SD MD t p 

ก่อน
เรียน 

40 17.40 1.80 6.85 23.81* 0.000 

หลังเรียน 40 24.25 1.48    
 
    ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย  (X )  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) ของคะแนนคุณลักษณะความเป็นพลโลก
ด้านมีวินัย  มีจิตสาธารณะ และมคีวามรับผิดชอบ ของ
นักเรียน กลุม่ตัวอย่างท้ัง  3  ด้าน  

ด้าน ก่อนเรียน หลังเรียน t 
X S.D. X S.D. 

1.มีวินัย 1.98 0.31 3.02 0.18 21.130* 
2.มีจิต
สาธารณะ 

1.87 0.33 3.03 0.23 21.434* 

3.ความ
รับผิดชอบ 

1.76 0.26 2.84 0.19 20.365* 

รวม 1.87 0.30 2.96 2.20 20.976* 
 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

จากตารางที่ 3  ผลการทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนคุณลักษณะความเป็นพลโลกด้านด้านมีวินัย  มี
จิตสาธารณะ และมีความรับผดิชอบ ในระยะหลังเรียนสูง
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เสรมิสร้างความเป็นพลโลกทีพ่ฒันาข้ึนโดยภาพรวม	อยูใ่น

ระดับมากที่สุด	(x̄	=	4.68	,S.D.=	0.41)	

ผลการวิจัย

	 1.	 ผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาด้วย

กระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 	 1.1	 การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษามี

ขั้นตอนย่อย	1)	การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

โดยใช้แบบส�ารวจความต้องการของผู้บรหิาร	ศกึษานเิทศก์	

ครูสงัคมศึกษา	และผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องการสงัเคราะห์เอกสาร

และการสนทนากลุม่ย่อยพบว่ามคีวามต้องการรายวชิาเพ่ิม

เติมสังคมศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 2)	 ได้โครงร่างของ

หน่วยการเรยีนรู้	ม	ี	7	องค์ประกอบย่อยได้แก่	1.	มาตรฐาน/

สาระการเรียนรู้		2.	ค�าอธิบายรายวิชา		3.	จุดประสงค์การ

เรียนรู้		4.	โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม	5.	หน่วยการเรียนรู้	

6.	 แผนการจัดการเรียนรู ้	 7.	 การวัดและประเมินผล		 

ซึง่มผีลประเมนิความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ	อยูใ่นระดบั

มากที่สุด

	 	 1 .2 	 รายวิชา เพิ่ ม เติมสั งคมศึกษาด ้ วย

กระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลโลกของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย	เป็นรายวชิาเพิม่

เติมที่ใช้มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้

เรียนให้เป็นพลโลก	 เน้นการประเมินกระบวนการเรียนรู้

และผลงานตามสภาพจริง	 ที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้

และผลการเรยีนรูใ้ช้เกณฑ์การประเมนิแบบรบูรคิส์และจัด

ท�าหน่วยการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ	

ตามแนวคิดของ	Wiggins	 และ	McTighe	 แต่ละหน่วยมี

การออกแบบโดยใช้		3		ขั้นตอนหลัก	ๆ	คือ	1)	ก�าหนดเป้า

หมายการเรียนรู ้	 2)	 ก�าหนดหลักฐานการเรียนรู ้	 และ	 

3)	วางแผนการจดัจดัประสบการณ์การเรียนรูแ้ละการเรยีน

การสอนซ่ึงมีองค์ประกอบ	 จ�านวน	 5	 หน่วยการเรียนรู้	 

เวลาเรียนจ�านวน	20	ชั่วโมงได้แก่	หน่วยที่	1	เรื่อง	ศาสน

ธรรมค�้าจุนโลก	 หน่วยที่	 2	 เรื่อง	 เราทั้งผองคือพี่น้องกัน	 

หน่วยที่	3		เรื่อง	เศรษฐกิจก้าวไกล		หน่วยที่	4		เรื่อง	อดีต

มวลมนษุยชาต	ิหน่วยที	่5		เรือ่ง	ภมูศิาสตร์สิง่แวดล้อมโลก

								2.	ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาเพิ่มเติม

สังคมศึกษา	พบว่า

	 	 2 .1 	 รายวิชา เพิ่ ม เติม สั งคมศึกษาด ้ วย

กระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลโลกมปีระสทิธภิาพ	(E1/E2)	เท่ากบั	80.09/80.16	แสดง

ว่ารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบ

ย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลโลกของนักเรียน

มธัยมศึกษาปีที	่5	มปีระสิทธภิาพตามเกณฑ์		ทีต่ัง้ไว้	80/80

	 	 2.2	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่เรียนด้วย

รายวิชาเพ่ิมเตมิสังคมศกึษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อน

กลับเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลโลกมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	

	 	 2.3	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่เรียนด้วย

รายวิชาเพ่ิมเตมิสังคมศกึษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อน

กลับเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลโลก	 มีคุณลักษณะความ

เป็นพลโลกใน	ด้านมวีนิยั	มจีติสาธารณะเหน็ประโยชน์ส่วน

รวม	 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีค่าเฉล่ีย 

โดยรวม	(x̄ =	4.20,S.D	=	0.82)		คิดเป็นร้อยละ	83.09		 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

														2.4	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	มีความคิด

เห็นต่อการเรียนรู้ด้วยรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาด้วย

กระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลโลกที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวม	 อยู ่ในระดับมากที่สุด 

(x̄ =	4.68	,S.D.=	0.41)

อภิปรายผล

	 การวิ จัย เรื่ อง 	 การพัฒนารายวิชา เพิ่ ม เติม

สังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริม

สร้างความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย		

มีประเด็นส�าคัญที่จะน�ามาอภิปราย		3		ประเด็นดังนี้

	 	 1.	 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการพัฒนา
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รายวชิาเพ่ิมเตมิสงัคมศกึษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อน

กลับเ พ่ือเสริมสร ้างความเป ็นพลโลกของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 พบว่าผู ้บริหาร	 ศึกษานิเทศก	์		 

ครู		และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อความต้องการจ�าเป็นใน

การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาด้วยกระบวนการ

ออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลโลกของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ทีส่ดุทีเ่ป็นเช่นนีเ้ป็นผลเนือ่งมาจาก	อาจเป็นเพราะว่าสงัคม

โลกปัจจบุนัมกีารพัฒนาอย่างรวดเรว็สอดคล้องกบั	สมชาย		

ภคภาสน์วิวัฒน์	 (2555:12-15)	 ได้กล่าวว่าประเทศไทย

ก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมขนาดใหญ่ทั้งในระดับภูมิภาค	 และ

สังคมโลก	 จึงจ�าเป็นต้องให้สอดคล้องกับสังคมโลกยุคใหม่		

เพ่ือให้ก้าวทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็น

ฐานหลักของการพัฒนาประเทศซ่ึงการศึกษามีบทบาท

ส�าคัญโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

และศักยภาพ	 อีกทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ไทยของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที	่12

(พ.ศ.2560-2564)ได้ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	

ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา	 คนไทย

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรู้และเรียนรู้

ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต		มีความรู้	มีทักษะและทัศนคติที่

เป็นค่านิยมที่ดีมีสุขภาพร่างกายจิตใจท่ีสมบูรณ์	 	 มีความ

เจรญิเตบิโตทางจติวญิญาณ	มจีติสาธารณะท�าประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม	 มีความเป็นพลเมืองไทย	 พลเมืองอาเซียนและ

พลเมอืงโลก	(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ.	 2560)	การศึกษาจึงเป็นกุญแจส�าคัญ

ในการน�าไปสู่ความส�าเร็จทิศทางและเป้าหมายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง	 (2552-2561)	 ในข้อที่	 1	 ว่า		

“คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับ

สากล”	ต้องเป็นคน	มองกว้าง		คิดไกล	ใฝ่ดี	 	มีคุณธรรม	 

รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของโลก	และสงัคมมวีจิารณญาณ

ที่ดี	 เป็นคนที่มีคุณภาพ	 ซ่ึงระบุไว้ในพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	มาตรา	6	สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ

ลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์	 คือ	 ผู้เรียนเป็นคนดี	 คนเก่ง	

และคนมีความสุข	เป็นการเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของ

ความเป็นพลเมอืงด	ี	และสอดคล้องกบัปฏญิญาว่าด้วยการ

จดัการศกึษาขององค์การยเูนสโก	(UNESCO)	คอื	Learning		

to	Know,	Learning	to		Do,	Learning		to		Be,	Learning	

to		Live		Together.กล่าวคือพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นผูร้กัการ

เรียนรู้	 การแสวงหาความรู้	 	 เรียนรู้จากการปฏิบัติลงมือ	

เรยีนเพือ่การด�าเนนิชวีติอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน่			ประกอบกบัแนว

นโยบายการใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดย

เฉพาะหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	

2551ซึ่งได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรไว้ว่า	 “หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มุ่งพัฒนาผู้เรียน	 ซึ่งเป็น

ก�าลงัของชาต	ิให้เป็นมนษุย์ทีม่คีวามสมดลุทัง้ด้านร่างกาย		

ความรู้		คุณธรรม	มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ

เป็นพลโลก	ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 มีความรู้และทักษะ

พืน้ฐาน	รวมทัง้เจตคตทิีจ่�าเป็นต่อการศกึษาตลอดชวีติโดย

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า	 ทุกคน

สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้เตม็ตามศักยภาพ”	และ	

มีหลักการส�าคัญของหลักสูตร	คือ	เป็นหลักสูตรการศึกษา	

เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ	มีจุดหมาย	และมาตรฐาน

การเรยีนรู	้เป็นเป้าหมายส�าหรบัพฒันาเด็กและเยาวชน	ให้

มคีวามรู	้ทกัษะ		เจตคต	ิและคณุธรรมบนพืน้ฐานของความ

เป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากลมีจุดหมายของหลักสูตร

คือมคีวามรูอ้นัเป็นสากล	และมคีวามสามารถในการส่ือสาร	

การคิด	 การแก้ปัญหา	 การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต		 

มีความรักชาติ	 มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ

พลโลก	 ยึด ม่ันในวิถีและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข	

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	

2551.)	 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความเป็น

พลวัต	 ให้ก้าวทันกับสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการ

ศึกษาจึงเป็นกลไกส�าคัญยิ่งในการท่ีจะสร้างและพัฒนา

เยาวชนสู่ความเป็นพลโลกในศตวรรษที่	 21	 เพราะการ

ศึกษาเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนา	 “คน”	 อันเป็น
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ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคมให้ได้รับการพัฒนาไปสู่

คุณภาพตามเป้าหมายและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	

สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	การจดัการ

เรยีนรูก้ลุม่สาระสงัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	มุง่เน้น

พัฒนาผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองดี	 	 มีวินัย	 รับผิดชอบ	 

มีความสามารถทางสังคม	มีความรู้		ทักษะ	คุณธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์	 หากพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ

เนื้อหาการเสริมสร้างความเป็นพลโลก	 จะเห็นได้ว่าผู้สอน

จะต้องค�านึงถึงการศึกษาเพ่ือการอยู่รอดในสังคมแห่งการ

เปลี่ยนแปลง	 การจัดการเรียนรู ้ผู ้สอนควรท่ีจะพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเสริมสร้างความ

เป็นพลโลกและความเป็นไปแล้วจะเห็นว่าในการจัดการ

เรียนรู้ผูส้อนจ�าเป็นต้องมทีกัษะในการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมี

ความสขุโดยค�านงึถงึผูเ้รยีนเหน็คณุค่าและความส�าคญัของ

ความเป็นพลโลกต้องประกอบด้วย		1)	ด้านความรู้	เป็นการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลกใน

ด้านต่าง	ๆ	เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบเหล่านั้น	รวมทั้ง

เข้าใจในสภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโลก	 

2)	ด้านเจตคต	ิเป็นการพัฒนาผูเ้รยีนให้มคีวามรูส้กึ	ทศันคติ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบโลก	 ความสัมพันธ์ของมนุษย์ชาต	ิ

รวมท้ังการมีส่วนร่วมในฐานะการเป็นพลเมืองโลกท่ีมี

ประสิทธิภาพ	 3)	 ด้านทักษะ	 เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะสามารถ	 รวมท้ังการปฏิบัติท่ีถูกต้องต่อการเป็น

สมาชกิทีด่ขีองสงัคมโลก		จากเหตผุลและแนวนโยบายเกีย่ว

กับความเป็นพลโลกดังท่ีกล่าวมา	 จึงท�าให้ผู ้บริหาร		

ศึกษานิเทศก์	 ครู	 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อความ

ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา

ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพ่ือเสริมสร้างความ

เป็นพลโลกของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย	โดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด

	 2.	 ผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาด้วย

กระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลโลกของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย	รายวชิาเพิม่เตมิ

สังคมศึกษาพัฒนาขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดรายวิชาแบบ

กระบวนการย้อนกลับโดยก�าหนดมาตรฐานการเรียนรูแ้ละ

ผลการเรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายหรอืกรอบทศิทางในการพฒันา	

แล้วพัฒนารายละเอียดขององค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของ

รายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาที่สอดคล้องกันท�าให้มีเป้า

หมายที่ชัดเจนในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้

บรรลุมาตรฐานการเรียนรู ้และผลการเรียนรู ้ที่ก�าหนด	 

ซึ่งสอดคล้องกับที่	Harris	และ	Carr	(1996:13-14)	กล่าว

ไว้ว่ามาตรฐานการเรยีนรูร้ะบสุิง่ทีค่าดหวงั	หรอืจดุหมายไว้

อย่างชัดเจนว่าคืออะไร	สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนทุกคนรู้และ

ปฏิบตัไิด้จากการเรยีนรูใ้นหลักสูตรหรอืรายวชิานัน้	ๆ 	และ

สอดคล้องกับ	Carlson	 (2008)	พบว่าการพัฒนารายวิชา

โดยใช้กระบวนการออกแบบย้อนกลับ	 ช่วยให้นักศึกษา

บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู ้และตั้งใจเรียนรู ้มากขึ้น

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	Bayers	(2000:0nline)	ที่ได้

ส�ารวจผลการปฏรูิปการศกึษาท่ีน�าแนวคดิการจดัการศกึษา

ทีใ่ช้กระบวนการย้อนกลับไปใช้กบัคร	ูครสูนบัสนนุการสอน

และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา	พบว่า	ครูมีความมั่นใจ

ในสมรรถนะการสอนของตนเอง	 มีเวลาเตรียมการสอน	

สอนได้ตามโปรแกรม	 ใช้แนวทางใหม่	 ๆ	 ในการสอนและ

ท�าให้ผู้เรยีนกระตือรอืร้นในการเรยีนรู	้และการจดัท�าหน่วย

การเรยีนรูด้้วยกระบวนการย้อนกลบัทีพ่ฒันาขึน้		ท�าให้ได้

รายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้

บรรลุเป้าหมายทีต้่องการ	เพราะเป็นการพจิารณาย้อนกลับ

โดยเริ่มจากเป้าหมาย	 แล้วก�าหนดการประเมิน	 และการ

จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกัน	 กล่าวคือ	 ถ้าครู

สามารถก�าหนดเป้าหมายหรอืสิง่ทีต้่องการให้นกัเรยีนเรยีน

รู้และผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ได้แล้ว	 	 ก็จะสามารถ

ก�าหนดเนือ้หา	วธิสีอน	และกจิกรรมไปสู่เป้าหมายได้เหมาะ

สมและชัดเจนขึ้น	(Wiggins		และ		McTighe,	2006:14)	

ผลการใช้รายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ	Gibson		และ	Marie		(2003)	ที่ได้เปรียบเทียบ

ผลการใช้กระบวนการออกแบบย้อนกลบั	ในการพฒันาบท

เรยีนและจดัท�าหน่วยการเรยีนรูข้องนกัศกึษาครทูีไ่ด้รบัการ

สอนการออกแบบโปรแกรมโดยใช้กระบวนการออกแบบ
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ย้อนกลบัสามารถพฒันาบทเรยีนและจดัท�าหน่วยการเรยีน

รู ้ได ้ดีกว ่านักศึกษาครูท่ีได ้รับการสอนการออกแบบ

โปรแกรมโดยใช ้รูปแบบเดิม	 ทั้ งนี้รายวิชาเพิ่มเติม

สังคมศึกษาได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ	ระบุความเป็นมา

ของรายวิชาอย่างชัดเจน	 มีเหตุผล	 มีข้อมูลสนับสนุน	

ก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู ้และผลการเรียนรู ้	 สาระ	 

ค�าอธิบายรายวิชา	 โครงสร้างรายวิชา	 หน่วยการเรียนรู	้

กิจกรรมการเรียนรู้	การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกัน	

รวมทั้งก�าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ก�าหนดเหมาะสมกับเวลา

เรยีนท�าให้รายวชิาเพิม่เตมิสงัคมศึกษามคีณุภาพ	นอกจากนี้ 

รายวชิาเพิม่เตมิสงัคมศกึษายงัตอบสนองความต้องการของ

ครูและนกัเรียนได้อย่างแท้จรงิ	เป็นผลมาจากการทีไ่ด้ศกึษา

ข้อมูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนสังคมศึกษาที่เข้า

ร่วมประชุม	 รวมท้ังสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน

สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเก่ียวกับปัญหา

และความต้องการในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาด้วย

กระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลโลก	 นอกจากนี้การศึกษาเอกสารต�ารา	 และงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องท�าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นประโยชน์ในการ

ออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาได้อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับเป้าหมายที่มุ ่งพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 และ

เจตคติในรายวชิา	พลโลกศกึษา	รวมทัง้แนวทางการวัดและ

ประเมินผลเน้นการประเมินกระบวนการและผลงานที่

สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้	 โดยใช้วิธีการประเมินตาม

สภาพจรงิทีห่ลากหลาย		ทัง้ก่อนการจดัการเรียนรูร้ะหว่าง

การจดัการเรยีนรูแ้ละหลงัการจดัการเรยีนรู	้	การทีร่ายวชิา

เพิม่เตมิสงัคมศกึษาทีพ่ฒันาขึน้ออกแบบการจดัการเรยีนรู้

ทีเ่น้นเป้าหมายและใช้เกณฑ์การประเมนิแบบรบูรคิส์ส่งผล

ให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้

ที่ก�าหนดไว้สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Wiggins	 และ	

McTighe,	2006	:	338)	การเริม่ต้นจากเป้าหมายทีต้่องการ

ท�าให้มองเหน็เน้ือหา		วธิสีอน	และการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอน	ซึ่งน�าไปสู่เป้าหมายหรือจุดหมายได้ดี

	 3.	 ผลการศึกษาประสิทธิผลรายวิชาเพิ่มเติม

สังคมศึกษาโดยการน�าไปทดลองใช้โดยพิจารณาจาก

คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมสังคมศึกษา	 ผลการ

เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา

จ�านวนนกัเรยีน	40	คน	คะแนนค่าเฉลีย่ก่อนเรยีน	9.65	ค่า

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 2.17	 และคะแนนค่าเฉล่ียหลัง

เรียน	20.02	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	2.85	และผลต่าง

ของคะแนนหลังเรียน	 10.37	 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

1.03	 และค่าเฉล่ียของผลต่างของคะแนนระหว่างการ

ทดสอบหลงัเรียนกบัการทดสอบก่อนเรียน	10.37	เมือ่ตรวจ

สอบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วย	t-test		พบว่า	t	=	23.02	ซึ่งมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	จึงกล่าวได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	 5	 ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรยีนนกัเรียนทีผ่่านการเรียนการสอนรายวชิาเพิม่เตมิ

สังคมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นแสดงว่าผู้เรียน

บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้และออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนตามมาตรฐานการ

เรียนรู้	ดังที่	Wingginsและ		McTighe		(2006	:	17-21)		

สรปุได้ว่า	กระบวนการออกแบบย้อนกลบั	เป็นการระบเุป้า

หมายที่ต้องการ	ระบุการประเมินที่ยอมรับได้และวางแผน

การจัดการเรียนการสอน	 เพื่อท�าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

และปฏบัิตงิานทีจ่ะน�าไปสูค่วามเข้าใจทีค่งทน	ซึง่เป็นหวัใจ

การเรียนรู้รายวิชาน้ัน	 ๆ	 กระบวนการออกแบบย้อนกลับ

ช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

และท�าให ้ผู ้ เรียนเกิดความเข ้าใจและสอดคล้องกับ	

Daugherty:	(2006:online)	ทีพ่บว่าการออกแบบรายวชิา

ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลบัเป็นวธิหีนึง่ทีช่่วยให้ครู

ผูส้อนรูจ้กัออกแบบรายวชิาและการสอนช่วยให้ผูเ้รยีนเหน็

ความส�าคัญของส่ิงท่ีก�าลังเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมได้

อย่างมคีวามหมาย	และประเดน็สดุท้ายจากการศกึษาความ
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คิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชา 

เพิ่มเติมสังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ

เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายนกัเรยีนมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเป็น

เช่นนีม้าจาก	รายวชิาเพิม่เตมิสงัคมศกึษาได้พัฒนาข้ึนอย่าง

เป็นระบบ	 ระบุความเป็นมาของรายวิชาอย่างชัดเจน	 

มีเหตุผล	 มีข้อมูลสนับสนุน	 ก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู้	

และผลการเรียนรู้	 สาระ	 ค�าอธิบายรายวิชา	 โครงสร้าง

รายวิชา	หน่วยการเรียนรู้	กิจกรรมการเรียนรู้	การวัดและ

ประเมินผลที่สอดคล้องกัน	 รวมทั้งก�าหนดหน่วยการเรียน

รู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่

ก�าหนดเหมาะสมกับเวลาเรียน	 ท�าให้รายวิชาเพิ่มเติม

สังคมศึกษามีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

ได้อย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ครูผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ

จัดการเรียนรู้	 สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้	 รวมทั้ง

ก�าหนดการวัดประเมินผลท่ีสอดคล้องกัน	 และเกณฑ์การ

ประเมินแบบรูบริคส์

	 2.	 ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้หรือบรรยากาศการ

เรียนรู้ที่เป็นกันเองกับผู้เรียนให้ก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

และสนบัสนุนวัสดอุุปกรณ์ในการปฏิบติักจิกรรมการเรยีนรู	้

เพื่อช่วยให้ผู ้เรียนใฝ่เรียนรู ้และตั้งใจเรียน	 นอกจากน้ี	 

ควรประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และความก้าวหน้า

ในการเรียนรู ้ของผู ้เรียนเป็นระยะ	 ๆ	 เพื่อน�าข้อมูล 

มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

	 	 3.	 กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม

สังคมศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับทกุขัน้ตอน

เป็นการเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ

ปฏบัิตกิจิกรรมโดยครผููส้อนจะคอยให้ค�าแนะน�าเท่านัน้ซึง่

ต่างจากการสอนแบบเดิม	 ๆ	 ที่ครูผู้สอนมักเน้นการสอน

แบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่และมุ่งให้ผู้เรียนจดจ�าเนื้อหา

สาระซึ่งท�าให้ผู ้เรียนเบื่อหน่ายและไม่สนใจในรายวิชา

สังคมศึกษาเท่าที่ควรส�าหรับจุดอ่อนคือเวลาใช้ในการ

ปฏิบตักิจิกรรมของครผูู้สอนต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะ

มีการพัฒนามโนมติเกี่ยวกับความเป็นพลโลก		การพัฒนา

ทกัษะกระบวนการ	และการพฒันาเจตคตแิละค่านยิมต้อง

ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งในชั้นเรียน

และนอกชั้นเรียนจึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
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ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายด้วยการเดิน

แบบภูมิปัญญาไทย ต่อสมรรถภาพทางกาย ความสามารถในการดูแลตนเองและการรับรู้

ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคาม

Effects of Supportive-Educative Program in PromotingThai Wisdom alking 

Exercise on Physical Fitness,Self-Care Agency, and Perceived Health 

Status among the Elderly inMahasarakham Province
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย	 (ความทนทานของปอดและหัวใจ	 

ความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ	ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ)	ความสามารถในการดูแลตนเองและการรับรู้

ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกาย	2)	เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพ

ทางกาย	 (ความทนทานของปอดและหัวใจ	 ความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเน้ือ	 ความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือ)	

ความสามารถในการดูแลตนเองและการรับรู้ภาวะสุขภาพหลังเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายระหว่างผู้สูงอายุกลุ่ม

ทดลองและผู้สูงอายุกลุ่มควบคุม	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในต�าบลนา

สีนวล	อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	มีอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป	การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)	จ�านวนทั้งหมด	70	คน	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มทดลอง	จ�านวน	35	คน	และกลุ่มควบคุม

จ�านวน	35	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ประกอบด้วย	1)	 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	 ได้แก่	 โปรแกรมการออก

ก�าลงักายด้วยการเดนิแบบภมูปัิญญาไทย	และโปรแกรมการสนบัสนนุและให้ความรูใ้นการออกก�าลงักายด้วยการเดนิแบบ

ภูมิปัญญาไทย	2)	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการทดลอง	ได้แก่	แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	แบบประเมินความสาม

รถในการดแูลตนอง	แบบประเมนิการรบัรูภ้าวะสขุภาพ	และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของการกฬีาแห่งประเทศไทย	

กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมการทดลองเป็นเวลา	8	สัปดาห์	ส่วนกลุ่มควบคุมได้ท�ากิจกรรมตามปกติ	ทั้งสองกลุ่มได้

รบัการประเมนิสมรรถภาพทางกาย	(ความทนทานของปอดและหวัใจ	ความแขง็แรงและความทนทานของกล้ามเนือ้	และ

ความยดืหยุน่ของกล้ามเนือ้)	ความสามารถในการดแูลตนเองและการรบัรู้ภาวะสภาพ	ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการ

ออกก�าลังกาย	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

สถิติไค-สแควร์	สถิติที	และสถิติเอฟโดยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมผลการวิจัยพบว่า	ผู้สูงอายุกลุ่มทดลอง 

1อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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มีสมรรถภาพทางกาย	คือ	ความทนทานของปอดและหัวใจ	ความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ	ความยืดหยุ่น

ของกล้ามเนื้อ	 ความสามารถในการดูแลตนเอง	 และการรับรู้ภาวะสุขภาพ	ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลัง

กายสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ในขณะที่สมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อของกลุ่มทดลองไม่แตกต่าง

กันระหว่างก่อนและหลังการทดลองและไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ซ่ึงแสดง 

ให้เห็นว่า	โปรแกรมการสนบัสนนุและให้ความรู้ทีบ่รูณาการภูมปัิญญาไทยในท้องถิน่เป็นกลวธิหีนึง่ทีช่่วยให้การส่งเสรมิสขุ

ภาพด้วยการเดินออกก�าลังกาย	 ส�าหรับผู ้สูงอายุในต�าบลนาสีนวล	 อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 

มปีระสทิธภิาพ	อย่างไรกต็ามโปรแกรมการทดลองในการศกึษาครัง้นีค้วรมกีารน�าไปพัฒนาเพือ่ให้เหมาะสมกบับรบิทพืน้ที่

และผลลัพธ์ที่ต้องการก่อนน�าไปใช้ต่อไป

 ค�าส�าคัญ : การเดินแบบภูมิปัญญาไทย/ความสามารถในการดูแลตนเอง/การรับรู้ภาวะสุขภาพ

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	compare	the	physical	fitness.	(Resistance	of	the	lungs	

and	heart.	The	strength	and	endurance	of	the	muscles,	The	flexibility	of	the	muscles)	ability	to	care	

for	themselves.	And	perceived	health	status	of	the	elderly	group	before	and	after	participating	 in	

exercise	programs,	2)	to	compare	the	physical	fitness.	(Resistance	of	the	lungs	and	heart.The	strength	

and	 endurance	 of	 the	muscles.The	 flexibility	 of	 the	muscles)	 ability	 to	 care	 for	 themselves.And	

perceived	health	status	fater	participating	in	an	exercise	program	between	seniors	and	the	elderly	

control	group,	the	experimental	group.The	sample	of	the	population	and	the	elderly,	both	male	and	

female	residents	Na	Si	Nuan.PhayakkhaphumPhisai	district	Mahasarakham	province	aged	60	years	or	

over	 to	 sample	 a	 specific	 (purposive	 sampling)	 total	 of	 70	 people	 divided	 into	 two	 groups:	 an	

experimental	group	of	35	people	and	a	control	group	of	35	was	used	in	this	study	were	1)	tools,	in	

the	trial,	including	an	exercise	program	by	walking	the	wisdom	Thailand.	And	Support	programs	and	

the	knowledge	of	exercise	by	walking	two	wisdom	Thailand)	tool	to	evaluate	the	trial,	including	records	

of	personal	 information.	Assessment	ability	 to	care	 for	 themselves.Evaluation	of	perceived	health	

status.	And	assess	the	physical	fitness	of	the	Sports	Authority	of	Thailand.	The	experimental	group	

participated	in	an	experimental	program	for	eight	weeks	while	the	control	group	had	normal	activities.	

Both	groups	were	evaluated	for	physical	fitness.	(Resistance	of	the	lungs	and	heart.The	strength	and	

endurance	of	the	muscles.And	the	flexibility	of	the	muscles)	ability	to	care	for	themselves.And	perceived	

health	status	before	and	after	the	exercise	program.	Statistics	based	on	research	data	were	analyzed	

by	means	of	frequency,	percentage,	average,	standard	deviation.	Chi-Square	statistics	and	statistical	

analysis	techniques	by	F	covariance.	The	results	showed	that:	Seniors	groups	with	physical	fitness	is	
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the	durability	of	the	lungs,	heart,	strength,	muscle	endurance.	The	flexibility	of	the	muscles	of	the	

lower	part.	The	ability	to	self-care	and	perceived	health	status	after	the	exercise	program	than	before	

the	program	exercise	 significant	 statistical	 level.	While	physical	flexibility.	 The	upper	body	of	 the	

experimental	group	were	not	significantly	different	between	before	and	after	the	experiment.	And	no	

significant	differences	from	the	control	group	was	statistically	significant.	This	shows	that	application	

support	and	knowledge	to	integrate	local	wisdom	Thailand	is	one	of	the	strategies	that	help	promote	

health	by	walking	exercise.	For	seniors	 in	Na	Si	Nuan.PhayakkhaphumPhisai	district	Mahasarakham	

province	effective	However,	the	experimental	program	in	this	study	should	lead	to	the	development	

to	fit	the	context.	And	desired	results	prior	to	further	use.

 Keyword :	Thai	Wisdom	Walking/Self-Care	Agency/Perceived	Health	Status

บทน�า

 บุคคลเมือ่ก้าวเข้าสูว่ยัสงูอายจุะเกดิการเปลีย่นแปลง

ของร่างกายในทางเสื่อมมากกว่าการเจริญเติบโต	เป็นการ

เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ท�าให้ความ

สามารถในการท�าหน้าทีข่องอวยัวะต่าง	ๆ 	ลดลง	เช่น	ความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกลดลง	 กล้ามเน้ือท�างาน

ประสานกันไม่เต็มที่	 หลอดเลือดตีบแข็งเสียความยืดหยุ่น	

ประสทิธภิาพในการท�างานของระบบหวัใจและหลอดเลอืด

ลดลง	 เซลล์สมองเหี่ยวและถูกท�าลายความจ�าเสื่อม	 และ

สมรรถภาพของร่างกายจะค่อย	 ๆ	 ลดลง	 ซึ่งมีรายงานว่า

สมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุจะลดลงร้อยละ	1	ทุก	ๆ	

ปี	โดยเริ่มตั้งแต่อายุ	30	ปี	จึงท�าให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ	60	ปี	

มคีวามแขง็แรงลดลงร้อยละ	30	ของความแขง็แรงเมือ่อายุ	

30	ปี	 (วิไลวรรณ	ทองเจริญ,	 2545	 :	 51	 ;	Greenberg,	

Dintiman,	&	Oakes,	1998	:	13	;	Eliopoulos,	2001	:	

47)	ด้วยเหตนุีผู้ส้งูอายจุงึมโีอกาสเจบ็ป่วยได้ง่าย	เช่น	ปวด

หลัง	ปวดเอว	ไขข้ออักเสบ	ความดันโลหิตสูง	โรคกระเพาะ

อาหาร	โรคหวัใจ	ต้อกระจก	และต้อเนือ้	(นภาพร	ชโยวรรณ	

และจอห์น	 ชโนเดล,	 2539	 :	 5)	 ปัญหาสุขภาพเหล่านี้

สามารถป้องกนัหรอืชะลดการเปลีย่นแปลงให้ช้าลงได้ด้วย

การออกก�าลังกาย(บรรลุ	ศิริพานิช,	2541	:	74	;	สุทธิชัย	

จิตะพันธ์กุล,	2541	:	28	;	ด�ารง	กิจกุศล,	2547	:	28	;	วิภา

วรรณจิววะสังข์	 และคณะ,	2547	 :	6	 ;	Howley&	Don	

Franks,	1992	:	198	;	Shin,	1999	:	154	;	Anderson,	

2003	:	66)

	 การออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอและเหมาะสมจะ

เพิ่มการใช้ออกชิเจน	 ท�าให้มีพลังส�ารองเพิ่มขึ้น	 และเพิ่ม

ความผาสุกโดยลดความอ่อนล้าในการท�ากจิวตัรประจ�าวนั	

และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือสามารถลดภาวะทุพพลภาพและมี

ชวีติยนืยาวอยูอ่ย่างกระฉบักระเฉง	(ประคอง	อนิทรสมบตั,ิ	

2543	 :	240)	นอกจากนี้ยังพบว่า	การออกก�าลังกายช่วย

ลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวาน	 

ช่วยชะลอหรอืลดการสญูเสยีมวลกล้ามเนือ้และมวลกระดกู	

คงไว้ซึ่งสมรรถภาพทางกาย	 (Power	 &	 Dodd,	 1997	 :	

332)	 ช่วยให้ช่วงชีวิตที่แข็งแรงปราศจากภาวะพึ่งพา	

(active	 life	 expectancy)	 ยาวขึ้นและมีระยะเวลาของ

ภาวะพึง่พาลงสัน้ลง	(compression	of	morbidity)	(Katz,	

1983	อ้างถึงใน	สุทธิชัย	จิตะพันธ์กุล,	2541	:	81)	ดังนั้นผู้

สงูอายจุ�าเป็นจะต้องออกก�าลงักายเพ่ือเพิม่สมรรถภาพทาง

กาย	 ชะลอการเสื่อมของร่างกาย	 อันจะมีผลให้ลดภาว

การณ์พึ่งพา	 (dependent)	 สามารถประกอบกิจวัตร

ประจ�าวันด้วยตนเองและมีการรับรู้ต่อภาวะสุขภาพดีขึ้น

	 ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจและ

สนบัสนนุการออกก�าลงักายกนัอย่างกว้างขวาง	โดยเฉพาะ

ภาครฐัได้ก�าหนดให้การออกก�าลังกายเป็นเป้าหมายหนึง่ใน

การสร้างเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ	 
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ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 9	

(พ.ศ.	 2545-2549)	 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออกก�าลังกายเกิด

ขึน้มากมายหลายกลุม่ในชมุชน	ผูส้งูอายเุกดิการต่ืนตวัและ

เห็นความส�าคัญในการออกก�าลังกายมากขึ้น	จากรายงาน

การส�ารวจภาวะสขุภาพและการออกก�าลงักายของผูส้งูอายุ

พบว่า	 ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ	 50	 ออกก�าลังกายอย่าง

เสมอและเห็นว่าการออกก�าลังกายมีประโยชน์	แต่ก็ยังพบ

ว่าผูส้งูอายบุางส่วนยังมปัีญหาอปุสรรคในการออก�าลงักาย

หลายประการ	 โดยอุปสรรคที่ส�าคัญ	 4	 อันดับแรก	 คือ	 

1)	ความเจบ็ป่วย	(ร้อยละ	27.1)	2)	ไม่มเีวลา	(ร้อยละ	22.5)	

3)	ไม่มีผู้สอน	(ร้อยละ	6.7)	และ	4)	ไม่มีอุปกรณ์	(ร้อยละ	

5.2)	(สถาบันเวชศาสตร์	ผู้สูงอายุ	,	2547	:	69)	นอกจาก

นีจ้ากการศกึษาของ	Conn	et	al	(2002	:	39)	ซึง่ได้ท�าการ

สงัเคราะห์ความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิการออกก�าลงักายใน

ผู้สูงอายุจาก	43	งานวิจัย	โดยมีจ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	

33,000	ราย	และพบว่าลักษณะของกิจกรรมที่จะสามารถ

ส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุได ้ออกก�าลังกายเพิ่มขึ้นอย่างมี

ประสิทธิภาพและไม่เกิดอันตราย	 ได้แก่	 1)	 เป็นกิจกรรม

การออกก�าลงักายเป็นกลุม่	2)	มศีนูย์กลางในการออกก�าลงั

กาย	3)	ระดบัความหนกัของการออกก�าลังกายอยูใ่นระดบั

ปานกลาง	และ	4)	มีการให้ความรู้เฉพาะเพื่อพัฒนาความ

สามารถในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก�าลังกาย	 

(ไม่ใช้การดูแลสุขภาพทั่วไป)

	 ดังนั้น	 เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมการออกก�าลัง

กายและปัญหา/อปุสรรคในการออกก�าลงักายของผูส้งูอายุ

ดังกล่าวข้างต้น	 จึงท�าให้ผู้วิจัยและคณะเกิดแรงจูงใจที่จะ

จดัโปรแกรมการออกก�าลงักายทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูส้งูอายุ	

โดยเลือกการเดินออกก�าลังกายเป็นแนวคิดหลักในการจัด

โปรแกรมการออกก�าลงักาย	เนือ่งจากการเดนิเป็นการออก

ก�าลังกายแบบแอโรบิก	 (American	College	of	Sports	

Medicine	 [ACSM],	 1998	 :	 121)	 ท่ีแรงกระแทกต�่า	 

(low	impact)	มรีะดบัความหนกัของการออกก�าลงักายอยู่

ในระดับปานกลาง	 (moderate	 intensity)	 ไม่ก่อให้เกิด

การบาดเจ็บหรืออันตรายจากการออกก�าลังกายและ 

ยังเป็นการออกก�าลังกายที่ง่ายที่สุด	 ที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่

สามารถท�าได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 ไม่จ�าเป็นจะต้องใช้เครื่องมือ

พิเศษใด	ๆ	(เสก	อักษรานุเคราะห์,	2545	:	18	;	ชุมศักดิ์	

พฤกษาพงศ์,	2546	:	111	;	ACSM,	1998	:	71)	การเดิน

เป็นได้ทัง้การเคล่ือนไหวในวถีิชวีติทัว่ไปและการออกก�าลัง

กายที่เป็นเร่ืองเป็นราว	 (สมชาย	 ล่ีทองอิน,	 2543	 :	 22)	 

มีผู้สูงอายุจ�านวนมากที่เลือกออกก�าลังกายโดยการเดิน	 

ซึ่งจากรายงานการส�ารวจพบว่า	 ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ	

30	ออกก�าลงักายด้วยการเดนิ	(สถาบนัเวชศาสตร์ผูส้งูอาย,ุ	

2547	 :	 44)	 และการเดินยังช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็น

โรคหัวใจ	(Squire,	2002	:	145)	สอดคล้องกับรายงานการ

ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ศึกษาในกลุ่มสตรีอาย	ุ 

45	ปี	ขึ้นไป	พบว่า	การเดินเร็ว	ๆ	หรือเดินจนรู้สึกเหนื่อย

พอประมาณอย่างน้อยสัปดาห์ละ	 1	 ช่ัวโมง	 สามารถ 

ลดความเส่ียงจากการเป็นโรคหลอดเลือดหวัใจตบีได้ถงึร้อย

ละ	50	 (กองออกก�าลังกาย,	2547)	นอกจากนี้การเดินยัง

เพิ่มความสามารถในการเคล่ือนไหวของข้อต่อและกล้าม

เนือ้ใหญ่หลาย	ๆ 	มดัไปพร้อม	ๆ 	กนัท�าให้เกดิความแขง็แรง	

ความทนทานของกล้ามเนื้อ	 ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

เพิ่มขึ้น	 ช่วยให้ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุดี

ขึ้น	และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากากรหกล้ม	(Mazzeo	

et	 al,	 1998	 :	 992-1008)	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	 

วิภาวรรณจิววะสังข์	 และคระ	 (2547	 :	 1-9)	ที่ศึกษาการ

ทรงตัวในผู้สูงอายุหญิงไทยที่มีอายุและระดับกิจกรรมการ

ด�าเนินชีวิตต่างกันพบว่า	 ผู้สูงอายุท่ีมีกิจกรรมการด�าเนิน

ชวีติตามวถิไีทยในระดบัสงู	เช่นการท�างานบ้านและการเดนิ

ไปซื้อไปของใกล้	ๆ	จะสามารถรักษาสภาพการทรงตัวได้ดี

กว่ากลุ่มที่มีกิจกรรมดังกล่าวระดับต�่า

	 การเดินบนหินและกะลาตามแบบภูมิปัญญาไทย	

เป็นการน�ากิจกรรมการด�าเนินชีวิตตามวิถีไทยผสมผสาน

กบัภมิูปัญญาของชมุชนบทแต่ดัง้เดมิทีไ่ด้น�าอปุกรณ์ในท้อง

ถิ่นประยุกต์ใช้ในการออกก�าลังกาย	 ซึ่งมีความเชื่อว่าหาก

ใช้เท้าเปล่าเดินเหยียบบนหินและกะลาจะท�าให้ลดอาการ

ปวดเม่ือย	 ลดอาการชาที่ฝ่าเท้า	 และเดินได้ล่องแคล่วขึ้น	
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ซึ่งสอดคล้องกับหลักการท�าอุปกรณ์ช่วยนวดตนเองแบบ

พื้นบ้านไทยของ	 ศูนย์พัฒนาต�าราการแพทย์แผนไทย	

(2548	 :	 112)	 ที่ได้น�าหินกลมมนและกะลา	 มาใช้ในการ

นวดฝ่าเท้า	โดยมคีวามเชือ่ว่า	ฝ่าเท้าเป็นอวยัวะส่วนล่างสดุ

ของร่างกายและเป็นทีร่บัน�า้หนกัท�าให้น�า้หนกัทัง้ตวักดทบั

อยู่ที่ฝ่าเท้า	 ถ้าการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวก	 จะท�าให้

ร่างกายขาดสมดลุและเกดิการเจบ็ป่วยได้ง่าย	ดงันัน้การใช้

ฝ่าเท้าเดินบนหินและกะลา	 เป็นการนวดฝ่าเท้าประเภท

หน่ึงซ่ึงจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีข้ึน	 รวมทั้งยังช่วย

ในการฝึกการทรงตัวขณะเดิน	เป็นผลให้เพิ่มความยืดหยุ่น

ของกล้ามเนื้อ	นอกจากนี้การใช้เท้าเดินเหยียบบนหินและ

กะลายงัเป็นหลกัการเดยีวกบัรเีฟกศาสตร์	หรอืการนวดกด

จุดฝ่าเท้า	 โดยเช่ือว่าฝ่าเท้าเป็นตัวแทนของอวัยวะต่าง	 ๆ	

ในร่างกายเมื่อนวดบริเวณดังกล่าวแรงนวดจะไปกระตุ้น

การท�างานของอวัยวะเหล่าน้ันให้กลับสู ่สภาพสมดุล 

ตามปกติ	(ชุมพล	พูนยิ่ง,	2542	:	50	;	ลลิตา	ธีรสิริ	และ

นทิราพร	นจุนวศิาล,	2546	:	39)	แต่อย่างไรกต็าม	การเดนิ

ตามวิถีไทยดังกล่าวในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนจะเกิดผลดี

สูงสุดต่อสุขภาพได้ก็ต่อเม่ือได้รับการช่วยเหลือและ

สนับสนุนโดยพยาบาลชุมชนท่ีมีความรู ้ 	 และทักษะ 

ในการน�าทฤษฎีต่าง	ๆ	โดยเฉพาะทฤษฎีทางการพยาบาล

มาประยุกต์ใช้	 เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายตามวิถีการ

เดินแบบภูมิปัญญาไทย

	 ทฤษฎีการพยาบาลของ	Orem	(2001	:	90)	เป็น

ทฤษฎีหนึ่งที่ให้แนวทางการจัดระบบการพยาบาลแบบ

สนับสนุนและให้ความรู ้ 	 ซ่ึงประกอบด้วย	 การสอน	 

การชี้แนะ	 การสนับสนุนและการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อ

พัฒนาความสามารถของบุคคลในการดูแลตนเอง	 ระบบ

การพยาบาลดังกล่าวเหมาะแก่การน�ามาใช้ในการส่งเสริม

ให้ผู้สูงอายุออกก�าลังกายด้วยการเดินแบบภูมิปัญญาไทย	

โดยจะช่วยให้ผูส้งูอายไุด้พฒันาความสามารถในการเรยีนรู้

และปฏิบัติกิจกรรมการเดินเพื่อออกก�าลังกายไอ้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากการสอนและ 

การชี้แนะจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลที่จ�าเป็นในการ

ตัดสินใจ	 และสามารถปรับใช้ความรู้ในการเดินเพ่ือออก

ก�าลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 การสนับสนุนด้วย 

ค�าพูดที่ให้ก�าลังใจและการกล่าวชมเชยเมื่อผู้สูงอายุปฏิบัติ

การออกก�าลังกายได้อย่างถูกต้องจะท�าให้ผู้สูงอายุเกิด

ความมุง่มัน่ในการออกก�าลงักาย	การสร้างสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้

ต่อการเดนิเพือ่ออกก�าลงักายของผู้สูงอาย	ุได้แก่	การจดัตัง้

อปุกรณ์การออกก�าลงักายไว้ในบรเิวณศูนย์กลางของชุมชน

จะท�าให้ผู ้สูงอายุสามารถเดินทางมาออกก�าลังกายได้

สะดวก	และการสร้างราวเหลก็ให้ผูส้งูอายจุบัขณะเดนิออก

ก�าลังกายเพือ่ป้องกันการหกล้มจะยิง่ท�าให้ผู้สูงอายมุคีวาม

รู้สึกปลอดภัยในขณะออกก�าลังกายยิ่งขึ้น	ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย

และคณะจึงเชื่อว่า	 หากผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมให้ออก

ก�าลังกายด้วยการเดนิแบบภูมปัิญญาไทยภายใต้ระบบการ

พยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้จะท�าให้ผู ้สูงอายุ

สามารถออกก�าลังกายได้อย่างถูกต้องตามโปรแกรม 

ที่ก�าหนด	 และเกิดความต่อเนื่องในการออกก�าลังกาย	

เนือ่งจากการเดนิแบบภมูปัิญญาไทยเป็นการเดนิทีอ่ยูใ่นวถีิ

ชวีติของผู้สงูอายุและเป็นสิง่ทีผู่ส้งูอายคุุน้เคย	และหากผูส้งู

อายุได้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถในการ

ออกก�าลังกายด้วยการเดินแบบภูมิปัญญาไทยโดยรับการ

สอน	 ช้ีแนะ	 สนับสนุนและสร้างส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการ

พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองด้วยการเดินเพื่อ

ออกก�าลงักายจะช่วยเพิม่สมรรถภาพทางกาย	ได้แก่	ความ

ทนทานของปอด	 หัวใจ	 ความแข็งแรง	 ความทนทานของ

กล้ามเนื้อ	และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ	ท�าให้ผู้สูงอายุ

สามารถเคลือ่นไหวได้อย่างคล่องแคล่วขึน้	มคีวามสามารถ

ในการดูแลตนเอง	 และมีการรับรูภาวะสุขภาพดีขึ้น	 

ซึง่ผลการวจัิยครัง้นีจ้ะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการส่งเสรมิการ

ออกก�าลังกายด้วยการเดินแบบภูมิปัญญาไทยและการ

พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองส�าหรับผู้สูงอายตุ่อไป

จุดประสงค์ในการวิจัย

	 1 . 	 เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบสมรรถภาพทางกาย	 

(ความทนทานของปลอดและหวัใจ	ความแขง็แรงและความ
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ทนทานของกล้ามเน้ือ	 ความยืดหยุ ่นของกล้ามเน้ือ)	 

ความสามารถในการดูแลตนเองและการรับรู้ภาวะสุขภาพ

ของผูส้งูอายกุลุม่ทดลองก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการ

ออกก�าลังกาย

	 2 . 	 เ พ่ื อ เปรี ยบ เที ยบสมรรถภาพทางกาย	 

(ความทนทานของปลอดและหวัใจ	ความแข็งแรงและความ

ทนทานของกล้ามเน้ือ	 ความยืดหยุ ่นของกล้ามเน้ือ)	 

ความสามารถในการดูแลตนเองและการรับรู้ภาวะสุขภาพ

หลังเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายระหว่างผู้สูงอายุ

กลุ่มทดลองและผู้สูงอายุกลุ่มควบคุม

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

	 เป็นผูส้งูอายทุัง้เพศชายและเพศหญงิทีอ่าศยัอยูใ่น

ต�าบลนาสีนวล	อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	

มีอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป	การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่ม

แบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 จ�านวนท้ังหมด	 

70	 คน	 แบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มทดลอง	 จ�านวน	 

35	 คน	 กลุ่มควบคุมจ�านวน	 35	 คนโดยมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนดดังนี้

	 	 1.	ไม่มีปัญหาในการฟังและการมองเห็น

	 	 2.	ไม่มโีรคประจ�าตวัใด	ๆ ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการ

ออกก�าลังกาย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการศกึษาค้นคว้าในครัง้น้ี	ประกอบ

ด้วย

 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

	 	 1.	 โปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยการเดิน

แบบภูมิปัญญาไทย	ประกอบด้วย	2	ตอน	คือ

	 	 	 ตอนที	่1	กจิกรรมการเดนิแบบภมูปัิญญา

ไทย

	 	 	 ตอนท่ี	 2	 กิจกรรมการสนับสนุนและให้

ความรู้

	 	 2.	 คู่มือการออกก�าลังกายด้วยการเดินแบบ

ภูมิปัญญาไทยส�าหรับผู้สูงอายุ

	 	 3.	 แผนการสอนเร่ืองการเดินออกก�าลังกาย

ส�าหรับผู้สูงอายุ

	 	 4.	 แผนการให้ค�าช้ีแนะในการเดินออกก�าลัง

กายตลอดโปรแกรมการศึกษา

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

	 	 1.	แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล	ได้แก่	ข้อมลู

ทั่วไป	เช่น	อายุ	เพศ	ประกอบด้วย	ข้อค�าถาม	4	ข้อ

  2.	แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย	ตามแนวคิด

การทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย	(Sport	Authority	of	Thailand	Simplified	

Physical	 Fitness	 Test	 [SATST])	 (การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย,	2546	:	24-70)	ซึ่งผู้วิจัยและผู้ช่วย	และเจ้า

หน้าที่จากศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด

มหาสารคาม	จะเป็นผู้ทดสอบสมรรถภาพทางกายผูสู้งอายุ	

ประกอบด้วย	 การประเมิน	 3	 องค์ประกอบ	 ซึ่งมีราย

ละเอียดดังนี้

	 	 	 2.1	แบบทดสอบความแขง็แรงและความ

ทนทานของกล้ามเนื้อ	 โดยวัดความแข็งแรงและความ

ทนทานขณะมีการออกแรงท�างานของกล้ามเนื้ออย่างต่อ

เนือ่ง	และรวดเรว็ในระยะเวลาจ�ากดั	ซึง่มกีารทดสอบ	2	วธิี	

คือ

	 	 	 	 1 . 	 ลุก- น่ัง เก ้าอี้ 	 30	 วินาท	ี

(30-Second	chair	stand)	เป็นการทดสอบความแข็งแรง

และความอดทนของกล้ามเน้ือช่วงล่างของร่างกายและ

แสดงออกถึงสมรรถภาพด้านความเร็วและการทรงตัวของ

ร่างกาย	ประเมนิผลโดยการลกุขึน้ยนืจากท่านัง่เก้าอี	้ให้ได้

จ�านวนครั้งมากที่สุดภายในเวลา	30	วินาที

	 	 	 	 2.	 น่ังยกน�้าหนัก	 30	 วินาที	

(30-Second	 arm	 cruls)	 เป็นการทดสอบความแข็งแรง

และความอดทนของกล้ามเนื้อช่วงบนของร่างกายโดย

เฉพาะกล้ามเนื้อแขนท่อนบน	ซึ่งการทดสอบนี้จะต้องมีลูก

น�า้หนกัดัมเบลเป็นอปุกรณ์	โดยน�า้หนกัทีใ่ช้ทดสอบในเพศ
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ชายจะมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย	(เพศชาย	3.6	กิโลกรัม,	

เพศหญิง	 2.3	 กิโลกรัม)	 ประเมินผลโดยยกน�้าหนักให้ได้

จ�านวนคร้ังมากทีส่ดุภายใน	30	วนิาท	ีทีส่�าคญัขณะทดสอบ

จะต้องมีผู้ประคองแขนของผู้ทดสอบด้วย	เพื่อป้องกันการ

บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทดสอบ

	 	 	 2.2	แบบทดสอบความยดืหยุน่ของกล้าม

เนือ้	โดยวดัการยดืหยุน่ของกล้ามเนือ้	เอน็ยดึข้อ	เอน็กล้าม

เนื้อ	 ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อในร่างกาย	 มีวิธี

ทดสอบ	2	วิธีได้แก่

	 	 	 	 1.	 ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

ส่วนบนโดยการแตะมือด้านหลัง	 (Shoulder	 girdle	

flexibility	test)	(Greenberg	et	al,	1998	:	114)	เป็นการ

วัดความยืดหยุ่นของเอ็นยึดข้อ	 เอ็นกล้ามเนื้อและกลุ่ม

กล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่เป็นหลัก	รวมถึงกล้ามเนื้อบริเวณ

หน้าอก	ต้นแขน	ซึ่งถือเป็นการทดสอบบริเวณช่วงบนของ

ร่างกายประเมินผลโดยการวัดระยะห่างระหว่างปลายน้ิว

กลางของมือทั้งสองแล้วน�าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์

มาตรฐานที่ก�าหนด

	 	 	 	 2.	 ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

ส่วนล่างโดยการนั่งงอ	 เป็นการวัดความยืดหยุ่นของกลุ่ม

กล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหลังและหลังส่วนล่าง	ประเมิน

ผลโดยการวดัความสามารถในการเหยยีดมอืไปให้ไกลทีสุ่ด

ตามแนวพื้นโดยที่เข่าไม่งอ

	 						 2.3	 แบบทดสอบความทนทานของปอด

และหัวใจ	 โดยวัดความอดทนของระบบหายใจและไหล

เวียนเลือดจากผลการท�างานของร่างกายอย่างต่อเนื่อง	 

มีวิธีทดสอบ	2	วิธีได้แก่

	 	 	 	 1.	ก้าวขึน้-ลง	3	นาท	ี(3-Minute	

step	 test)	 แล้งจับชีพจรหลังทดสอบ	 ซ่ึงมีความสัมพันธ์

โดยตรงกับความหนักเบาของการออกก�าลังกาย	 ประเมิน

ผลโดยการก้าวขึน้ลงบนม้า	(กล่องสีเ่หลีย่มสงูประมาณ	12	

นิ้ว)	ต่อเนื่องกัน	3	นาที	หลังจากนั้นให้นั่งพักและจับชีพจร

ภายใน	5	นาที	เป็นเวลา	1	นาที

	 	 	 	 2.	การยืนยกขาขึ้น-ลงอยู่กับที่	2	

นาที	 (2-Minute	 step-in-place)	 เป็นแนวทางใหม่ที่ใช้

ทดสอบความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือด	 

ทีม่คีวามเชือ่มัน่และความเทีย่งตรง	เหมาะส�าหรบัวยัสงูอายุ	

ประเมนิผลโดยให้ยกขาตามระยะการยกทีก่�าหนด	(การวดั

ระยะความสูงของการยกขาของแต่ละคนอยู่ที่กึ่งกลาง

ระหว่างเข่าและสะโพก)	 แล้วยกขาสลับขึ้น-ลงอยู่กับที่

ภายใน	2	นาท	ีให้ได้จ�านวนครัง้ให้มากทีส่ดุนบัทกุครัง้ทีเ่ข่า

ด้านขวาแตะเส้นระยะความสูงของการยก	หากรูส้กึเหนือ่ย

สามารถหยุ ดพั กและท� าต ่ อ ไปจนกว ่ าหมด เวลา	 

ถ้าไม่สามารถทรงตัวขณะทดสอบได้ให้จับโต๊ะหรือเก้าอี	้

เพื่อช่วยให้การทรงตัว	หลังการทดสอลบเสร็จให้เดินช้า	ๆ	

ไปรอบ	ๆ	เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

	 	 	 	 3.	แบบประเมนิความสามารถใน

การดูแลตนเอง	 ผู้วิจัยน�ามาจากแบบวัดความสามารถใน

การดแูลตนเองฉบบัภาษาไทย	(Self-As-Carer	Inventory	

Thai	Version:	SCIT)	ของ	Isaramalai	(2002	:	77)	ซึ่ง

พฒันามาจากฉบบัภาษาองักฤษ	Self-As-Carer	Inventory;	

SCI	ของ	Geden&	Taylor	(1991	:	47-50)	ประกอบด้วย	

ค�าถาม	40	ข้อ	4	ด้าน	คือ	ด้านความรู้ความเข้าใจในการ

ดูแลตนเอง	จ�านวน	15	ข้อ,	ด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ดูแลตนเองจ�านน	10	ข้อ,	ด้านการตระหนักถึงความส�าคัญ

ในการดูแลตนเองจ�านวน	7	ข้อ,	ด้านทักษะความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติการดูและตนเอง	จ�านวน	8	ข้อ

	 	 	 	 4.	 แบบประเมินการรับรู้ภาวะ

สุขภาพ	 ผู้วิจัยน�าแบบประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพตาม

การรับรู้ของ	 นิรนาท	 วิทยโชคกิตติคุณ	 (2534	 :	 34-40)	 

ซึง่มคี�าตอบเป็นมาตรส่วนประมาณค่าแบบเส้นตรง	(visual	

analogue	scale)	แสดงถงึความต่อเนือ่งของภาวะสุขภาพ	

มาตรวัดมีลักษณะเป็นเส้นตรงในแนวนอน	 (horizontal)	

ยาว	 10	 เซนติเมตร	 (100	 มิลลิเมตร)	 มีช่วงคะแนนเป็น	

0-100	 คะแนน	 ก�าหนดให้ปลายสุดด้านซ้ายมือมีคะแนน

เป็น	0	คอื	สขุภาพไม่ด	ีกึง่กลาง	คอื	สขุภาพระดบัปานกลาง

และปลายสุดด้านขวามือมีคะแนนเป็น	100	คือ	สุขภาพดี
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มาก	 ค�าถามทั้งหมดมีจ�านวน	 13	 ข้อ	 โดยมีคะแนนรวม

เท่ากับ	130	คะแนน

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 1.	 ขั้นเตรียมการ	 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อน

เก็บข้อมูล	คือ

	 	 	 	 	 1.1	 น�าหนังสือที่ผ่านคณบดีคณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ถึงหัวหน้าศูนย์สุขภาพ

ชุมชนต�าบลนาสีนวล	 อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 จังหวัด

มหาสารคาม	 เพื่อขออนุญาตในการส�ารวจรายชื่อ	

ประวัติการรักษาพยาบาล	 ผลการตรวจสุขภาพประจ�าปี

ของผูส้งูอายจุากแฟ้มประวตั	ิครอบครวั	และจดัตัง้สถานที่

ส�าหรับการออกก�าลังกายในต�าบลนาสีนวล	 อ�าเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	ที่เป็นกลุ่มทดลอง

	 				1.2	ภายหลังได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าศูนย์

สุขภาพชุมชนดังกล่าว	 ผู้วิจัยและผู้ช่วยเดินทางไปยังศูนย์

สขุภาพชมุชนต�าบลนาสนีวล	อ�าเภอพยคัฆภมูพิสิยั	จงัหวดั

มหาสารคาม	 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยและ 

ขอความร่วมมอืในการวจัิยจากเจ้าหน้าทีศ่นูย์สขุภาพชมุชน

	 	 1.3	 ผู้วิจัยและผู้ช่วยส�ารวจรายชื่อผู้สูงอายุ	

ประวัติการรักษาพยาบาลและผลการตรวจสุขภาพประจ�า

ปีจากแฟ้มประวัติครอบครัวของผู้สูงอายุในฐานข้อมูลของ

ศูนย์สุขภาพชุมชนต�าบลนาสีนวล	 อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	

จังหวัดมหาสารคาม	 พร้อมทั้งด�าเนินการจัดตั้งสถานที่

ส�าหรับการออกก�าลังกายในต�าบลนาสีนวล	 อ�าเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสาคาม	ที่เป็นกลุ่มทดลอง

	 				1.4	จดัเตรยีมอปุกรณ์วจิยัในการเกบ็ข้อมลูความ

สามารถในการดูแลตนเอง	และการรับรู้ภาวะสุขภาพ	โดย

มีการชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์	ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล	

รวมถึงวิธีการใช้แบบประเมิน	 พร้อมทั้งแจกใบชี้แจงราย

ละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ยิ่งขึ้น	ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีผู้ช่วยวิจัยจ�านวนทั้งสิ้น	4	ท่าน	

โดยเป็นพยาบาลวิชาชีพ

	 2.	ผูว้จิยัและผูช่้วยแนะน�าตวัเอง	ชีแ้จงวตัถปุระสงค์

ของการวจิยัการด�าเนนิการวิจัย	และระยะเวลาของการท�า

วิจัยรวมท้ังเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามปัญหา	 หรือ

ข้อสงสัยต่าง	ๆ	ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย

	 3.	 อธิบายให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสิทธิในการ

ตดัสนิใจเข้าร่วมหรอืไม่กไ็ด้	และถ้าหากตดัสนิใจเข้าร่วมการ

วิจัยแล้วก็สามารถออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา	โดยไม่มี

ผลกระทบใด	ๆ

	 4.	 ในการวิจัยค�านึงถึงความเป็นส่วนตัวและไม่

รบกวนกิจวัตรประจ�าวันของกลุ่มตัวอย่างในขณะทดลอง

และสัมภาษณ์หากกลุ่มตัวอย่างมีกิจธุระ	 ผู้วิจัยและผู้ช่วย

ยินดีที่จะหยุดการทดลองและการสัมภาษณ์ครั้งนั้น

	 5.	กลุม่ตวัอย่างมสีทิธทิีจ่ะปกปิดข้อมลูทีไ่ม่ต้องการ

จะเปิดเผยและในการจดบันทึกจะต้องได้รับการอนุญาต

จากกลุ่มตัวอย่างก่อน

	 6.	 ตลอดการวิจัย	 กลุ่มตัวอย่างสามารถซักถาม

ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้	 ตลอดจนสามารถตรวจสอบ

ข้อมลูของตนเองทีไ่ด้รบัจากการเก็บรวบรมข้อมลูของผูว้จิยั

และคณะ

	 7.	ตลอดระยะเวลา	8	สปัดาห์ทีผู่ส้งูอายปุฏบิตักิาร

ออกก�าลังกายด้วยการเดินแบบภูมิปัญญาไทย	 สัปดาห์ละ	

3	 วัน	 วันจันทร์	 วันพุธ	 และวันศุกร์	 ครั้งละ	 40-60	นาที	 

ผู้วจิยัและผู้ช่วยได้ปฏิบตับิทบาทในฐานะพยาบาลชุมชนใน

การดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด	เพือ่ให้ผูส้งูอายุได้ออกก�าลงั

กายอย่างถูกหลักการ	 เป็นก�าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรม

การออกก�าลังกายตามโปรแกรมที่ก�าหนดตลอดจนเฝ้า

ระวังอุบัติเหตุหรืออาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะ

ออกก�าลังกาย	 แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ไม่เกิด

อุบัติเหตุหรืออาการผิดปกติใด	ๆ	กลุ่มทดลองสามารถเข้า

ร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายได้อย่างต่อเนื่องตามที่

ก�าหนดและไม่ถูกคัดออกจากการวิจัย

	 8.	 เมื่อส้ินสุดสัปดาห์ที่	 8	 ผู้วิจัยและผู้ช่วยท�าการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย	ประเมินความสามารถในการ

ดูแลตนเอง	 และการรับรู ้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่
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สามารถเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายได้ครบถ้วน

ตลอดโปรแกรม

	 9.	 น�าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบรูณ์ก่อนน�าไปวเิคราะห์ข้อมลูตามวธิกีารทางสถติิ

ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 น�าข้อมูลที่ได้มาประมวลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

คอมพวิเตอร์และวเิคราะห์ด้วยสถติิดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี้

	 1.	 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 

เพศ	อาย	ุการศกึษา	สถานภาพสมรส	โดยใช้แจกแจงความถี	่

ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	และใช้สถติไิคล

สแควร์	 (chi-square)	 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างใน

เรื่องเพศ	การศึกษา	สถานภาพสมรส	ระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม	 ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

ด้านอายุ	 น�ามาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยใช่สถิติที่อิสระ	(Independent	

t-test)

	 2.	เปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถภาพทาง

กาย	 ความสามารถในการดูแลตนเอง	 และการรับรู้ภาวะ

สุขภาพของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	ดังนี้

	 	 	 	 	2.1	 เปรียบเทียบภายในกลุ่มทดลองก่อนและ

หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายโดยสถิติ 

ที่คู่	(paired	t-test)

	 	 	 	 	 2.2	 เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล

สมรรถภาพทางกายและความสามารถในการดูแลตนเอง	

และการรับรู้ภาวะสุขภาพก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม

การออกก�าลงักายระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุโดย

การวิเคราะห ์ความแปรปรวนร ่วม	 (analysis	 of	

covariance:	 ANCOVA)	 ซึ่งมีอายุ	 เพศ	 สถานภาพสมรส	

และค่าคะแนนสมรรถภาพทางกาย	 ความสามารถในการ

ดแูลตนเอง	และการรบัรูภ้าวะสขุภาพก่อนการทดลองเป็น

ตัวแปรร่วม	(covariate)

สรุปผล

	 1.	 ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการ

สนับสนุนและให้ความรู้ในการส่งเสริมการออกก�าลังกาย

ด้วยการเดินแบบภูมิปัญญาไทยมีสมรรถภาพทางการด้าน

ความทนทานของปอดและหัวใจ	ความแข็งแรง	และความ

ทนทานของกล้ามเนือ้	ความยดืหยุน่ของกล้ามเนือ้ส่วนล่าง

ความสามารถในการดแูลตนเอง	และการรับรูภ้าวะสขุภาพ

สูงขึ้นโดยการเปรียบเทียบค่าคะแนนของตัวแปรดังกล่าว

ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมกับค่าคะแนนก่อนการเข้า

ร่วมโปรแกรมสูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05

	 2.	ในขณะทีส่มรรถภาพทางกายด้านความยดืหยุน่

ของร่างกายส่วนบนของกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกนัระหว่าง

ก่อนและหลังการทดลองและไม่มีความแตกต่างจากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	

โปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ที่บูรณาการภูมิปัญญา

ไทยในท ้องถิ่น เป ็นอ�า เภอพยัคฆภูมิพิ สัย	 จั งหวัด

มหาสารคาม	 มีประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตามโปรแกรมการ

ทดลองในการศึกษาคร้ังน้ีควรมีการน�าไปพัฒนาเพื่อให้

เหมาะสมกบับรบิทพืน้ทีแ่ละผลลัพธ์ทีต้่องการก่อนน�าไปใช้

ต่อไป

อภิปรายผล

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลของโปรแกรมการ

สนบัสนนุและให้ความรูเ้พือ่ส่งเสรมิการออกก�าลงักายด้วย

การเดินแบบภูมิปัญญาไทยต่อสมรรถภาพทางกาย	 ความ

สามารถในการดูแลตนเอง	 และการรับรู้ภาวะสุขภาพของ

ผูส้งูอายใุนจงัหวดัมหาสารคาม	โดยเป็นการวจิยักึง่ทดลอง	

(quasi-experimental	research)	แบบศึกษา	2	กลุ่ม	วัด	

2	ครั้ง	(two	group	pretest	and	posttest	design)	และ

มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่ม

ทดลอง	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมออกก�าลังกายด้วยการเดิน

แบบภมูปัิญญาไทยภายใต้ระบบการพยาบาลและสนบัสนนุ
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และให้ความรู้เป็นเวลา	8	สัปดาห์	จ�านวน	35	คน	กับกลุ่ม

ควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในช่วงท่ีท�าการ

ศึกษาแต่มีการท�ากิจกรรมตามปกติ	 จ�านวน	 35	 คน	 

แล้วท�าการทดสอบสมรรถภาพทางกายประเมินความ

สามารถในการดูแลตนเอง	และการรับรู้ภาวะสุขภาพก่อน

การทดลอง	หรอืเมือ่เริม่ตกลงเข้าร่วมการวจิยัและหลงัการ

ทดลอง	คือ	หลังการเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว	8	สัปดาห์	

ซึง่ผลการวจิยัทีไ่ด้สามารถน�ามาอธบิายตามล�าดบัดงัต่อไปนี้

 ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ในการศึกษาครั้งน้ีพบว่า	 กลุ่มตัวอย่าวงท้ังใน

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	จ�านวน	70	คน	สว่นใหญ่เปน็

เพศหญิง	ร้อยละ	31.90	และ	33.3	ตามล�าดับ	สอดคล้อง

กบัโครงสร้างประชากรผูสู้งอายไุทยทีพ่บว่า	มผีูส้งูอายุเพศ

หญิงถึงร้อยละ	 55	 (สุทธิชัย	 จิตะพันธ์กุล,	 2542	 :	 16)	

นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งสองกลุ่มทีอายุเฉลี่ย	69.26	ปี	ซึ่งจัด

อยูใ่นวัยผูส้งูอายตุอนต้น	(Miller,	1995	:	47-49)ทีส่ามารถ

ช่วยเหลอืตนเองได้ด	ีมสุีขภาพแข็งแรงและมกัไม่มข้ีอจ�ากัด

ในการท�ากจิกรรมประจ�าวัน	ส�าหรบักรณทีีก่ลุม่ตวัอย่างทัง้

สองกลุ่มส่วนใหญ่มีสถานสมรสคู่ร้อยละ	43.5	และร้อยละ	

26.1	 สอดคล้องกับภาพรวมของประเทศ	 โดยเฉพาะผู้สูง

อายุในจังหวัดมหาสารคามที่พบว่า	 มีสถานสภาพสมรสคู่

มากที่สุดคือ	 ร้อยละ	 68.8	 ของผู้สูงอายุท้ังหมด	 (บรรลุ	 

ศิริพานิช,	 2542	 :	 18)	 ส่วนในด้านการศึกษาน้ันพบว่า	 

ทั้งสองกลุ่มเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 มากที่สุดคือ	

ร้อยละ	43.5	ทั้งนี้อาจเนื่องจากการศึกษาในระดับประถม

ศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับมาตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปี	 

พ.ศ.	2545	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2545)	ผู้สูงอายุกลุ่มนี้

จึงเป็นกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว	

และในอดีตหากผู้ใดต้องการที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นก็มัก

จะต้องเดินทางไปศึกษาในตัวเมืองซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยของ

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นชุมชนชนบทที่มีระยะ

ทางห่างจากตวัเมืองพอสมควร	ประกอบกบัพาหนะในการ

เดินทางในอดีตไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบัน	 ด้วยเหตุผล

เหล่านี่จึงท�าให้พบกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับประถม

ศึกษามากที่สุด

	 	 สมรรถภาพทางกายก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการ

ออกก�าลังกาย	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มี

ค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพทางการไม่แตกต่างกัน	 โดยมี

สมรรถภาพด้านความทนทานของปอดและหัวใจ	 ความ

ทนทาน	ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้	และความยืดหยุน่ของ

กล้ามเน้ือส ่วนบนอยู ่ ในระดับต�่ามากถึงต�่า	 ยกเว ้น

สมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อส่วน

ล่าง	 ซึ่งพบว่ากลุ่มทดลองอยู่ในระดับปานกลางและกลุ่ม

ควบคุมอยู ่ในระดับดี	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	 

ศรันยา	 ดีสมบูรณ์	 (2551	 :	 3-6)	 ศึกษาผลของโปรแกรม

กิจกรรมทางกายในการท�ากิจวัตประจ�าวันที่บ้านของผู้สูง

อาย	ุในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	โดยแบ่งกลุม่ตัวอย่างเป็น	

2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	กลุ่มละ	33	

คน	ท�าการทดลองเป็นระยะเวลา	12	สัปดาห์	เก็บข้อมูล	3	

ครั้ง	 คือ	 ก่อนเริ่มต้นการทดลอง	 การประเมินหลังสิ้นสุด

โปรแกรมทนัท	ี(สัปดาห์ที	่8)	และการประเมินระยะตดิตาม

ผล	(สปัดาห์ที	่12)	โปรแกรมทีใ่ช้เป็นโปรแกรมทีผู่ว้จิยัสร้าง

ขึน้	ประกอบด้วยคูม่อืฝึกปฏบิตักิจิกรรมทางกายในการท�า

กิจวัตรประจ�าวันที่บ้านของผู้สูงอายุ	จ�านวน	6	ท่า	เช่น	ท่า

ที	่1	ขณะอาบน�า้	ท่าที	่2	ขณะล้างจาน	เป็นต้น	ผลการวิจยั

พบว่า	 หลังการทดลอง	 กลุ ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความรู ้

ทัศนคติ	พฤติกรรมการปฏิบัติ	และสมรรถภาพทางกายสูง

กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและในระยะ

ตดิตามผล	กลุม่ทดลองมสีมรรถภาพทางกายด้านองศาการ

เคล่ือนไหวของข้อไหล่ซ้ายในการเหยยีดขึน้ด้านหน้า	องศา

การเคล่ือนไหวของข้อศอกซ้ายและขวาสูงกว่าก่อนทดลอง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 จากผลการวิจัยดังกล่าวอธิบาย

ได้ว่าเป็นผลจากกระบวนการเส่ือมตามวยัของผู้สูงอายโุดย

ทั่วไป	ดังที่	Greenberg	et	al	(1998	:	50-67)	ได้กล่าวว่า	

สมรรถภาพของร่างกายจะค่อย	ๆ 	ลดลงร้อยละ	1	ทุก	ๆ 	ปี	

โดยเริม่ตัง้แต่อาย	ุ30	ปี	นอกจากนีจ้ากค�าบอกเล่าของกลุม่

ตัวอย่างท้ังสองกลุ่มซ่ึงส่วนใหญ่ได้รายงานว่า	 ก่อนน้ีไม่ได้

มกีารออกก�าลังกายอย่างมแีบบแผน	แต่จะใช้เวลาส่วนใหญ่
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แต่ละวันกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 โดยเข้าใจ

ว่าการท�างานดังกล่าวเป็นการออกก�าลังกายเช่นกัน	 และ

เมื่อได้ออกแรงในการท�างานแล้วไม่จ�าเป็นต้องออกก�าลัง

กายเพิ่มเติม	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงอาจท�าให้ค่าคะแนน

สมรรถภาพทางกายเกือบทุกด้านของผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่ม

ก่อนการทดลองอยู่ในระดับต�่าถึงต�่ามาก	 อย่างไรก็ตาม

ส�าหรับค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพทางกายด้านความ

ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อส่วนล่าง	ซึ่งพบว่า	กลุ่มทดลองอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 ส่วนกลุ่มควบคุมอยู่ในระดับดี	 ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะก่อนการทดลองประมาณ	2	สปัดาห์	กลุม่ควบคมุ

ส่วนใหญ่ประมาณ	 20	 ราย	 ออกก�าลังกายด้วยการร�าไม้

พลองป้าบุญมีที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์สุขภาพชุมชน

และได้หยดุกจิกรรมดงักล่าวก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการออก

ก�าลังกาย	 1	 เดือน	 เน่ืองจากไม่มีเวลาและเข้าช่วงฤดูฝน	 

ซึ่งการร�าไม้พลองมีส่วนช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ	

(วิไลพร	คลีกร,	2550	:	2	;	ชนิดา	มัททวางกูร	และคณะ,	

2556	:	1-2)	จึงท�าให้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อส่วนล่าง

ยังอยู่ในระดับดี

	 	 ความสามารถในการดูแลตนเองก่อนเข้าร่วม

โปรแกรมการออกก�าลงักาย	พบว่า	ผูส้งูอายทุัง้กลุม่ทดลอง	

และกลุม่ควบคมุมค่ีาเฉลีย่คะแนนความสามารถในการดแูล

ตนเองอยู ่ ในระดับดี	 (x̄=82.45,	 SD=24.19	 และ	

x̄=191.88,	SD=21.34	ตามล�าดบั)	สอดคล้องกบัการศกึษา

ความสามารถในการดูแลตนเองของผู ้สูงอายุท่ีผ่านมา	 

พบว่า	ผู้สูงอายุตอนต้น	(65-74	ปี)	มีความสามารถในการ

ดูแลตนเองในระดับสูง	(ธิติสุดา	สมเวที,	2553	:	2	;	ชนิดา	

มัททวางกูร	 และคณะ,	 2556	 :	 1-2)	 อาจเน่ืองจากกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีอายุเฉลี่ย	69.26	ปี	ซึ่งจัดอยู่ในวัยสูง

อายุตอนต้น	(65-74	ปี)	ทีส่่วนใหญ่ยงัมร่ีางกายแข็งแรงกว่า

ผู้สูงอายุกลุ่มอื่น	 ๆ	 ประกอบกับประสาทสัมผัส	 อันได้แก่	

การมองเห็นและการได้ยินส่วนใหญ่ยังมีปัญหาน้อย	ดังจะ

เห็นได้จากการส�ารวจความชุกของโรคในผู้สูงอายุท่ีมีอายุ

ในช่วง	 60-69	 ปี	 ที่พบความผิดปกติในการมองเห็นเพียง	

ร้อยละ	10.2	และความผดิปกตทิางการได้ยนิเพยีง	ร้อยละ	

1.7	 (จันทร์เพ็ญ	 ชูประภาพรรณ,	 2543	 :	 13-16)	 ซึ่ง

ประสาทสมัผสัดงักล่าวเป็นคณุสมบตัขิัน้พืน้ฐานของบคุคล

ที่จะกระท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้	

(Orem,	2001	:	115)	นอกจากนี้	กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ร้อยละ	69.60	ซึ่งคู่สมรสเป็น

ส่วนหนึง่ของแรงสนับสนนุทางสงัคมทีส่�าคญั	ซึง่ช่วยให้ผูส้งู

อายสุามารถดแูลตนเองได้ด	ีดงัที	่Muhlenkamp	&	Sayles	

(1986	:	334-338)	ได้กล่าวว่า	คูส่มรสจะช่วยเหลอืแบ่งเบา

ภาระ	ดดูซบัความเครยีด	ตลอดจนให้ค�าปรกึษา	กระตุน้ให้

เกิดความพยายามในการดูแลตนเอง	ท�าให้เกิดความมั่นคง

ทางอารมณ์	รูส้กึมคุีณค่าในตนเอง	ส่งเสริมการพฒันาความ

สามารถในการดูแลตนเอง	 และจากรายงานผลการศึกษา

ของ	 นิรนาท	 วิทยโชคกิตติคุณ	 (2534	 :	 1-5)	 ซ่ึงพบว่า	

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถ

ในการดูแลตนเอง	 คือ	 บุคคลที่มีสถานภาพสมรสคู่จะมี

ความสามารถในการดแูลตนเองสงูกว่าบคุคลทีม่สีถานภาพ

สมรสโสด	หม้าย	หย่า	หรือแยกกันอยู่	นอกจากนี้ยังพบว่า	

กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ

ประถมศึกษาและสามารถอ่านออกเขียนได้	 จึงท�าให้มี

โอกาสได้รับข้อมูล	ข่าวสารจากสื่อต่าง	ๆ	ซึ่งมีส่วนในการ

พัฒนาความรู้	 และทักษะในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล

ตนเองมากกว่าบุคคลที่ไม่มีการศึกษาสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	ทวีพร	เตชะรัตนมณี	(2547	:	1-3)	พบว่า	ผู้สูง

อายทุีเ่รยีนหนงัสอืมคีวามสามารถในการดแูลตนเองสงูกว่า

ผู้สูงอายุที่ไม่เรียนหนังสือ

	 	 การรับรู้ภาวะสุขภาพก่อนเข้าร่วมโปรแกรม

การออกก�าลังกาย	 พบว่า	 ผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ย

คะแนนการรับรู ้ภาวะสุขภาพอยู ่ในระดับดี	 (x̄=1.57,	

SD=15.88)	 และ	 Range=47.122	 และ	 M=97.20,	

SD=8.91,	Range=77.112	ตามล�าดับ)	สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	สายรุ้ง	บัวระพา	(2547	:	1-2)	และ	ชนิดา	มัท

ทวางกูร	 และคณะ	 (2556	 :	 1-2)	 ที่ศึกษาการรับรู้ภาวะ

สุขภาพของผู้สูงอาย	ุโดยใช้เครือ่งมอืประเมนิภาวะสุขภาพ

เดียวกัน	 และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
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กับการศึกษาครั้งนี้	 โดยการศึกษาทั้งสองก็พบว่า	ค่าเฉลี่ย

คะแนนภาวะสุขภาพของผูส้งูอายอุยูใ่นระดบัดเีช่นกนั	ทัง้น้ี

อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มในการศึกษาครั้งนี้

เป็นผูท้ีอ่ยูใ่นวยัสงูอายตุอนต้น	(65-74	ปี)	ซ่ึงยงัคงสามารถ

ท�างานต่าง	ๆ	 ได้	 และปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันโดยไม่มีข้อ

จ�ากัดในการเคล่ือนไหว	 จึงท�าให้สามารถดูแลตนเองได้ดี

และรับรู้ภาวะสุขภาพว่ายังแข็งแรง	ดังที่	Orem	 (2001	 :	

115-117)	ได้กล่าวว่า	ผลลพัธ์ของการดแูลตนเองนอกจาก

จะท�าให้บุคคลมีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแล้วยัง

ท�าให้มีสุขภาพดีด้วย	 สอดคล้องกับผลการศึกษาความ

สมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการดแูลตนเองกบัการรับ

รู้ภาวะสุขภาพจากกงานวิจัยในอดีตซึ่งส่วนใหญ่	 พบว่า	

ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ต่อกันในทางบวก	(ศรันยา	ดี

สมบูรณ์,	2551	:	1	;	ชนิดา	มัททวางกูร	และคณะ,	2556	

:	1-2)

	 	 โดยสรุปในการศึกษาครั้งนี้จึงพบว่า	 ลักษณะ

ของกลุ ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ ่มก่อนการทดลองมีความ

คล้ายคลึงกันมาก	ยกเว้นสถานภาพสมรสที่พบว่า	มีความ

แตกต่างกันโดยกลุ ่มตัวอย่างในกลุ ่มทดลองเป็นผู ้ที่มี

สถานภาพสมรสคู่มากกว่าในกลุ่มควบคุม	 ดังน้ันในการ

วเิคราะห์ผลของโปรแกรมการสนบัสนนุและให้ความรูเ้พือ่

ส่งเสริมการออกก�าลังกายด้วยการเดินแบบภูมิปัญญาไทย

ต่อสมรรถภาพทางกาย	 ความสามารถในการดูแลตนเอง

และการรบัรูภ้าวะสขุภาพ	จงึได้น�าตวัแปรสถานภาพสมรส

เข้าเป็นตัวแปรในการควบคุมร่วมกับเพศและอายุ

	 	 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้

เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายด้วยการเดินแบบภูมิปัญญา

ไทยต่อสมรรถภาพทางกาย	 ความสามารถในการดูแล

ตนเอง	และการรับรู้ภาวะสุขภาพ

	 	 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า	ระบบการพยาบาล

แบบสนบัสนนุและให้ความรูซ่ึ้งเป็นระบบการพยาบาลตาม

แนวทฤษฎีการพยาบาลของ	Orem	(2001	:	100)	ที่น�ามา

ใช้ในการส่งเสริมการเดินแบบภูมิปัญญาไทย	สัปดาห์ละ	3	

ครั้ง	 ครั้งละ	 30.50	 นาที	 เป็นเวลา	 8	 สัปดาห์	 ส่งผลให้

สมรรถภาพทางกาย	ความสามารถในการดูแลตนเอง	และ

การรบัรูภ้าวะสุขภาพสูงขึน้	ผลการศึกษาครัง้นีจ้งึสนบัสนนุ

สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ทั้งสองข้อ	 และสนับสนุนทฤษฎ	ี

ระบบการพยาบาลแบบสนบัสนนุและให้ความรูข้อง	Orem	

(2001	 :	100)	ที่ว่าระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและ

ให้ความรู้ภายใต้การสอน	 การช้ีแนะ	 การสนับสนุน	 และ

การสร้างสิ่งแวดล้อมจะช่วยในการพัฒนาความสามารถใน

การดูแลตนเองของบุคคลโดยทั่วไปที่ไม่มีข้อจ�ากัดในการ

ดูแลตนเองอันเนื่องจากการขาดความสามารถในการ

เคลื่อนไหวและการใช้สติปัญญาเพื่อการเรียนรู้	 ดังมีราย

ละเอียดต่อไปนี้

 สมรรถภาพทางกาย

	 	 กลุม่ทดลองได้เข้าร่วมโปรกแกรมการเดนิออก

ก�าลังกายแบบภูมิปัญญาไทยภายใต้ระบบการพยาบาล

แบบสนบัสนนุและให้ความรู	้ตลอดโปรแกรมการออกก�าลัง

กาย	 ซ่ึงโดยปกติการเดินเป็นการออกก�าลังกายที่ต้องใช้

กล้ามเนื้อหลาย	ๆ	มัดไปพร้อม	ๆ	กัน	โดยมีช่วงผ่อนและ

เกรง็เป็นจงัหวะสลบักนัท�าให้เลอืดสามารถน�าออกชเิจนไป

เลีย้งกล้ามเนือ้เหล่านัน้ให้เพยีงพอ	มกีารเพิม่ปรมิาณเลอืด

ที่ ออกจากหัวใจ	 อัตราการเต ้นของหัว ใจเพิ่ ม ข้ึน	

(Greenberg	et	al,	1998	:	114)	ส่งผลให้ความสามารถ

ในการใช้ออกชิเจนสูงสุดของร่างกายเพิ่มขึ้น	 ท�าให้ปอด	

หัวใจ	 และหลอดเลือดได้ท�างานเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อผลิต

ออกซิเจนไปเล้ียงกล้ามเน้ือที่ใช้ในการออกก�าลังกายให้

เพียงพอ	นอกจากนี้การเดินก้าวขึ้น-ลงบนม้า	ซึ่งมีลักษณะ

เป็นแท่งปูนสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความสูง	30	ซม.	กว้าง	30	ซม.	

เป็นระยะเวลานาน	ๆ 	ตดิต่อกนัจะช่วยท�าให้กล้ามเนือ้มกีาร

ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้น	มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและการเดิน

จะท�าให้กระดูกได้รับแรงกดส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้า

ภายในกระดกูและ	กระแสไฟฟ้านีจ้ะกระตุ้นขบวนการทีน่�า

แคลเซยีมไปจบักระดกู	ท�าให้มวลกระดกูเพิม่ขึน้	(Schuitz,	

1995	 :	 60-65)	 และยังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ

บริเวณขาท�าให้สามารถช่วยพยุงการท�างานของข้อต่อ 

ต่าง	 ๆ	 ส่งผลให้มีการทรงตัวดีขึ้น	 สามารถเคล่ือนไหวได้
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อย่างคล่องแคล่ว	 (วิไลพร	 คลีกร	 2550	 :	 2-3	 ;	 ชนิดา	 

มัททวางกูร	และคณะ,	2556	 :	1-2)	ส่วนการเดินหินเดิน

กะลานั้นจะท�าให้ระบบไหลเวียนเลือดบริเวณฝ่าเท้าดีขึ้น	

ช่วยเพิ่มความแข็งแรง	ความทนทานของกล้ามเนื้อ	และมี

ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น

	 	 ด้วยเหตนุี	้จากผลการประเมนิสมรรถภาพทาง

กายหลังเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายของกลุ่ม

ตัวอย่างในกลุ่มทดลอง	 พบว่า	 ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวมี

สมรรถภาพด้านความทนทานของปอดและหวัใจ	ความแขง็

แรง	 ความทนทานของกล้ามเน้ือ	 และความยืดหยุ่นของ

กล้ามเนื้อส่วนล่างอยู่ในระดับต�่าถึงปานกลาง	 เมื่อน�าไป

เปรียบเทียบทางสถิติก่อนการทดลอง	พบว่า	 สมรรถภาพ

ทางกายดังกล่าวสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ในขณะท่ีสมรรถภาพทางกายด้าน

ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อส่วนบนหลังการทดลองไม่มี

ความแตกต่างกันกับก่อนการทดลองและการศึกษาน้ี

สนบัสนนุสมมตฐิานข้อที	่1	บางส่วนทีร่ะบวุ่า	ผูส้งูอายุกลุ่ม

ทดลองทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลงักายมสีมรรถภาพ

ทางกายหลังเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายสูงกว่า

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายในทุก	ๆ	 ด้านดัง

กล่าว	สาเหตทุีพ่บว่าสมรรถภาพทางกายด้านความยดืหยุน่

ของกล้ามเนื้อส่วนบนไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าร่วม

โปรแกรมการออกก�าลงักายอาจเนือ่งจากโปรแกรมการเดนิ

แบบภูมิปัญญาไทย	 เป็นกิจกรรมการเดินออกก�าลังกายที่

มุง่เน้นการเดนิเป็นหลกัประกอบกบัท่ากายบริหารก่อนการ

ออกก�าลงักายกไ็ม่ได้เฉพาะเจาะจงกบัการสร้างเสรมิความ

ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่จึงท�าให้ความยืดหยุ่น

ของกล้ามเนื้อส่วนบนมีค่าไม่เปลี่ยนแปลง

	 	 เมือ่เปรยีบเทยีบสมรรถภาพทางกายด้านความ

ทนทานของปอดและหวัใจ	ความทนทานความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อ	 และความยืดหยุ ่นของร่างกายหลังเข้าร่วม

โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ในการส่งเสริมการ

เดินออกก�าลังกายแบบภูมิปัญญาไทย	 8	 สัปดาห์ระหว่าง

กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุมภายหลังควบคุมตัวแปร	 

อายุ	 เพศ	 สถานภาพสมรส	 และสมรรถภาพทางการก่อน

การทดลอง	 โดยการใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	

พบว่า	กลุม่ทดลองมสีมรรถภาพทางกายด้านความทนทาน

ของปอดและหวัใจ	ความแข็งแรง	ความทนทานของกล้ามเนือ้ 

ตลอดจนความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อส่วนล่างสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ในขณะที่

สมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุนของกล้ามเนื้อส่วน

บนของกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มหลังการทดลองไม่มีความ

แตกต่างกันกับก ่อนการทดลอง	 เป ็นการสนับสนุน

สมมติฐานข้อที่	2	บางส่วนที่ระบุว่าผู้สูงอายุกลุ่มทดลองที่

ได้เข้าร่วมโปรแกรมออกก�าลังกายมีสรรถภาพทางกาย	 

หลังเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายสูงกว่าผู้สูงอายุ

กลุ่มควบคุม	สาเหตุที่พบว่าสมรรถภาพทางกายด้านความ

ยดืหยุน่ของกล้ามเนือ้ส่วนบนของกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม

ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลัง

กายสุงกว่าผูสู้งอายกุลุ่มควบคมุ	สาเหตทุีพ่บว่าสมรรถภาพ

ทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือส่วนบนของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่เปล่ียนแปลงหลังจากเข้าร่วมโปรก

แกรมการออกก�าลงักายนัน้อาจเนือ่งจากโปรแกรมการเดนิ

แบบภูมิปัญญาไทยที่ได้ออกแบบใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็น

กิจกรรมการเดินออกก�าลังกายที่ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการ

สร้างเสริมความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อร่างกายส่วนบนโดย

เฉพาะบรเิวณหวัไหล่จงึท�าให้ผลการประเมนิประสทิธภิาพ

ของโปรแกรมต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือส่วนบนไม่

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 	 ผลการศกึษาครัง้นีส้อดคล้องกบัการศกึษาของ	

Shin	(1999	:	146-154)	ทีศ่กึษาผลของโปรแกรมการออก

ก�าลังกายโดยการเดินออกก�าลังกายของผู้หญิงสูงอายุใน

ประเทศเกาหลีท่ีก�าหนดระดบัความหนกัของการออกก�าลัง

กายระดับปานกลาง	 เป็นระยะเวลา	 8	 สัปดาห์	 พบว่า	 

ภายหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลงักาย	ผูส้งูอายกุลุม่

ทดลองมีสมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของปอด

และหวัใจ	และความยดืหยนุของกล้ามเนือ้ส่วนล่างเพิม่ขึน้

เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลัง
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กายและสงูกว่ากลุม่ควบคมุ	นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัการ

ศึกษาของ	อัญชลี	กลิ่นอวล	(2544	:	5-10)	ที่ศึกษาผลของ

การใช้โปรแกรมการออกก�าลังกายโดยการเดนิในระดับปาน

กลางต ่อสมรรถภาพทางกายของผู ้สูงอายุในสถาน

สงเคราะห์คนชรา	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีระยะเวลาของ

โปรแกรมการเดินรวม	8	สัปดาห์	 และพบว่าภายหลังการ

เข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลงักาย	ผูส้งูอายบกุลุม่ทดลอง

มสีมรรถภาพทางกายด้านความทนทายของปอดและหวัใจ	

และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อส่วนล่างเพิ่มขึ้นเช่นกัน	

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการศึกษามากมายที่ให้ผลการศึกษา

ในลักษณะเดียวกัน	เช่น	การศึกษาของ	ศรันยา	ดีสมบูรณ์	

(2551	 :	 1-2)	 ศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายใน

การท�ากิจวัตรประจ�าวันท่ีบ้านของผู้สูงอายุ	 ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น	2	กลุ่ม	คือ	

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	กลุ่มละ	33	คน	ท�าการ

ทดลองเป็นระยะเวลา	12	สัปดาห์	 เก็บข้อมูล	3	ครั้ง	คือ	

ก่อนเริ่มต้นการทดลอง	 การประเมินหลังสิ้นสุดโปรแกรม

ทันที	 (สัปดาห์ที่	 8)	 และการประเมินระยะติดตามผล	

(สปัดาห์ที	่12)	โปรแกรมทีใ่ช้เป็นโปรแกรมทีผู่ว้จิยัสร้างข้ึน

ประกอบด้วยคู่มือฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางกายในการท�า

กิจวัตรประจ�าวันที่บ้านขอผู้สูงอายุ	 จ�านวน	 6	 ท่า	 เช่น	 

ท่าที่	1	ขณะอาบน�้า	ท่าที่	2	ขณะล้างจน	เป็นต้น	ผลการ

วิจัย	พบว่า	หลังการทดลอง	กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความรู้

ทัศนคติ	พฤติกรรมการปฏิบัติ	และสมรรถภาพทางกายสูง

กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและในระยะ

ตดิตามผล	กลุม่ทดลองมสีมรรถภาพทางกายด้านองศาการ

เคลือ่นไหวของข้อไหล่ซ้ายในการเหยยีดขึน้ด้านหน้า	องศา

การเคลือ่นไหวของข้อศอกซ้ายและขวาสงูกว่าก่อนทดลอง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ซ่ึงการศึกษาของ	 อภิชาต	 

ไตรแสง	(2539	:	8)	ที่ศึกษาผลของการออกก�าลังกายที่มี

ความหนักแตกต่างกันต่อปัจจัยเสี่ยงในระดับปฐมภูมิของ

โรคหวัใจโคโรนารีใ่นผูส้งูอายโุดยใช้การเดนิและการเกนิก้าว

ขึน้-ลงม้าเป็นกจิกรรมการออกก�าลงักาย	เป็นระยะเวลา	24	

สัปดาห์	 พบว่า	 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมออกก�าลังกาย

กลุ่มทดลองมีความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดเพิ่ม

ขึ้นโดยประเมินจากอัตราการเต้นของหัวใจ	 นั้นหมายถึง	

สมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของปอดและหัวใจ

เพิ่มขึ้น	 ส่วนการเดินหิน	 การเดินกะลานั้นเป็นภูมิปัญญา

ท้องถ่ินมมีานานในประเทศไทย	แต่เพิง่มกีารน�ามาประยกุต์

และใช้ในการแพทย์แผนไทยได้ไม่นาน	 โดยในอดีตเคยน�า

มาใช้เป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยนวดแบบพื้นบ้านไทยของศูนย์

การแพทย์แผนไทยภาคกลาง	 แต่ยังไม่ได้น�ามาใช้เป็น

อุปกรณ์ส�าหรับออกก�าลังกายที่เป็นแบบแผน	จึงยังไม่มีผู้

ใดรายงานไว ้เกี่ยวกับผลของการเดินหิน	 เดินกะลา 

ต่อสมรรถภาพทางกาย	 อย่างไรก็ตามพบว่า	 มีการศึกษา

เกีย่วกบัการน�ากะลามาใช้ในการสร้างเสรมิสุขภาพของผู้สูง

อายุที่จังหวัดชัยนาท	 จากกรณีศึกษาของ	 คุณยายวิรุฬ	 

ชะเอมสินธุ์	(พจนา	ปิยิปกรร์ชัย,	วิสุทธิ์	ในจิตต์	และดวงใจ	

เกรกิชยัวนั,	2548	:	24)	โดยใช้เท้าเหยยีบกะลาหรอืใช้กะลา

กดลงบริเวณส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	 ซ่ึงพบว่าการใช้เท้า

เหยยีบบนกะลาเป็นการกระตุน้ให้มกีารไหลเวยีนของเลอืด

บริเวณฝ่าเท้ามากขึ้น	 ส่งผลให้ฝ่าเท่ามีความยืดหยุ่นดีขึ้น	

นอกจากนีย้งัเพิม่ความแขง็แรงและความยดืหยุน่ของกล้าม

เนื้อน่อง	 รวมทั้งป้องการและรักษาการเกิดตะคริวบริเวณ

น่องได้	 และเช่นเดียวกับ	 ชนิดา	 มัททวางกูร	 และคณะ	

(2556	:	1-2)	ได้ศึกษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกก�าลังกายของคน

ภาษีเจริญ	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการออกก�าลังกายของชุมชนเขตภาษีเจริญ	 2)	 ศึกษา

วถิชีวีติของคนภาษเีจรญิทีส่่งเสรมิกจิกรรมทางกายและการ

ออกก�าลังกาย	และ	3)	เสนอแนะข้อเสนอต่อการวิจัยเพื่อ

พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะของคนภาษีเจริญด้าน

การออกก�าลังกาย	 ประชากร	 ได้แก่ประชากรทุกวัยใน

ชมุชนเขตภาษเีจริญ	ขนาดตวัอยา่งจ�านวน	404	คน	เครือ่ง

มือที่ใช้	 ได้แก่แบบสอบถามและเค้าโครงค�าถามแบบกึ่ง

โครงสร้าง	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ	 ได้แก่	 ความถี	่ 

ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และทดสอบความ

สัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์	 รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหา	 
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ผลการวจิยัพบว่า	วธิกีารออกก�าลงักายทีป่ฏบิตัมิากทีส่ดุ	3	

อนัดบัแรก	ได้แก่	การเดนิ	วิง่และเต้นแอโรบกิ	ร้อยละ	78.0,	

33.9	และ	24.0	ตามทล�าดบั	ขณะทีก่ารออกก�าลงักายตาม

ภูมิปัญญาไทย	 อาทิ	 พายเรือ	 ร�าไม้พลอง	 ฤๅษีดัดตน	 

พบน้อยมาก	นากจากนั้น	ผู้ที่ไม่เคยออกก�าลังกายเลย	พบ

ร้อยละ	7.9	กลุ่มตัวอย่างมีการออกก�าลังกาย	3-5	วันต่อ

สัปดาห์มากที่สุด	ร้อยละ	29.2	เท่ากับคนที่ออกก�าลังกาย

ไม่แน่นอน	ส่วนระยะเวลาการออกก�าลงักายครัง้ละ	30-60	

นาทีพบมากที่สุด	ร้อยละ	34.4	ช่วงเวลาออกก�าลังกายพบ

ช่วงเย็นมากที่สุด	ร้อยละ	47.8	ความหนักเบาส่วนใหญ่อยู่

ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	58.9	สถานที่ออกก�าลังกาย	3	

อนัดันแรก	ได้แก่	บ้าน	สนามกฬีาของโรงเรยีน	และลานวัด	

ร้อยละ	73.9,	14.4	และ	10.4	ตามล�าดับ	ส่วนเหตุผลใน

การออกก�าลงักาย	3	อนัดบัแรกได้แก่ไม่ได้มปัีญหาสขุภาพ

แต่ต้องการให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงร้อยละ	 57.2	 

รองลงมา	 คือ	 มีปัญหาสุขภาพต้องการบ�าบัดหรือควบคุม

โรคประจ�าตัวที่เป็นอยู่	ร้อยละ	26.5	และความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน	 ผ่อนคลายความเครียด	 ร้อยละ	 8.7	 ส�าหรับ

กจิกรรมการเคลือ่นไหวออกแรงในวถิชีวีติทีพ่บมากทีส่ดุ	3	

อันดับแรก	 ได้แก่	 กวาดบ้าน	 ถูบ้านและชักผ้าด้วยมือ	 

ร้อยละ	77.1,	70.6	และ	49.0	ตามล�าดับ	ความหนักเบา

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	63.3	ส่วนคนที่ไม่

ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงเลยพบร้อยละ	

12.4

 ความสามารถในการดูแลตนเอง

	 	 เมื่อผู้สูงอายุกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรม

การออกก�าลงักายภายใต้ระบบการพยาบาลแบบสนบัสนนุ

และให้ความรู้ในการส่งเสริมการเดินออกก�าลังกายแบบ

ภูมิปัญญาไทย	 พบว่า	 มีความสามารถในการดูแลตนเอง 

เพิ่มขึ้น	 (ก่อนทดลอง:	 x̄ =	182.42,	SD	=	24.19,	หลัง

ทดลอง:	x̄ =	215.51,	SD	=	17.77	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	.01	เป็นการสนบัสนนุสมมตฐิานข้อที	่1	ทีร่ะบุ

ว่าผูส้งูอายกุลุม่ทดลองทีไ่ด้เข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลัง

กายภายใต้

ระบบการพยาบาลดังกล่าวจะมีความสามารถในการ 

ดูแลตนเองหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม	 และ

เมือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความสมามารถในการดแูล

ตนเองหลังเข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลา	 8	 สัปดาห์ระหว่าง

กลุ ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยควบคุมตัวแปรอายุ	 

เพศ	สถานภาพสมรสและความสามารถในการดูแลตนเอง

ก่อนการทดลอง	พบว่า	กลุ่มทดลองมีความสามารถในการ

ดูแลตนเองหลังเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายสูงกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	เป็นการ

สนับสนุนสมมติฐานข้อที่	2	ที่ระบุว่า	ผู้สูงอายุกลุ่มทดลอง

ทีไ่ด้เข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายจะมคีวามสามารถ

ในการดแูลตนเองหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าผูสู้งอายกุลุ่ม

ควบคุม	ทั้งนี้อธิบายได้ว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการพยาบาล

ระบบสนบัสนนุและให้ความรู้ตามแผนการทดลองอนัได้แก่	

1)	การสอน	โดยการถ่ายทอดวิธกีารเดนิแบบภูมปัิญญาไทย	

ประโยชน์ของการเดินออกก�าลังกายแบบภูมิปัญญาไทย	

ทักษะการประเมินระดับความหนัก-เบาในการออกก�าลัง

กาย	และฝึกทักษะการสังเกตอาการผิดปกติต่าง	ๆ	ที่อาจ

จะเกิดขึ้นในขณะออกก�าลังกาย	 2)	 การชี้แนะ	 โดยการ

อธิบาย	และตอบค�าถามในสิ่งที่สงสัยหรือปัญหา	อุปสรรค์

ในการออกก�าลังกาย	 3)	 การสนับสนุนด้วยค�าพูดที่ให ้

ก�าลังใจ	 และคอยดูแบบเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด	 และ	 

4)	การสร้างสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเดนิออกก�าลงักายด้วย

การจัดท�าสถานที่ส�าหรับออกก�าลังกายบริเวณศูนย์กลาง

ของชุมชน	 มีการออกก�าลังกายเป็นกลุ่มตลอดจนการเฝ้า

ระวังอุบัติเหตุที่อาจะเกิดขึ้น	 ซึ่งวิธีการช่วยเหลือในระบบ

การพยาบาลดังกล่าว	 มีส่วนช่วยให้กลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม

ทดลองมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลักการเดนิออกก�าลัง

กายแบบภูมิปัญญาไทย	มีก�าลังใจในการปฏิบัติ	 เกิดความ

ตระหนกัถงึความส�าคญัในการดแูลตนเอง	และน�าไปปฏิบัติ

เพือ่ให้ร่างกายแขง็แรงโดยการออกก�าลงักายตามขัน้ตอนที่

ก�าหนดอย่างต่อเนื่องตลอดโปรแกรม	 จึงท�าให้ความ

สามารถในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น
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 การรับรู้ภาวะสุขภาพ

	 	 เมื่อผู้สูงอายุกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรม

การออกก�าลงักายภายใต้ระบบการพยาบาลแบบสนบัสนนุ

และให้ความรู้	พบว่า	มีการประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพ

เพิ่มขึ้น	(ก่อนการทดลอง:	x̄=91.57,	SD=15.88	หลังการ

ทดลอง:	x̄=102.62,	SD=10.25)	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ.01	เป็นการสนับสนุนสมมติฐานข้อที่	1	ที่ระบุว่าผู้

สูงอายุกลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวจะมีการ

รบัรูภ้าวะสขุภาพหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมสงูกว่าก่อนเข้า

ร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายและเมื่อเปรียบเทียบค่า

เฉลี่ยคะแนนการรับรู้ภาวะสุขภาพหลังเข้าร่วมเป็นเวลา	8	

สัปดาห์	 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลัง

ควบคุมตัวแปรอายุ	 เพศ	 สถานภาพสมรส	 และการรับรู้

ภาวะสุขภาพก่อนการทดลอง	พบว่า	กลุ่มทดลองมีการรับ

รู้ภาวะสุขภาพหลังเข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายสูง

กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

เป็นการสนบัสนนุสมมตฐิานข้อที	่2	ทีร่ะบวุ่า	ผูส้งูอายกุลุม่

ทดลองท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายมีการรับรู้

ภาวะสุขภาพหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าผู้สูงอายุกลุ่ม

ควบคุม	 ทั้งนี้เป็นผลจากการท่ีกลุ ่มทดลองได้รับการ

พยาบาลระบบสนบัสนนุและให้ความรูต้ามแผนการทดลอง

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว	 โดยเฉพาะวิธีการช่วยเหลือในระบบ

การพยาบาลดังกล่าวท่ีได้จัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้สูงอายุได้เข้า

ร่วมกจิกรรมกลุม่	จงึเป็นการเปิดโอกาสให้ผูส้งูอายไุด้มกีาร

พบปะสงัสรรค์	แลกเปลีย่นความคดิเหน็	และประสบการณ์

ต่าง	ๆ 	อกีทัง้ยงัท�าให้ได้รับค�าแนะน�าในการปฏบิตัตินเบือ้ง

ต้นจากพยาบาลผู้ดูแล	จึงท�าให้มีสุขภาพแข็งแรง	ส่งผลให้

ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า	 มีสุขภาพจิตดี	 เกิดความพึงพอใจใน

ชีวิต	จึงรับรู้และประเมินภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดี

 ระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้

	 	 ระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ 

ความรู	้เป็นระบบการพยาบาลตามแนวทฤษฎกีารพยาบาล

ของ	Orem	(2001	 :	115-121)	ที่น�ามาใช้ในการส่งเสริม

การออกก�าลังกายด้วยการเดินแบบภูมิปัญญาไทยเพ่ือ

พัฒนาสมรรถภาพทางกายความสามารถในการดูแตนเอง	

และการรับรู้ภาวะสุขภาพ	 ประกอบด้วย	 การสอน	 การ

ช้ีแนะ	 การสนับสนุน	 และการสร้างส่ิงแวดล้อม	 ดังมีราย

ละเอียดต่อไปนี้

 1. การสอน

	 	 การให้ข้อมูลเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ

แนวทางการเดินแบบภูมิปัญญาไทย	 อธิบายถึงประโยชน์

ของการเดนิแบบภมูปัิญญาไทยฝึกทักษะการประเมนิระดบั

ความหนัก - เบาในการออกก� า ลั งกายด ้ วยตนเอง	 

ตลอดจนการสงัเกตอาการผิดปกตต่ิาง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ขณะออก

ก�าลังกาย	ท�าให้กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการเดินแบบ

ภูมิปัญญาไทย	 ตระหนักและเห็นความส�าคัญของการ 

ออกก�าลังกาย	 และเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์จากการออก

ก� าลั งกาย	 จึ ง เกิดแรงจู ง ใจในการออกก� าลั งกาย 

อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา	 8	 สัปดาห์	 สอดคล้องกับ

แนวคดิของ	Orem	(2001	:	115-121)	ทีก่ล่าวว่า	การสอน

เป็นการให้ข้อมูลที่ช่วยเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ	 และ 

ช่วยให้เข้าใจเหตุผลของการกระท�าพัฒนาทักษะหรือ 

ความสามารถในการดแูลตนเอง	ช่วยส่งเสรมิพฤตกิรรมการ

ดูแลตนเองให้ดีขึ้นนอกจากนั้นการสอนโดยผู้วิจัยสาธิตวิธี

การเดินแบบภูมิปัญญาไทย	ณ	 สถานที่ออกก�าลังกายจริง

และให ้กลุ ่มทดลองได ้ฝ ึกเดิน	 ท�าให ้กลุ ่มทดลองมี

ประสบการณ์และมีทักษะในการเดินแบบภูมิปัญญาไทย

และเป็นไปตามหลักการสอนตามทฤษฎีการพยาบาล 

ของ	 Orem	 (2001	 :	 115-121)	 ที่ว่าการเรียนรู ้จะมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากการมีส่วนร่วมและการฝึกปฏิบัต	ิ

(สมจิต	หนุเจริญกุล,	2544	:	52)	ซึ่งสังเกตได้จากผู้สูงอายุ

ในกลุ่มทดลองทีพ่บว่า	ทกุคนสามารถเดนิออกก�าลังกายได้

อย่างถูกต้องโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ

 2. ชี้แนะ

	 	 การแนะน�าและตอบค�าถามในสิ่งที่สงสัย	หรือ

ส่ิงที่เป็นปัญหา	 อุปสรรคต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับการเดินแบบ

ภมูปัิญญาไทย	ตลอดโปรแกรมการออกก�าลงักายท�าให้กลุม่

ทดลองได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องจนเกิดความเข้าใจและการท�า
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กิจกรรมการออกก�าลังกายได้	 ซ่ึงในงานวิจัยน้ีพบว่า	 ส่วน

ใหญ่กลุม่ทดลองจะมข้ีอสงสยัในขัน้ตอนการออกก�าลังกาย	

การประเมนิระดบัความหนกั-เบาในการออกก�าลงักายด้วย

ตนเองในขณะออกก�าลังกาย	 เมื่อผู้วิจัยได้อธิบายและให้

ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมกับให้กลุ่มทดลองอ่านทบทวนแผ่น

ป้ายทีแ่สดงขัน้ตอนในการออกก�าลงักายควบคูก่บัการสาธติ

การออกก�าลังกายทั้ง	3ขั้นตอน	พร้อมกับเปิดโอกาสให้ชัก

ถามเพิ่มเติมตลอดโปรแกรมการออกก�าลังกาย	ท�าให้กลุ่ม

ทดลองเข้าใจ	เกดิทกัษะในการน�าความรูม้าปฏบิตัเิพือ่การ

ดูแลตนเองโดยการเดินออกก�าลังกายแบบภูมิปัญญาไทย

ได้อย่างถูกต้อง

 3. การสนับสนุน

	 	 การพูดคุยที่ให้ก�าลังใจกล่าวชมเชยเมื่อกลุ่ม

ทดลองปฏิบัติได้อย่างถูกต้องคอยดูและเอาใจใส่อย่างใกล้

ชดิตลอดโปรแกรมการออกก�าลงักาย	รวมทัง้สนบัสนนุด้าน

ข้อมูลโดยหาเครื่องมือการเดินออกก�าลังกายที่มีคุณภาพ

ประกอบและเนือ้หาประกอบการสอน	ทีเ่ข้าใจง่าย	สามารถ

ใช้ดูประกอบเพื่อทบทวนท่ากายบริหารหรือการเดินออก

ก�าลังกายที่บ้านได้	 ท�าให้กลุ่มทดลองมีก�าลังใจ	มีความมุ่ง

มัน่ในการออกก�าลงักาย	เกดิความต่อเนือ่งในการออกก�าลงั

กาย	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Orem	(2001	:	115-121)	

ที่กล่าวว่า	 การสนับสนุนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้สึก

ถึงคุณค่าและความสามารถที่จะกระท�ากิจกรรมใด	 ๆ	 

ได้ส�าเร็จ	 และยังเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้	 และความ

พยายามที่จะท�ากิจกรรมนั้นอย่างต่อเนื่อง

 4. การสร้างสิ่งแวดล้อม

	 	 ทีเ่อือ้ต่อการออกก�าลังกายโดยน�าการเดนิแบบ

ภมูปัิญญาไทย	ซึง่เป็นการเดนิออกก�าลงักายทีผู่ส้งูอายไุทย

ส่วนใหญ่คุน้เคย	การจดัท�าสถานทีส่�าหรบัออกก�าลงักายใน

บรเิวณศนูย์กลางของชมุชนเพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง

มาออกก�าลังกายการจัดแผ่นป้ายภาพประกอบแสดงข้ัน

ตอนในการออกก�าลังกายท่ีช่วยให้กลุ่มทดลองเรียนรู้ขั้น

ตอนต่าง	ๆ 	ในการออกก�าลงักายได้เรว็ขึน้	การสร้างอปุกรณ์

ส�าหรับให้ผู้สูงอายุจับขณะเดินออกก�าลังกายเพื่อป้องกัน

การหกล้ม	การจัดให้มีการออกก�าลังกายเป็นกลุ่มและการ

เปิดโอกาสให้กลุ่มทดลองชักถามพูดคุย	 เล่าเรื่องราว	แลก

เปล่ียนประสบการณ์หรือความคิดเห็นกันในขณะเดินออก

ก�าลังกายท�าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในกลุ่มและ

กับผู้วิจัย	 และคณะ	 ซึ่งตามแนวคิดของ	Orem	 (2001	 :	

115-121)	 เชื่อว่าการจัดส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมและการมี

สมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างพยาบาลกับผูรั้บบรกิารนัน้	จะช่วย

ส่งเสริมและเอื้ออ�านวยให้ผู ้รับบริการ	 (กลุ่มตัวอย่าง)	 

เกิดการเรียนรู้ได้ดีและก่อนให้เกิดความร่วมมือต่อกัน	 ซึ่ง

จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการออกก�าลังกายท�าให้กลุ่ม

ทดลองมีแรงจูงใจที่จะออกก�าลังกายท�าให้รู้สึกมีความสุข

หรือสนุกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกก�าลังกายจากการ

สังเกตพบว่า	 ผู้สูงอายุมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม

กจิกรรมการออกก�าลงักาย	โดยผูว้จิยัและคณะไม่ต้องคอย

กระตุน้หรอืตดิตามให้มาออกก�าลงักาย	แม้ว่าช่วงระยะเวลา

ในการทดลองครัง้นีจ้ะอยูใ่นช่วงฤดฝูนและมฝีนตกเกอืบทกุ

วัน	 ก็ยังมีผู ้สูงอายุมารอเพื่อออกก�าลังกายก่อนเวลา

ประมาณ	30	นาทีเป็นประจ�า	และมีจ�านวนผู้สูงอายุที่ถูก

คัดออกจากกลุ่มทดลองน้อยมากคือ	5	ราย	ทั้งนี้สาเหตุมา

จากการเจ็บป่วย	 ท�าให้การเข้าร่วมกิจกรรมการออกก�าลัง

กายตามโปรแกรมครั้งนี้ไม่ต่อเนื่อง

	 จากการสอบถามผูส้งูอายกุลุม่ทดลองทัง้	35	พบว่า	

กิจกรรมการออกก�าลงักายตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยและคณะ

ก�าหนดให้เป็นกิจกรรมที่ผู ้ สูงอายุคุ ้นเคย	 ไม่ยุ ่งยาก	 

ง่ายต่อการออกก�าลงักาย	อกีทัง้มพียาบาลมาคอยดแูลอย่าง

ใกล้ชดิ	ให้ความรู	้ชีแ้นะ	และเป็นก�าลงัใจ	ท�าให้กลุม่ทดลอง

มคีวามสขุที่ได้มาออกก�าลงักายร่วมกนั	และการออกก�าลงั

กายเป็นกลุ่มยังท�าให้พวกเขาได้มีโอกาสพบปะกับคนใน

กลุ่มเดียวกันที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้พบปะกันมากนัก	 และมี

ความรู้สึกว่าหลังจากได้ออกก�าลังกายด้วยการเดินแบบ

ภูมิปัญญาไทยเป็นระยะเวลา	 8	 สัปดาห์แล้ว	 พวกเขามี

สุขภาพแข็งแรงขึ้นสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ระยะทาง

ไกลมากกว ่าเดิม	 ท�างานในชีวิตประจ�าวันได ้อย ่าง

กระฉับกระเฉงและมีความคล่องแคล่วมากข้ึน	 ไม่เหนื่อย
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ง่ายหายเหนือ่ยเร็ว	แสดงให้เหน็ว่า	ระบบการพยาบาลแบบ
สนบัสนนุและให้ความรูโ้ดยการผสมผสานวธิกีารสอน	การ
ชีแ้นะ	การสนบัสนนุ	และการสร้างสิง่แวดล้อมทีน่�ามาใช้ใน
การส่งเสริมการเดินแบบภูมิปัญญาไทย	ท�าให้กลุ่มทดลอง
มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกก�าลังกาย	
ตระหนักและเห็นความส�าคัญของการออกก�าลังกายน�าไป
ปฏิบัติการดูแลตนเองโดยการออกก�าลังกายอย่างต่อเน่ือง
ตลอดระยะเวลา	 8	 สัปดาห์	 ส่งผลให้สมรรถภาพทางกาย
เพิม่ขึน้	และน�าความรูท้ีร่บัไปดแูลตนเองไม่เฉพาะด้านการ
ออกก�าลังกายเท่านั้นยังรวมไปถึงการรับประทานอาหาร	
การพกัผ่อน	การปฏบิตัตินเพือ่ให้มสีขุภาพทีแ่ขง็แรง	ท�าให้
กลุม่ทดลองมคีวามสามารถในกาดแูลตนเองเพิม่ขึน้	และมี
ความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองจึงส่งผล
ให้กลุ่มทดลองมีการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองดีขึ้น
	 ผลการวิจัยคร้ังนี้ชี้ให้เห็นถึง	 ประโยชน์ของระบบ
การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู ้ในการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชน	 ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต	 (โขมพักตร์	มณีวัต,	2541	 :	
1-3	;	Jaarsma	et	al,	1997	:	79-85	;	Nies	et	al,	1998	
:	263-272	:	Yong	et	al,	2001	:	219	;	Nies	et	al,	2003	
:	 146-152)	 ในเรื่องผลดีของการสอน	 การช้ีแนะ	 การ
สนับสนุน	 และการสร้างสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาความ
สามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยรายบุคคลในโรงพา
บาล	 ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้จึงช่วยในการขยายขอบเขต
การน�าทฤษฎีการพยาบาลของ	Orem	(2001	:	115-121)	
มาใช้โดยยนืยนัให้เหน็ว่า	ระบบการพยาบาลแบบสนบัสนุน
และให้ความรู้สามารถน�ามาใช้ในการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการส่ง
เสริมสขุภาพผูส้งูอายทุัง้ใสถานบริการและในชมุชน	ควรให้
ความส�าคญัในการน�าระบบการพยาบาลแบบสนบัสนนุและ
ให้ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการออกก�าลังกาย
แก่ประชากรกลุ่มนี้ให้มากยิ่งขึ้น

	 2.	 ควรมีการสนับสนุนและเผยแพร่การออกก�าลัง
กายด้วยการเดนิแบบภมูปัิญญาไทยดังเช่นงานวจิยันีใ้ห้แก่
ผูส้งูอายใุนชมุชนให้มากขึน้	โดยจดัตัง้ชมรมหรอืกลุม่อออก
ก�าลงักายในชมุชน	เพือ่เป็นการสนบัสนนุและน�าภมูปัิญญา
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ
	 3.	ควรเพิม่ระยะเวลาในการศึกษา	เพือ่ทีจ่ะสามารถ
ประเมินผลของการเดินออกก�าลังกายต่อสมรรถภาพทาง
กายของผู้สูงอายุได้ครบคลุมมากยิ่งขึ้น	 (สัดส่วนร่างกาย	
ความทนทานของปอดและหัวใจ	 ความแข็งแรงและความ
ทนทานของกล้ามเนื้อ	 ความยืดหยุ ่นของกล้ามเนื้อ)	 
โดยเฉพาะด้านสัดส่วนของร่างกายซึ่งไม่ได้ใช้ในการวิจัย
ครัง้นี	้จ�าเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อย	24	สปัดาห์	จงึจะส่งผล
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้	(Ready	et	al,	1996	:	109)
	 4.	 ควรเพิ่มท่ากายบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อส่วน
บนโดยตรง	เช่น	การร�าไม้พลองป้าบญุม	ีหรอือาจผสมผสาน
การใช้เครือ่งมอืในการออกก�าลงักายทีม่ผีลในการเพิม่ความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อส่วนบนโดยตรง
	 5.	 ควรเพิ่มการวิจัยที่ศึกษาประสิทธิภาพของ
โปรแกรม	โดยมีการประเมินผลของโปรแกรมเป็นระยะ	ๆ	
เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพของโปรแกรมท่ามผีลสงูสดุในการ
เพิ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ
	 6.	 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสม
และเฉพาะเจาะจงในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ	 แก	่
กลุ่มที่มีอาการชา	 ปวดกล้ามเนื้อ	 ปวดข้อ	 และกลุ่มที่
ต้องการควบคุมน�้าหนักในโรคความดันโลหิตสูง	 โรคเบา
หวาน	 เป็นต้น	พร้อมทั้งทดสอบผลของโปรแกรมที่พัฒนา
ขึน้	โดยอาจใช้ตวัชีว้ดัเช่นเดยีวกบังานวจิยันี	้หรอือาจวัดผล
ต่อการควบคุมโรคต่าง	ๆ	ดังกล่าวร่วมด้วย

กิตติกรรมประกาศ
	 ขอขอบพระคุณ	คณะผู้เข้าร่วมในการทดลอง	ได้ให้
ข้อมูลและการมีส่วนร่วมในรายงานการวิจัยครั้งน้ี	 เพื่อน�า

ไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนให้เหมาะสม	และ

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงท�าให้งานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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THE DEVELOPMENT OF  COMMUNICATIVE ENGLISH SPEAKING ABILITY

USING ROLE PLAY ACTIVITIES FOR

SAKON NAKHON RAJABHAT FIRST YEAR STUDENTS

Thidawan		Wichanee1

Abstract   

	 The	 aims	 of	 thisresearch	 are	 :	 1)	 to	 study	 and	 comparepretest	 and	 posttest	 ofstudents’	

communicative	English	speakingability	of	first	yearstudentsusingRole	Play	activities.	2)	to	studystudents’	

attitude	towardsteaching	communicative	English	speakingabilityusingRole	Play	activities.

	 The	sample	group	for	thisresearchconsisted	of	40	student	satSakonNakhon	RajabhatUniversity	

whoenrolled	 English	 for	 communication	 course	 in	 the	 first	 semester	 of	 academicyear	 2017.	

Theywereselectedusing	 cluster	 randomsampling.	 The	 design	 of	 the	 researchwas	 one	 group	

pretestposttest	design.	

	 The	instruments	are	tenlearningactivities	to	improvecommunicative	English	speakingabilityusingRole	

Play	activities,	interview	questionnaire	whichconsists	of	15	items	and	the	attitude	questionnaire.

	 The	 experimentlasted10	weeks,	 3	 hours	 a	week	 or	 30	 hours	 in	 total.	 Statisticsused	 in	 the	

researchweremean,	percentage,	standard	deviation	and		t-	test	for	DependentSamples.	

The	findings	of	thisresearchwere	as	follows	:

	 	 1.	 The	 students’	 communicative	English	 speakingabilitypretest	 and	posttestmean	 scores	

were	52.48%	and	73.80%	respectively.	The	posttest	scores	werefoundsignificantlyhigherthanthat	of	

the pretest.

	 	 2.	The	students’	attitude	towardsteaching	communicative	English	speakingabilityusing	the	

Role	Play	activitieswasat	a	good	level.

 KEYWORDS:	Role	Play	activities,	Communicative	English	Speaking	Ability,	Students’attitude.
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INTRODUCTION

	 Nowadays,	It	is	widely	accepted	that	English	

is	 truly	 important	 for	 social,	 education	 and	

potential	improvement.	Since	the	government	has	

encouraged	to	drive	English	 instruction	for	Thai	

population	to	be	able	to	work	limitlessly.	Hence,	

Thai	people	 should	be	qualified	 in	many	ways	

English	in	particular.	This	is	to	serve	the	personality	

of	 Thai	 people	 to	 be	 ready	 for	 21st	 century	

including	the	good	attitude	towards	using	English	

as	a	tool	to	communicate	(SupakornPoocharean,	

2017)

	 Besides,	English	plays	a		role	 in	Thailand	

particularly	 communication,	 using	 the	 internet,	

communication	through	movies,	music	and	others.	

Englishis	a	world	language.	Learning	is	an	essential	

tool	to	access	the	communication	to	communicate,	

study,	work	and	exchange	cultures.	The	officeof	

the	Higher	Education	Commission	has	realizedthe	

importance	of	English	which	 is	going	 to	change	

economics,	 social,	 culture	 and	 education	 in	

particular.	 Therefore,	 the	 office	 of	 the	 Higher	

Education	has	producedthestrategics	plans	to	use	

in	Higher	education	to	develop	the	students	to	

meet	with	success	and	to	drive	Thai	Education	to	

be	more	effective.	SakonNakhonRajabhatUniversity	

realizes	 the	 change	 of	 social,	 economics	 and	

education	towards	the	development	of	education	

to	 provide	 students	with	 the	 best	 ability.	 The	

curriculum	contributes	to	learners’	development	

by	 giving	 learners	 better	 understanding	 of	

themselves	and	others.	The	learners	are	able	to	

learn	and	understand	differences	in	languages	and	

cultures.	They	will	be	able	to	use	foreign	language	

in	 communication	 easier	 and	wider	 access	 to	

bodies	 of	 knowledge	 and	 will	 have	 vision	 in	

leading	their	lives.

	 Speaking	 is	 the	 single	most	 important	

fundamental	 skill	 that	 students	 should	 have	

acquired.	It	is	very	useful	for	students’	lives.	It	is	

also	a	way	for	students	to	reach	out	their	goals	

(SumitraAungwattanakul,	2000)	

	 Ineducation,	 English	 plays	 as	 a	 key	 to	

success	new	knowledge	broadly.	 In	accordance	

with	Ur	(1998)	stated	that	speaking	is	a	basic	skill	

to	 acquire	 other	 language.	 Also,	 Hedge	 (2009)	

mentioned	 that	 using	 communicative	 Englishis	

important	and	need	to	be	created	to	gain	effective	

speaking	ability.

		 Speaking	skills	are	important	for	students	

but	English	Instruction	has	not	succeed	because	

of	the	lack	of	comprehension	and		inspiration	to	

speak	English.	Students	have	not	enough	chance	

to	use	English	in	daily	life.	As	Shumin	(1997)	stated	

that	 speaking	 English	 is	 difficult	 for	 students.	

Students	lack	of	influency	of	using	the	language.	

The	cause	might	be	thatthey	seldom	use	English	

in	their	real	lives	even	the	common	situations	and	

they	are	not	surrounded	with	the	atmosphere	that	

pushes	them	and	helps	them	to	get	familiar	with	

English.	Therefore,SakonNakhonRajabhatUniversity	

stated	that	most	of	the	students’	achievementswho	

enrolled	in	the	English	for	Communication	course	

gain	the	mean	score	for	50	percent.	It	indicated	

that	 students’	 speaking	 ablility	 is	 at	 low	 level.	

According	to	the	study	of	the	documents	which	

related	 to	 students’	 communicative	 English,	 it	

showed	that	effective	speaking	depends	on	the	
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students’	attitude	and	inspiration.	The	researcher	

found	that	Role	Play	activities	are	quite	useful	for	

students	to	improve	their	speaking	skills.	Role	Play	

activities	enhance	students	to	be	able	to	speak	

English	for	Communication	effectively.	Role	Play	

activities	are	able	to	develop	greater	knowledge,	

they	 should	 be	 used	 to	 improve	 students’	

behavior.	 Since	 these	 activities	 consist	 of	 5	

effective	steps	which	push	the	students	to	meet	

with	the	improvement	of	communicative	English	

speaking	ability.	Moreover,	using	the	conversation	

to	 practice	 their	 ability	 makes	 the	 students	

abandon	their	fear	of	speaking	English.	Role	Play	

activities	support	students	to	work	in	pairs,	they	

learn	 how	 to	 solve	 problems	 and	discuss	with	

each	 other.	 These	 activities	 are	 suitable	 with	

students	at	various	levels.	They	play	the	roles	in	

different	situations	and	extend	their	ideas	to	apply	

all	 the	 vocabulary	 and	 conversation	 they	

remember.	The	classroom	is	the	place	to	prepare	

students	skills	to	be	ready	for	speaking	English	in	

their	lives.

OBJECTIVES

	 The	objectives	of	the	research	were	:

	 	 1.	 To	 study	 and	 compare	 students’	

speaking	 ability	 before	 and	 after	 learning	

communicative	English	using	Role	Play	activities.

	 	 2.	To	study	students’	attitude	towards	

learning	communicative	English	using	Role	play	

activities.

MATERIALS AND METHODS

	 Materials

	 The	materials	used	 in	this	 research	were	

10	lesson	plans,	interview	questionnaire	and	the	

attitude	questionnaire.

	 	 1.	 Lesson	 plans	 of	 	 communicative	

English	speakingusing	Role	Play	activities	consisted	

of10plans,	30	hours	in	total.	The	value	of	the	Index	

of	Item	Objective	Congruence	(IOC)	was	between	

0.67-1.00.	

							 	 2.	 An	 English	 interview	 questionnaire	

was	an	interview	questionnaire	with	15	items.	The	

value	of	the	Index	of	Item	Objective	Congruence	

(IOC)	was	between	0.67-1.00	 and	 the	 reliability	

was	 at	 0.94.	 The	 five	 –	 point	 assessment	 for	

students’	communicative	English	speaking	ability	

based	 on	 Underhill	 (2000)	 consisting	 of	 five	

domains	which	were	accent,	grammar,	vocabulary,	

fluency	and	comprehension.	

	 	 3.	 A	 students’	 attitude	 questionnaire	

towards	 communicative	 English	 speakingusing	

Role	 Play	 activities	 consisted	 of	 20	 items.	 The	

value	of	the	Index	of	Item	Objective	Congruence	

(IOC)	was	between	0.67-1.00.

	 Methods

	 	 Data	collection

	 	 The	researcher	conducted	the	research	

on	 the	purpose	of	using	Role	Play	 activities	 to	

improve	 students’	 communicative	 English	

speakingability.

	 	 To	 perform	 data	 collection,	 the	

researcher	collected	data	in	the	first	semester	of	

the	academic	year	2017	as	follows;
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	 	 1.	Preparatory	stage

	 	 	 1.1	 The	 researcherselected	 the	

samplewhowere	40	 studentsenrolled	 in	 English	

fo r 	 Communicat ion	 course	 by	 c lus te r	

randomsampling.

	 	 	 1.2	The	 researcherscheduled	 the	

time	table	and	time	duration	whichwasconductedin	

thefirst	semester	of	academicyear	2017	within	10	

weeks,	3	hoursaweek	and	30	hours	in	total.

	 	 	 1.3	 The	 researcherorganized	 the	

orientation	to	identify	the	purpose	to	students	as	

well	as	the	agreement	and	evaluation.

	 	 2.	The	data	collection	stage

	 	 	 2.1	 The	 student	 swereinter	

viewedusing	 the	 interview	questionnaire	 as	 the	

pretest.

	 	 	 2.2	The	researcherconducted	the	

teaching	 program	 using	 10	 lesson	 plans.	 The	

duration	was	10	weeks,	3	hoursaweek,	30	hours	

in	total.

	 	 	 2 .3	 The	 student	 swereinter	

v iewedusing	 the	 exactlysame	 interv iew	

questionnaire	as	the	posttest.

	 	 	 2.4	The	researcherdistributed	the	

students’	attitude	towardteaching	communicative	

English	speakingabilityusingRole	Play	activities.

	 	 	 2.5	 The	 researcheranalyzed	 data	

frompretest	 and	 posttest	 and	 the	 attitude	

ques t i onna i r e 	 towa rds towa rd teach ing	

communicative	 English	 speakingabilityusingRole	

Play	activities.

	 Data	Analysis

	 	 The	 data	 analysis	 obtained	 from	

speaking	 English	 for	 communication	 pretest,	

posttest	scores	,	the	interview	questionnaire	and	

students’	 attitude	 questionnaire	 were	 statistic	

analyzed	as	follow;

	 	 1.	The	researcher	analyzed	data	to	study	

the	communicative	English	speaking	ability	using	

mean	 (x̄),	 percentage	 and	 standard	 deviation	

(S.D.).

	 	 2.	 The	 researcher	 analyzed	 data	 to	

compare	communicative	English	speaking	ability	

before	and	after	 learningcommunicative	English	

speaking	 ability	 using	 Role	 Play	 activities	 using	

t-test	for	dependent	samples.	

	 	 3.	 The	 researcher	 analyzed	 data	 to	

investigate	 students’	 attitude	 toward	 teaching	

communicative	English	speaking	ability	using	Role	

Play	 activities	 using	 mean	 (X)	 and	 standard	

deviation	(S.D.).

RESULTS 

	 A	 study	 and	 comparison	 of	 pretest	 and	

posttest	 scores	 on	 communicative	 English	

speakingabilityand	 an	 investigation	of	 students’	

attitude	towards	teachingcommunicative	English	

speakingusing	 Role	 Play	 activities	 can	 be	

summarized	as	follows;

	 	 1.	 The	 students’	 pretest	 score	 on	

speaking	English	 for	Communication	ability	was	

78.73	or	52.48	percent	and	that	posttest	was	110.7	

or	73.80	percent	respectively.
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Table	 1	 A	 comparison	 of	 speaking	 English	 for	
Communication	 ability	 score	 before	 and	 after	
using	Role	Play	activities

	 Table	 1	 It	 is	 found	 that	 	 the	 students’	
posttest	mean	score	was	110.7	or	73.80%		and	
the	 pretest	 one	 was	 78.73	 or	 52.48	%	 .	 The	
posttest	score	was	higher	than	the	pretest	one.	
The	 students	 had	 higher	 learning	 achievement	
scores	after	studying	English	for	Communication	
using	Role	Play	activities	This	indicated	that	the	
students’	 speaking	 English	 for	 Communication	
abilitywas	found	to	be	significantly	different	at	.01	
level.
	 2.	The	students’	attitude	towards	teaching	
communicative	English	speaking	using	Role	Play	
activities	was	at	a	good	level.	

Table	 2Students’	 attitude	 towards	 teaching	
communicative	English	speaking	using	Role	Play	
activities.

	 Table	2	Itindicates	that	students’	attitude	
towards	teaching	communicative	English	speaking	
using	Role	Play	activities	was	4.22	and	the	standard	
deviation	was	0.18.		 It	was	found	that	students	
had	good	attitude	toward	teaching	communicative	
English	speaking	using	Role	Play	activities.

CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
	 This	study	was	an	experimental	 research	
with	a	one-group	pretest	posttest.	The	purposes	
of	 the	 study	 were	 to	 compare	 students’	
communicative	English	speaking	ability	before	and	
after	learning	communicative	English	using	Role	
Play	 activities	 and	 to	 study	 students’	 attitude	
towards	learning	communicative	English	using	Role	
play	 activities.	 The	 research	 findings	 can	 be	
discussed	as	follows;
	 	 1.	From	the	study	and	comparison	of	
the	 communicative	 English	 speakingabilityof	
undergraduatestudentsbefore	and	afterusingRole	
Play	 activites.	 The	 findingswerefoundthatthe	
students’	 pretest	 and	 posttest	 scores	 in	
communicative	English	speakingabilitywere	78.73	
or	 52.48	 percent	 and	 110.7or	 73.80	 percent	
respectively.	 The	 findingindicatedthat	 the	
students’	pretest	score	in	communicative	English	
s p e a k i n g a b i l i t y w a s a t a l ow l e v e l . 	 T h e	
reasonmightbefrom	 the	 lack	 of	 comprehension	
and	 inspirat ion.Theymight	 not	 have	 the	
syntac t i c sk i l l s 	 to 	 o rgan i ze 	 and	 speak	
Englishefficiently.
	 	 The	 studentscould	 not	 use	 English	
speaking	 in	 theirdaily	 life	 because	 of	 a	 lack	 of	
comprehension	 and	 inspiration	 push	 and	 help	
them	to	talk	in	English	in	theirdailylives.	Moreover,	
theyalsodid	 not	 know	how	 to	 communicate	 in	

speaking ability using Role Play activities using t-
test for dependent samples.  

3. The researcher analyzed data to 
investigate students’ attitude toward teaching 

communicative English speaking ability using 
Role Play activities using mean (X) and standard 

deviation (S.D.). 
 

RESULTS  

                    A study and comparison of 

pretest and posttest scores on communicative 
English speakingabilityand an investigation of 

students’ attitude towards 
teachingcommunicative English speakingusing 

Role Play activities can be summarized as 

follows; 
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The students had higher learning achievement 
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using Role Play activities This indicated that the 

students’ speaking English for Communication 
abilitywas found to be significantly different at 

.01 level. 
2. The students’ attitude towards teaching 

communicative English speaking using Role Play 

activities was at a good level.  
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English.	 Theycould	 not	 achievetheir	 speaking	
purposes.	 However,	 after	 the	 student	 slearned	
communicative	 English	 speakingusingRole	 Play	
activites,	 	 theycouldimprovetheirspeakingability.	
The	 studentsposttestscore	 in	 communicative	
English	 speaking	 abilitywassig	 nificantlyhigher	
thanthat	of	the	pretestat	.01	level	and	more	than	
70	percent	of	 studentsgained	a	higher	 score	 in	
English	 for	 Communication	 afterlearning	 by	
usingRole	Play	activities.	 It	canbestatedthatRole	
Play	activitiescouldimprovecommunicative	English	
speakingability	of	undergraduatestudents.	
														I	 n 	 add i t i on , 	 the 	 s tudent s ’	
communicat ive	 Engl ish	 speaking	 abi l i ty	
afterstudying	 Role	 Play	 activities	 wassignifi	
cantlyhigherthanthatprior	 to	 its	 use	 and	more	
than70	percent	of	studentsgained	a	higher	score	
on	the	posttestthanthat	of	the	pretest.	According	
to	the	results	of	the	study,	two	conclusions	are	
drawn	as	follows;
	 	 Firstly,	the	reasonmightbetheRole	Play	
activitiescouldenhancestudents’	 speakingability.
Theseact iv i t ies 	 encourage	 s tudents 	 to	
communicate	in	English	in	theirdailylivesbecause	
the	activitiesconsist	of		5	stepswhich	are	step	1	:	
Presentation,	Step	2	:	Preparation,	Step	3	:	Practice,	
Step	 4	 :	 Production	 and	 Step	 5	 :	 Evaluation.
Thesesteps	drive	the	students	to	worksystematically.	
As	 Ladousse	 (1987)	mentioned	 that	 Role	 Play	
activities	help	many	shy	students	by	giving	them	
a	role.	Some	reticent	students	had	a	great	chance	
to	participate	in	conversations	which	were	close	
to	their	lives	and	given	conversations	concerned	
with	 their	 direct	 experiences.	 They	 did	 the	
activities	together	freely	with	their	friends	under	
the	role	they	got	after	assignment.	In	accordance	

with,	Robinson	 (1990)	 stated	 that	 students	had	
fun	in	the	class	and	they	were	encouraged	to	have	
conversations	with	their	friends	through	the	role	
they	had	played	and	they	were	able	to	apply	the	
skill	to	use	in	their	lives.	Also,	Kheamanee	(2011)	
mentioned	that	Role	Play	activities	are	the	process	
of	 teaching	 speaking	 English	 and	 the	 way	 to	
express	 the	 feelings	 through	 the	 role	 in	 each	
situation.	This	can	be	truly	used	in	every	day	life.	
Role	Play	activities	are	a	learning	structure	which	
gives	chances	to	students	to	apply	the	speaking	
skills	they	have	practiced	through	the	role.	These	
are	excellent	tools	for	engaging	students	and	let	
them	 interact	 with	 their	 peers	 during	 their	
presentation.
	 	 Secondly,	 The5	 steps	 of	 Role	 Play	
activities	 support	 studentsto	be	able	 to	 talk	 to	
eachother	 in	 English	 by	 usingthe	 conversations	
concerningwiththeir	 background	 knowledge.	
Namely,	 the	 first	 stepwaspresentation,	 the	
teacherdeclared	the	content	and	led	the	students	
to	have	warm	up	activity	by	usingsongs,	games	
and	questions	 to	 lead	 to	 the	 lesson.	 Also,	 the	
teacher	explained	about	the	sentence	structure	
which	appears	in	the	conversation.	It	motivated	
students	to	be	ready	to	learn	and	guide	them	to	
use	their	knowledge	about	their	experiences.	In	
accordance	with	Harmer	 (2012)	 stated	 that	 the	
teacher’s	motivation	to	students	is	to	attract	them	
and	keep	their	attention	and	interest	in	a	lesson.	
Moreover	students	need	to	be	presented	the	new	
language	which	are	vocabulary	and	grammar.	They	
would	make	an	effect	to	produce	the	language.
Then	 the	 second	 stepwaspreparetion.	 The	
teacherexplained	 about	 the	 sentence	 structure	
and	 functions.	 As	 Doff	 (1988)	 mentioned	
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thatexplanation	ofthe	function	of	language	helped	

the	 students	 to	 comprehend	 the	 text.	 The	

studentsweredividedintoa	 group	 of	 2-3.	

Theywerealsogiven	 the	 differentdialouges	 and	

theybrainstromed	on	whattheyweregoing	to	play.	

I n 	 t h i s 	 s t a g e , 	 t h e y h ad a 	 c h a n c e 	 t o	

discusswiththeirpartner	to	assigneachother	a	role.	

Theycollaboratedtheirideas.	 Afterthat	 the	

thirdstepwas	practice.	The	studentspraticed	the	

d i a l o g ue s a nd 	 t r i e d 	 t o 	 a c t i v a t e 	 t h e	

languagetheylearned.	This	activityhelpedthem	to	

work	 as	 a	 team,	 practiced	 or	 studied	 the	

texttogether.	Harmer	(2001)	addedthatworking	in	

pairsrapidlyimprovedstudents’	 communicative	

English	 speakingskill	 and	 allowedthem	 to	work	

and	interactbetweenthemselves	and	the	partner.	

I n 	 a d d i t i o n 	 t h e y 	 h a v e 	 l e a r n e d 	 t o	

sharetheirresponsibilitywhichhelped	to	make	the	

classroom	 more	 lively.	 The	 fourthstepwas	

production.	In	thisstep,	the	teacherallowsstudents	

to	change	theirpartner	and	askedthem	to	practice	

the	 new	 situation	 by	 choosing	 the	 rolecards.	

Theypracticed	and	presentedtheir	production	to	

the	class.	As	Kowalska	(1991)	stated	thatpractising	

developed	student	imagination,	creativethinking.	

T h e y p l a y e dman y r o l e s t h a t a d d 	 mo r e	

languagefunction	 to	 the	 skill.	 Some	 jobs	

demandimaginative	 thinkingandflexibility.	 Also,	

Harmer	(2001)	altering	the	classroominteractionis	

important	 itstopped	 students	 fromgetting	

boredwhenworking	 on	 theirown.Lastly,	 thisstep	

made	the	teacherknew	how	manytheyimproved	

theirspeaking	ability.	After	the	presentation	of	the	

students.	Teacher	and	friendsdiscussed	and	gave	

feedback	 to	 the	 studentswho	 have	 presented.	

Huang	 (2008)	 addedthat	 the	 activities	 to	

accessstudentspresentationencouragedstudents	

to	comprehend	the	process	and	helpedthem	to	

have	 more	 interat iveworktogether	 and	

a l l owed t hem 	 t o 	 h a ve 	 t h e i r i d e a 	 f o r	

thenextpresentation.	

	 	 2.	 From	 an	 investigation	 of	 students’	

attitude	 towardsteachingcommunicative	 English	

speakingabilityusingRole	 Play	 activities,	 the	

findingindicatedthat	 the	 students’	 attitude	

towardsteach ingcommunicat ive	 Engl i sh	

speakingusingRole	 Play	 activitieswasat	 a	 good	

l e v e l . 	 T h e 	 r e a s onm i g h t b eRo l e 	 P l a y	

ac t i v i t i e sp rov ideds tudent sp leasu re 	 i n	

communicative	English	speaking.

	 	 It	 canbestatedthatRole	 Play	 activities	

are	appropriateinthis	situation.	Since,	there	are	5	

stepswhich	 drive	 studentsspeakingability	 to	

bebettersignificantly.	According	to		the	teacher	as	

a	 facilitator	 to	 talk	 	 and	 exchange	 about	

studentsexperiencesat	the	beginning	of	the	class,	

includingusingsongs,	 games	 and	 pictures	 to	

motivate	 the	 students.	 Furthermore,	when	 the	

studentsgotconfusedwithsomewords	or	phrases,	

the 	 s i tua t ion 	 made	 teacherbecame	 ‘	

walkingdictionary’(Budden,	 2004).	 This	 took	 the	

s tudents 	 out 	 of 	 the	 nervousness 	 and	

theywereencouraged	to	practice	all	the	activities.	

Moreover,	during	all	of	the	activities	in	the	class,	

studentstook	parts	and	be	able	to	sharetheirideas	

and	 opinions.	 Thesesteps	made	 students	 relax	

and	willing	 to	 learn	 the	 function	 of	 language.	

Theyhad	 interact ion	 among	 themselves	
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whiletheywere	 planning,	 discussing	 and	 solving	

the	 problem.	 In	 accordance	with	 the	 studyof	

Klanrit	(2003)	whichstatedthat	group	workbrought	

the	 posotiveatmosphere	 to	 the	 classroom	 and		

reduced	 the	 distress	 of	 studyinglanguage.	

Theylearned	 how	 to	 handle	 the	 different	

situations.From	 teacher	 observation.	 Students	

helped	each	other	when	they	worked	as	a	team.	

Also,	the	feedback	from	the	teacher	and	friends	

made	them	knew	their	mistakes	and	got	the	ideas	

to	apply	in	their	next	topic	presentation.

	 	 To	sum	up,	Role	Play	activities	are	an	

excellent	way	to	putstudents	into	action	and	give	

the	possibility	to	use	the	new	language	function	

they	have	learned.		They	had	fun	when	they	did	

all	 the	 activities	 with	 their	 friends.	 It	 helped	

students	 to	erase	 their	 fear	of	 speaking	English	

and	improve	their	social	skills	to	be	more	effective	

for	every	situation	in	their	future.
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ 

โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

A Development of Teaching Model for Mathematical  Competencies 

based on

Project based Learning

นวพล		นนทภา1,	รามนรี		นนทภา2

Navapon  Nontapa1,	Ramnaree		Nontapa2

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์1.	เพือ่ศกึษาบรบิทความต้องการการส่งเสรมิสมรรถนะทางคณติศาสตร์		ของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน	3.	เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียน

รู้แบบโครงงานเป็นฐาน	 3.1	 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดและการให้เหตุผลการสร้างข้อโต้แย้งการส่ือสาร		 

การสร้างตัวแบบ	 	 การตั้งและการแก้ปัญหา	 การแสดงเครื่องหมายแทน	 การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการด�าเนินการ		 

ใช้ตวัช่วยและเครือ่งมอืระหว่างนกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิสมรรถนะทางคณติศาสตร์	โดย

ใช้การเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน		และนกัศกึษาทีเ่รียนด้วยวธิปีกต3ิ.2	เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิและการให้

เหตุผลการสร้างข้อโต้แย้งการสื่อสาร	 การสร้างตัวแบบ	 การตั้งและการแก้ปัญหา	 การแสดงเครื่องหมายแทน	 

การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการด�าเนินการ	ใช้ตัวช่วยและเครื่องมือของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน		ที่เรียนด้วยรูป

แบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิสมรรถนะทางคณติศาสตร์	โดยใช้การเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน	และนกัศกึษาทีเ่รยีน

ด้วยวิธีปกติกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	3	และชั้นปีที่	4	สาขาวิชาคณิตศาสตร์		คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภฏัมหาสารคามในภาคเรยีนที	่	2ปีการศกึษา		2559	จ�านวน		50คน		เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจัิย	ได้แก่แบบวดัสมรรถนะ

ทางคณิตศาสตร์		โดยมีลักษณะเป็นแบบอัตนัยจ�านวน	7	ข้อ		และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง		การวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้การวเิคราะห์โปรโตคอล		(Protocal		Analysis)	การวเิคราะห์งานเขยีน		(Task	Analysis)		และการบรรยายเชงิวเิคราะห์		

(Analytic		Description)	จากแบบวดัสมรรถนะทางคณติศาสตร์	สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติทดสอบ	t-test	(Independentt-test)	และสถิติทดสอบ	t-test	(Dependentt-test)

 ผลการวิจัย พบว่า

	 	 1.	การศกึษาบรบิทความต้องการการส่งเสรมิสมรรถนะทางคณติศาสตร์		ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรจี�าแนก

ตามสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาท่ีเด่น	 	 เรียงตามความสามารถในการใช้สมรรถนะทางคณิตศาสตร์สูงไปต�่า		

คือ	 	 สมรรถนะที่	 	 7	 การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการด�าเนินการ	 (Using	 Symbolic,Language	 and	 Operation)	 

1ค.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2ค.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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สมรรถนะที่	5	การตั้งและการแก้ปัญหา	(Problem	Posing	and	Solving)	สมรรถนะที่	 	1	การคิดและการให้เหตุผล	

(Thinking	and	Reasoning)	สมรรถนะที่		6	การแสดงเครื่องหมายแทน	(Representation)	สมรรถนะที่		3	การสื่อสาร	

(Communication)	สมรรถนะที่		8	ใช้ตัวช่วยและเครื่องมือ	(Using	Aids	and	Tools)	และสมรรถนะที่		4	การสร้างตัว

แบบ	(Modeling)

	 	 2.	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

ประกอบด้วย	7	ขั้นตอน	ดังนี้ขั้นตอนที่	1	การตั้งปัญหาในโลกจริง		ขั้นตอนที่	2	ตั้งวัตถุประสงค์และลักษณะของโครง

งานขั้นตอนที่	3	การใช้สมรรถนะทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการแก้ปัญหาขั้นตอนที่	4	ผู้เรียนลงมือหาค�าตอบ	ขั้นตอนที่	

5	 ผู้สอนให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะขั้นตอนที่	 6	 แลกเปล่ียนวิธีการใช้สมรรถนะในการแก้ปัญหา	 และขั้นตอนที่	 7 

การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์

	 	 3.	 ผลประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน		พบว่า	คะแนนสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิ

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน		และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติแตกต่างกัน	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 การเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่ง

เสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 ค�าส�าคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้,	การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน,	สมรรถนะทางคณิตศาสตร์

Abstract

	 This	 research	 aims	 to:	 1.	 To	 study	 the	mathematical	 context	 to	 boost	 competencies	 of	

undergraduates	 2.	 To	development	 a	model	 curriculum	 to	promote	mathematical	 competencies	

based	 on	 project	 based	 learning	 3.	 To	 evaluate	 the	 use	 of	model-based	 learning	 to	 promote	

mathematical	competencies	based	on	project	based	learning	3.1	Comparison	between	mathematical	

competencies	of	 students	with	 learning	 teaching	model	 to	promote	mathematical	 competencies	

based	on	project	based	learning.	And	students	 in	the	normal	way	3.2	Compare	the	mathematical	

competencies	students	before	and	after	school.	Students	with	learning	teaching	model	to	promote	

mathematical	competencies	based	on	project	based	learning.	The	target	group	are	students	in	the	

grade	3	grade	4	mathematics	faculty.	In	the	two	semester	of	academic	year	2016	number	50	was	used	

in	this	study	were	to	measure	competencies	in	mathematics.	Characterized	by	a	subjective	test	of	7	

items	and	a	semi-structured	interview.	Data	were	analyzed	using	protocol	analysis	(protocal	analysis)	

analytical	 writing	 (task	 analysis)	 analytical	 and	 descriptive	 (analytic	 description)	 from	measure	

competencies	in	mathematics.	The	statistics	used	in	this	study	were	frequency,	percentage,	mean,	
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standard	deviation	statistic		t-test	(independent		t-test)	and	test		t-test	(dependent		t-test).	The	findings	

revealed	that

	 	 1.	 Context	 of	 the	 need	 to	 promote	mathematical	 competencies	 of	 undergraduates	 by		

mathematical	 competencies	 of	 students	 in	 the	 foreground.	 By	 being	 able	 to	 use	 the	 ability	 of	

mathematical	 high	 to	 low	 competencies	 7	 using	 symbolic	 language	 and	 actions	 (using	 symbolic,	

language	 and	 operation)	 competencies	 fifth	 set	 and	 solutions	 (problem	 posing	 and	 solving)	

competencies.	One	thinking	and	reasoning	(thinking	and	reasoning)	competencies	show	marked	the	

sixth.	(representation)	3	competencies	communication	(communication)	competencies	at	8	aids	and	

tools	(using	aids	and	tools)	and	four	competencies	modeling	(modeling).

	 	 2.	The	teaching	model	to	promote	learning	mathematical	competencies	based	on	project	

based	learning	comprises	seven	steps:	Step	1:	Set	the	Problem	in	the	Real	World	Step	2:	Set	objectives	

and	characteristics	of	the	project.	Step	3:	Use	mathematical	performance	to	solve	problems.	Step	4	

Do	the	students	look	for	answers.	Step	5	Instructor	Counseling	and	Feedback	Step	6	Discuss	how	to	

use	problem	solving	skills	and	Step	7	Assessing	the	Mathematical	Project.

	 	 3.	Evaluation	of	the	teaching	model	to	promote	learning	mathematical	competencies	based	

on	project	based	learning	found	that	the	mathematical	competencies	of	students	with	learning	teaching	

model	to	promote	mathematical	competencies	based	on	project	based	learning.	And	students	in	the	

normal	way	different.The	level	of	statistical	significance.	05.

	 	 Comparing	 the	 competencies	 of	 students	with	mathematics	 behind	 teaching	model	 to	

promote	learning	mathematical	competencies	based	on	project	based	learning	higher	learning	teaching	

model	to	promote	learning	mathematical	competencies	based	on	project	based	learning.	The	level	

of	statistical	significance.	05.

 Keywords:Teaching	Model,	Project	Based	Learning,	Mathematical	Competencies

บทน�า

	 ปัจจัยส�าคญัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

ผู้เรียนก็คือครู	 ทั้งน้ีเพราะครูถือเป็นหัวใจส�าคัญของการ

ปฏิรูปการเรียนรู้	 ครูจึงเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ใน

กระบวนการเรียนการสอน	 เพราะครูจะต้องมีความเข้าใจ

มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้		สามารถน�าความรู้

ความเข้าใจไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท�าให้เนื้อหา

วิชามีความหมายกับผู ้เรียน	 (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2554	:	2)		ความรู้ของครูมี

ผลต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นช้ันเรยีนและมผีลต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียน	 เราไม่สามารถที่จะสอนอะไรได้เลยถ้า

ยังไม่มีความรู้	 และจะต้องรู้ว่านักเรียนเรียนรู้ได้อย่างไร

(Sallis	and	Jones.	2002	:	9)	ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครู

จะต้องเป็นผูม้อีงค์ความรูอ้ย่างมากและกว้างขวาง	สามารถ

ถ่ายทอดความรู ้ให้กับผู ้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(Shulman.		1986	:	14)	ความรู้ของครูมีบทบาทส�าคัญใน

การตดัสินใจในการจดัการเรยีนการสอนและความรูข้องครู

ส่งผลโดยตรงต่อการเรยีนรูข้องผู้เรยีน	(Barker.	2007	:	29)	
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และ	(Fennema		and		Franke.	1992	:		147)		กล่าวว่า		

ครเูป็นบคุคลส�าคญัและมโนทศัน์ทางคณติศาสตร์ของครมูี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีนักวิชาการหลายท่านได้

ท�าการวจิยัเพือ่แสดงถงึความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ของครู

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	ผลการวิจัยพบว่า		

ความรูข้องครดู้านมโนทศัน์ทางคณติศาสตร์		และด้านการ

จดัการเรยีนรู้เป็นสาเหตโุดยตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

คณิตศาสตร์	

	 รายงานโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาต	ิ	

(Programme		for		International		Student		Assessment		

:	 	 PISA(2009))	 ที่ได้ประเมินผลนักเรียนนานาชาติที่มี

ประเทศสมาชิกโออีซีดี	 (Organisation	 for	 Economic		

Co	–	operation		and		Development		:		OECD)		และ

ประเทศนอกกลุ่มสมาชิกซึ่งเรียกว่าประเทศร่วมโครงการ		

(Partner		Countries)		จ�านวน		65		ประเทศ		เพื่อส�ารวจ

ว่านักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือนักเรียนที่มีอายุ		

15		ปี		มีศักยภาพที่จะใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาไป

ใช้ในชีวิตจริงได้ดีเพียงใดในอนาคต	 ในส่วนท่ีประเมิน

การน�าความรู้ทางคณติศาสตร์ไปใช้		พบว่า		พบว่า		นกัเรียน

ไทยได้คะแนนการประเมิน		419	คะแนน		ซึ่งมีคะแนนต�่า

กว่าค่าเฉลี่ย	OECD	นักเรียนไทยมากกว่าครึ่ง		(52.5%)รู้

เร่ืองคณิตศาสตร์ต�่ากว่าระดับพื้นฐาน	 นักเรียนที่รู ้เรื่อง

คณิตศาสตร์ที่ระดับพ้ืนฐานมีมากกว่าหน่ึงในสี่ เพียง 

เล็กน้อย	 (27.3%)	 และอีกหนึ่งในห้า	 (20.2%)	 ที่รู้เรื่อง

คณิตศาสตร ์สู งกว ่าระดับพื้นฐานและนักเรียนที่ รู ้

คณติศาสตร์ระดบัสงู		(ระดบั	5	และระดบั	6)	มเีพยีง		1.3%		

และอยู่ในอันดับท่ี	 	 50	 	 เม่ือเรียงตามสัดส่วนนักเรียนท่ีรู้

คณิตศาสตร์ที่ระดับ		5		และระดับ		6		ผลการประเมินใน	

PISA	2009	ไม่เปลีย่นแปลงมากนกันบัจาก	PISA	2006	แต่

ถ้าดูแนวโน้มตั้งแต่	 PISA	2003	 เป็นต้นมาพบว่ายังมีแนว

โน้มต�่าลง	 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและ		OECD.	2553		:		7	-	8)		และจากผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net)	

ทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาที่	 6		

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6		

ปีการศึกษา	 2555	 มีผลคะแนนเฉล่ียระดับประเทศตาม

ล�าดบัดงันี	้35.77	,26.95	และ	22.73		จะเหน็ว่าผลคะแนน

เฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 6	 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศ	ต�่ากว่าร้อยละ	50		

ซึ่ ง เป ็นผลคะแนนที่ต�่ าต ่อเนื่องกันมาหลายป ีแล ้ว	 

(สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต.ิ	2556	:	5)	จากผล

การวจิยัดงักล่าวจงึเป็นสิง่ทีส่ะท้อนสภาพปัญหาการจดัการ

เรยีนรูค้ณติศาสตร์ในประเทศไทยได้ในระดบัทีผู้่ทีเ่กีย่วข้อง

ต้องตระหนักและการที่เราต้องเข้าสู่ระบบสากลเพื่อการ

แข่งขันกับนานาอารยประเทศเราจึงต้องปฏิรูปการจัดการ

เรยีนรู้คณติศาสตร์อย่างเร่งด่วนและจรงิจงัเนือ่งจากผลการ

ประเมินในระดับนานาชาติประเทศไทยอยู่ในอันดับค่อน

ข้างต�า่เมือ่เทยีบกบัหลาย	ๆ 	ประเทศโดยเฉพาะประเทศใน

แถบเอเชยีด้วยกนัจงึควรมกีารศกึษาแนวทางเพือ่จะพฒันา

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนต่อไป

	 จากรายงานสรปุผลการประเมนิชีใ้ห้เหน็ว่านกัเรยีน

ในประเทศไทยยงัไม่มศีกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกจิใน

อนาคตประเทศไทยควรทีจ่ะพฒันาการจดัการศกึษาอย่าง

เร ่งด ่วนทั้งด ้านนักเรียนครูทรัพยากรการเรียนและ 

การจดัการในระบบโรงเรยีนซึง่ต้องค�านึงถงึความเสมอภาค

ทางการศกึษาโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนัอยู่ในบรบิทต่างกนั

ควรได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้ข้อสรุป

ข้างต้นยงัแสดงให้เหน็ว่าคณุภาพผูเ้รยีนของประเทศไทยมี

แนวโน้มยากต่อการสร้างองค์ความรูจ้ากการศกึษาดังนัน้ผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาต้องร่วมมือกันหาวิธีการใน

การแก้ไขปัญหานี้	 	 ปัญหาวิกฤตการณ์คุณภาพการศึกษา

ดังกล่าวจึงน�ามาสู่การปฏิรูปการศึกษาเริ่มตั้งแต่พระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.	2542,	หลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2544	และหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 ในปัจจุบันที่เน้นการ

พฒันาผูเ้รยีนให้เตม็ตามศกัยภาพบนพืน้ฐานความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2553	 :	 1	 -	 5)	 

การจดัการเรยีนการสอนมุง่ให้ผูเ้รยีนมสีมรรถนะส�าคญัคอื
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ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด

วเิคราะห์การคดิสงัเคราะห์การคดิอย่างสร้างสรรค์คดิอย่าง

มวีจิารณญาณและการคดิเป็นระบบมคีวามสามารถในการ

แก้ปัญหามีทักษะชีวิตและสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน

การด�าเนนิชวีติอย่างเหมาะสมแม้ว่าในทางปฏบิตัแิละแนว

นโยบายการจัดการศึกษา		จะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทางการศึกษาทุกแห่งมีความเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาผู้เรียน

อย่างเต็มก�าลังความสามารถและมีทิศทางเดียวกันแต่การ

พัฒนานั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและที่ส�าคัญ

อีกประการหน่ึงคือการจัดการศึกษายังคงมุ่งเน้นท่ีจะยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกวิชารวมถึงวิชา

คณติศาสตร์เป็นต้นว่าการพัฒนาครผููส้อนให้มศีกัยภาพทาง

วิชาการจัดโครงการส ่งเสริมการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์และการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์การเข้าร่วม

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสมาคม

นานาชาต	ิ(IEA)	การวิจยัและประเมนิผลร่วมกับนานาชาติ

วิชาคณิตศาสตร์	 (TIMSS)	 ซ่ึงท้ังท่ีจริงแล้วควรพัฒนาให้

นักเรียนมีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ท่ีครอบคลุมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและเน้นการน�าความรูท้กัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง(สถาบันส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี	2554	:	2)	การทีจ่ะพฒันาการ

รูเ้รือ่งคณติศาสตร์ของนกัเรยีนให้ดขีึน้จงึควรอย่างยิง่ทีต้่อง

ศึกษาในรายละเอียดว่ามีสาเหตุใดปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อการ

รู ้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้าน

นกัเรยีนครผููส้อนโรงเรยีนข้อมลูทีไ่ด้จะเป็นแนวนโยบายใน

การพัฒนาส่งเสริมปัจจัยเหล่าน้ีร่วมกับการพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

	 ในการจัดการเรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมา

นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี		

แต่มีนักเรียนจ�านวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับ

การคดิแก้ปัญหา		การแสดงหรอืการอ้างเหตผุล		การสือ่สาร

หรือการน�าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์	 การเชื่อมโยง

ระหว่างเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 

ความคิดสร้างสรรค์	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ปัญหา

เหล่านี้ท�าให้นักเรียนไม่สามารถน�าความรู้วิชาคณิตศาสตร์

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2550	:	17)	และนักเรียนยัง

มีป ัญหา เกี่ ยวกับการแก ้ป ัญหาทางคณิตศาสตร ์		 

คอื	นกัเรยีนจะท�าแบบฝึกหดัท่ีมลัีกษณะเหมอืนตวัอย่างได้	

แต่จะแก้ปัญหาที่โจทย์พลิกแพลงจากตัวอย่างไม่ได้		ท�าให้

นกัเรยีนเกดิทศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอวชิาคณติศาสตร์		นกัเรยีนเกดิ

ความท้อแท้และเบื่อหน่าย		ไม่อยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์		

ดงัน้ัน	หน้าทีท่ีส่�าคญัของครผูู้สอน	คอื	ควรหาวธีิการจดัการ

เรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนได้เรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย		อย่างมคีวาม

สขุ		และพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเตม็ศกัยภาพ

ทีม่อียู	่(ทศินา	แขมมณ,ี	2547	:	46)	และในการจดัการเรยีน

รูว้ชิาคณติศาสตร์		ต้องค�านงึถงึวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีน

รูเ้พือ่ให้นกัเรยีนได้พฒันาตนเองด้านกระบวนการคดิอย่าง

เตม็ศกัยภาพ	ส่วนปัญหาการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์

โดยทั่วไป	 คือ	 	 นักเรียนไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการเรียน

คณติศาสตร์อย่างถ่องแท้		นกัเรียนส่วนมากไม่มคีวามพร้อม

ที่จะเข้าใจมโนทัศน์ต่อการจัดการเรียนรู้แบบนามธรรม 

ล้วน	 ๆ	 ครูผู้สอนจะจัดการเรียนรู้แบบรวบรัดให้นักเรียน

จ�ารายละเอียดในการค้นคว้า	 หาค�าตอบโดยมิได้อธิบาย

เหตุผลให้ชัดเจน	 ไม่พยายามใช้วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้		การสร้าง		และผลิตสื่อ

การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน		ตลอดจน

การจดักจิกรรมเสริมทกัษะวชิาคณิตศาสตร์	เพ่ือให้นกัเรยีน

เกิดการฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา	 ทักษะการคิดค�านวณ		

(ประนอม	วฑุฒยากร,	2538	:	4)	ฉะนัน้	ในการจดัการเรยีน

รู้วิชาคณิตศาสตร์	 ครูผู้สอนจะเป็นผู้มีความส�าคัญและมี

บทบาทในการถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพมาก

ที่สุด	 การจัดการเรียนรู้นั้นจะประสบผลส�าเร็จมากน้อย

เพยีงใด	ย่อมขึน้อยูก่บัความสามารถของครผููส้อนทีจ่ะเลอืก

ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนรู้ที่น่าสนใจ	 

เพือ่ให้นกัเรยีนเกดิการชอบเรยีนวชิาคณติศาสตร์		นกัเรยีน

ทกุคนสามารถเรียนรูส้ิง่ต่าง	ๆ 	ได้อย่างเท่าเทยีมกนั	ในการ
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จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสนใจเรียนวิชา

คณิตศาสตร์	ครูผู้สอนจึงจ�าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้เหมาะสม	โดยค�านงึถงึพืน้ฐานความรูค้วามสามารถของ

แต่ละคน		ตลอดจนรูจ้กัวธิจีดัการกบัตนเอง		เพือ่ให้มคีวาม

พร้อมในการเป็นครผููส้อนทีด่ทีัง้ทางด้านร่างกายและจติใจ		

จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาข้างต้น

	 การเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานเป็นกจิกรรมบูรณ

าการทีพ่ฒันาผูเ้รยีนโดยองค์รวมช่วยให้ผูเ้รียนมพีฒันาการ

ทั้งทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์บุคลิกภาพและการ

พึ่งตนเองและยังช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ด้านภาษา

และทักษะกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบพึ่ง

ตนเองนอกจากนีโ้ครงงานสามารถตอบสนองความต้องการ

ของช้ันเรียนที่ผู้เรียนมีความสามารถความถนัดและความ

สนใจต่างกันซึงช่วยให้เกิดความยืดหยุ ่นในหลักสูตร		 

(ทศินาแขมมณ.ี	2547	:	1	-	17)	ได้กล่าวว่า	การเรยีนรูแ้บบ

โครงงานเป็นฐานเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงช่วยให้ผู้

เรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านการคิดความรู้สึกปฏิกิริยาและ

พฤติกรรมของผู้อ่ืนเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและ

รู้จักหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์	 ซึ่งนั่นก็คือการได้พัฒนา

ตนเองในด ้ านกระบวนการคิด 	 ซึ่ งสอดคล ้องกับ	 

(ลัดดาภู่เกียรติ.	2544	:	411)	ซึงกล่าวไว้ว่าการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐานเป็นกิจกรรมท่ีเตรียมความพร้อมให้เกิด

ขึ้นกับผู้เรียนท�าให้ผู้เรียนกระตือรือร้น	เกิดการเรียนรู้	รู้จัก

ปรับตัวสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้รวบรวมข้อมูลได้

อย่างกว้างขวาง	จดจ�าในสิง่ต่าง	ๆ 	ทีส่�าคญัมผีลต่อการปรบั

เปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน	 กระบวนการในการท�างาน	 ช่วย

ให้ผู ้เรียนรู ้จักคิด	 วิเคราะห์สังเคราะห์และคิดอย่างมี

วิจารณญาณตลอดจนสามารถคิดหาแนวทางในการน�าสิ่ง

ทีค้่นพบไปใช้ในชวีติจรงิได้เป็นอย่างดีและมคีวามสขุ	ดงันัน้

การเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานจงึเป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่

เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเกิดความสามารถด้านการคิด

วเิคราะห์ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของไวกอตสกี	้(Vygotsky)	

ทีเ่ชือ่ว่าผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ด้านพฒันาการทางสตปัิญญา

และทัศนคติเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์และท�างานร่วมกับผู้อื่น		

เช่น	 ผู ้ใหญ่	 ครูและเพื่อน	 บุคคลเหล่านี้จะให้ข้อมูลที่

สนับสนุนตามหลักการของพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ	(Zone		

of		Proximal		Development:	ZPD)	ซึง่เป็นสภาวะทีเ่ดก็

เผชญิกบัปัญหาทีท้่าทายเมือ่ผูเ้รยีนไม่สามารถแก้ปัญหาได้

โดยล�าพัง	 	 การได้รับความช่วยเหลือแนะน�าจากผู้ใหญ่		 

ครู	 หรือจากการท�างานร่วมกับเพื่อนที่มีประสบการณ์

มากกว่า		จะให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหานั้นได้และเกิดการ

เรยีนรูซ้ึง่เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่รยีกว่า	“Scaffolding”		

ซึง่หมายถึงการให้ความช่วยเหลอืแก่ผูเ้รยีนในระยะแรกของ

การเรียนรู้	 	และค่อย	ๆ	ลดการช่วยเหลือลง	จนในที่สุดผู้

เรี ยนสามารถรับผิดชอบและเรียนรู ้ ได ้ โดยล� าพั ง		 

(ลิขิต		กาญจนาภรณ์.	2546	:	79)

	 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�า

วจิยัเรือ่ง		การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิ

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน	โดยศึกษาจากนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ชั้นปี

ที่	 3และชั้นปีที่	 4	 ภาคเรียนที่	 2ปีการศึกษา	 2559	 ที่จะ

เตรียมตัวออกฝึกประสบการณ์การสอนและออกไปฝึก

ประสบการณ์การสอน	 ในปีการศึกษา	 2561ว่าผู้เรียนมี

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์อย่างไร	 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษากลุ่มนี้ก่อนที่จะออกไปฝึก

ประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาบริบทความต้องการการส่งเสริม

สมรรถนะทางคณติศาสตร์		ของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี

	 2.	เพือ่พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิ

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน

	 3.	เพือ่ประเมนิการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่

ส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร	์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน

	 	 3.1	 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดและ
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การให้เหตุผลการสร้างข้อโต้แย้งการสื่อสาร	 การสร้าง 

ตัวแบบ	การตั้งและการแก้ปัญหา		การแสดงเครื่องหมาย

แทน		การใช้สญัลกัษณ์ภาษาและการด�าเนนิการ	ใช้ตวัช่วย

และเครื่องมือระหว่างนักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดย

ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน	 และนักศึกษาท่ีเรียน

ด้วยวิธีปกติ

	 	 3.2	 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดและ

การให้เหตุผลการสร้างข้อโต้แย้งการสื่อสาร		การสร้างตัว

แบบ		การตัง้และการแก้ปัญหา		การแสดงเครือ่งหมายแทน		

การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการด�าเนินการ		ใช้ตัวช่วยและ

เครือ่งมอืของนกัศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีน		ทีเ่รยีนด้วย

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน		และ

นักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ

ขอบเขตการวิจัย

 กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	3	ชั้นปีที่	4	

สาขาวชิาคณติศาสตร์	คณะครศุาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั

มหาสารคามในภาคเรียนที่		2		ปีการศึกษา		2559	จ�านวน		

50คน

 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย	ได้แก่		สมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์

 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	 อยู ่ระหว่างวันที่	 1	

ตุลาคม	พ.ศ.	2559		ถึงวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2560

วิธีการศึกษา

	 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพัฒนา	 	 โดยมี

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย		4	ระยะ	ดังนี้

 ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทความต้องการการส่งเสริม

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์

	 	 1.	วิเคราะห์สมรรถนะทางคณิตศาสตร์

	 	 2.	 สร้างแบบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร	์	

ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน

	 	 3.	วเิคราะห์สมรรถนะทางคณติศาสตร์จากการ

ท�าแบบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา	

 ระยะที ่ 2 การยกร่างรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่

ส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน

 ขั้นตอนที่ 1  การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการ

เรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิสมรรถนะทางคณติศาสตร์  โดยใช้การ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

	 	 1.	ศกึษาหลักสูตรคณติศาสตร์		คณะครศุาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 2.	 สังเคราะห์แนวคิด	 และทฤษฏีเกี่ยวกับรูป

แบบการจัดการเรียนรู ้ เพื่อส ่ง เสริมสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน			

	 	 3.	ศกึษาวธิกีารพฒันารูปแบบการจดัการเรยีน

รู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน		

	 	 4.	 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะทางคณติศาสตร์		โดยใช้การเรยีนรูแ้บบโครงงาน

เป็นฐานซึ่งผู้วิจัยร่างขึ้นด้วยตนเอง

 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบ

การจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิสมรรถนะทางคณติศาสตร์ 

โดยใช้การเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน  ด้วยการสนทนา

กลุ่ม  (Focus  Group)

	 	 1.	การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ		

	 	 2.	 การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์		โดย

ใช้การเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานด้วยเทคนคิการสนทนา

กลุ่ม		

	 	 3.	 น�าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มน�ามา

ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน		ครั้งที่1
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 ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมนิรปูแบบการจดัการเรยีน

รู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์  

	 	 1.	การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์		โดยใช้การเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน	 กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเป็น

นักศกึษาชัน้ปีที	่4		สาขาวชิาคณติศาสตร์		คณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ที่มีผล

การเรียนอ่อน	 ผลการเรียนปานกลาง	 	 และผลการเรียนดี

จ�านวน	 30	 คน	 และท�าการประเมินผลการทดลองใช้รูป

แบบการจัดการเรียนรู ้ เพื่อส ่ง เสริมสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์	 โดยใช้การเรียนรู ้แบบโครงงานเป็นฐาน		

เป็นการประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียน

รู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์		โดยใช้การเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐานในสถานการณ์จริงว่ามีความเหมาะ

สมความเป็นไปได้และมีปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะอะไร

บ้างแล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์		โดยใช้การเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน

	 	 2.	 ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะทางคณติศาสตร์		โดยใช้การเรยีนรูแ้บบโครงงาน

เป็นฐาน

 ระยะที่ 3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน

  กลุ่มเป้าหมาย

   กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	3	

ชั้นป ีที่ 	 4	 สาขาวิชาคณิตศาสตร ์	 	 คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในภาคเรียนที่		2		ปีการ

ศึกษา		2559	จ�านวน		50คน	

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 	 1.	 แบบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร	์	

โดยมีลักษณะเป็นแบบอัตนัยจ�านวน		7	ข้อ

	 	 	 2.	แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง		ซึ่งผู้วิจัย

ได้ก�าหนดจุดมุ ่งหมายและประเด็นในการสัมภาษณ์ไว	้	 

ภายใต้รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น

	 	 	 3.	 กล้องบันทึกวีดีทัศน์	 	 ใช้บันทึกภาพ

และเสียงของกลุ่มเป้าหมายขณะการสัมภาษณ์	 เพื่อน�า

ข้อมูลที่ได้มาจัดท�าเป็นโปรโตรคอล

	 	 	 4.	เทปบนัทกึเสียง	ใช้บนัทกึเสียงกลุ่มเป้า

หมายขณะสมัภาษณ์	เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาจัดท�าเป็นโปรโตร

คอล

  การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 	 1.	 ให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายท�า

แบบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 ในขณะนักศึกษาท�า

แบบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์จะมีการบันทึกวีดีทัศน์

	 	 	 2.	 ท�าการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เป็นกลุ่ม

เป้าหมาย		โดยใช้แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้างการสัมภาษณ์

จะใช้เวลาทัง้หมดประมาณ	2-3	ชัว่โมงต่อนกัศึกษาหนึง่คน		

ในขณะสัมภาษณ์จะมีการบันทึกเสียง		บันทึกวีดีทัศน์		

	 	 	 3.		เมื่อผู้วิจัยสัมภาษณ์นักศึกษาเสร็จสิ้น		

ผู้วิจัยจะด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดกลุ่มผล

ให้สมัภาษณ์เชงิลกึออกเป็น	8	สมรรถนะ		โดยท�าการบนัทกึ

ค�าพดูและพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึกระบวนสมรรถนะทาง

คณติศาสตร์ของนกัศึกษา		เนือ่งจากการสัมภาษณ์เป็นการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	 ผู ้ วิจัยอาจจะถามสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์ในเชิงลึก	 ถ้างานเขียนของนักศึกษาก�ากวม		

ท�าให ้ผู ้วิจัยเกิดข ้อสงสัยในประเด็นที่นักศึกษาตอบ		 

ด้วยเหตุผลนี้ท�าให้ผู้วิจัยต้องบันทึกค�าพูด	 พฤติกรรมที่

แสดงออกถงึสมรรถนะทางคณติศาสตร์ของนกัศกึษา		และ

จัดกลุ่มผลให้สัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น	8		สมรรถนะ

	 	 	 4.	น�าเสนอรปูแบบการเรยีนรูเ้พ่ือส่งเสรมิ

สมรรถนะทางคณติศาสตร์		โดยใช้การเรยีนรูแ้บบโครงงาน

เป็นฐาน

 ระยะที่ 4 การประเมินผลการส่งเสริมสมรรถนะ

ทางคณิตศาสตร์  

	 	 1.	 ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

233

เป็นฐาน	 	 กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายและท�าการประเมิน

ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

ทางคณติศาสตร์		เป็นการประเมนิผลการทดลองใช้รปูแบบ

การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร	์	

ในสถานการณ์จริงว่ามีความเหมาะสมความเป็นไปได้และ

มีปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะอะไรบ้าง

	 	 2.	เปรียบเทยีบความสามารถในการคดิและการ

ให้เหตุผลการสร้างข้อโต้แย้งการสื่อสาร		การสร้างตัวแบบ		

การต้ังและการแก้ปัญหา	 การแสดงเครื่องหมายแทน		 

การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการด�าเนินการ		ใช้ตัวช่วยและ

เครื่องมือระหว่างนักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน		และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธี

ปกติ

	 	 3.	เปรียบเทยีบความสามารถในการคดิและการ

ให้เหตุผลการสร้างข้อโต้แย้งการสื่อสาร		การสร้างตัวแบบ		

การตัง้และการแก้ปัญหา		การแสดงเครือ่งหมายแทน		การ

ใช้สญัลกัษณ์ภาษาและการด�าเนนิการ		ใช้ตวัช่วยและเครือ่ง

มือของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน	 ท่ีเรียนด้วยรูป

แบบการจัดการเรียนรู ้ เพื่อส ่ง เสริมสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน		และ

นักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ

ผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาบริบทความต้องการการส่งเสริม

สมรรถนะทางคณติศาสตร์  ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

 ตารางท่ี 1	 แสดงความต้องการการส่งเสริม

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การ

เรียนรู้แบบ

หมายเหตุ	 นักศึกษา	 1	 คน	 สามารถมีสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์ที่เด่น	มากกว่า	1	สมรรถนะ	ท�าให้ผลรวมของ

ความถี่	เป็น	157

 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 ความต้องการการส่งเสริม

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์		เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน	 จ�าแนกตามสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่เด่น	 	 เรียงตามความสามารถ 

ในการใช้สมรรถนะทางคณติศาสตร์สงูไปต�า่		คอื		สมรรถนะ

ที่	 7	 การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการด�าเนินการ(f	 =42)		 

คิดเป็นร้อยละ	 26.75	 สมรรถนะที่	 5	 การตั้งและการแก้

ปัญหา	(f	=38)		คิดเป็นร้อยละ	24.20		สมรรถนะที่		1	การ

คิดและการให้เหตุผล	 (f	 =24)	 คิดเป็นร้อยละ	 15.29	

สมรรถนะที่	 	 6	 การแสดงเครื่องหมายแทน	 (f	 =15)	 

10 
 

4. น าเสนอรูปแบบการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์  โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
ระยะที่ 4 การประเมินผลการส่งเสริมสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์   

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน  
กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายและท าการประเมินผลการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์  เป็นการประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์  ใน
สถานการณ์จริงว่ามคีวามเหมาะสมความเป็นไปได้และมี
ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะอะไรบ้าง 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดและการให้
เหตุผลการสรา้งข้อโต้แย้งการสื่อสาร  การสร้างตัวแบบ  
การตั้งและการแก้ปญัหา  การแสดงเครื่องหมายแทน  การ
ใช้สัญลักษณภ์าษาและการด าเนินการ  ใช้ตัวช่วยและ
เครื่องมือระหว่างนักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธี
ปกติ 

3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดและการให้
เหตุผลการสรา้งข้อโต้แย้งการสื่อสาร  การสร้างตัวแบบ  
การตั้งและการแก้ปญัหา  การแสดงเครื่องหมายแทน  การ
ใช้สัญลักษณภ์าษาและการด าเนินการ  ใช้ตัวช่วยและ
เครื่องมือของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน  ที่เรยีนด้วย
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  และ
นักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีปกต ิ

 
ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาบริบทความต้องการการส่งเสริมสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตารางที่ 1 แสดงความต้องการการส่งเสริมสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะทางคณติศาสตร ์โดยใช้การเรยีนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐานจ าแนกตามสมรรถนะทางคณติศาสตร์ของ
นักศึกษาท่ีเด่น 
สมรรถนะทางคณติศาสตรข์องนักศึกษา

ที่เด่น 
ความถี่ (f) ร้อยละ 

สมรรถนะที่  1 การคิดและการให้เหตุผล 
(Thinking and Reasoning) 24 15.29 
สมรรถนะที่  2 การสร้างข้อโต้แย้ง 
(Argumentation) 11 7.01 
สมรรถนะที่  3 การส่ือสาร 
(Communication) 10 6.37 
สมรรถนะที่  4 การสร้างตัวแบบ 
(Modeling) 8 5.10 
สมรรถนะที่  5 การต้ังและการแก้ปัญหา 
(Problem Posing and Solving) 38 24.20 
สมรรถนะที่  6 การแสดงเครื่องหมาย
แทน (Representation) 15 9.55 
สมรรถนะที่  7 การใช้สัญลักษณ์ภาษา
และการด าเนินการ (Using 
Symbolic,Language and Operation) 42 26.75 
สมรรถนะที่  8 ใช้ตัวช่วยและเครื่องมือ
(Using Aids and Tools) 9 5.73 

รวม 157 100.00 
หมายเหตุ นักศึกษา 1 คน สามารถมีสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ที่เด่น มากกว่า 1 สมรรถนะ ท าให้ผลรวมของ
ความถี่ เป็น 157 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความต้องการการส่งเสริม

สมรรถนะทางคณติศาสตร์  เพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  จ าแนกตามสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาท่ีเด่น  เรียงตามความสามารถใน
การใช้สมรรถนะทางคณติศาสตรส์ูงไปต่ า  คือ  สมรรถนะที่  
7 การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการด าเนินการ(f =42)  คิด
เป็นร้อยละ 26.75 สมรรถนะที่  5 การตั้งและการแก้ปัญหา 
(f =38)  คิดเป็นร้อยละ 24.20  สมรรถนะที่  1 การคิดและ
การให้เหตผุล(f =24)  คิดเป็นร้อยละ  15.29 สมรรถนะที่  
6 การแสดงเครื่องหมายแทน(f =15) ร้อยละ 9.55 
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ร้อยละ	9.55	สมรรถนะที่	2	การสร้างข้อโต้แย้ง	 (f	=11)		 
คิดเป็นร้อยละ	7.01	สมรรถนะที่		3	การสื่อสาร	(f	=10)		
คดิเป็นร้อยละ	6.37	สมรรถนะที	่8	ใช้ตวัช่วยและเครือ่งมอื
(f	=9)		คิดเป็นร้อยละ		5.73	และสมรรถนะที่		4	การสร้าง
ตัวแบบ	(f	=8)	คิดเป็นร้อยละ	5.10	
  2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะทางคณติศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน
	 	 	 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน		มีรายละเอียด	ดังนี้
  ขั้นตอนที่ 1 การตั้งปัญหาในโลกจริง
	 	 	 เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน	 เกิดการปะทะ
จรงิทางความคดิ	จากการตัง้ปัญหาทางคณติศาสตร์ในโลก
จริง
  ขัน้ตอนที ่2 ตัง้วตัถปุระสงค์และลกัษณะของ
โครงงาน
	 	 	 ผู ้ เรียนตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ค้นคว้าให้ชัดเจนและสามารถวัดได้และระบุลักษณะของ
โครงงานให้ชัดเจน
  ขัน้ตอนที ่3 การใช้สมรรถนะทางคณติศาสตร์
มาช่วยในการแก้ปัญหา
	 	 	 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สมรรถนะทาง
คณติศาสตร์		ทัง้	8	สมรรถนะ		มาช่วยในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ตั้งขึ้นในขั้นตอนที่	 1	 โดยผู้เรียนจะต้องใช้
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ให้ครอบคลุมทั้ง	8	สมรรถนะ	
  ขั้นตอนที่ 4 ผู้เรียนลงมือหาค�าตอบ
	 	 	 ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้	 ได้คิดและลงมือ
ปฏิบัติ	 /	ค้นหาค�าตอบ	ด้วยการสืบค้นจากข้อมูลปฐมภูมิ
หรอืการสบืค้นจากข้อมลูทุตยิภมู	ิ	ผูเ้รยีนสามารถลงมอืหา
ค�าตอบด้วยตนเอง		
  ขั้นตอนที่ 5 ผู้สอนให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอ
แนะ
	 	 	 ผูเ้รยีนปรกึษาผู้สอนเพือ่ขอค�าช้ีแนะและ

ข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรงุแก้ไข	หรอืน�าไปศกึษาค้นคว้าเพิม่

เติม

  ขั้นตอนที่ 6 แลกเปลี่ยนวิธีการใช้สมรรถนะ
ในการแก้ปัญหา
	 	 	 เป็นขั้นตอนการแลกเปล่ียนและตรวจ
สอบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน	 และให้ผู้เรียน
แสดงการใช้สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา		
โดยให้ผู ้เรียนน�าเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาของกลุ่ม
ตนเองกับเพื่อนต่างกลุ่มในชั้นเรียน
  ขัน้ตอนที ่7 การประเมนิโครงงานคณติศาสตร์
	 	 	 การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์เป็นก
ระบวนการต่อเนื่อง	 ผู้เรียนมีผลผลิตในขั้นสุดท้ายและ
สามารถประเมินคุณภาพได้		
  3.  ผลประเมินการใช้รปูแบบการจดัการเรยีน
รูเ้พือ่ส่งเสรมิสมรรถนะทางคณติศาสตร์ โดยใช้การเรยีน
รู้แบบโครงงานเป็นฐาน
	 	 	 3.1	การเปรยีบเทยีบความสามารถในการ
คิดและการให้เหตุผลการสร้างข้อโต้แย้งการส่ือสาร		 
การสร้างตัวแบบ	 การตั้งและการแก้ปัญหา	 การแสดง
เครื่องหมายแทน	 การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการด�าเนิน
การใช้ตวัช่วยและเครือ่งมอืระหว่างนกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยรปู
แบบการจัดการเรียนรู ้ เพื่อส ่ง เสริมสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน		และ
นักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ
 ตารางที่  2	แสดงผลการวิเคราะห์สมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน		และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธี
ปกติว่ามีคะแนนสมรรถนะทางคณิตศาสตร์เฉล่ียแตกต่าง
กันหรือไม่	 โดยใช้การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบ	 
t	–	test		(Independent	t	–	test)

	*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

11 
 
สมรรถนะที่  2 การสรา้งข้อโต้แยง้(f =11)  คิดเป็นร้อยละ 
7.01 สมรรถนะที่  3 การสื่อสาร(f =10)  คิดเป็นร้อยละ  
6.37 สมรรถนะที่  8 ใช้ตัวช่วยและเครื่องมือ(f =9)  คิดเป็น
ร้อยละ  5.73 และสมรรถนะที่  4 การสร้างตัวแบบ(f =8)  
คิดเป็นร้อยละ 5.10 

 

2.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  มี
รายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การต้ังปัญหาในโลกจริง 
เป็นการกระตุ้นใหผู้้เรยีน เกิดการปะทะจริงทาง

ความคิด จากการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ในโลกจริง 
ขั้นตอนที่ 2 ต้ังวัตถุประสงค์และลักษณะของ

โครงงาน 
ผู้เรยีนตั้งวัตถปุระสงค์ในการศึกษาค้นคว้าให้ชัดเจน

และสามารถวัดได้และระบลุักษณะของโครงงานให้ชัดเจน 
ขั้นตอนที่ 3การใช้สมรรถนะทางคณิตศาสตร์มาช่วย

ในการแก้ปัญหา 
ผู้สอนส่งเสรมิให้ผูเ้รียนใช้สมรรถนะทางคณิตศาสตร์  

ทั้ง 8 สมรรถนะ  มาช่วยในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ที่
ตั้งข้ึนในข้ันตอนท่ี 1 โดยผู้เรยีนจะต้องใช้สมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ให้ครอบคลุมทั้ง 8 สมรรถนะ  

ขั้นตอนที่ 4 ผู้เรียนลงมือหาค าตอบ 
ผู้สอนได้เปดิโอกาสให้ ได้คดิและลงมือปฏิบัติ / ค้นหา

ค าตอบ  ด้วยการสืบค้นจากข้อมลูปฐมภูมิหรือการสืบค้น
จากข้อมูลทุติยภูมิ  ผูเ้รียนสามารถลงมือหาค าตอบด้วย
ตนเอง   

ขั้นตอนที่ 5 ผู้สอนให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
ผู้เรยีนปรึกษาผู้สอนเพื่อขอค าช้ีแนะและข้อเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือน าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
 ขั้นตอนที่ 6 แลกเปลี่ยนวิธีการใช้สมรรถนะในการ
แก้ปัญหา 

เป็นขั้นตอนการแลกเปลีย่นและตรวจสอบมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน  และใหผู้้เรียนแสดงการใช้
สมรรถนะทางคณติศาสตร์ในการแก้ปัญหา  โดยใหผู้้เรียน
น าเสนอวิธีการในการแกป้ัญหาของกลุ่มตนเองกับเพื่อนต่าง
กลุ่มในช้ันเรียน 

ขั้นตอนที่ 7การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ 
การประเมินโครงงานคณติศาสตรเ์ป็นกระบวนการ

ต่อเนื่อง  ผู้เรียนมีผลผลิตในข้ันสดุท้ายและสามารถประเมิน
คุณภาพได้   

 

3.  ผลประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน 
 

 3.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและการ
ให้เหตุผลการสร้างข้อโต้แย้งการสื่อสาร  การสร้างตัวแบบ  
การต้ังและการแก้ปัญหา  การแสดงเคร่ืองหมายแทน  
การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการด าเนินการใช้ตัวช่วยและ
เคร่ืองมือระหว่างนักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  และนกัศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธี
ปกติ 
ตารางที่  2แสดงผลการวิเคราะหส์มรรถนะทางคณติศาสตร์
ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะทางคณติศาสตร ์โดยใช้การเรยีนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน  และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติว่ามี
คะแนนสมรรถนะทางคณิตศาสตรเ์ฉลี่ยแตกต่างกันหรือไม่  
โดยใช้การทดสอบสมมติฐานใช้สถติิทดสอบ t – test  
(Independent t – test) 

การทดสอบ n Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Variances 

t p-
value 

F Sig. 
คะแนนสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ 

50 2.62 .100 5.00* .000 
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	 	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 คะแนนสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน		และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธี

ปกติมีความแปรปรวนเท่ากัน	 คะแนนสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน		และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธี

ปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 	 3.2	เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิ

และการให้เหตผุลการสร้างข้อโต้แย้งการสือ่สาร		การสร้าง

ตัวแบบ		การตั้งและการแก้ปัญหา		การแสดงเครื่องหมาย

แทน		การใช้สญัลกัษณ์ภาษาและการด�าเนนิการ		ใช้ตวัช่วย

และเครือ่งมอืของนกัศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีน		ทีเ่รยีน

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน		

 ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะทาง

คณติศาสตร์ของนกัศกึษาก่อนและหลงัเรยีน	ทีเ่รยีนด้วยรูป

แบบกา รจั ด ก า ร เรี ย น รู ้ เ พื่ อ ส ่ ง เ ส ริ ม สม ร รถนะ 

ทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน		

โดยใช้สถิติทดสอบ	t	–	test	(Dependent		t	–	test)

	 *	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 จากตารางท่ี	 16	 พบว่า	 นักศึกษามีคะแนน

สมรรถนะทางคณติศาสตร์หลงัเรยีนด้วยรปูแบบการจดัการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบ

12 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที ่2พบว่า คะแนนสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษาท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธี
ปกติมีความแปรปรวนเท่ากัน คะแนนสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธี
ปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 3.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดและการให้
เหตุผลการสร้างข้อโต้แย้งการสื่อสาร  การสร้างตัวแบบ  
การต้ังและการแก้ปัญหา  การแสดงเคร่ืองหมายแทน  
การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการด าเนินการ  ใช้ตัวช่วยและ
เคร่ืองมือของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน  ที่เรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน   
 
ตารางที่  16ผลการวเิคราะห์สมรรถนะทางคณติศาสตร์ของ
นักศึกษาก่อนและหลังเรียน  ที่เรยีนด้วยรูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  โดยใช้สถิติทดสอบ t – test 
(Dependent  t – test) 
 

การทดสอบ n1 1x  
 

s1 t p-
value 

1. ก่อนเรียนด้วย
รูปแบบการจัดการ
เรียนรูฯ้ 

25 200.00 2.50 
 
 
 
 

4.90* 

 
 
 
 

0.00 
2. หลังเรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ฯ 

25 160.00 1.37 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที ่16พบว่า นักศึกษามีคะแนนสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อ

ส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
การอภิปรายผล   
 การอภิปรายผลการวิจยั  เรื่องการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
การเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  ผู้วิจัยขออภิปราย
ผลการวิจัยดังนี ้

1. การศึกษาบริบทความต้องการการส่งเสริม
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ 

จากผลการวิจัยพบว่า  บริบทความต้องการการส่งเสริม
สมรรถนะทางคณติศาสตร์  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ าแนกตามสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาท่ีเด่น  
เรียงตามความสามารถในการใช้สมรรถนะทางคณิตศาสตร์
สูงไปต่ าคือสมรรถนะที7่ การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการ
ด าเนินการสมรรถนะที่  5 การตั้งและการแก้ปญัหา
สมรรถนะที1่ การคิดและการให้เหตุผลสมรรถนะที่  6 การ
แสดงเครื่องหมายแทนสมรรถนะที่  2 การสรา้งข้อโต้แย้ง
สมรรถนะที3่ การสื่อสารสมรรถนะที่  8 ใช้ตัวช่วยและ
เครื่องมือและสมรรถนะที่  4 การสร้างตัวแบบทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก 
 สมรรถนะที่  7 การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการ
ด าเนินการเป็นสมรรถนะทางคณติศาสตร์ที่ผู้เรียนใช้อยู่
เสมอ  ผูเ้รียนใช้สญัลักษณ์ภาษาและการด าเนินการในการ
แก้ปัญหา  ซึ่งต้องมีการตคีวามสญัลักษณ์ การแปลความ
จากภาษาธรรมดาไปเป็นสัญลักษณ์  และภาษาคณิตศาสตร์ 
รวมทั้งความสามารถในการใช้ตัวแปร  แก้สมการ  และการ
ค านวณ  ท าให้ผู้เรียนมีความความต้องการส่งเสรมิ
สมรรถนะที่ 7 น้อยท่ีสุด เป็นอันดบั 8แต่มีนักศึกษาบางส่วน
ขาดความเข้าใจในการน าสญัลักษณ์มาใช้ในการพิสูจน์ หรือ
นักศึกษามีมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนว่าสัญลักษณ์ที่ใกลเ้คียง
กันจะใช้แทนกันได้  ซึ่งเมื่อนักศึกษาใช้สัญลักษณ์ดังกล่าว

การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร	์

โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05

การอภิปรายผล  

	 การอภิปรายผลการวิจัย	 เรื่องการพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร	์

โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน		ผู้วิจัยขออภิปราย

ผลการวิจัยดังนี้

 1. การศึกษาบริบทความต้องการการส่งเสริม

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์

	 	 จากผลการวจัิยพบว่า	บรบิทความต้องการการ

ส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 จ�าแนกตามสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของ

นกัศึกษาทีเ่ด่น		เรยีงตามความสามารถในการใช้สมรรถนะ

ทางคณติศาสตร์สูงไปต�า่คือสมรรถนะที7่	การใช้สัญลักษณ์

ภาษาและการด�าเนนิการสมรรถนะที	่	5	การตัง้และการแก้

ปัญหาสมรรถนะที่1	การคิดและการให้เหตุผลสมรรถนะที่		

6	การแสดงเครื่องหมายแทนสมรรถนะที่		2	การสร้างข้อ

โต้แย้งสมรรถนะที่3	การสื่อสารสมรรถนะที่		8	ใช้ตัวช่วย

และเครือ่งมอืและสมรรถนะที	่	4	การสร้างตวัแบบทัง้นีอ้าจ

เนื่องมาจาก

	 	 สมรรถนะที	่	7	การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการ

ด�าเนินการเป็นสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนใช้อยู่

เสมอ		ผูเ้รยีนใช้สญัลกัษณ์ภาษาและการด�าเนนิการในการ

แก้ปัญหา	 ซึ่งต้องมีการตีความสัญลักษณ์	 การแปลความ

จากภาษาธรรมดาไปเป็นสญัลกัษณ์		และภาษาคณติศาสตร์	

รวมทัง้ความสามารถในการใช้ตวัแปร		แก้สมการ		และการ

ค�านวณ	 ท�าให้ผู ้ เรียนมีความความต้องการส่งเสริม

สมรรถนะท่ี	 7	 น้อยที่สุด	 เป็นอันดับ	 8แต่มีนักศึกษาบาง

ส่วนขาดความเข้าใจในการน�าสัญลักษณ์มาใช้ในการพสูิจน์	

หรือนักศึกษามีมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนว่าสัญลักษณ์ที่ใกล้

เคียงกันจะใช้แทนกันได้	 ซึ่งเมื่อนักศึกษาใช้สัญลักษณ์ดัง

กล่าวแล้วจะท�าให้การพิสูจน์ผิดและไม่สมเหตุสมผล	 ซึ่ง



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

236

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	(Capraro	and	Joffrion.	2006	

:	147-164)	พบว่า		นักเรียนตีความสัญลักษณ์ผิด		มีปัญหา

ในการก�าหนดค่าตัวแปร		มปัีญหาในการน�าเสนอสญัลกัษณ์

แทนสถานการณ์	 	 ไม่เข้าใจสัญกรณ์ทางพีชคณิตหรือ

สัญลักษณ์ที่น�าไปสู่ความคลาดเคลื่อนในเรื่องภาวะเท่ากัน	

(Equality)	 การใช้วงเล็บ	 	 และนักเรียนเขียนนิพจน์ 

ไม่ถูกต้อง		ตัวอย่างเช่นนักเรียนเขียน4	-	n	แทน	n	–	4

	 	 สมรรถนะที่	 	 5	การตั้งและการแก้ปัญหาเป็น

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนมีความสามารถในการ

ตั้งค�าถาม	 การสร้างเป็นปัญหาคณิตศาสตร์	 การนิยาม

ปัญหาคณิตศาสตร ์แบบต่าง	 ๆ	 การแก ้ป ัญหาทาง

คณิตศาสตร์	การประยุกต์ปัญหาทางคณิตศาสตร์	ค�าถาม

เปิดและค�าถามปิด	 และการแก้ป ัญหาคณิตศาสตร์ 

แบบต่าง	 ๆ	 โดยวิธีการท่ีหลากหลายซ่ึงผู ้เรียนมีความ

สามารถในสมรรถนะนีไ้ด้ด	ี	แต่การตัง้ค�าถาม	การสร้างเป็น

ปัญหาคณิตศาสตร์	 การตั้งปัญหาเป็นค�าถามเปิดผู้เรียนมี

ความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง		เนือ่งจากในบรบิทชัน้

เรยีนส่วนใหญ่		ครูส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งเสรมิการตัง้ค�าถาม		การ

สร้างเป็นปัญหาคณติศาสตร์		การตัง้ปัญหาเป็นค�าถามเปิด	

ซึ่ ง สอดคล ้ อ งกั บก า รศึ กษาขอ ง 	 ( L i n chev s k i	

andHerscovics.	1996	 :	39-65)	 	ได้ศึกษาการข้ามช่อง

ว่างขององค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ระหว่างเลขคณิตและ

พีชคณิต	 การด�าเนินงานในบริบทของสมการ	 พบว่า		

นักเรียนประสบปัญหาในการแก้ปัญหา	 เรื่องสมการ	 

มปัีญหาในการท�าความเข้าใจแนวคดิของสมการทีส่มมลูกนั	

(Equivalent	Equations)	และการอนิเวอร์ส	ท�าให้นกัเรยีน

ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท�าให้ผูเ้รียนมคีวามความต้องการส่ง

เสริมสมรรถนะที่	5	เป็นอันดับ	7

	 	 สมรรถนะที่	 	1	การคิดและการให้เหตุผลเป็น

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ที่ผู ้เรียนใช้ในการตั้งค�าถาม	 

บอกนิยาม	ทฤษฎี	สมมติฐาน	ตัวอย่างได้	ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูได้

ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะอยูเ่สมอ		แต่การให้เหตผุลทาง

คณิตศาสตร์และการตั้งค�าถาม		ผู้เรียนมีความสามารถทั้ง	

2	ด้าน	อยู่ในระดับปานกลาง		อาจเนื่องมาจากครูไม่ได้ฝึก

ทักษะการตั้งค�าถามและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ใน

ชัน้เรยีนมากนัก		ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ	(Healy	and	

Hoyles.	1999	:	59-84)		ได้ศึกษาการมองเห็นและการให้

เหตุผลเชิงสัญลักษณ์ในวิชาคณิตศาสตร์	พบว่า	นักเรียนมี

ปัญหาในการอธิบาย	 การให้เหตุผลเกี่ยวกับแบบรูปของ

สัญลักษณ์	 ท�าให้ผู ้เรียนมีความความต้องการส่งเสริม

สมรรถนะที่	1	เป็นอันดับ	6		

	 	 สมรรถนะที	่	6	การแสดงเครือ่งหมายแทนเป็น

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ที่ผู ้ เรียนใช ้ในแปลความ	 

การตีความ	 และการบอกความแตกต่าง	 ของการแสดง

เครื่องหมายของคณิตศาสตร์แบบต่าง	 ๆ	 ท�าให้ผู้เรียนมี

ความสามารถอยู่ในระดับดี	 	 แต่ผู้เรียนมีความเข้าใจความ

สัมพนัธ์ระหว่างการแสดงเครือ่งหมายแทนแบบต่าง	ๆ 	การ

เลือกและการเปลี่ยนระหว่างรูปแบบต่าง	ๆ	ของการแสดง

เครื่องหมายแทน	 (Representation)	 ที่ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และจุดประสงค์ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด		

เ น่ืองจากบริบทในช้ันเรียนไม ่ได ้ส ่งเสริมการแสดง

เครื่องหมายแทนที่สอดคล้องกับสถานการณ์และจุด

ประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับ	งานวิจัยของ	(Cai,	J.	&	Lester	

Jr.	F.	K.	2005	:	221-237)	กล่าวว่า	วิธีการสอนที่ครูน�า

เสนอจะมีอิทธิพลต่อการแสดงแทนที่นักเรียนใช้	 และจะมี

ผลกระทบต่อการแก้ปัญหาของนักเรยีนด้วย	 นักเรียนควร

ได้รับโอกาสในการสร้างการแสดงแทนด้วยตนเอง	 เพื่อ

พัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์และความสัมพันธ์ทาง

คณิตศาสตร์	 ท�าให้ผู้เรียนมีความความต้องการส่งเสริม

สมรรถนะที่	6	เป็นอันดับ	5

	 	 สมรรถนะที่ 	 2	 การสร ้างข ้อโต ้แย ้งเป ็น

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ที่ผู ้เรียนใช้ในการพิสูจน์ทาง

คณิตศาสตร์	 และใช้ในการประเมินการโต้แย ้งทาง

คณิตศาสตร์แต่ผู้เรียนใช้สมรรถนะนี้ได้ดีในการพิสูจน์ทาง

คณิตศาสตร์	แต่การใช้สมรรถนะที่		2	ในการประเมินการ

โต้แย้งทางคณิตศาสตร์	 ผู้เรียนมีความสามารถในระดับ

พอใช้	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	(Movshovitz-Hadar		

et	al.		1987	:3-14)	พบว่านักเรียนจ�าทฤษฎีบท		กฎ		สูตร		
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บทนยิาม		และสมบตัผิดิ		เมือ่น�ามาใช้ในการแก้ปัญหาท�าให้

การแก้ปัญหาผิดพลาด	 ท�าให้ผู้เรียนมีความความต้องการ

ส่งเสริมสมรรถนะที่	2	เป็นอันดับ	4

	 	 สมรรถนะที่	 3	 การสื่อสารเป็นสมรรถนะทาง

คณติศาสตร์ทีใ่ช้ในการสือ่สารทางคณติศาสตร์ให้ผูอ้ืน่เข้าใจ

ทั้งการพูดและการเขียน	 โดยการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

นัน้ต้องอยูบ่นพืน้ฐานทางคณติศาสตร์		ผูเ้รยีนส่วนใหญ่นัน้

สามารถเขยีนได้อย่างถกูต้อง	แต่ผูเ้รยีนยงัไม่สามารถสือ่สาร

ทางคณิตศาสตร ์ 	 ด ้านการพูด	 อธิบายแนวคิดทาง

คณิตศาสตร์ได้ครบถ้วน	 อาจเน่ืองมาจากผู้เรียนไม่ได้ส่ง

เสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการให้เหตุผลทาง

คณติศาสตร์	สอดคล้องกับ	(Emori,	2005:	45)	นกัวจิยัและ

ครูยังไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

มากนัก	 เนื่องจากให้ความส�าคัญกับปริมาณการพูดของ

นกัเรยีนในชัน้เรยีน	โดยไม่ได้พจิารณามมุมองด้านคณุภาพ

ของ	 การคิด	 และวิธีการแสดงออก	 ท�าให้ผู้เรียนมีความ

ความต้องการส่งเสริมสมรรถนะที่	3	เป็นอันดับ	3

	 	 สมรรถนะที่	 8	 ใช้ตัวช่วยและเครื่องมือเป็น

สมรรถนะทีใ่ช้ตัวช่วยและเครือ่งมอืมาช่วยใน	กจิกรรมทาง

คณติศาสตร์		แต่เนือ่งจากในช้ันเรยีนผู้เรยีนไม่ได้รบัการส่ง

เสริมในการใช้ตัวช่วยและเครื่องมือ	 (รวมทั้งเครื่องมือภาค

เทคโนโลยีสารสนเทศ)	 ท�าให้ผู้เรียนมีความความต้องการ

ส่งเสริมสมรรถนะที่	8	เป็นอันดับ	2

	 	 สมรรถนะที	่	4	การสร้างตวัแบบเป็นสมรรถนะ

ทางคณติศาสตร์ทีผู่เ้รยีนไม่ได้ใช้บ่อย	และไม่ได้ใช้สมรรถนะ

ที่	4	 ในชั้นเรียนบ่อยนัก	ซึ่งผู้เรียนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการ

สร้างการตัวแบบ	(Modeling)	ว่ามีลักษณะอย่างไร	ยังไม่

เข้าใจเกี่ยวกับการวางโครงสร้างของสถานการณ์ท่ีจะต้อง

น�ามาสร้างเป็นตัวแบบ	 การแปลความเป็นจริงให้เข้าสู่

โครงสร้างทางคณติศาสตร์	การประเมนิความน่าเชือ่ถอืของ

ตัวแบบ	 วิเคราะห์	 วิจารณ์	 ตัวแบบและผลที่เกิดขึ้น	 

การสื่อสารแนวคิดของตัวแบบและผล	 (รวมท้ังข้อจ�ากัด)	

การติดตามและควบคุมกระบวนการของการสร้างตัวแบบ

ท�าให้ผู้เรียนมีความความต้องการส่งเสริมสมรรถนะที่	 4	

เป็นอันดับ	 1	 แต่ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เป็นส่ิงที่มีความ

ส�าคัญมากเพราะผู้เรียนจะได้เห็นการเช่ือมโยงระหว่าง

ปัญหาทางคณิตศาสตร์และปัญหาในสถานการณ์จริง	

สอดคล้องกับ	(Hodgson,	1995:	315-358)	กล่าวว่า		ตัว

แบบเชิงคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการที่มีการเชื่อมโยง

ระหว่างโลกทีเ่ป็นจรงิกบัโลกของคณติศาสตร์	ด้วยการแทน

สถานการณ์จริงของโลกในเชิงคณิตศาสตร์

 2. รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิสมรรถนะ

ทางคณติศาสตร์ โดยใช้การเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน

	 	 จากผลการวจิยัพบว่า	รปูแบบการจดัการเรยีน

รู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐานประกอบด้วย	7	ขั้นตอน	

	 	 รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิสมรรถนะ

ทางคณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมี

ความเหมาะสมและสามารถน�าไปใช้ในการจดัการเรยีนรูไ้ด้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดย

ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน	 ได้ผ่านกระบวนการ

สร้างและพฒันาอย่างมขีัน้ตอน		โดยระยะที	่1ศกึษาบรบิท

ความต้องการการส่งเสรมิสมรรถนะทางคณติศาสตร์ระยะ

ที่	 2	 การยกร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน	 	ระยะที่	 3	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐานและระยะที	่4	การประเมนิผลการส่ง

เสริมสมรรถนะทางคณติศาสตร์	ท�าให้ได้รปูแบบการจดัการ

เรียนรู ้ที่ส ่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์มีคุณภาพ

สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้	ส่งผลให้นักเรียนมี

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น	 สอดคล้องกับแนวคิด

ของ	(Joyce	et	al.	2004	:12)	ที่ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แล้ว	 ก่อนไปใช้อย่างแพร่หลาย	

ต้องมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี	 และตรวจสอบคุณภาพ

ในเชิงสถานการณ์จริง	และน�าข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข
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	 	 ขั้นตอนที่	1	การตั้งปัญหาในโลกจริง		เป็นการ

กระตุ้นให้ผู้เรียน	เกิดการปะทะจริงทางความคิด	จากการ

ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ในโลกจริงที่ผู้วิจัยและนักศึกษา

ร่วมกนัสร้างให้ครอบคลมุการใช้สมรรถนะทางคณติศาสตร์

ทั้ง	 8	 สมรรถนะ	 ที่เช่ือมโยงกับปัญหาเกิดข้ึนในโลกจริง		 

เพื่อกระตุ้นความใคร่รู้ในตัวผู้เรียน	 ให้ผู้เรียนได้เผชิญซึ่ง

สอดคล้องกับซาเดลา	 (Sadera.	 2001	 :	 93)	 กล่าวว่า		 

การกระตุน้ประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีนจะท�าให้ผูเ้รยีนเล็ง

เหน็ความขดัแย้งหรือเกดิปัญหากบัมโนทศัน์ทีมี่อยูเ่ดมิของ

ผู้เรียนที่ได้รับการสอนในห้องเรียนตามปกติ

	 	 ขั้นตอนที่	 2	ตั้งวัตถุประสงค์และลักษณะของ

โครงงานผู้เรียนตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าให้

ชัดเจนและสามารถวัดได้และระบุลักษณะของโครงงานให้

ชดัเจน		เช่น	โครงงานคณติศาสตร์ลกัษณะเชงิประวติัศาสตร์	

โครงงานคณติศาสตร์ลกัษณะตามกลุม่สาระหลกั	โครงงาน

คณิตศาสตร์ลักษณะประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง	 โครงงาน

คณติศาสตร์ประเภททดลอง	โครงงานคณติศาสตร์ประเภท

การพัฒนาหรือสิ่งประดิษฐ์	 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท

การสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย	และโครงงานคณิตศาสตร์

ประเภทส�ารวจและการฝึกปฏบิตั	ิ	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ(Boaler,	1998	:	41–62)	พบว่า	นักเรียนที่ได้รับการ

สอนแบบเดิม	 ๆ	 จะพัฒนาความรู้อยู่ในวงจ�ากัดในขณะที่

นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปลายเปิดโดยใช้โครงงาน	

สามารถพัฒนาความเข้าใจทางด้านความคิดซึ่งจะให้เกิด

ประโยชน์ต่อการประเมิน	 ซ่ึงการจัดท�าโครงงานของ

นักเรียนเป็นการฝึกระบบความคิด	 และการน�าเอา

คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

	 	 ขั้นตอนที่	3	การใช้สมรรถนะทางคณิตศาสตร์

มาช่วยในการแก้ปัญหา	 ผู ้สอนส่งเสริมให้ผู ้ เรียนใช้

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์		ทั้ง	8	สมรรถนะมาช่วยในการ

แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ทีต่ัง้ขึน้ในขัน้ตอนที	่1	โดยผูเ้รยีน

จะต้องใช้สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ให้ครอบคลุมท้ัง	 8	

สมรรถนะ

  

	 	 ขั้นตอนที่	 4	 ผู้เรียนลงมือหาค�าตอบผู้สอนได้

เปิดโอกาสให้ได้คิดและลงมือปฏิบัติ	 /	 ค้นหาค�าตอบ		 

ด้วยการสบืค้นจากข้อมูลปฐมภมู	ิ	เช่น	การคดิค้นหาค�าตอบ

ด้วยตนเอง	 หรือการสืบค้นจากข้อมูลทุติยภูมิ	 เช ่น		 

จากหนังสือ	 จากอินเตอร์เน็ต	 ผู้เรียนสามารถลงมือหาค�า

ตอบด้วยตนเอง	 โดยใช้หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์		

น�าเอาความรู ้และทักษะคณิตศาสตร์มาใช้ให้เหตุผล		

วิเคราะห์		คิดหาวิธี	สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง	ๆ 		

บนพื้นฐานของคณิตศาสตร์		และรู้จักใช้คณิตศาสตร์		และ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ของโลกจริง

	 	 ขั้นตอนที่	 5	 ผู้สอนให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอ

แนะ		ผูเ้รยีนปรกึษาผูส้อนเพือ่ขอค�าชีแ้นะและข้อเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงแก้ไข	 หรือน�าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์	 ผู้สอนควรตระหนัก

ถึงธรรมชาติด้านสังคมวัฒนธรรมและวิธีการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน	 โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน	 

ภายใต้สถานการณ์ที่มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

และผู้เรียนกับผู้สอน	 และผู้สอนเตรียมการช่วยเหลือด้วย

วธิกีารต่าง	ๆ 	เพีอ่ให้ผูเ้รยีนเกดิพฒันาการทางความคดิและ

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ตามศักยภาพของแต่ละคน	

ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัทฤษฏพีฒันาการทางสตปัิญญาของ

ไวกอตสกี้	(Vygotsky,	1978:	12	18)	กระบวนการเรียนรู้

จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่มีการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีความร่วมมือกัน	 มีการช่วยเหลือ

จากผู้ที่มีความสามารถมากกว่า	 และมีการใช้ภาษาเป็น

เครื่องมือทางความคิด	(Psychological	Tool)	(Berk	and	

Winsler,	1995:	9)

	 	 ขั้นตอนที่	6	แลกเปลี่ยนวิธีการใช้สมรรถนะใน

การแก้ปัญหา		ซึ่งสอดคล้องกับ	(Brand.1983	:49)	กล่าวว่า	

การที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีบทบาท	และมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอนมากขึ้นกว่าเดิม	 โดยครูควรมีบทบาท

เพยีง	เป็นผูช้ีแ้นะและกระตุน้ให้นกัเรยีนเกดิการเรียนรูจ้าก

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่	ตลอดจนเปิด

โอกาสให้นกัเรยีนได้ใช้เวลาในการคดิหาค�าตอบจากค�าถาม
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ของครูโดยค�าถามต่าง	 ๆ	 ของครูนั้นควรเป็นค�าถามท่ีมี

คุณภาพในการเราให้นักเรียนต้องใช้ความสามารถในการ

คิดที่สูงกว่าระดับความจ�ามาคิดแก้ปัญหาหรือหาค�าตอบ		

	 	 ขัน้ตอนที	่7	การประเมนิโครงงานคณติศาสตร์

การประเมนิโครงงานคณติศาสตร์เป็นกระบวนการต่อเนือ่ง	

ผูเ้รียนมผีลผลติในขัน้สดุท้ายและสามารถประเมนิคณุภาพ

ได้		การประเมนิโครงงานคณติศาสตร์พจิารณาจากประเมนิ

การท�างานกลุ่มประเมินการน�าเสนอโครงงานการประเมิน

เนื้อหาของโครงงาน		การประเมินการจัดท�าโครงงาน

 3. ผลประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะทางคณติศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน  

	 	 จากผลการวจิยัพบว่า	1.	การเปรยีบเทยีบความ

สามารถในการคดิและการให้เหตผุลการสร้างข้อโต้แย้งการ

สื่อสาร	 	 การสร้างตัวแบบ	 การตั้งและการแก้ปัญหา		 

การแสดงเครือ่งหมายแทน	การใช้สญัลกัษณ์ภาษาและการ

ด�าเนนิการ		ใช้ตวัช่วยและเครือ่งมอืระหว่างนกัศกึษาทีเ่รยีน

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน		และ

นักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ	พบว่า	คะแนนสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน	 และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธี

ปกตมิคีวามแปรปรวนเท่ากนั	นกัศกึษามคีะแนนสมรรถนะ

ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร	์ 

โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน	 และนักศึกษาที่

เรียนด้วยวิธีปกติแตกต่างกัน	 	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05

	 	 2.	การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิและ

การให้เหตุผลการสร้างข้อโต้แย้งการส่ือสาร	 การสร้างตัว

แบบ		การตัง้และการแก้ปัญหา		การแสดงเครือ่งหมายแทน		

การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการด�าเนินการ	 ใช้ตัวช่วยและ

เครือ่งมอืของนกัศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีน		ทีเ่รยีนด้วย

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์	 โดยใช้การเรียนรู ้แบบโครงงานเป็นฐาน		 

พบว่าคะแนนสมรรถนะทางคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยรูป

แบบการจัดการเรียนรู ้ เพื่อส ่ง เสริมสมรรถนะทาง

คณติศาสตร์	โดยใช้การเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานสูงกว่า

ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05ท้ังนี้อาจ

เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

ทางคณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่

สร้างเน้นการตั้งปัญหาในโลกจริง	การตั้งวัตถุประสงค์และ

ลักษณะของโครงงานการใช้สมรรถนะทางคณิตศาสตร์มา

ช่วยในการแก้ปัญหาผู้เรียนลงมือหาค�าตอบ	 ผู้สอนให้ค�า

ปรึกษาและข้อเสนอแนะ	 การแลกเปลี่ยนวิธีการใช้

สมรรถนะในการแก้ปัญหา	 และการประเมินโครงงาน

คณิตศาสตร์ท�าให้คะแนนสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของ

นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน	 	 และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติแตกต่างกัน		

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05และการเปรียบเทียบ

คะแนนสมรรถนะทางคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร	์

โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์	โดยใช้การเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน	อยา่ง

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05		ซึง่รปูแบบการจดัการเรยีน

รู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้การเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐานมคีวามสอดคล้องกบัหลักจติวทิยาใน

การเรียนรู ้	 กล่าวคือ	 กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนตรงกับ

พัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนที่สามารถ

เรียนรู้ได้จากการลงมือท�ากิจกรรมด้วยตนเอง	 เรียนรู้จาก

ง่ายไปหายาก	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 (Curry	 andKadasah,	

2003	:	15)	กล่าวว่า	การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
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ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย	 ท�าความเข้าใจกับ

ปัญหาและเรยีนรูอ้ย่างลกึซึง้	(Deep	Understanding)	จน

สร้างความหมายของสิ่งน้ันด้วยตนเอง	 และสามารถน�า

ความรู้และ	กระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในปริบทอื่นได้

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.	ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้ครบที่ได้ระบุไว้

ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์	 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและ

ควรดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดให้ค�า

แนะน�าและช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนประสบปัญหา		

	 	 2.	 ในการท�ากิจกรรมแต่ละครั้งครูผู้สอนควร

กระตุ้นให้นักเรียนคิดเพื่อหาค�าตอบ	 เมื่อนักเรียนท�าเสร็จ

ครูผู ้สอนต้องตรวจผลงานและให้นักเรียนทราบผลของ

ตนเอง	ให้ค�าแนะน�า	แก้ไขข้อบกพร่อง	อภปิรายร่วมกนัทุก

กิจกรรม	พร้อมทั้งให้ค�าเสริมแรง

	 	 3.	การใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือส่งเสรมิ

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์	โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน		ครูต้องมคีวามเชือ่บนพืน้ฐานทีว่่า	นกัเรยีนทกุคน

สามารถพัฒนาได้	 	 ท�าให้ครูมีแรงผลักดันให้จัดการเรียนรู้

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์	 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานได้

บรรลุเป้าหมาย	 ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสมรรถนะ

ทางคณิตศาสตร์
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์

ของผู้ใช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร

อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ1,ทิพย์รัตน์  เลาหวิเชียร2

Anchana		Lhucwiramsiri1,Thipparat		Laohawicain2

บทคัดย่อ

	 เทคโนโลยีการเงินมีการพัฒนาแบบคู่ขนานไปกับการใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนที่และสมาร์ทโฟนในการท�าธุรกรรม

ทางการเงินหรือการช�าระเงินต่าง	 ๆ	 ผ่านโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้น	 ซ่ึงส่งผลให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตประจ�าวันได้สะดวกสบาย

มากขึ้น	 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความง่ายในการใช้งาน	 ประโยชน์ในการใช้งาน	 แรงจูงใจทางสังคม	

และความเชื่อถือได้ในการใช้งานพร้อมเพย์	 รวมถึงศึกษาอิทธิพลของตัวแปรดังกล่าวที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม

ในการใช้บรกิารพร้อมเพย์โดยประยกุต์จากแบบจ�าลองการยอมรบัเทคโนโลย	ีและแบบจ�าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรบั

และการใช้เทคโนโลยี	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จ�านวน	 217	 ชุด	 จากผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ที่อยู่ในวัย

ท�างานและมีสถานที่ท�างานหรือที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส�าเรจ็รูปค�านวณค่าสถติ	ิได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าความถี	่ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และสมการถดถอยพหคุณู	(Multiple	

Regression)	ผลการศกึษาระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการใช้บรกิารพร้อมเพย์ในภาพรวม	พบว่า	ประโยชน์และความง่าย

ในการใช้งานอยู่ในระดับมาก	แรงจูงใจทางสังคม	ความเชื่อถือได้ในการใช้งาน	และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน	

อยูใ่นระดบัปานกลาง	ตามล�าดบั	อย่างไรกต็าม	ความง่ายในการใช้งานไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมในการใช้บรกิาร

พร้อมเพย์ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติิที	่0.05	ในขณะทีต่วัแปรอืน่ส่งผลไปในทศิทางเดยีวกนัต่อการเปลีย่นแปลงของความ

ตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมได้ถงึร้อยละ	68.40	ได้แก่	ความเชือ่ถอืได้ในการใช้งาน	ประโยชน์ในการใช้งาน	และแรงจงูใจทางสงัคม	

ตามล�าดับมากมาน้อย	แต่หากปัจจัยทั้งสามด้านไม่ได้รับการส่งเสริมก็สามารถส่งผลให้ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้

บริการพร้อมเพย์ลดลงได้	 จึงเป็นข้อเสนอแนะจากงานวิจัยว่า	 หากรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการพร้อม

เพย์อย่างทัว่ถงึและต่อเนือ่ง	รฐับาลควรตระหนกัถงึความส�าคัญให้ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องและเหมาะสมกบัประชาชน

เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทางการเงิน	 ความปลอดภัยในการท�าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์	 การปกป้องข้อมูลส่วน

ตัวของผู้ใช้บริการทางการเงิน	รวมถึงความน่าเชื่อถือและประโยชน์ของบริการพร้อมเพย์ที่ประชาชนจะได้รับ

 ค�าส�าคัญ:	 พร้อมเพย์	 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	 แบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยีแบบจ�าลองการผนวกทฤษฎี 

		 	 	 			การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2รศ.ดร.ทิพย์รัตน์  เลาหวิเชียร ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
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Abstract

	 The	financial	technological	improvement	is	growing	along	with	the	increasing	of	mobile	devices	

and	smartphones	usage	in	order	to	facilitate	the	money	transactions,	payment	or	purchasing	through	

the	mobile	phone.	This	phenomenon	provides	people	more	convenience	and	flexible	daily	life.	This	

study	aims	to	evaluate	ease	of	use,	usefulness,	social	influence,	and	trust	from	the	perspective	of	

PromptPay	users;	and	to	study	those	factors	affection	the	PromptPay	service	behavioral	 intention	

based	on	the	Technology	Acceptance	Model	(TAM)	and	the	Unified	Theory	of	Acceptance	and	Use	of	

Technology	Model	(UTAUT).	The	online	survey	was	carried	out	with	PromptPay	users	in	working	age,	

who	work	or	live	in	Bangkok.	A	valid	sample	of	217	respondents	has	been	analyzed	by	the	statistic	

application	 program	 to	 calculate	 percentage,	 frequency,	mean,	 standard	 deviation,	 and	multiple	

regression	analysis.	The	study	of	the	opinion	about	PrompPay	service	found	out	that	usefulness	and	

ease	of	use	are	at	a	high	level	while	social	influence,	trust,	and	behavioral	intention	are	moderate	

respectively.	However,	the	ease	of	use	was	found	not	statistically	significant	at	the	level	of	5%.	68.40%	

of	behavioral	 intention	was	explained	through	trust,	usefulness,	and	social	 influence	 respectively.	

However,	the	equation	predicted	that	if	these	variables	were	not	promoted,	the	behavioral	intention	

to	use	PromptPay	could	be	decrease.	This	result	serves	as	a	guide	to	educate	the	people	about	money	

and	e-money	transaction	security,	and	data	privacy	as	well	as	the	PromptPay	trust	and	benefit.

 Keywords:	PromptPay,	Behavior	Intention,	Technology	Acceptance	Model	(TAM),	Unified	Theory	

of	Acceptance	and	Use	of	Technology	(UTAUT)

บทน�า

	 แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ฉบับที่	 12	 มีเน้ือหาที่เน้นการปฏิรูปประเทศไทยสู่ไทย

แลนด์ดิจิทัล	 โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล	 เช่นเดียวกับการท�าธุรกรรมทางการเงิน

ออนไลน์	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาของ

เทคโนโลยทีางการเงนิ	(Financial	Technology	หรอืเรยีก

อย่างย่อว่า	 FinTech)	 โดยเป็นการน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การให้บริการทางด้านการเงิน	เช่น	การช�าระเงิน	การโอน

เงนิ	การแลกเปลีย่นเงนิตรา	การลงทนุ	เป็นต้น	บรกิารเหล่า

นี้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความทันสมัยและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการมากขึ้น	 เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคให้มีความสะดวกและรวดเร็วในยุค

ดิจิทัลที่มีการให้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต	 ผู้ใช้งาน

สามารถใช้บรกิารผ่านทางเวบ็ไซต์หรอือปุกรณ์มอืถอืได้	ซึง่

ต้องให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย

และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน	 (กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,	2559)

	 จากสถิติปริมาณการช�าระเงินผ่านระบบการช�าระ

เงินและช่องทางต่าง	ๆ 	ระหว่างปี	พ.ศ.	2556	–	2559	ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	 พบว่า	 แนวโน้มการใช้บริการ

ระบบการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งการโอนเงินและการ

ช�าระเงนิของคนในประเทศไทยมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้เรือ่ย	ๆ 	

โดยรูปแบบการช�าระเงินที่มีอัตราการเติบโตเฉล่ียสูงที่สุด	

ได้แก่	 การโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต
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และโทรศัพท ์เคลื่อนท่ี	 การโอนเงิน/ช�าระเงินผ ่าน

อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่บัตรเดบิต	 และเงิน

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Money)	ตามล�าดับ	ในขณะที่แนวโน้ม

ของการช�าระเงนิด้วยเชค็ไม่ได้มปีรมิาณทีเ่พิม่ข้ึน	(ธนาคาร

แห่งประเทศไทย,	2560)

	 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�าธุรกรรมที่ประชาชนให้ความ

สนใจและใช้การช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น	 และอาจ

หมายรวมถึงการเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน 

ใหม่	ๆ	อย่างบริการพร้อมเพย์	(PromptPay)	ที่รัฐบาลได้

ด�าเนนิงานผ่านโครงการ	National	e-Payment	ตัง้แต่เมือ่

วันที่	 22	 ธันวาคม	 2558	 ท่ีมีเป้าหมาย	 “เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานระบบช�าระเงินของประเทศให้เป็นแบบ

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Payment)	อย่างครบวงจร	รองรับการ

โอนเงิน	รับจ่ายเงินระหว่างประชาชน	ภาคธุรกิจ	และภาค

รฐั	รวมถงึพฒันาระบบภาษ	ีและรวมศนูย์จ่ายเงนิสวสัดกิาร

ของภาครฐั”	(ธนาคารแห่งประเทศไทย,	2559)	โดยมุง่เน้น

การด�าเนินงานส�าคัญ	5	ประการ	ได้แก่	(1)	ระบบการรับ

และการโอนเงินพร้อมเพย์	 (2)	 การส่งเสริมการใช้บัตร

อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด	 (3)	 ระบบภาษีและเอกสาร

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	(4)	โครงการ	e-Payment	ภาครัฐ	

และ	(5)	ประชาสมัพนัธ์ให้ความรูป้ระชาชนเพือ่ส่งเสรมิการ

ใช้	e-Payment	ซึง่การส่งเสรมิการใช้เงนิอเิลก็ทรอนกิส์ดัง

กล่าวจะสามารถส่งผลประโยชน์ให้ประเทศไทยสามารถ

ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้เงินสด	 เช่น	ค่าผลิตกระดาษ

ธนบัตร	 ค่าขนส่งธนบัตร	 ค่ากระจายธนบัตร	 ค่าท�าลาย

ธนบัตรช�ารุด	เป็นต้น

	 การให้บรกิารพร้อมเพย์เป็นรูปแบบหนึง่ของการให้

บรกิารทางการเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ในประเทศไทยทีก่�าลงัได้

รบัการส่งเสรมิจากรฐับาล	เพือ่เป็นทางเลอืกใหม่ในการโอน

เงินและการรับเงินส�าหรับประชาชน	หน่วยงานธุรกิจ	และ

หน่วยงานรฐับาล	โดยผูใ้ช้งานต้องผกูบญัชเีงนิฝากธนาคาร

กับหมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือเบอร์โทรศัพท์

มือถือ	 ซึ่งท�าให้ผู้ใช้บริการพร้อมเพย์สามารถท�าธุรกรรม

และรับโอนเงินได้สะดวกมากขึ้น	 เนื่องจากผู้โอนเงินไม่

จ�าเป็นต้องมหีมายเลขบญัชธีนาคารของผูร้บัโอน	ท�าให้การ

ท�าธุรกรรมทางการเงินสามารถท�าได้ง่ายและสะดวกขึ้น	

รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นจาก

บรกิารทางการเงนิ	ช่วยให้ธรุกจิมคีวามคล่องตวั	มศัีกยภาพ

ในการแข่งขัน	 และเป็นการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ

ดิจิทัลของรัฐบาล	จึงอาจกล่าวได้ว่า	พร้อมเพย์นับเป็นจุด

เริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีการเงินในประเทศไทยท่ี

ให้การบริการครอบคลุมถึงหลากหลายกลุ่มประชาชนใน

ทุกพื้นท่ีของประเทศไทย	 และลดช่องว่างความเหลื่อมล�้า

ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	

	 อย่างไรกดี็	การให้บรกิารพร้อมเพย์เป็นการผกูบัญชี

ธนาคารเข้ากบัเลขบัตรประจ�าตวัประชาชน	เบอร์โทรศพัท์

มือถือ	หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล	13	หลัก	จึงอาจส่งผลให้

ประชาชนกงัวลเกีย่วกบัความปลอดภัยในการใช้งานพร้อม

เพย์	ความเป็นส่วนตวัของข้อมลู	และความรูท้ีม่สี�าหรบัการ

ใช้งานพร้อมเพย์	เช่น	เลขบตัรประจ�าตวัประชาชน	หรือเลข

ทะเบยีนนติบิคุคล	13	หลัก	เป็นข้อมลูประจ�าตวัประชาชน/

นิติบุคคลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้	ในขณะที่ประชาชน

สามารถเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา	 หาก

สมัครบริการพร้อมเพย์โดยผูกเข้ากับเบอร์โทรศัพท์มือถือ

แล้วจะมีความยุ่งยากในการเปล่ียนแปลงข้อมูลภายหลัง

หรอืไม่	เป็นต้น	รวมถงึการให้บรกิารพร้อมเพย์อาจจะยงัไม่

สามารถครอบคลุมถึงผู้บริโภคกลุ่มท่ียังขาดความรู้ความ

เข้าใจและยังไม่เปิดใจยอมรับการท�าธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านเทคโนโลยใีหม่	ซึง่ทางรฐับาลได้มกีารจงูใจให้ประชาชน

เกิดความสนใจสมัครใช้บริการพร้อมเพย์อย่างการรับเงิน

คนืภาษผ่ีานบรกิารพร้อมเพย์ทีใ่ช้เวลาในการรบัเงนิไม่เกนิ	

3	 วัน	 จากปกติที่ใช้เวลาในการรอเช็คสั่งจ่ายเป็นเวลา	 45	

วันเพื่อน�าไปขึ้นเงิน	เป็นต้น	

	 นอกจากน้ี	 พร้อมเพย์ยังเป็นการส่งเสริมนโยบาย

การโอนเงินระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับประชาชน	 และ

ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลด้วยกันเอง	 เช่น	 การจ่ายเงิน

ทดแทน	การส�ารองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล	การคืนหรือ
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จ่ายเงินภาษี	เป็นต้น	จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจส�าหรับการ

ศึกษาถึงสาเหตุที่ประชาชนตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย	์

ว่าการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์น้ันเป็นการสมัครโดย

ยนิยอมพร้อมใจหรือไม่	เนือ่งจากการให้บรกิารดงักล่าวข้าง

ต้นแก่ประชาชนเป็นสาเหตุท่ีรัฐบาลเสมือนบังคับให้

ประชาชนต้องสมัครใช้บริการพร้อมเพย์	 โดยหลังจากการ

สมคัรและใช้งานแล้ว	ผูใ้ช้งานมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการใช้

บริการพร้อมเพย์อย่างไร	 มีประเด็นใดที่จะส่งเสริมหรือ

สนบัสนนุให้มกีารใช้บรกิารพร้อมเพย์ต่อไปในอนาคต	และ

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ

ใช้บริการว่าจะส่งผลถึงการใช้บริการพร้อมเพย์ต่อไปใน

อนาคตหรือไม่	 โดยประยุกต์จากแบบจ�าลองการยอมรับ

เทคโนโลยี	 และแบบจ�าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับ

และการใช้เทคโนโลยี	 เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถาบันการ

เงิน	 และหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง	 เช่น	 กระทรวง

มหาดไทยกระทรวงกลาโหม	กระทรวงการคลัง	กระทรวง

พาณชิย์	เป็นต้น	ในการพฒันารปูแบบการบรกิารเทคโนโลยี

ทางการเงินให้ประชาชนใช้งานพร้อมเพย์อย่างทั่วถึง	

การศกึษาวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่วดัระดบัความง่ายในการ

ใช้งาน	 ประโยชน์ในการใช้งาน	 แรงจูงใจทางสังคม	 และ

ความเชื่อถือได้ในการใช้งานพร้อมเพย์	 และเพื่อศึกษา

อิทธิพลของปัจจัย	 4	 ด้าน	 คือ	 ความง่ายในการใช้งาน	

ประโยชน์ในการใช้งาน	แรงจูงใจทางสังคม	และความเชื่อ

ถือได้ในการใช้งานพร้อมเพย์	 ที่ มีต ่อความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์	

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ประชากร	 ได้แก่	 ผู้ใช้บริการ

พร้อมเพย์ที่อยู่ในวัยท�างานและมีสถานที่ท�างานหรือที่พัก

อาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร	โดยประชากรต้อง

ด�าเนินการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์แล้ว	 ซ่ึงไม่ทราบ

จ�านวนประชากร

	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 คนท่ีอยู่ในวัยท�างานในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีการสมัครและใช้บริการพร้อมเพย	์ 

ผู้วิจัยใช้วิธีการหากลุ่มตัวอย่างจากการค�านวณแบบไม่

ทราบจ�านวนประชากรของ	W.G.	Cochran	(1953)	โดย

ก�าหนดให้ช่วงความเช่ือม่ันเป็น	 95%	 และค่าความคลาด

เคลื่อน	5%	

	 ผู้วจิยัด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูจากคนวยัท�างานในเขต

กรงุเทพมหานครทีม่กีารใช้บรกิารพร้อมเพย์ได้จ�านวน	217	

คน	โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์	ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น	 และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

ตามความสะดวกที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัย

สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดมาก�าหนด	เช่น	ผู้

วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มคนท�างานที่อยู่ในที่ท�างาน	

เพื่อนหรือคนรู้จักในกลุ่มต่าง	ๆ	จากนั้นจึงให้กลุ่มคนเหล่า

นั้นส ่ งต ่อไปยังคนที่ รู ้ จั กอีกครั้ ง 	 รวมถึ งฝากลิ งก ์

แบบสอบถามไว้ทีเ่จ้าหน้าทีธ่นาคารทีรู่จั้กเพือ่ให้เจ้าหน้าที่

ธนาคารและลกูค้าทีม่าใช้บรกิารท�าแบบสอบถามด้วย	ทัง้นี้

เพ่ือให้การกระจายของแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่

หลากหลาย	โดยแบบสอบถามถกูออกแบบให้ถามเกีย่วกบั

พฤติกรรมเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์	ความคิด

เห็นเก่ียวกับการใช้บริการพร้อมเพย์	 และความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์	 ในลักษณะที่ถาม

ระดับความคิดเห็น	โดยใช้	Likert	Scale	แบ่งออกเป็น	5	

ระดับ	ได้แก่	5	–	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	4	–	เห็นด้วย	3	–	ไม่

แน่ใจ	2	–	ไม่เห็นด้วย	และ	1	–	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เมื่อ

แปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าระดับความ

คิดเห็น	จะใช้เกณฑ์ดังนี้	

	 	 4.21	–	5.00		แปลความว่า	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

	 	 3.41	–	4.20		แปลความว่า	เห็นด้วย

	 	 2.61	–	3.40	แปลความว่า	ไม่แน่ใจว่าเห็นด้วย

หรือไม่

	 	 1.81	–	2.60		แปลความว่า	ไม่เห็นด้วย

  1.00	–	1.80		แปลความว่า	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

	 ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรม	แนวคิดเกีย่วกบับรกิาร

พร้อมเพย์	 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม	 แนวคิดและทฤษฎี
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เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี	 โดยเฉพาะแบบจ�าลองการ

ยอมรับเทคโนโลยี	(Davis,	1985;	Fishbein	and	Ajzen,	

1975;	Davis,	Bagozzi,	and	Warshaw,	1989)	และแบบ

จ�าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี	

(Venkatesh	et	al.,	2003)	รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ

น�ามาพัฒนาข้อค�าถามส�าหรับแบบสอบถามในงานวิจัย

ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด	5	ตอน	ได้แก่	(1)	พฤติกรรม

เกี่ยวกับการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์	 (2)	 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการใช้บริการพร้อมเพย์	 (3)	 ความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์	 (4)	 สถานภาพส่วน

บคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	(5)	ข้อเสนอแนะหรอืความ

คดิเหน็เพ่ิมเตมิเกีย่วกบับรกิารพร้อมเพย์	โดยมค่ีาความเชือ่

มั่น	(Cronbach’s	Alpha)	0.783	

	 หลงัจากทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามแล้ว	

ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามทีไ่ด้มาท�าการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยวธิี

การทางสถิติ	ตามล�าดับขั้นตอนดังนี้

	 	 1.	การวเิคราะห์ข้อมลูความคดิเหน็เกีย่วกบัการ

สมัครใช้บริการพร้อมเพย์	และสถานภาพส่วนบุคคลของผู้

ตอบแบบสอบถาม	 ใช้วิธีการหาค่าความถี่	 (Frequency)	

และค�านวณหาค่าร้อยละ	(Percentage)

	 	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นเก่ียว

กับการใช้บริการพร้อมเพย์ผู้วิจัยน�ามาค�านวณหาค่าเฉลี่ย	

(Mean)	และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

ใช้ในการอธิบายการรับรู้เกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์	รวมถึง

การทดสอบวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน	 (Multiple	

Regression	Analysis)	เพือ่ทดสอบหาอทิธพิลของตัวแปร

ทั้ง	 4	ตัว	ที่มีต่อตัวแปรความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้

บริการพร้อมเพย์	โดยมีสมการดังนี้

BI	=	a1	+	b1(ES)	+	b2(UT)	+	b3(SI)	+	b4(TR)	+	e	

 

	 โดยที่		

	 BI	 คือ	 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการ

พร้อมเพย์

	 bi	 คือ	 ค่าสมัประสทิธิท์ีแ่สดงอทิธิพลของการใช้

งานพร้อมเพย์ที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้

บริการพร้อมเพย์	

	 ES	คือ	 ความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย์	

	 UT	คือ	 ประโยชน์ในการใช้งานพร้อมเพย์	

	 SI	 คือ	 แรงจูงใจทางสังคมที่มีต่อการใช้บริการ

พร้อมเพย์

	 TR	คือ	 ความเชือ่ถอืได้ในการใช้บรกิารพร้อมเพย์

	 e	คือ	 ค่าความคลาดเคลือ่นในการประมาณการ

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 ตวัแปรอสิระ	ประกอบด้วย	ความง่ายในการใช้

งาน	ประโยชน์ในการใช้งาน	แรงจูงใจทางสังคม	และความ

เชื่อถือได้ในการใช้งาน	

	 	 ตัวแปรตาม	ได้แก่	ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน

การใช้บริการพร้อมเพย์	

 สมมติฐานของการศึกษา 

	 	 ความง่ายในการใช้งาน	ประโยชน์ในการใช้งาน	

แรงจูงใจทางสังคม	 และความเชื่อถือได้ในการใช้งาน	 

มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการ 

พร้อมเพย์

	 	 กลุม่ตวัอย่างส่วนมากรูจ้กับรกิารพร้อมเพย์ผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์	คิดเป็นร้อยละ	21.89	รองลงมา	ได้แก่	

โทรทัศน์	 คิดเป็นร้อยละ	 17.74	 และพนักงานธนาคาร	 

คดิเป็นร้อยละ	16.60	ตามล�าดบั	โดยมกีารสมคัรพร้อมเพย์

กบัพนกังานทีส่าขาของธนาคาร	คิดเป็นร้อยละ	31.34	รอง

ลงมา	ได้แก่	การสมคัรผ่านทางโมบายแบงก์กิง้	คดิเป็นร้อย

ละ	26.73	ตูเ้อทเีอม็	คดิเป็นร้อยละ	23.96	และอนิเทอร์เนต็

แบงก์กิ้ง	คิดเป็นร้อยละ	17.97	ตามล�าดับ	

	 	 ซ่ึงธนาคารที่กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเลือกสมัคร

ใช้บริการพร้อมเพย์	ได้แก่	ธนาคารกสิกรไทย	และธนาคาร

ไทยพาณิชย์	 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากสมัครกับพนักงาน

ของธนาคาร	 ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ใช้บริการมีการใช้บัญชีและ
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ท�าธุรกรรมผ่านบัญชีกับธนาคารดังกล่าว	 รวมถึงธนาคาร

อ�านวยความสะดวกและให้บริการที่ดี	 จากนั้นผู ้วิจัย

ประมวลผลระดบัความคิดเหน็เกีย่วกบัการใช้บรกิารพร้อม

เพย์ในภาพรวม	ดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่ 1  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการพร้อมเพย์ในภาพรวม

 
ซึ่งธนาคารทีก่ลุ่มตัวอย่างส่วนมากเลือกสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากสมัครกับพนักงานของธนาคาร ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ใช้บริการมีการใช้บัญชีและท าธุรกรรมผ่านบัญชีกับธนาคาร
ดังกล่าว รวมถึงธนาคารอ านวยความสะดวกและให้บริการท่ีดี จากนั้นผู้วิจัยประมวลผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
บริการพร้อมเพย์ในภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการพร้อมเพย์ในภาพรวม 

ประเด็นการใช้บริการพร้อมเพย์ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
ประโยชน์ในการใช้บริการพร้อมเพย์ 3.75 1.07 มาก 
ความง่ายในการใช้บริการพร้อมเพย์ 3.44 1.07 มาก 
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย ์ 3.37 1.13 ปานกลาง 
ความเชื่อถือได้ในการใช้งานพร้อมเพย์ 3.33 1.02 ปานกลาง 
แรงจูงใจทางสังคมในการใช้บริการพร้อมเพย ์ 2.88 1.24 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการพร้อมเพย์ทั้ง 5 ด้านเรียงตาม

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า (1) พร้อมเพย์เป็นบริการที่มีประโยชน์มาก ทั้งด้านความสะดวกสบาย ความ
รวดเร็ว การรับคืนภาษีเงินได้ การลดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และการรับเงินสวัสดิการจากรัฐบาล (2) พร้อมเพย์เป็นบริการ
ที่ท าได้ง่ายและสามารถใช้งานโดยไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค (3) กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความตั้งใจที่จะใช้บริการพร้อมเพย์ และ
เลือกใช้บริการพร้อมเพย์เป็นอันดับแรกเมื่อต้องมีการโอนเงินหรือท าธุรกรรมทางการเงินที่มีในพร้อมเพย์  (4) พร้อมเพย์เป็น
บริการที่กลุ่มตัวอย่างเช่ือว่าจะสามารถท างานได้ตรงตามความต้องการอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ความเช่ือมั่นด้านก ารใช้
บริการที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการท างานและข้อมูลส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น และ (5) แรงจูงทาง
สังคมให้ใช้บริการพร้อมเพย์อยู่ในระดับปานกลาง โดยส่วนมากจะได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของงานที่ท า ในขณะที่กระแส
สังคม เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว เพื่อน หรือเจ้าหน้าที่ธนาคาร ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ไม่แตกต่างกันมากนัก  

 
การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
ผลการศึกษาในการวิจัยประเด็น “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ของผู้ใช้งานใน

เขตกรุงเทพมหานคร” ได้ก าหนดโครงสร้างของแบบจ าลองโดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ใช้ในการ
ประมาณการค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรปัจจัยด้านการใช้บริการพร้อมเพย์ที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
บริการพร้อมเพย์ ตามแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบจ าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  

ผู้วิจัยตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) เบื้องต้นของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว 
โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม (Tolerance) และค่าอัตราความแปรปรวนเฟ้อ (Variance Inflation Factor: VIF) ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ตัวแปรอิสระในแบบจ าลองมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมากจนสามารถทดแทนกันได้ และ
จากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะท าให้แบบจ าลองมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) ค่อนข้างต่ าและค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัว
แปรอิสระไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในการก าหนดตัวแปรตาม เกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ 
ในการประมาณการสมการถดถอยพหุคูณจะต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนยินยอมไม่ต่ ากว่า  0.10 (Menard, 1995: 40) 
ขณะเดียวกัน ค่าอัตราความแปรปรวนเฟ้อต้องมีค่าไม่เกิน 10 (Kemp and Wall, 2013: 126) จึงถือว่าไม่มีปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ดังแสดงในตารางที ่2 

	 ตารางที่	 1	 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการพร้อมเพย์ทั้ง	 5	 ด้าน

เรียงตามระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 (1)	

พร้อมเพย์เป็นบริการท่ีมีประโยชน์มาก	 ท้ังด้านความ

สะดวกสบาย	ความรวดเร็ว	การรับคืนภาษีเงินได้	การลด

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน	 และการรับเงินสวัสดิการจาก

รัฐบาล	 (2)	 พร้อมเพย์เป็นบริการที่ท�าได้ง่ายและสามารถ

ใช้งานโดยไม่พบปัญหาหรืออปุสรรค	(3)	กลุม่ตวัอย่างยงัคง

มีความตั้งใจที่จะใช้บริการพร้อมเพย์	 และเลือกใช้บริการ

พร้อมเพย์เป็นอันดับแรกเมื่อต้องมีการโอนเงินหรือท�า

ธุรกรรมทางการเงินที่มีในพร้อมเพย์	 (4)	 พร้อมเพย์เป็น

บริการที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะสามารถท�างานได้ตรงตาม

ความต้องการอยู่ในระดับมาก	 ในขณะที่ความเชื่อมั่นด้าน

การใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ	 มีความปลอดภัยในการ

ท�างานและข้อมลูส่วนตวั	อยูใ่นระดบัปานกลางเท่านัน้	และ	

(5)	แรงจงูทางสงัคมให้ใช้บรกิารพร้อมเพย์อยูใ่นระดบัปาน

กลาง	โดยส่วนมากจะได้รบัอิทธพิลมาจากลกัษณะของงาน

ทีท่�า	ในขณะทีก่ระแสสงัคม	เพือ่นร่วมงาน	ครอบครวั	เพือ่น	

หรือเจ้าหน้าที่ธนาคาร	ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ไม่

แตกต่างกันมากนัก	

การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย

	 ผลการศึกษาในการวจิยัประเดน็	“ปัจจยัทีส่่งผลต่อ

ความต้ังใจเชงิพฤตกิรรมในการใช้บรกิารพร้อมเพย์ของผูใ้ช้

งานในเขตกรงุเทพมหานคร”	ได้ก�าหนดโครงสร้างของแบบ

จ�าลองโดยใช้สมการถดถอยพหคูุณ	(Multiple	Regression)	

ทีใ่ช้ในการประมาณการค่าสมัประสทิธิอิ์ทธพิลของตวัแปร

ปัจจัยด้านการใช้บริการพร้อมเพย์ที่มีต่อความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์	ตามแบบจ�าลองการ

ยอมรับเทคโนโลยี	 และแบบจ�าลองการผนวกทฤษฎีการ

ยอมรับและการใช้เทคโนโลยี	

	 ผู้วิจยัตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อสิระ	(Multicollinearity)	เบ้ืองต้นของตวัแปรอสิระทัง้	4	

ตัว	โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม	(Tolerance)	และ

ค่าอตัราความแปรปรวนเฟ้อ	(Variance	Inflation	Factor:	

VIF)	 ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ตัวแปรอิสระใน

แบบจ�าลองมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมากจนสามารถ

ทดแทนกันได้	และจากความสมัพนัธ์ดงักล่าวจะท�าให้แบบ

จ�าลองมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ	(R2)	ค่อนข้างต�่าและ

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรอิสระไม่มีนัยส�าคัญทาง

สถติใินการก�าหนดตวัแปรตาม	เกณฑ์ทีใ่ช้ตรวจสอบปัญหา

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ	คอื	ในการประมาณการ

สมการถดถอยพหคุณูจะต้องมค่ีาความคลาดเคล่ือนยนิยอม

ไม่ต�่ากว่า	 0.10	 (Menard,	 1995:	 40)	 ขณะเดียวกัน	 

ค่าอัตราความแปรปรวนเฟ้อต้องมีค่าไม่เกิน	 10	 (Kemp	

and	Wall,	2013:	126)	จึงถือว่าไม่มีปัญหาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระ	ดังแสดงในตารางที่	2
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ตารางที่ 2		ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม	และค่าอัตราความแปรปรวนเฟ้อของตัวแปรอิสระ

	 ตารางที	่2	ในเบือ้งต้นจากการประมาณการแบบจ�าลองสมการถดถอยพหคุณู	พบว่า	ค่าความคลาดเคลือ่นยนิยอม	

อยู่ระหว่าง	 0.414	ถึง	 0.803	และค่าอัตราความแปรปรวนเฟ้อของตัวแปรอิสระในแต่ละตัวมีค่าอยู่ระหว่าง	 1.245	ถึง	

2.414	แสดงให้เห็นว่า	ไม่มีตัวแปรอิสระที่ก่อปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ	Menard	(1995)	กล่าวว่า	กรณีที่

ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอมมีค่ามากกว่า	0.10	แสดงว่า	“ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในการประมาณ

การในระดบัทีร่นุแรง	(Serious	Problem)”	จากนัน้	ผูว้จิยัจงึด�าเนนิการตรวจสอบค่านยัส�าคญัของตวัแปรอสิระดงัแสดง

ในตารางที่	3

ตารางที่ 3 	ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระโดยใช้การถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลั่น	(ENTER)

ตารางที่ 2  ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม และค่าอัตราความแปรปรวนเฟ้อของตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม  

(ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์) 
สถิติที่ใช้ทดสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม ค่าอัตราความแปรปรวนเฟ้อ 

ตัว
แปร
อิสระ 

ความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย ์ .803 1.245 
ประโยชน์ในการใช้งานพร้อมเพย ์ .511 1.958 
แรงจูงใจทางสังคมที่มีต่อการใช้บริการพร้อมเพย ์ .601 1.663 
ความเชื่อถือได้ในการใช้บริการพรอ้มเพย ์ .414 2.414 

 
ตารางที่ 2 ในเบื้องต้นจากการประมาณการแบบจ าลองสมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม 

อยู่ระหว่าง 0.414 ถึง 0.803 และค่าอัตราความแปรปรวนเฟ้อของตัวแปรอิสระในแต่ละตัวมีค่าอยู่ระหว่าง 1.245 ถึง 2.414 
แสดงให้เห็นว่า ไม่มีตัวแปรอิสระที่ก่อปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ Menard (1995) กล่าวว่า กรณีท่ีค่าความ
คลาดเคลื่อนยินยอมมีค่ามากกว่า 0.10 แสดงว่า “ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในการประมาณการในระดับที่
รุนแรง (Serious Problem)” จากนั้น ผู้วิจัยจึงด าเนินการตรวจสอบค่านัยส าคัญของตัวแปรอิสระดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระโดยใช้การถดถอยแบบขัน้ตอนระดับลดหลั่น (ENTER) 

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธิ ์ ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสถิติที ค่าระดับนัยส าคัญ 
(ค่าคงท่ี) -.344 .218 -1.582 .115 
ความง่ายในการใช้งาน .040 .053 .749 .455 
ประโยชน์ในการใช้งาน .225 .052 4.305 .000 
แรงจงูใจทางสังคม .567 .068 8.348 .000 
ความเชื่อถือได้ในการใช้งาน .278 .070 3.979 .000 

 
จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยท าการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระด้วยค่าสถิติที พบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร

อิสระที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05  ได้แก่ ความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย์ โดยมีค่าความน่าจะเป็น (t-statistics) 
เท่ากับ 0.455 ตกอยู่ในสมมติฐานหลักของการทดสอบ แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย์ต่อ
การก าหนดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์มีค่าเท่ากับศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย์ไม่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย์ออก 

จากนั้น ผู้วิจัยท าการเลือกตัวแปรโดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระใช้การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) เพื่อ
หาแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดในการประมาณค่าความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ 
ตามแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบจ าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ของการใช้บริการ
พร้อมเพย์เทียบกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ตามสมการ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4  

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2  ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม และค่าอัตราความแปรปรวนเฟ้อของตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม  

(ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์) 
สถิติที่ใช้ทดสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม ค่าอัตราความแปรปรวนเฟ้อ 

ตัว
แปร
อิสระ 

ความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย ์ .803 1.245 
ประโยชน์ในการใช้งานพร้อมเพย ์ .511 1.958 
แรงจูงใจทางสังคมที่มีต่อการใช้บริการพร้อมเพย ์ .601 1.663 
ความเชื่อถือได้ในการใช้บริการพรอ้มเพย ์ .414 2.414 

 
ตารางที่ 2 ในเบื้องต้นจากการประมาณการแบบจ าลองสมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม 

อยู่ระหว่าง 0.414 ถึง 0.803 และค่าอัตราความแปรปรวนเฟ้อของตัวแปรอิสระในแต่ละตัวมีค่าอยู่ระหว่าง 1.245 ถึง 2.414 
แสดงให้เห็นว่า ไม่มีตัวแปรอิสระที่ก่อปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ Menard (1995) กล่าวว่า กรณีที่ค่าความ
คลาดเคลื่อนยินยอมมีค่ามากกว่า 0.10 แสดงว่า “ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในการประมาณการในระดับที่
รุนแรง (Serious Problem)” จากนั้น ผู้วิจัยจึงด าเนินการตรวจสอบค่านัยส าคัญของตัวแปรอิสระดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระโดยใช้การถดถอยแบบขัน้ตอนระดับลดหลั่น (ENTER) 

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธิ ์ ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสถิติที ค่าระดับนัยส าคัญ 
(ค่าคงท่ี) -.344 .218 -1.582 .115 
ความง่ายในการใช้งาน .040 .053 .749 .455 
ประโยชน์ในการใช้งาน .225 .052 4.305 .000 
แรงจงูใจทางสังคม .567 .068 8.348 .000 
ความเชื่อถือได้ในการใช้งาน .278 .070 3.979 .000 

 
จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยท าการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระด้วยค่าสถิติที พบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร

อิสระที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05  ได้แก่ ความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย์ โดยมีค่าความน่าจะเป็น (t-statistics) 
เท่ากับ 0.455 ตกอยู่ในสมมติฐานหลักของการทดสอบ แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย์ต่อ
การก าหนดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์มีค่าเท่ากับศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย์ไม่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย์ออก 

จากนั้น ผู้วิจัยท าการเลือกตัวแปรโดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระใช้การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) เพื่อ
หาแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดในการประมาณค่าความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ 
ตามแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบจ าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ของการใช้บริการ
พร้อมเพย์เทียบกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ตามสมการ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4  

 
 
 
 
 

	 จากตารางที	่3	ผูว้จิยัท�าการทดสอบค่าสมัประสทิธิ์
ของตัวแปรอิสระด้วยค่าสถิติที	 พบค่าสัมประสิทธิ์ของ
ตวัแปรอสิระท่ีไม่มนียัส�าคญัทางสถิต	ิณ	ระดบั	0.05		ได้แก่	
ความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย์	 โดยมีค่าความน่าจะเป็น	
(t-statistics)	 เท่ากับ	0.455	ตกอยู่ในสมมติฐานหลักของ
การทดสอบ	แสดงให้เหน็ว่าค่าสมัประสทิธิข์องความง่ายใน
การใช ้งานพร ้อมเพย์ต ่อการก�าหนดความตั้งใจเชิง
พฤตกิรรมในการใช้บรกิารพร้อมเพย์มค่ีาเท่ากบัศนูย์อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 หรืออาจกล่าวได้ว่า	 ความง่ายในการ
ใช้งานพร้อมเพย์ไม่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้บริการพร้อมเพย์อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิี	่0.05	ดงันัน้	

ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย์ออก
	 จากนัน้	ผู้วจิยัท�าการเลือกตวัแปรโดยวธิเีพิม่ตวัแปร
อสิระใช้การถดถอยแบบขัน้ตอน	(Stepwise	Regression)	
เพือ่หาแบบจ�าลองทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการประมาณค่าความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ด้วยสมการ
ถดถอยพหคุณู	ตามแบบจ�าลองการยอมรบัเทคโนโลย	ีและ
แบบจ�าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช ้
เทคโนโลย	ีของการใช้บรกิารพร้อมเพย์เทยีบกบัความตัง้ใจ

เชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ตามสมการ	 

มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่	4	
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	 จากตารางที่	 4	 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสห

สมัพนัธ์พหคุณู	พบว่า	รปูแบบทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการน�ามา

พยากรณ์ในสมการถดถอยพหุคูณ	 ประกอบด้วยตัวแปร

อสิระทีเ่ป็นตวัแปรพยากรณ์ทัง้หมด	3	ตวัแปร	ได้แก่	ความ

เชื่อถือได้ในการใช้งาน	 แรงจูงใจทางสังคม	 และประโยชน์

ในการใช้งาน	 โดยตัวแปรท้ังสามตัวสามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการ

พร้อมเพย์ได้สูงถึงร้อยละ	67.90	แต่ถ้ารวมอิทธิพลของค่า

คงที่เข้าไปในการประมาณการสมการข้างต้นจะสามารถ

อธบิายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรปัจจยัด้านการใช้บรกิาร

พร้อมเพย์เทยีบกบัความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมในการใช้บรกิาร

พร้อมเพย์ได้สูงขึ้นเป็นร้อยละ	 68.40	 ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	 อีกทั้งตัวแปรอิสระทั้งหมด	 (รวมท้ังค่าคงที่ของ

สมการ)	 มีความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงเส้นตรงพหุคูณกับ

ตวัแปรด้านการใช้บรกิารพร้อมเพย์เทยีบกบัความตัง้ใจเชงิ

พฤติกรรมสูงถึงประมาณร้อยละ	82.7	

	 เมื่อได ้รูปแบบที่ เหมาะสมที่สุดในการน�ามา

พยากรณ์ในสมการถดถอยพหุคูณแล้ว	 ผู้วิจัยพิจารณาค่า

สัมประสิทธ์ิของตัวแปรในการทดสอบแบบจ�าลองเพื่อ

ค้นหาปัจจัยด้านการใช้งานพร้อมเพย์ท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์	 ด้วยการ

ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระในสมการด้วยค่า

สถติทิ	ีทีน่ยัส�าคญัทางสถติ	ิณ	ระดบั	0.05	และเมือ่การวจิยั

ต้องการเปรียบเทียบขนาดของอิทธิพลของตัวแปรอิสระ 

ตารางที่ 4 	สรุปค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรโดยใช้การถดถอยแบบขั้นตอน	(STEPWISE)ตารางที่ 4  สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรโดยใช้การถดถอยแบบข้ันตอน (STEPWISE) 

ตัวแปรอิสระในแบบจ าลอง 
ค่าสัมประสิทธิ์ไม่มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์

มาตรฐาน ค่าสถิติที 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ ค่าสัมประสิทธิ ์ ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(ค่าคงท่ี) -.271 .194  -1.396 .164 
ความเชื่อถือได้ในการใช้งาน (TR) .578 .066 .510 8.745 .000 
ประโยชน์ในการใช้งาน (UT) .288 .068 .223 4.233 .000 
แรงจูงใจทางสังคม (SI) .219 .052 .209 4.245 .000 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = .827 
ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted R2) = .679 

ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) = .684 
ค่าสถิติเอฟ = 153.516 

 
จากตารางท่ี 4 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการ
น ามาพยากรณ์ในสมการถดถอยพหุคูณ ประกอบด้วยตัว
แปรอิสระที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 3 ตัวแปร ได้แก่ 
ความเช่ือถือได้ในการใช้งาน แรงจูงใจทางสังคม และ
ประโยชน์ในการใช้งาน โดยตัวแปรทั้งสามตัวสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของความต้ังใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้บริการพร้อมเพย์ได้สูงถึงร้อยละ 67.90 แต่ถ้ารวม
อิทธิพลของค่าคงที่เข้าไปในการประมาณการสมการ
ข้างต้นจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ปัจจัยด้านการใช้บริการพร้อมเพย์เทียบกับความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ได้สูงขึ้นเป็นร้อยละ 
68.40 ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด (รวมทั้งค่าคงที่ของสมการ) มีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะเชิงเส้นตรงพหุคูณกับตัวแปรด้านการใช้บริการ
พร้อมเพย์เทียบกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมสงูถึงประมาณ
ร้อยละ 82.7  

เมื่อได้รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการน ามา
พยากรณ์ในสมการถดถอยพหุคูณแล้ว ผู้วิจัยพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรในการทดสอบแบบจ าลองเพื่อ
ค้นหาปัจจัยด้านการใช้งานพร้อมเพย์ที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ ด้วยการ
ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระในสมการด้วย
ค่าสถิติที ที่นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 และเมื่อการ
วิจัยต้องการเปรียบเทียบขนาดของอิทธิพลของตัวแปร
อิสระทั้ ง  3 ตัวแปรที่ ส่ งอิทธิพลต่อความตั้ ง ใจ เ ชิง
พฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ จึงต้องปรับค่า

สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระทั้งหมดให้มีหน่วยเท่ากันที่
อยู่ในรูปของค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน ดังแสดงในสมการ
ต่อไปนี ้

 
 BI = -0.271 + 0.288 (UT) + 0.219 (SI) + 0.578 (TR) 

 
สมการข้างต้นแสดงถึงตัวแปรอิสระปัจจัยด้าน

การใช้งานพร้อมเพย์ตามค่าของอิทธิพลที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการ
พร้อมเพย์ พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวส่งอิทธิพลทางบวก 
(Positive Effect) ต่อการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม โดยถ้าตัวแปรปัจจัยดังกล่าวมีค่าเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น
เช่นกัน เมื่อเรียงล าดับตัวแปรตามขนาดอิทธิพลทางบวก
ต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมจากมากไปน้อย จะประกอบ
ไปด้วย ความเช่ือถือได้ในการใช้บริการพร้อมเพย์ (TR) 
ประโยชน์ในการใช้งานพร้อมเพย์ (UT) และแรงจูงใจทาง
สังคมที่มีต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ (TR) ตามล าดับ 

ส่ ว น ตั ว แ ป ร ปั จ จั ย ที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ล ท า ง ล บ 
(Negative Effect) ต่อการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ พบว่า ไม่มีตัว
แปรอิ ส ระที่ มี อิ ทธิพลทางลบ  จึ งอาจกล่ า ว ได้ ว่ า 
แบบจ าลองนี้จึงเป็นไปตามแนวคิดแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี และแบบจ าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยีไดอ้ย่างชัดเจน ในการน ามาประยุกต์
กับพฤติกรรมการใช้บริการพร้อมเพย์ของคนไทยในเขต
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

ทัง้	3	ตวัแปรทีส่่งอทิธิพลต่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมในการ

ใช้บริการพร้อมเพย์	จึงต้องปรับค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร

อิสระทั้ งหมดให ้มีหน ่วยเท ่ากันที่อยู ่ ในรูปของค ่า

สัมประสิทธิ์มาตรฐาน	ดังแสดงในสมการต่อไปนี้

	BI	=	-0.271	+	0.288	(UT)	+	0.219	(SI)	+	0.578	(TR)

	 สมการข้างต้นแสดงถงึตวัแปรอสิระปัจจยัด้านการ

ใช้งานพร้อมเพย์ตามค่าของอิทธิพลที่ส ่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการ

พร้อมเพย์	 พบว่า	 ตัวแปรอิสระทุกตัวส่งอิทธิพลทางบวก	

(Positive	Effect)	ต่อการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจเชิง

พฤติกรรม	 โดยถ้าตัวแปรปัจจัยดังกล่าวมีค่าเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น	 ก็จะส่งผลให้ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นเช่น

กัน	 เมื่อเรียงล�าดับตัวแปรตามขนาดอิทธิพลทางบวกต่อ

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมจากมากไปน้อย	 จะประกอบไป

ด้วย	 ความเชื่อถือได้ในการใช้บริการพร้อมเพย์	 (TR)	

ประโยชน์ในการใช้งานพร้อมเพย	์ (UT)	 และแรงจูงใจทาง

สังคมที่มีต่อการใช้บริการพร้อมเพย์	(TR)	ตามล�าดับ

	 ส่วนตัวแปรปัจจัยท่ีส่งอิทธิพลทางลบ	 (Negative	

Effect)	 ต่อการเปล่ียนแปลงของความตั้งใจเชิงพฤติกรรม

ในการใช้บริการพร้อมเพย์	 พบว่า	 ไม่มีตัวแปรอิสระท่ีมี

อิทธิพลทางลบ	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 แบบจ�าลองนี้จึงเป็นไป

ตามแนวคิดแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี	 และแบบ
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จ�าลองการผนวกทฤษฎกีารยอมรบัและการใช้เทคโนโลยไีด้

อย่างชัดเจน	 ในการน�ามาประยุกต์กับพฤติกรรมการใช้

บริการพร้อมเพย์ของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร	

		 นอกจากนี้	พบว่า	ค่าคงที่ของสมการเป็นค่าติดลบ	

จึงสามารถสรุปได้ว่า	 ถ้าตัวแปรอิสระด้านการใช้บริการ

พร้อมเพย์ไม่มีการเปลีย่นแปลงแล้ว	อาจส่งผลให้ความตัง้ใจ

เชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ลดลงได้	 คือ	 

ถ้าผูใ้ห้บริการหรือหน่วยงานภาครฐัไม่สามารถเพิม่ความน่า

เชื่อถือของการใช้บริการพร้อมเพย์ได้	 หรือไม่สามารถเพ่ิม

การรับรู้ของผู้ใช้งานเก่ียวกับประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้

บริการพร้อมเพย์	 หรือไม่สามารถสร้างแรงจูงใจทางสังคม

ในด้านการใช้บรกิารพร้อมเพย์ให้ผูใ้ช้งานได้แล้ว	อาจส่งผล

ท�าให้ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ลด

ลงได้

สรุปผล

	 การใช้บริการระบบการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง

การโอนเงินและการช�าระเงินของคนในประเทศไทยมีแนว

โน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	 โดยเฉพาะการโอนเงินหรือ

ช�าระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต	 การใช้จ่ายและท�าธุรกรรม

ทางการเงินต่าง	ๆ	ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร	ร้านค้า	

ผู ้ประกอบการ	 รวมถึงการใช ้กระเป ๋าเงินออนไลน	์

(e-wallet)	 และเงินอิเล็กทรอนิกส์	 โดยแรงจูงใจท่ีส�าคัญ	

คือ	ค่าใช้จ่ายในการท�าธุรกรรมทางการเงินที่ลดลง	ภายใต้

ปัจจัยที่ต้องมีความง่าย	 มีความปลอดภัย	 และมีความ

สะดวกสบายในการใช้งาน	(Kumar	et	al.,	2011)	ส่งผล

ให้แนวโน้มการใช้จ่ายด้วยเงินสดลดลง	 ข้อมูลดังกล่าว

สะท้อนถึงรูปแบบการใช้ชีวติของผูบ้รโิภคท่ีปรบัเปลีย่นตาม

การพัฒนาของเทคโนโลยีและกระแสสังคม	 มีการเปิดรับ

การใช้งานเทคโนโลยีทางการเงินใหม่	 ๆ	 ซ่ึงเป็นโอกาส

ส�าหรับการส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการพร้อมเพย์

	 พร้อมเพย์เป็นบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ทางเลือกใหม่ท่ีมีประโยชน์ท้ังด้านความสะดวกสบายและ

ความรวดเรว็ในการใช้งาน	การรบัคนืภาษเีงนิได้	การลดค่า

ธรรมเนยีมการโอนเงิน	และการรับเงนิสวสัดิการจากรฐับาล	

ซึ่งประโยชน์ที่ผู ้ใช้งานได้รับเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้

บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ไม่แตกต่างกบัการศกึษาวิจยัเกีย่ว

กับการให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ

อินเดีย	(Chauhan,	2015;	Sharma	and	Govindaluri,	

2014)	ประเทศมาเลเซีย	(Cheah	et	al.,	2011;	Daud	et	

al.,	2011)	ประเทศอิหร่าน	(Mohammadi,	2015)	และ

ประเทศเคนย่า	(Stuart	and	Cohen,	2011)	นอกจากนี้	

งานวิจัยของเอซและคณะ	(Eze	et	al.,	2011)	ที่กล่าวถึง

ความตัง้ใจของผูบ้รโิภคทีจ่ะใช้งานระบบอนิเทอร์เนต็แบงค์

กิง้หรอืโมบายแบงค์กิง้ว่าจะเกดิขึน้เมือ่ผู้ใช้งานเชือ่ว่าระบบ

จะช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�าธุรกรรมกับธนาคาร	

รวมถึงการศึกษาที่ประยุกต ์แบบจ�าลองการยอมรับ

เทคโนโลยี	 (Arvidsson,	 2014;	 Cheah	 et	 al.,	 2011;	

Daud	et	al.,	2011;	Mohammadi,	2015;	Mortimer	et	

al.,	2015;	Tan	et	al.,	2010)	พบว่า	ประโยชน์ในการใช้

บริการพร้อมเพย์ส่งอทิธพิลทางบวกต่อการใช้บรกิารโมบาย

แบงค์กิ้ง	 โดยเฉพาะประเทศที่ก�าลังพัฒนาและในกลุ่ม

ประชากรที่มีรายได้น้อย	 เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ีมีความ

คิดเห็นว่าการบริการทางการเงินนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน

การท�าธุรกรรมทางการเงิน	 ลดโอกาสการรั่วไหลทาง 

การเงิน	หรือการถูกโจรกรรมทางการเงิน	(Jack	and	Suri,	

2014)

	 แรงจูงใจทางสังคมที่มีต่อการใช้บริการพร้อมเพย์

อยูใ่นระดับปานกลาง	โดยปัจจยัทีม่ผีลคอื	ลกัษณะของงาน

ทีท่�า	กระแสสงัคม	เพือ่นร่วมงาน	และครอบครวั	ซึง่มคีวาม

สอดคล้องกับ	Amin	et	al.	(2007)	Riquelme	and	Rios	

(2010)	Yeoh	and	Chan	(2011)	ที่พบว่า	แรงจูงใจทาง

สังคมมีผลกระทบโดยตรงกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน

การใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง	 โดยกลุ่มคนที่เป็นแรงจูงใจ

ส�าคัญ	ได้แก่	เพื่อนร่วมงาน	และสื่อ	

	 แม้ว่ากลุม่ตวัอย่างจะมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั

บริการพร้อมเพย์ว่าเป็นการท�าธุรกรรมที่เข้าใจได้ง่ายและ

ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้งานอยู่ในระดับมาก	 แต่
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ผลการศึกษาวิจัยพบว่า	 ความง่ายในการใช้งานพร้อมเพย์

ไม่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อม

เพย์	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	 Chauhan	 (2015)	

Bélanger	 and	Carter	 (2008)	 และ	Dahlberg	 et	 al.	

(2003)	ทีพ่บว่า	แม้ว่าจะบรกิารพร้อมเพย์จะมคีวามง่ายใน

การใช้งาน	 แต่หากขาดความน่าเชื่อถือของระบบแล้วก็

สามารถท�าให้เป็นอุปสรรคท่ีส�าคัญในการใช้งานระบบ	 

ซึ่งความเชื่อถือได้ในการใช้บริการพร้อมเพย์ในภาพรวมยัง

อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น	 โดยประเด็นที่มีความกังวล

มากที่สุด	 คือ	 ความปลอดภัยในข้อมูล	 ความปลอดภัยใน

การท�าธุรกรรมหรือกระบวนการท�างาน	 และการท�างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส�าหรับในประเทศมาเลเซีย	 ความ

มัน่คงปลอดภยัของระบบได้รับการจดัให้อยูใ่นรายการหลกั

ของอปุสรรคในการน�าการช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์มาใช้งาน

ที่ธนาคารเนการา	 (Bank	 Negara	 Malaysia,	 2014)	 

อีกทั้งมีการศึกษาความเช่ือถือในการใช้งานระบบเพิ่มเติม

เข้าไปในแบบจ�าลองการยอมรบัเทคโนโลย	ีPavlou	(2003)	

Gefen	et	al.	(2003)	Ha	and	Stoel	(2009)	และ	Tobbin	

and	Kuwornu	(2011)	พบว่า	ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

เงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นเสมือนกลุ่มของตัวแทนความไว้

วางใจในการใช้งานระบบท่ีจะส่งผลต่อการใช้งานท้ังในแง่

บวกและแง่ลบโดยเฉพาะจากปัญหาด้านความปลอดภยัใน

การใช้งานระบบ	ซึ่งการศึกษาของ	Cheah	et	al.	(2011)	

Riquelme	and	Rios	(2010)	พบว่า	การรบัรูถ้งึความเสีย่ง

มีอิทธิพลทางลบต่อการใช้งานโมบายแบงค์ก้ิง	 หรืออาจ

กล่าวได้ว่า	 หากผู้ใช้งานระบบมีการรับรู้ว่าระบบมีความ

เสี่ยงในระดับมากก็จะส่งผลให้การใช้งานโมบายแบงค์กิ้ง

ลดลง	

	 เมื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรท่ีส่งผลต่อความ

ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์	 โดยก�าหนด

ค่าระดบันยัส�าคญัทางสถติทิี	่0.05	พบว่า	แม้ว่าระดบัความ

ง่ายในการใช้งานพร้อมเพย์ในภาพรวมจะอยู่ในระดับมาก	

แต่กลับไม่ส่งผลถงึความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมในการใช้บรกิาร

พร้อมเพย์	มีความสอดคล้องกับ	Chauhan	(2015)	ที่พบ

ว่า	 ความง่ายในการใช้งานไม่ส่งอิทธิพลต่อทัศนคติในการ

ใช้งาน	 ในขณะที่ความเชื่อถือได้ในการใช้งานมีผลกระทบ

ทางบวกกับทัศนคติที่ มีต ่อการใช ้งาน	 และการรับรู ้

ประโยชน์ในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์	 ในทางเดียวกันผล

การวิจัยนี้พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้

บริการพร้อมเพย์มากที่สุด	 คือ	 ความเชื่อถือได้ในการใช้

บรกิารพร้อมเพย์	รองลงมาได้แก่	ประโยชน์ในการใช้บรกิาร

พร้อมเพย์	 และแรงจูงใจทางสังคมที่มีต่อการใช้บริการ

พร้อมเพย์ตามล�าดับซึ่งสอดคล้องกับ	Jorge	et	al.	(2015)	

และ	Barnett,	et	al.	 (2015)	พบว่า	การใช้งานอินเทอร์

เนต็แบงค์กิง้ได้รบัอทิธพิลมาจากประสทิธภิาพในการใช้งาน

และความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายในการท�าธุรกรรม

	 จึงสรุปได้ว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้

บริการพร้อมเพย์มากที่สุด	 คือ	 ความเชื่อถือได้ในการใช้

บรกิารพร้อมเพย์	รองลงมาได้แก่	ประโยชน์ในการใช้บรกิาร

พร้อมเพย์	 และแรงจูงใจทางสังคมที่มีต่อการใช้บริการ

พร้อมเพย์ตามล�าดับ	 แต่ทั้งน้ีปัจจัยทั้งสามด้านต้องมีการ

เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่	ีคอื	ผูใ้ช้บรกิารต้องมคีวามเชือ่ถอื

ในบริการพร้อมเพย์เพิ่มมากขึ้น	ต้องเห็นถึงประโยชน์ที่จะ

ได้รับจากการใช้บริการพร้อมเพย์	 และต้องมีการสร้างแรง

จงูใจจากสงัคมให้เกดิความต้องการหรอืให้เหน็ความส�าคญั

ในการใช้บรกิารพร้อมเพย์มากขึน้	จงึจะส่งผลให้ความตัง้ใจ

เชงิพฤตกิรรมในการใช้บรกิารพร้อมเพย์เพิม่ขึน้	ในทางกลับ

กนั	หากปัจจยัทัง้สามด้านไม่ได้รบัการส่งเสรมิ	หรอืไม่มกีาร

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดเลย	 ก็สามารถส่งผลให้ความ

ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการพร้อมเพย์ลดลงได้	

	 ดังนั้น	หากรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ประชาชนใช้

บริการพร้อมเพย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	 รัฐบาลควร

ตระหนักถึงความส�าคัญในการวางนโยบายให้หน่วยงานที่

เกีย่วข้องด�าเนนิการส่งเสรมิความรูท้างการเงนิทีถ่กูต้องแก่

ประชาชนผ่านสื่อความรู ้และการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 

เกีย่วกบัความปลอดภยัทางด้านการท�าธรุกรรมทางการเงนิ

อเิล็กทรอนกิส์	การคุ้มครองสิทธขิองผู้ใช้บรกิารทางการเงนิ	

และการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทางการเงิน	
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เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบ้ืองต้นทางการเงินอย่างเพียง

พอท่ีจะดูแลตัวเองได้	 เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง	

สามารถตัดสินใจเลอืกใชบ้ริการทางการเงินไดอ้ยา่งเหมาะ

สม	รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงและไม่หลงเชื่อไปกับข่าวลือ

ทางการเงิน	 ธนาคารจึงควรมีความร่วมมือกับองค์กรหรือ

มหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการใช้งานพร้อมเพย์	นอกจาก

น้ีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 โทรทัศน์	

พนกังานธนาคาร	เพือ่ให้เกดิการบอกต่อจากเพือ่นหรอืคน

รู้จัก	จะเป็นช่องทางที่ดีส�าหรับการน�าเสนอข้อมูลให้ผู้ที่ใช้

งานเกิดความเข้าใจ	 อีกทั้ง	 ธนาคารควรมีนโยบายหรือ

กระบวนการจดัการความเสีย่ง	เช่น	การเพิม่ความปลอดภัย

ด้วยระบบลายเซน็ดจิิทลั	การใช้รหสัผ่านทีม่คีวามปลอดภยั

สงู	เปน็ต้น	เพื่อเพิม่ความมั่นใจในการเขา้ถงึระบบและการ

เก็บข้อมูลของผู้ใช้งานให้เป็นความลับ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัย

	 1.	แม้ว่าบรกิารพร้อมเพย์จะเป็นบรกิารทีใ่ช้งานได้

ง่าย	แต่ยงัขาดความน่าเชือ่ถือในการสมคัรใช้บรกิาร	อกีทัง้

ป ัจจุบันการโอนเงินระหว ่างธนาคารผ ่านช ่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมเช่นเมื่อก่อน	ดังนั้น

ธนาคารควรจะสื่อสารข้อมูลและให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยว

กับผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการพร้อม

เพย์ประกอบกบัการสือ่สารทางการตลาด	เพือ่ให้ลกูค้าเกดิ

ความเข้าใจและมีความมั่นใจในการใช้บริการ	 โดยเฉพาะ

ด้านความปลอดภัยของการท�าธุรกรรม	

	 2.	 กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิด

เก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	 กองบังคับการปราบ

ปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

เศรษฐกจิ	ศนูย์คุม้ครองผูใ้ช้บรกิารทางการเงนิ	ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	 ธนาคารพาณิชย์	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรให้ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องแก่ประชาชนผ่านสื่อ

ความรู้และการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เกี่ยวกับความปลอดภัย

ทางด้านการท�าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์	 การ

คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน	 และการปกป้อง

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทางการเงิน	เพื่อให้ประชาชน

มคีวามรูเ้บือ้งต้นทางการเงนิอย่างเพยีงพอทีจ่ะดแูลตวัเอง

ได้	 เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง	 สามารถตัดสินใจ

เลือกใช้บริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม	 รู ้เท่าทัน

เล่ห์เหลี่ยมกลโกงและไม่หลงเชื่อไปกับข่าวลือทางการเงิน	

	 3.	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงการคลงั	กระทรวง

พาณิชย์	 ควรร่วมกันวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาประเทศ

ด้านเศรษฐกจิและสังคมดิจิทลั	และวางนโยบายส�าหรับการ

พัฒนาทุนมนุษย์ในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

และเหมาะสมกบัประชาชนเกีย่วกบัการท�าธุรกรรมทางการ

เงนิด้านต่าง	ๆ 	เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารใช้บรกิารพร้อมเพย์เพิม่

ขึ้นในด้านการขอคืนเงินภาษี	 การรับเงินสวัสดิการ 

ด้านต่าง	ๆ	จากรัฐบาล	

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรพิจารณาหัวข้อการวิจัยประเด็นการเพิ่ม

ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนและผู้ใช้บริการธุรกรรม

ทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์	 การเพิ่มประสบการณ์ทางการ

เงิน	และลดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวคิดทางการเงินได้	

	 2.	ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการให้บริการของ

ธนาคารที่ควรมีการเตรียมรับมือเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจ

เกิดข้ึนจากเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่	 ซึ่งสามารถ

อ�านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้งาน	แต่ในขณะเดยีวกนัก็อาจ

จะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของการใช้งานที่ลดลง
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แอ่งอารยธรรม : จิตรกรรมสุวรรณภูมิ

Melting pot of Civilization : Painting of Suvarnabhumi

ตนุพล	เอนอ่อน	1

Tanupon	Anon	1

บทคัดย่อ

 

 การศึกษาค้นคว้าเรื่องราวประวัติศาสตร์และความเป็นมาของภูมิภาคอุษาคเนย์หรือดินแดนสุวรรณภูมิได้ก่อให้
เกิดแรงบันดาลใจ	 และน�าไปสู่การสร้างสรรค์ท่ีมีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ที่ต้องการสะท้อนให้
เห็นถึงความงดงามของสังคมและวัฒนธรรม	สภาพความเป็นอยู่ของผู้คน	พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง
หรือชุมชนซึ่งมีขอบเขตของเน้ือหาผู้สร้างสรรค์ได้พยายามเสนอภาพทางความคิดในมิติเชิงบวกของสภาพความเป็นอยู่
ของบ้านเมืองหรือชุมชนที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน
	 ผลงานจิตรกรรมสวุรรณภูม	ิมลีกัษณะเป็นงาน	“จติรกรรมไทยร่วมสมยั”	แบบ	2	มติ	ิโดยใช้เทคนคิการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยกระบวนการสอีะครลิคิบนผ้าใบ	โดยผูส้ร้างสรรค์ได้ใช้ลกัษณะของแผนที	่แผนผังท้ังแบบโบราณ	และแบบสมัย
ใหม่มาประยุกต์ใช้	 รวมทั้งการใช้รูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังตามแบบฉบับโบราณมาปรับประยุกต์	 ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานการสร้างสรรค์จิตรกรรมชุดจิตรกรรมสุวรรณภูมินั้นเปรียบเสมือนการสร้างภาษาภาพในเชิงอุดมคติที่
เกิดจากการศึกษาค้นคว้าความเป็นในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นในแอ่งอารยธรรมสุวรรณภูมิ	 แล้วน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน	
โดยสะท้อนผ่านภาษาภาพ	 ซ่ึงได้สร้างพื้นท่ี	 การน�าเสนอ	 และการใช้สัญลักษณ์ทั้งที่มีอยู่แต่เดิมและที่สร้างข้ึนมาใหม่	 
ผ่านการจัดการ	การตัดทอน	และการก่อประกอบรูป	รูปร่าง	รูปทรงจนเกิดเป็นผลงานทัศนศิลป์เพื่อให้เห็นถึงความเป็น	
อารยธรรม	ของดินแดนสุวรรณภูมิในมิติของช่วงเวลา	การเปลี่ยนแปลง	และพัฒนาการของสภาพสังคม	เป็นตัวแทนที่ผู้
สร้างสรรค์ได้ใช้น�าเสนอให้ผู้ชมได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่	ความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอุษาคเนย์หรือดินแดนสุวรรณภูมิ

   

 ค�าส�าคัญ :	จิตรกรรมไทยร่วมสมัย,	จิตรกรรมสุวรรณภูมิ,	ภาษาภาพ,	อารยธรรม,	อุดมคติ

Abstract

 

	 Study	of	History	and	derivation	of	South-east	or	Suwannaphumi	affected	inspiration	and	leading	

to	creation.	It	had	the	intention	and	the	purpose	of	creation	was	to	reflect	the	beauty	of	society	and	

culture,	the	living	conditions	of	the	people,	development	and	change	of	the	country	or	community.	

This	is	the	extent	to	which	the	researcher	has	attempted	to	present	a	positive	image	of	the	well-being	

of	the	country	or	community,	the	prosperity	of	society	and	people	from	the	past	to	the	present.

 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจ�าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 This	work	painting	of	Suwannaphumi	is	Thai	Painting	Contemporary	of	Thailand	It	is	a	2	Dimention	

by	creating	an	acrylic	painting	on	a	canvas.	The	creators	used	ancient	and	modern	layout	maps	to	

apply.	In	addition,	the	creators	used	traditional	wall-writing	style	to	apply	in	creating	works.	Creative	

work	Suvarnabhumi	Painting	is	an	ideal	visual	language	created	by	studying	the	various	dimensions	of	

Suvarnabhumi	civilization.	Then	the	creation	of	works	by	reflection	through	the	work.	It	has	created	

the	 space	 for	 presenting	 and	 using	 both	 existing	 and	 re-created	 symbols	 through	manipulation,	

truncation	 and	 shaping.	 Until	 it	 was	 a	 visual	 art	 to	 demonstrate	 the	 civilization	 of	 the	 land	 of	

Suvarnabhumi	in	the	dimension	of	time.	It	has	created	original	and	reusable	presentation	and	symbolic	

spaces	through	manipulation,	truncation	and	shaping.	Until	it	was	become	visual	arts	that	show	the	

civilization	of	the	land	of	Suvarnabhumi	in	a	time	of	change	and	development	of	society.	It	represented	

the	author	has	presented	to	the	audience	sees	the	greatness	and	prosperity	of	the	region	of	Southeast	

Asia	or	Suvarnabhumi.

 Keywords : Thai	 Painting	 Contemporary,	 Painting	 of	 Suvarnabhumi,	 Visual	 Art,	 Civilization,	

Idealism

บทน�า

 สุวรรณภูมิ	 แปลตามรูปศัพท์ว่า	 แผ่นดินทอง	 

เป็นช่ือเรยีกภมูภิาคอษุาคเนย์หรอืเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

แต่ครั้งโบราณกาลราว	 2,500	ปีมาแล้ว	 หมายถึงดินแดน

อดุมสมบรูณ์ทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ	ประกอบด้วย

สัตย์กับพืชพันธุ์ธัญญาหารและแร่ธาตุต่าง	 ๆ	 อีกทั้งเป็น

แหล่งตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธ์หลากหลายที่ล้วนเป็น

เครือญาติทางสังคมและวัฒนธรรม	 ซ่ึงต่างก็เป็นบรรพชน

ของคนไทยทุกวันนี้

ภาพประกอบ 1 : กรุงธนบุรี แผนผังที่พม่าเขียน ด้วยสีฝุ่น 
(สุจิตต์ วงษ์เทศ : 2549)
	 พจนานุกรมมติชน	อธิบายค�า	สุวรรณ	 [สุ-วัน]	น.	
ทอง.	(ส.	สุวรณฺ;	บ.	สุวณณฺ).	ภูม	ิ1,	ภูม-ิ	[พมู,	พ-ูม,ิ	พมู-ม-ิ]	
น.	แผ่นดิน,	ที่ดิน.	ภูมิ	2	น.	พื้นความรู้,	ปัญญา.	ภูมิ	3	ว.	
สง่า,	ผึ่งผาย,	องอาจ.	สุวรรณภูมิ	น.	ดินแดนทองค�า

                                                                         
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทน า 
   
 สุวรรณภมูิ แปลตามรูปศัพท์ว่า แผ่นดินทอง เป็นช่ือเรียกภมูิภาคอษุาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ครั้งโบราณกาล
ราว 2,500 ปีมาแล้ว หมายถึงดินแดนอุดมสมบูรณ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยสตัย์กับพืชพันธุ์ธัญญาหารและแร่
ธาตุต่างๆ อีกทั้งเป็นแหล่งตั้งถ่ินฐานของกลุ่มชาติพันธ์หลากหลายทีล่้วนเป็นเครือญาติทางสังคมและวฒันธรรม ซึ่งต่างก็เป็นบรรพ
ชนของคนไทยทุกวันนี ้
  

 
 

ภาพประกอบ 1 : กรุงธนบุรี แผนผังที่พม่าเขียน ด้วยสีฝุ่น ( สุจติต์ วงษ์เทศ : 2549 ) 
 
 พจนานุกรมมติชน อธิบายค า สุวรรณ [สุ-วัน] น. ทอง. (ส. สุวรฺณ; บ. สุวณณฺ). ภูมิ 1, ภูม-ิ [พูม, พู-มิ, พูม-มิ-] น. 
แผ่นดิน, ที่ดิน. ภมูิ 2 น. พื้นความรู้, ปัญญา. ภูมิ 3 ว. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ. สุวรรณภูมิ น. ดินแดนทองค า  
  สุวรรณภมูิ คือนามอันเป็นมงคลทีค่นแต่ก่อนยกย่องเป็นบ้านเมืองสบืเนื่องหลายยุคหลายสมยั ได้แก่   
รัฐสุพรรณภูมิ ราวหลัง พ.ศ. 1600 รัฐสุพรรณบุรี  ราวหลัง พ.ศ. 1700 จนเป็นเมืองสุพรรณบุรี ราวหลัง พ.ศ. 1800 และจังหวัด
สุพรรณบุรี รวมทั้งอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
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	 สุวรรณภูมิ	 คือนามอันเป็นมงคลที่คนแต่ก่อน

ยกย่องเป็นบ้านเมืองสืบเนื่องหลายยุคหลายสมัย	 ได้แก่	 

รัฐสุพรรณภูมิ	ราวหลัง	พ.ศ.	1600	รัฐสุพรรณบุรี		ราวหลัง	

พ.ศ.	1700	จนเป็นเมืองสุพรรณบุรี	 ราวหลัง	พ.ศ.	1800	

และจังหวัดสุพรรณบุรี	 รวมทั้งอ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	

		 อุษาคเนย์ทั้งภูมิภาคมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	พืชพันธุ์ธัญญาหาร	แร่ธาตุ	ตะกั่ว	

ดบีกุ		ทองแดง	เหลก็	ฯลฯ	มคีวามหลากหลายทางชวีะภาพ

เป็นส�าคัญผืนแผ่นดินใหญ่อุษาคเนย์มีแม่น�้าโขงเป็นล�าน�้า

สายส�าคญัท่ีสดุถอืเป็นแกนภูมภิาคการเคลือ่นย้ายยคุแรกๆ

ต่างมุง่ไปทีบ่ริเวณสองฝ่ังแม่น�า้โขงแล้วตัง้หลกัแหล่งอยูเ่ขต	

“เขตแห้งแล้ง”	ทางภาคอสีานของไทยทกุวนัเพราะอดุมไป

ด้วยทรัพยากรแต่ที่ส�าคัญคือมีโรคภัยน้อยกว่าเขตชุ่มชื้น		

		 การเคลื่อนย้ายไม่ใช่การอพยพแบบยกโขยง	 แต่มี

ลกัษณะเคลือ่นไหวไปๆมาๆท�าให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่าง

ทีไ่ปและทีม่าอย่างต่อเนือ่งโดยมไิด้ละทิง้หลกัแหล่งแห่งหน

ต้นเค้าดัง้เดมิทีบ่รรพบรุษุยงัอยูท่ี่นัน้	ในส่วนเรือ่งของความ

ความเชือ่หรือระบบความเช่ือของผูค้นในยคุบุกเบกิศาสนา

ผี	 เป็นระบบความเชื่อหรือศาสนา	 ของคนยุค	 ปฏิวัติ

เทคโนโลยี	 ครั้งแรกสิ่งท่ีเป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดี		 

ถึงระบบความเชื่อของผู ้คนในยุคน้ี	 ก็คือ	 ท่ีปรากฏ	

ศิลปกรรม	ตามพื้นที่และตามศิลปวัตถุต่าง	ๆ	ภาพเขียนสี

จากธรรมชาติสีที่ได้จากยางไม้และดินสี	 ได้ถูกน�ามาใช้ใน

การสร้างหรือบันทึกผ่านภาษาภาพ	 ซึ่งภาพสัญลักษณ์ที่

เกี่ยวข้องกับการท�ามาหากิน	คือเป็นการบูชาอ�านาจเหนือ

ธรรมชาติ		เพื่อขอความอุดมสมบูรณ์		ต่อการด�ารงชีพของ

ตนเองและชมุชนถดัมาจากนัน้	หลกัฐานชิน้ส�าคญัอกีอย่าง

หนึ่งที่เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงระบบความเชื่อ	 ความรู ้	 

ของผู้คนในเวลาถัดมาก็คือ	 มโหระทึกหรือฆ้อง	 กลอง

สัมฤทธิ์	 	 มโหระทึกในยุคแรก	 ๆ	 เป็นภาชนะใส่สิ่งของ

ศกัดิส์ทิธิฝั์งไว้ในศพ	บางแห่งใช้ใส่กระดูกคนตายทีฝั่งดนิไว้

จนเนื้อหนังลอกออกแล้ว		นานเข้าเป็นเครื่องประโคมตีใน

พิธีกรรม	 เช่น	 พิธีศพ	 ท�าให้เรียกกันภายหลังว่างกลอง		

เพราะมีรูปร่างเหมือนกลองไม้	แต่บางที่ก็เรียกฆ้อง	เพราะ

หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์	 และเป็นต้นแบบดั้งเดิมและเก่าแก่

ที่สุดของเครื่องดนตรี	ตระกูลฆ้อง	ระฆัง	(สุจิตต์	วงษ์เทศ	:	

2549)			

	 ในมุมมองของผู้สร้างสรรค์นั้นมีความสนใจในงาน

ศลิปกรรมทีป่รากฏอยูต่ามหน้ากลอง	ภาชนะดนิเผา	ตลอด

จนลวดลายต่าง	ๆ 	ที่ปรากฏบนศิลปวัตถุ	ด้วยเหตุผลที่เป็น

ภาษาภาพเป็นตัวแทนของระบบความเชื่อ	ระบบความคิด

และเป็นการบันทึกในเห็นถึงความเป็นอยู ่ของผู ้คนใน

ภมูภิาค	อษุาคเนย์ได้อย่างด	ี	ทัง้หมดทีผู่ส้ร้างสรรค์ได้กล่าว

มาเป็นการอ้างอิงที่เป็นลักษณะ	 ภูมิหลังหรือความน�าอัน

เป็นแรงบันดาลใจ	 ทั้งความเป็นภูมิศาสตร์	 ประวัติศาสตร์

ความเป็นมาในมิติต่าง	ๆ	ทางสังคมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยว

เนื่องกันมาเป็นล�าดับตามยุคสมัย	 จนถึงความเป็นมายุค

ปัจจุบัน	 ซึ่งผู้สร้างสรรค์ถือว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในยุค

ป ัจจุบัน	 และมีความเป ็นเช้ือชาติ	 สัญชาติ	 รวมถึง	 

จติวญิญาณของผู้คนในภมูภิาคอษุาคเนย์และความสนใจใน

ความเป็นมา	 แอ่งอารยธรรมของภูมิภาคนี้ที่มีความเจริญ

รุง่เรอืงมาโดยล�าดบั	ในแต่ละยคุแต่ละสมยั		ดงันัน้ในฐานะ

ที่ผู้สร้างสรรค์ที่มีความสนใจต่อที่มาดังกล่าว	และต้องการ

ที่จะถ่ายทอดความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์และความเป็นมา	

เป็นไป		ของความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอุษาคเนย์หรือ

ในอกีนามหนึง่กคื็อ	สุวรรณภูม	ิผ่านการผสมผสานกบัความ

รู้ความสามารถทางด้านงานทัศนศิลป์	 ที่แสดงออกทางรูป

ธรรม	คอื	ฝีมอื	กระบวนการแสดงออกผ่านการใช้สญัลกัษณ์

แทนค่าและทางนามธรรม	คอื	จนิตนาการและการใช้ภาษา

ทางความคดิทีเ่กิดขึน้จากการศกึษา	ค้นคว้า	มารงัสรรค์ป้ัน

แต่ง	 เพื่อให้รูปแบบหรือภาษาทางความคิดสู่ภาษาภาพ	 

ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภา

คอุษาคเนย์หรือสุวรรณภูมิ

เนื้อหา

	 การสร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลงานจติรกรรมไทยร่วม

สมัยโดยน�าเสนอเนื้อหาที่สะท้อนถึงการพัฒนาการทาง



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

260

สงัคมหรอืความเจรญิรุง่เรอืงของภมิูภาคอษุาคเนย์หรอืดนิ

แดนสุวรรณภูมิตั้งแต ่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ภายใต้ชื่อ

จิตรกรรมสุวรรณภูมิเป ็นการถ่ายทอดความรู ้ในเชิง

ประวัติศาสตร์และความเป็นไปของความเจริญรุ่งเรืองของ

ภูมิภาคอุษาคเนย์หรือในอีกนามหนึ่งก็คือ	สุวรรณภูมิ	ผ่าน

การผสมผสานกับความรู้ความสามารถทางด้านงานทัศน

ศิลป์	จิตรกรรมไทยร่วมสมัย	แบบ	2	มิติ	ที่แสดงออกทาง

รูปธรรม	 คือ	 ฝีมือ	 กระบวนการแสดงออกผ่านการใช้

สัญลักษณ์แทนค่าและทางนามธรรม	คือ	จินตนาการและ

การใช้ภาษาทางความคิดท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษา	 ค้นคว้า	

มาสร้างสรรค์เพือ่ให้รปูแบบหรอืภาษาทางความคดิสูภ่าษา

ภาพที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของภูมิ

ภาคอุษาคเนย์หรือสุวรรณภูมิ	 ผ่านผลงานจิตรกรรมชุด

จิตรกรรมสุวรรณภูมิ	

 แนวความคิด

		 	 จติรกรรมสวุรรณภมู	ิน�าเสนอเนือ้หาทีส่ะท้อน

ถึงการพัฒนาการทางสังคมหรือความเจริญรุ่งเรืองของภูมิ

ภาคอุษาคเนย์หรือดินแดนสุวรรนภูมิ	 ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน	 ในรูปแบบการใช้โครงสร้างหรือสัญลักษณ์ของ

แผนที่หรือแผนผังที่ผู้สร้างสรรค์อาศัยโครงสร้างดังกล่าวนี้

มาปรับประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในลักษณะการ

สร้างพ้ืนท่ีเชงิอดุมคติกบัดนิแดนสุวรรณภมิู	(ตนุพล	เอนอ่อน	

(2558)

 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

			 	 	 1.เพื่อศึกษาความเป็นไปด้านประวัติศาสตร์

และด้านสังคมศาสตร์ของภูมิภาคอุษาคเนย์หรือดินแดน

สุวรรณภูมิโดยเน ้นลงไป	 ในรายละเอียดในมิติของ

พัฒนาการระบบทางสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน

		 	 2.เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรมไทยร่วมสมยั

โดยน�าเสนอเนื้อหาที่สะท้อนถึงการพัฒนาการทางสังคม

หรือความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอุษาคเนย์หรือดินแดน

สุวรรณภูมิตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในรูปแบบการใช้

โครงสร ้างหรือสัญลักษณ์ของแผนท่ีหรือแผนผังที่ผู ้

สร้างสรรค์อาศยัเค้าโครงดงักล่าวนีม้าปรบัประยกุต์ใช้และ

สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในลักษณะการสร้างพ้ืนที่เชิงอุดมคติที่

เกี่ยวข้องกับดินแดนสุวรรณภูมิ

 ขอบเขตของการสร้างสรรค์

	 	 1.ขอบเขตทางด้านเนือ้หาในการสร้างสรรค์ผล

งานจากการศกึษาโดยมคีวามมุง่หมายทีต้่องการบ่งบอกถงึ

ความงดงามของสงัคมและวัฒนธรรม	ความเป็นอยูข่องผูค้น

ที่มีพัฒนาการของบ้านเมืองหรือชุมชนสะท้อนถึงการ

พัฒนาการทางสังคมหรือความเจริญรุ ่งเรืองของภูมิภา

คอษุาคเนย์หรอืดนิแดนสวุรรณภมูติัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั

ในรูปแบบการใช้โครงสร้างหรือสัญลักษณ์ของแผนที่หรือ

แผนผัง

	 	 2.ขอบเขตทางด้านรูปแบบ	 ในด้านรูปแบบผล

งานทีส่ร้างสรรค์มลีกัษณะเป็นงานจติรกรรม	2	มติ	ิเทคนคิ

สีอะคริลิคบนผ้าใบ	 ใช้ลักษณะของแผนที่	 แผนผังทั้งแบบ

โบราณและแบบสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้รวมทั้งการใช้รูป

แบบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสานหรือฮูปแต้ม	 

ให้มองดูเหมือนแผนที่หรือผังเมืองให้สอดคล้องกับแนวคิด

และเป้าหมายที่ผู้สร้างสรรค์ได้ก�าหนดไว้

	 	 3.ขอบเขตทางด้านเทคนิคและกระบวนการ

สร้างสรรค์จ�าแนกออกเป็น	2	ด้าน	คอื	ด้านเทคนคิและด้าน

กระบวนการดังนี้		 	 	

		 	 	 3.1.	ด้านเทคนิค		ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิค

สีอะคริลิคบนผ้าใบ	 เป็นผลงานที่มีลักษณะการเขียนภาพ

แบบจิตรกรรมไทยที่ระบายสีเรียบแบนพร้อมทั้งมีการตัด

เส้นขอบเขตของตัวภาพ	

	 	 	 3.2.	ด้านกระบวนการ	เน้นการระบายสี

แบบเรยีนแบน	มลีกัษณะพืน้ทีท่ีร่ะบายเบาบ้างทบึบ้าง	ด้วย

การใช้ทีแปรงและทีพู่กันอย่างง่าย	ๆ	เน้นความชัดเจนของ

รูปทรงต่าง	 ๆ	 ด้วยการตัดเส้นขอบรอบนอกและใช้สีที่มี

ลักษณะคู่ตรงข้ามกันในบางส่วนของผลงาน	 ถูกท่ายทอด

ให้ปรากฎในผลงานการสร้างสรรค์อย่างมรีะบบ	ตัง้แต่กการ

เตรียมวัสดุอุปกรณ์	การออกแบบภาพร่าง	การสร้างสรรค์

ผลงานชิ้นสมบูรณ์
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 วิธีการศึกษา 

	 	 การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัสร้างสรรค์โดยแบ่งออก

เป็นขั้นตอน	ดังนี้

																 1.	ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคเอกสาร	ใน

การศกึษาหาข้อมลูหรอืเกบ็ข้อมลูภาคเอกสาร	ผูส้ร้างสรรค์

ได้ให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก	เพราะในการสร้างสรรค์ผล

งานชุดจิตรกรรมสุวรรณภูมิ 	 นี้ 	 การค ้นคว ้าในเชิง

ประวัติศาสตร์	 	ความเป็นมา	ความส�าคัญ	ลักษณะที่เป็น

จุดเด่นของพ้ืนที่ทางรูปธรรมหรือทางกานภาพ	 เช่น	

ลักษณะทางภูมิศาสตร์	 ลักษณะหรือวิถีชีวิตของผู้คนใน

แต่ละชุมชน	แต่ละชาติพันธุ์	สัตว์	พืช	สิ่งปลูกสร้าง	สิ่งของ

เครื่องใช้	และในทางนามธรรมหรือจิตวิญญาณ	เช่น	ระบบ

วธิคีดิ	ความเชือ่ของผูค้นในแต่ละพืน้ที	่แต่ละยคุสมยัทีเ่กดิ

ขึน้และสบืทอดกนัมาจากยคุหนึง่ไปอกียคุหนึง่		ซึง่ทัง้หมด

ที่กล่าวมานั้นเป็นการท�าความเข้าใจในข้อมูลเสียก่อน	

เพราะการสร้างสรรค์ผลงานในชุดน้ี	 มีความจ�าเป็นท่ีต้อง

รู้จักความหมาย	 รู้จักพื้นเพของภาคภูมิในแง่มุมหรือมิติ 

ต่าง	ๆ	ของพื้นที่	

	 	 	 2.	 ขั้นตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์

ข ้อมูล	 เ พ่ือน�าไปสู ่การปรับเปลี่ยนหรือถอดความ

หมายความส�าคัญแล้วน�ามาร้อยเรียวความรู้	 ความเข้าใจ	

จากข้อมูลภาคเอกสารมาสู่การปรับเปลี่ยนเป็นภาษาทาง

งานทัศนศิลป์

 ผลการศึกษา 

	 	 จากการศกึษาข้อมลูและน�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่น

หรือถอดความหมายสู่การปรับเปลี่ยนเป็นภาษาทางด้าน

การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์	สามารถสรุปได้ดังนี้

		 	 	 1.ด้านเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน

จากการศึกษาโดยมีจุดเริ่มต้นจากความสนใจส่วนตัวเก่ียว

กับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูมิภาคอุษาคเนย์หรือ

ดนิแดนสวุรรณภูมนิ�าไปสูก่ารสร้างสรรค์ทีม่คีวามมุง่หมาย

และวตัถปุระสงค์ของการสร้างสรรค์ทีต้่องบ่งบอกถงึความ

งดงามของสังคมและวัฒนธรรม	 ความเป็นอยู่ของผู้คนที่มี

พฒันาการของบ้านเมอืงหรอืชมุชนทีด่มีาโดยล�าดบั	ดงันัน้

ขอบเขตของเนื้อหาผู้สร้างสรรค์จึงพยายามยกประเด็นใน

มติเิชงิบวกของสภาพความเป็นอยูข่องบ้านเมอืงหรอืชมุชน

ทีเ่ตม็ไปด้วยความเจริญรุง่เรอืง	ความงดงามของวถิชีวิีตของ

ผูค้นในภมูภิาคอษุาคเนย์หรอืดินแดนสวุรรณภมูติัง้แต่อดตี

จนถึงปัจจุบัน

	 	 	 2.	ด้านรูปแบบ	 ในด้านรูปแบบผลงานที่

สร้างสรรค์มลัีกษณะเป็นงานจติรกรรม	2	มติ	ิเทคนคิสีอะค

ริลิคบนผ้าใบ	ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ลักษณะของแผนที่	แผนผัง

ทัง้แบบโบราณและแบบสมัยใหม่มาประยกุต์ใช้รวมทัง้การ

ใช้รปูแบบการเขยีนภาพจติรกรรมฝาผนงัอสีานหรอืฮปูแต้ม	

ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้สร้างสรรค์มาสร้างข้ึนใหม่ในลักษณะส่ิงใหม่

กบัสิง่เก่าให้สามารถก่อประกอบเป็นรปูร่างหรอืรปูแบบ	ให้

มองดูเหมือนแผนท่ีหรือผังเมืองโดยเน้นการใช้รูปทรง	 

รปูร่าง	ทีเ่ปรยีบเทยีบแทนโดยการใช้สญัลกัษณ์แทนค่าของ

เวลา	 สถานที่และผู้คนในแต่ละยุคสมัย	 ซึ่งรูปแบบของผล

งานที่เป็นส่วนรายละเอียดปลีกย่อย	 ผู้ชมจะเห็นถึงการ

สร้างพืน้ทีข่องเมอืงหรอืชุมชน	ทีผู่ส้ร้างสรรค์ได้สร้างขึน้ใน

เชิงอุดมคติที่มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแนวคิดและเป้าหมาย

ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ก�าหนดไว้

	 	 	 3.	 ด้านเทคนิคกลวิธี	 ในการสร้างสรรค ์

ผลงาน	จ�าแนกออกเป็น	2	ด้าน	คือ	ด้านเทคนิคและด้าน

กระบวนการดังนี้	

	 	 	 	 3.1.ด้านเทคนิค		ผู้สร้างสรรค์ใช้

เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ	 ซึ่งเป็นชนิดหรือประเภทส่ิงที่

ถนดัและเหมาะสมต่อการสร้างสรรค์ผลงาน	ด้วยคณุสมบตัิ

ทีแ่ห้งเรว็สะดวกต่อการใช้งาน	และคณุสมบตัดิงักล่าวกเ็อือ้

ต่อรปูแบบของผลงาน	คอื	เป็นผลงานทีม่ลีกัษณะการเขียน

ภาพแบบจติรกรรมไทยทีร่ะบายสีเรยีบแบนพร้อมทัง้มกีาร

ตัดเส้นขอบเขตของตัวภาพ	

	 	 	 	 3.2.	กระบวนการหรือกลวิธีของ

การสร้างสรรค์ผลงาน	 เน้นการระบายสีแบบเรียนแบน		 

มีลักษณะพื้นที่ที่ระบายเบาบ้างทึบบ้าง	ด้วยการใช้ทีแปรง

และทีพู่กันอย่างง่าย	 ๆ	 เน้นความชัดเจนของรูปทรงต่างๆ	

ด้วยการตดัเส้นขอบรอบนอกและใช้สทีีม่ลีกัษณะคู่ตรงข้าม
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กันในบางส่วนของภาพ	 ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดการแบ่งพ้ืนที่

ระหว่างกับพื้น	 สี ท่ีน�ามาใช้ส ่วนใหญ่ในผลงานน้ันผู ้

สร้างสรรค์จะใช้สดีบิทีไ่ม่มกีารผสมกนัจนเกิดไป	และสส่ีวน

ใหญ่จะเป็นแม่สี	เช่น	สีแดง	สีเหลือง	สีน�้าเงิน	เป็นต้น	มีวิธี

การด�าเนินการสร้างสรรค์	ดังนี้

	 	 	 	 	 3.2.1	น�าข้อมลูในส่วนต่างๆ	

มาเรียบเรียง	และจัดการในลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ของ

ข้อมูลแต่ละส่วนที่ส�าคัญๆ	และมีความเกี่ยวข้องต่อการน�า

มาปรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสร้างภาพร่างและการ

สร้างสรรค์ผลงานจริง

	 	 	 	 	 3.2.2.น�าข้อสรุปของข้อมูล

มาด�าเนินการจัดการเพื่อการสร้างภาพร่าง	 (Sketch)	 ใน

หลาย	 ๆ	 รูปแบบตามความเหมาะสมของแนวคิดและเป้า

หมายของการแสดงออก	

	 	 	 	 	 3.2.3.จดัเตรยีมอปุกรณ์ทีจ่ะ

ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน	

	 	 	 	 	 3.2.4.น�าภาพร ่างท่ีเห็น

เหมาะสมมาขยายในผลงานจริง	

	 	 	 	 	 3.2.5.ขึ้นโครงร่างหลักด้วย

ดินสอบนผ้าใบที่ลงพื้นสีที่จัดเตรียมไว้	 โดยอาศัยต้นแบบ

จากภาพร่างผลงานที่ได้คัดเลือกที่จะขยายไว้เป็นต้นแบบ	

	 	 	 	 	 3.2.6.ลงสหีรอืระบายสตีาม

พื้นที่ของรูปร่าง	รูปทรง	ตามส่วนต่าง	ๆ	ของผลงานที่ร่าง

ภาพไว้บนเฟรมผ้าใน	

	 	 	 	 	 3.2.7.เก็บรายละเอียดของ

ผลงานด้วยการตัดเส ้นรอบในพื้นท่ีและรูปทรงหรือ

สัญลักษณ์ที่ต้องการตัดเส้นรอบบางส่วน	

	 	 	 	 	 3.2.8.เกบ็ลายละเอยีดในภา

พรวามอกีครัง้เพือ่ให้งานมคีวามสมบรูณ์ทัง้ในรายละเอยีด

ส่วนย่อยและภาพรวมทั้งหมดของผลงาน

ภาพประกอบ 2 : ภาพร่างต้นแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย 

ชุด จิตรกรรมสุวรรณภูมิ เทคนิค : สีอะคริลิค , 

 ปากกาบนกระดาษ 300ปอนด์

ภาพประกอบ	3	:	ชื่อผลงาน		Suvarnabhumi	Painting	

No	13	เทคนิค	สีอะคริลิคบนผ้าใบ	ขนาด	150	x	200	

เซนติเมตร	ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม	ศิลป์	พีระศรี		

ที่มาจาก	(มหาวิทยาลัยศิลปากร	:	2558)

                                                                         
    

  
 

ภาพประกอบ 2 : ภาพร่างต้นแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั ชุด จิตรกรรมสุวรรณภูมิ เทคนิค : สีอะครลิิค ,  
  ปากกาบนกระดาษ 300ปอนด์ 

 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 3 : ช่ือผลงาน  Suvarnabhumi Painting No 13 เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร  
  ทุนสร้างสรรค์ศลิปกรรม ศลิป์ พีระศรี  ที่มาจาก ( มหาวิทยาลัยศลิปากร : 2558 ) 
 

 
 

                                                                         
    

  
 

ภาพประกอบ 2 : ภาพร่างต้นแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั ชุด จิตรกรรมสุวรรณภูมิ เทคนิค : สีอะครลิิค ,  
  ปากกาบนกระดาษ 300ปอนด์ 

 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 3 : ช่ือผลงาน  Suvarnabhumi Painting No 13 เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร  
  ทุนสร้างสรรค์ศลิปกรรม ศลิป์ พีระศรี  ที่มาจาก ( มหาวิทยาลัยศลิปากร : 2558 ) 
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ภาพประกอบ	4	:	ชื่อผลงาน		Suvarnabhumi	Painting	
No	15	เทคนิค	สีอะคริลิคบนผ้าใบ	ขนาด	180	x	150	

เซนติเมตร	
ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม	ศิลป์	พีระศรี		

ที่มาจาก	(มหาวิทยาลัยศิลปากร	:	2558)

ภาพประกอบ	5	:	ชื่อผลงาน		แอ่งอารยธรรม		เทคนิค		

สีอะคริลิคบนผ้าใบ	ขนาด		180	x	200		เซนติเมตร

ปีที่สร้าง	พ.ศ.	2556	ผลงานได้รับรางวัลที่	2	(เหรียญ

นาค)	ประเภทจิตรกรรม	จากการประกวดศิลปกรรม	

อมตะ	อาร์ต	อวอร์ต		ครั้งที่	5/2556.	ที่มาจาก	

(มูลนิธิอมตะ	:	2556)

                                                                         
    

 
 

ภาพประกอบ 4 : ช่ือผลงาน  Suvarnabhumi Painting No 15 เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ ขนาด 180 x 150 เซนติเมตร  
  ทุนสร้างสรรค์ศลิปกรรม ศลิป์ พีระศรี  ที่มาจาก ( มหาวิทยาลัยศลิปากร : 2558 ) 

 
 

 
 
 

                                                                         
    

 
 

ภาพประกอบ 4 : ช่ือผลงาน  Suvarnabhumi Painting No 15 เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ ขนาด 180 x 150 เซนติเมตร  
  ทุนสร้างสรรค์ศลิปกรรม ศลิป์ พีระศรี  ที่มาจาก ( มหาวิทยาลัยศลิปากร : 2558 ) 

 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ทัศนธาตุทางงานทัศนศิลป์

	 1.	รูปแบบ	(Art	style)

	 	 1.1	 รูปแบบจากลักษณะและความหมายของ

แผนที่	(Map)

	 	 	 จากลักษณะโครงสร้างและรูปแบบของ

ลกัษณะแผนที	่ซึง่ในความหมายของแผนทีค่อื	รปูภาพอย่าง

ง่ายซึ่งจ�าลองบริเวณบริเวณหนึ่ง	 และมีการแสดงความ

สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ	เช่น	วัตถุ	หรือบริเวณย่อย	ที่

อยูใ่นบรเิวณนัน้	แผนทีมั่กเป็นรปูสองมติซิึง่แสดงระยะห่าง

ระหว่างจุดสองจุดในบริเวณใดบริเวณหนึ่งได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักเรขาคณิต	 ยกตัวอย่างเช่น	 แผนที่ทางภูมิศาสตร์	

นอกจากนี้ เรายังสามารถวาดหรือสร ้างแผนที่แสดง

คุณสมบัติของบริเวณ	บนพื้นโลก	เช่น	ความหนาแน่นของ

ประชากร	ความสูง	ต�่าของพื้นที่	เป็นต้น

	 	 	 จากความหมายของแผนที่ที่ได้กล่าวมา

พอสังเขปนี้	ผู้สร้างสรรค์ได้น�าเอาความหมายและลักษณะ

ของแผนทีม่าปรบัประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน	เพือ่

สร้างภาษาภาพในการบอกเล่าเรือ่งราวต่างๆ	ผ่านการสร้าง

พื้นที่ในเชิงอุดมคติ	 ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง	

การเปล่ียนแปลงในทางบวกของดินแดนสุวรรณภูมิตาม

จินตนาการของผู้สร้างสรรค์

	 	 1.2	 รูปทรงจากลักษณะของสถาปัตยกรรม	

(Architecture)

	 	 	 ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทย

ร่วมสมัยชุด	 “จิตรกรรมสุวรรณภูมิ”	 นี้รูปทรงจาก

สถาปัตยกรรมเป็นสัญลักษณ์หลักอย่างหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์

ได้น�ามาเป็นสื่อ	และสาร	เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงสภาพของ

ความเป็นอยู่	 เป็นภาพแทนในเรื่องของผู้คนและยุคสมัย

ต่างๆ	รวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถ

อยู ่รวมกันในพื้นที่เดียวกันได้อย่างลงตัว	 รูปแบบและ

ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีปรากฎในผลงานเปรยีบได้กบั

ความเป็นชาติ	ความเป็นวัฒนธรรม	เปรียบเสมือนกลุ่มคน

หรือชาติพันธุ์ต่าง	ๆ	ที่อยู่พึ่งพาอาศัยกันอย่างมีความสุข
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	 	 1.3	 รูปทรงจากสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย	

(Symbol)

	 	 	 สญัลกัษณ์หรอืเครือ่งหมายทีผู่ส้ร้างสรรค์

ได้น�ามาเป็นตัวแทนในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยท่ีบ่ง

บอกถึงต�าแหน่ง	 สถานะ	 เป็นการพยายามบอกถึงหน้าที่

หรือความส�าคัญต่างๆในรายละเอียดของผลงาน	 ตรา

สญัลกัษณ์หรอืโลโก้	(Logo)	ทีบ่อกถึงความเป็นสถานทีน่ัน้	

เช่น	 โรงพยาบาล	 โรงเรียนหรือสถานท่ีทางการศึกษา	 โรง

อาหาร	ร้านค้า	ฯลฯ	ซึ่งทั้งหมดคือรายละเอียดปลีกย่อยที่

เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริม	 “การสื่อสาร”	 ผ่านภาษาทางงาน

ทัศนศิลป์ให้มีความเป็น	“สากล”	มากขึ้น	สามารถสื่อสาร

กับผู้ชมผลงานได้กระจ่างชัดขึ้น

	 2.	สี	(Color)

	 	 การใช้สีและการก�าหนดความหมายของสีใน

งานสร้างสรรค์นีม้คีวามส�าคัญมากเพราะถอืได้ว่าเป็นทศัน

ธาตหุลกั	ซึง่ผูส้ร้างสรรค์จะได้อธบิายในลกัษณะของเนือ้หา

สาระในการใช้สีไว้ดังนี้

	 	 ในการสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรมไทยร่วมสมยั

ชุดจิตรกรรมสุวรรณภูมิน้ี	 สีเป็นอีกทัศนธาตุหน่ึงท่ีมีความ

หมายและความส�าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานในชดุนี	้การ

ให้ค่าส	ีการก�าหนด	การวางต�าแหน่งของสทีีน่�ามาใช้ในงาน

น้ันเป็นการบ่งบอกถงึพืน้ที	่และสถานะภาพ	ของรปูร่าง	รปู

ทรง	สถาปัตยกรรม	ในผลงาน	เช่น	สีทอง	สีขาวใช้ในส่วน

หรือรายละเอียดรูปร่าง	 รูปทรงท่ีเป็นสถานท่ีทางศาสนา	 

สแีดง	สดี�า	สนี�า้ตาลเข้มใช้ในส่วนท่ีเป็นสถานทีข่องโรงงาน

อตุสาหกรรม	เป็นต้น	การใช้สใีนพืน้ทีอ่ืน่ๆ	ทีน่อกเหนอืจาก

การใช้สีในส่วนของสถาปัตยกรรมแล้ว	 การก�าหนดความ

หมายของสีที่ใช้สื่อแทนความเป็นลักษณะทางภูมิประเทศ

ต่างๆ	เช่น	สนี�า้เงิน	สฟ้ีา	ใช้ในส่วนหรอืพืน้ท่ีทีเ่ป็น	น�า้	แม่น�า้	

ท้องฟ้า	สีน�้าตาล	ใช้ในบริเวณที่เป็นพื้นดิน	เป็นต้น	ซึ่งการ

ใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงานน้ัน	 ผู ้สร้างสรรค์ได้วาง

โครงสร้างของสีหลักไว้ก่อน	 (Pattern)	 ท้ังน้ีเพื่อสามารถ

ควบคุมกลุ่มหรือโครงสร้างของโทนสีหลักในผลงานเพื่อให้

เกิดความเป็นเอกภาพ	โทนสีในภาพผลงาน

	 3.	มิติ	(Dimension)	

	 	 ลักษณะโดยทั่วไปของรูปแบบจิตรกรรมไทย

แบบดั่งเดิม	(Tradition)	มีลักษณะแบบเรียบ	และแบนใน

เรือ่งของมติทิีป่รากฏขึน้ในภาพเรามกัจะเหน็ได้ว่าการทีช่่าง

เขียนหรือจิตรกรได้ก�าหนดและการควบคุมในเรื่องของ

ระยะหรือมิติในผลงานนั้นผ่านการใช้การวางต�าแหน่งและ

ขนาดของรปูร่าง	รปูทรง	ตวัภาพ	ซึง่ผลก็ปรากฏให้ภาพนัน้

มีมิติใกล้	ไกล	ตื้น	ลึก	ผู้สร้างสรรค์ได้ค�านึงถึงขนบหรือ	วิธี

การดังกล่าว	จึงได้น�าเอาระบบและการจัดการในเรื่องของ

การวางต�าแหน่งและสดัส่วนภาพมาใช้ในการสร้างสรรค์ผล

งานเช่น	การก�าหนดระยะใกล้และไกลด้วยการเพิม่และลด

ขนาดรูปร่าง	รูปทรงในผลงาน	เป็นต้น	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมได้

มองเห็นระยะและมิติในผลงานที่ผ่านการจัดการในเรื่อง

ของต�าแหน่ง	และการควบคุมสัดส่วน

	 4.	ทิศทาง	(Direction)

	 	 ผู้สร้างสรรค์ได้เน้นโครงสร้างของเส้นตั้งและ

เส้นนอนเพือ่เป็นการก�าหนดโครงสร้างและทศิทางเป็นหลกั	

ผลงานมีโครงสร้างและรายละเอียดต่างที่เน้นในลักษณะ

ทาง	 เรขาคณิตดังนั้นการใช้เส้นตั้งและเส้นนอนจึงมีผลต่อ

การก�าหนดทิศทางของกลุ ่มและรายละเอียดปลีกย่อย	 

ผลงานชุด	 จิตรกรรมสุวรรณภูมินี้	 ผู้สร้างสรรค์ได้เน้นให้

ทศิทางของผลงานมีความนิง่	มคีวามม่ันคงในองค์ประกอบ

ของภาพโดยรวมอย่างมีเอกภาพ

บทสรุป 

	 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยชุด	

จติรกรรมสุวรรณภูม	ิทีผู้่สร้างสรรค์ได้น�าเสนอผ่านเอกสาร

ประกอบผลงานสร้างสรรค์นี	้ผูส้ร้างสรรค์จะได้ขออภปิราย

ผลจากการสร้างสรรค์ออกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้

		 	 1.	ผลทีไ่ด้จากการเรยีนรู้หรือข้อค้นพบใหม่จาก

การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ	ซึง่ผูส้ร้างสรรค์พบว่าประเดน็

ที่น่าสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้	 คือการได้ใช้

ลักษณะของสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของ	

กาลเทศะ	ของสญัลกัษณ์	ความแตกต่างในทีน่ีผู้ส้ร้างสรรค์
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หมายถึง	 รูปแบบและหน้าท่ีของสัญลักษณ์	 การที่ ผู ้

สร้างสรรค์ได้น�ามารับบทบาทหรือตวัแทนของการบอกเล่า

เรื่องราวความเป็นไปในส่วนของรายละเอียดของภาพผล

งาน	การหยิบยกสัญลักษณ์มาสื่อสาร	มาสะท้อนให้เห็นถึง

ช่วงเวลา	การเปลี่ยนแปลง	ของสังคมและยุคสมัย	จากยุค

โบราณมาถงึยคุปัจจบุนั	จากอดตีไปจนถงึอนาคต	ประเดน็

และสาระต่าง	 ๆ	 เหล่านี้เป็นสาระอันส�าคัญที่ผู้สร้างสรรค์

ได้ก�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ตั้งแต่ตอน

ต้น	ดังนั้นในส่วนการอภิปรายผลของการสร้างสรรค์ในข้อ

น้ี	จงึชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัของการใช้หรอืการน�ามาใช้ของ

สัญลักษณ์ที่เป็นภาพของตัวแทนเรื่องราวต่าง	ๆ	

ที่ปรากฏในผลงานชุดนี้

	 	 2.	 ผลที่ได้จากการน�ารูปแบบของลักษณะ

แผนทีม่าปรบัประยกุต์ใช้ในผลงานสร้างสรรค์	ลกัษณะหรอื

รูปแบบของแผนที่เป็นแม่แบบ	ของโครงสร้างหลักในเรื่อง

องค์ประกอบของผลงาน	ความหมายในแผนที่ที่ปรากฏใน

ผลงานชุดนี้	อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างไปจากหน้าที่และ

ความหมายด่ังเดิมที่ เข ้าใจกันดี	 ซึ่งโดยเจตนาของผู ้

สร้างสรรค์นั้นได้ท�าการอธิบายไว้แล้วว่า	 การน�ารูปแบบ

หรือลักษณะของแผนท่ีนั้นมีปัจจัยและเหตุผลต่อการ

สร้างสรรค์ผลงานเป็นส�าคัญ	 รูปแบบผลงานสร้างสรรค์น้ี

เป็นการบ่งบอกเรือ่งราวผ่านพืน้ทีท่างอดุมคต	ิทีเ่ป็นภาพที่

ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะส่ือสารให้ผู้ชมผลงานได้รับรู้และ

สัมผัสใน	ภาษาภาพ

ที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินสุวรรณภูมิตั้งแต่

อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน

	 ดงันัน้การสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรมไทยร่วมสมยั

ชุด	 จิตรกรรมสุวรรณภูมิเป็นการถ่ายทอดความรู้ในเชิง

ประวัติศาสตร์และความเป็นไปของความเจริญรุ่งเรืองของ

ภูมิภาคอุษาคเนย์หรือในอีกนามหนึ่งก็คือ	 สุวรรณภูมิผ่าน

การผสมผสานกับความรู้ความสามารถทางด้านงานทัศน

ศิลป์	จิตรกรรมไทยร่วมสมัย	แบบ	2	มิติ		ที่แสดงออกทาง

รูปธรรม	 คือ	 ฝีมือ	 กระบวนการแสดงออกผ่านการใช้

สัญลักษณ์แทนค่าและทางนามธรรม	คือ	จินตนาการและ

การใช้ภาษาทางความคิดที่เกิดขึ้นจากการศึกษา	 ค้นคว้า	

มาสร้างสรรค์เพือ่ให้รปูแบบหรอืภาษาทางความคดิสู	่ภาษา

ภาพ	ทีส่ามารถสะท้อนให้เหน็ถงึความเจรญิรุง่เรอืงของภูมิ

ภาคอุษาคเนย์หรือสุวรรณภูมิ	 	 ผ่านผลงานจิตรกรรมชุด

จิตรกรรมสุวรรณภูมิของผู้สร้างสรรค์ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

การแสดงศิลปกรรมอมตะ	อาร์ต	อวอร์ด.		(2556).		การประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 5.	กรุงเทพฯ.	

	 มูลนิธิอมตะ

มหาวทิยาลยัศลิปากร.		(2558).	ทนุสร้างสรรค์ศลิปกรรม ศลิป์ พรีะศร.ี		กรงุเทพฯ	:	Art	Centre		Silpakorn	University.

สุจิตต์		วงษ์เทศ.		(2549).		สุวรรณภูมิ ต้นกระแสประวัติศาสตร์ไทย.	กรุงเทพฯ:	มติชน	จ�ากัด	(มหาชน).





วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

267
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่องการศึกษาวิถีชีวิตไทย-ลาว	 ในเมือง	 Murfreesboro	 (รัฐเทนเนสซี	 ประเทศสหรัฐอเมริกา)	 
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา	1)	เพือ่ศกึษาการด�าเนนิชวีติของชาวไทย-ลาว	ทีเ่มอืง	Murfreesboro	2)	เพือ่ศึกษาสภาพปัจจบุนั
และปัญหาของวิถีการด�าเนินชีวิตของชาวไทย-ลาว	ที่เมือง	Murfreesboro	และ	3)	เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิตของ
ชาวไทย-ลาว	รุ่นใหม่	โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มคนไทย-ลาว	36	ราย	และผู้รู้	6	ราย	และใช้การ
ประชุมกลุ่มในการประกอบอาชีพ	เก็บข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคม	2559	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	2560	วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา	เพื่อหาข้อสรุปเชิงอุปนัย
	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้คนไทย-ลาว	 ท่ีย้ายถ่ินไปอยู่เมือง	Murfreesboro	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 มี	 4	 กลุ่มคือ	 
1)	สมรสกบัชาวอเมรกิา	2)	ศกึษาตอ่ในระดบัที่สงูขึ้น	3)	ขายแรงงาน	และ	4)	อพยพยา้ยถิน่สมยัสงครามอนิโดจีน	ซึง่กลุ่ม
คนไทย-ลาว	นี้อาศัยอยู่ที่เมือง	Murfreesboro	มากกว่า	20	ปี	ประกอบอาชีพ	3	อาชีพ	คือ	1)	เจ้าของกิจการ	2)	ท�างาน
ในบรษิทั	3)	รบัจ้างทัว่ไป	ประสบความส�าเรจ็ในการประกอบอาชพีทีเ่มอืง	Murfreesboro	ในระดบัดมีาก	สาเหตทุีอ่พยพ
ย้ายถิน่มาประกอบอาชพีทีเ่มอืง	Murfreesboro	คอื	1)	ต้องการค่าตอบแทนทีม่ากกว่า	2)	เพือ่สร้างความมัน่คงของฐานะ
ของครอบครัวในอนาคต	3)	ต้องการประสบการณ์ใหม่	ๆ	จากประเทศที่เจริญ	4)	ไม่พึงพอใจในงานเดิม	และ	5)	ต้องการ
มีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์	 และการศึกษาครั้งนี้ได้พบแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการไปท�างานในต่างประเทศ	 คือ	 
1)	ด้านภาษาอังกฤษ	2)	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	และ	3)	ความพร้อมเพื่อไปท�างานและการใช้ชีวิตในต่างแดน	เพื่อ
ให้การใช้ชีวิตในต่างประเทศประสบความส�าเร็จ

 ค�าส�าคัญ :	วิถีชีวิต		คนไทย-ลาว	โมฟิตโบโร

Abstract

	 The	objectives	of	the	research	on	the	way	of	life	of	Thai	and	Lao	people	living	in	Murfreesboro,	
Tennessee,	the	United	states	were	as	follower:	1)	To	study	how	the	Thai	and	Lao	people	lived	in	
Murfreesboro	;	2)	To	study	current	circumstances	and	problems	the	Thai	and	Lao	people	were	having	
in	Murfreesboro	at	the	time	of	the	study;	and	3)	To	draw	a	guideline	for	new	generations	of	the	Thai	
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and	Lao	people	 in	 the	United	States.	The	 research	collected	field	date	 from	36	 informants	using	

focus-group	 interviews.	 The	 research	 also	 selected	 6	 Key	 informants,	 employed	 group	meetings	

discussing	about	their	jobs,	The	fieldwork	was	carried	out	during	May,	2016	and	February,	2017	The	

data	analysis	was	bases	on	research	objectives	and	the	conclusion	made	inductively.

	 The	results	were	as	follows:

	 	 There	were	four	groups	of	Thai	and	Lao	people	who	moved	to	the	United	States	:	1)	By	

marriage	to	American	Citizen	;	2)	To	study	in	the	U.S.	 ;	3)	To	look	for	jobs	;	and	4)	To	escape	the	

Indochina	war.	The	informants	had	lived	in	the	U	S	for	move	than	20	years.	Their	jobs	were	classified	

into	3	groups;	1)	Business	owners	;	2)	workers	in	companies	or	manufacturers;	3)	As	general	works.	The	

Study	also	found	that	1)	The	Thai-Lao	people	 in	Murfreesboro	wanted	higher	pays;	more	secured	

family	in	the	future	;	more	newer	experiences	;	good	marriage.	Many	of	them	were	not	satisfied	with	

their	own	jobs.	As	for	guidelines	for	the	people	who	wanted	to	look	for	jobs	in	the	U	S	included,	1)	

บทน�า

	 เทนเนสซ่ี	 เป็นรัฐท่ีตั้งอยู ่ในทิศตะวันออกของ

สหรัฐอเมริกา	 มีขนาดใหญ่ท่ีเป็นอันดับท่ี	 36	 และมี

ประชากรมากที่สุดเป็นล�าดับที่	17	ของสหรัฐอเมริกาจาก

ทั้งหมด	50	 รัฐ	ทิศเหนือติดรัฐกับเคนตักกี้และเวอร์จิเนีย

ตะวนัออกตดิกบัรฐัแคโรไลนา	ทศิใต้ตดิกบัรฐัจอร์เจยี	และ

มิสซิสซิปปี	และทิศตะวันตกติดกับรัฐอาร์คันซอและมิสซูรี	

เมืองหลวงของรัฐเทนเนสซี่	 คือ	 แนชวิลล์	 ซึ่งมีประชากร

จ�านวน	601,222	คน	อตุสาหกรรมทีส่�าคญัของรฐัเทนเนสซ่ี	

ได้แก่	 การเกษตร	 การผลิต	 และการท่องเที่ยว	 สัตว์ปีก	 

ถัว่เหลอืงและววัควายเป็นสนิค้าเกษตรหลกัและการส่งออก

การผลิตที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 สารเคมี	 อุปกรณ์การขนส่ง	 และ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

	 เมืองเมอร์ฟรีสโบโร่	 มลรัฐเทนเนสซี่	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	มีประชากรจ�านวน	108,755	คน	เมอร์ฟรีส

โบโร่	ได้เริม่เป็นชุมชนเกษตรกรรมส่วนใหญ่	ในสงครามโลก

ครั้งที่สองได้ส่งผลให้เมอร์ฟรีสโบโร่มีความหลากหลายใน

อุตสาหกรรม	 การผลิต	 และการศึกษา	 นับตั้งแต่สิ้นสุด

สงครามโลกครั้งที่สองได้รับการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

และส่งผลให้เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพที่สูงขึ้น

	 จากการที่ผู้วิจัยได้รับเชิญจากวัดอัมพวันอเมริกา

เมอืงเมอร์ฟรสีโบโร่	มลรฐัเทนเนสซี	่ประเทศสหรฐัอเมริกา	

เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมในงาน	THAI-LAOS	

FOOD	FAIR	เมื่อวันที่	2-16	พฤษภาคม	2559	ที่ผ่านมา

นั้น	 ผู้วิจัยได้เห็นการด�าเนินชีวิตของชาวไทย-ลาว	 ในต่าง

ประเทศ	ซึง่การด�าเนนิชวีติในต่างแดนของคนไทยไม่ได้ง่าย

อย่างที่คิด	ต้องไปเจอกับสิ่งต่าง	ๆ 	มากมายที่ประดังเข้ามา

แบบไม่ทันตั้งตัว	เนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่ได้เป็น

สิ่งท่ีเราเคยชิน	 ไม่ว ่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ	 สภาพ

ภูมิประเทศ	 อาหารการกิน	 การแต่งกาย	 ภาษา	 เพ่ือน	 

การเรียน	ที่อยู่	 การใช้จ่ายเงิน	การบริหารเวลา	ประเพณี

และวัฒนธรรม	 ซึ่งแตกต่างไปจากที่เคยด�ารงชีวิตอยู่ใน

ประเทศไทย	ซึง่คนไทย-ลาว	กลุม่นีจ้�าเป็นต้องน�าความรูม้า

ใช้ปรับตัวและการเข้าใจสภาพสังคมและผู้คนในประเทศที่

เดนิทางไปอยูอ่าศยั	ท�าให้คนไทย-ลาว	เหล่านี	้สามารถเรียน

รู้สิ่งต่าง	 ๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 และประสบความส�าเร็จในการ

ประกอบอาชพี	การด�ารงชวีติ	เป็นต้น	และเมือ่เวลาผ่านไป	

จากการสังเกตพบว่าคนไทย-ลาวเหล่าน้ี	 สามารถที่จะมี

ธุรกิจส่วนตัวได้	 เช่น	 เป็นเจ้าของปั๊มน�้ามัน	 เจ้าของฟาร์ม	

ตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์	เป็นชาวสวน	เป็นต้น	ด้วยเหตุผล

น้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด�าเนินชีวิตของชาว

ไทย-ลาว	ที่เมือง	Murfreesboro	พร้อมทั้งอดีตความเป็น

มาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
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วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาการด�าเนินชีวิตของชาวไทย-ลาว	 

ที่เมือง	Murfreesboro

	 2.	 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของวิถีการ

ด�าเนินชีวิตของชาวไทย-ลาว	ที่เมือง	Murfreesboro

	 3.	 เพ่ือเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิตของชาวไทย-

ลาวรุ่นใหม่

แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดในการวิจัย

	 การย้ายถิ่นไปท�างานในต่างประเทศของแรงงาน

ไทย	สามารถจะใช้แนวทางในการพิจารณาได้หลายมิติ	ทั้ง

แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ใหม่ของการย้ายถิ่น	 (The	

New	Economic	of	Migration)	แนวคิดกรอบการตัดสิน

ใจย้ายถ่ินในระดับจุลภาค	 (Micro-Level	 Decision-

Making	Framework)	ตลอดจนแนวคิดระบบการย้ายถิ่น	

(Migration	System)	ซึ่ง	สรุปได้ดังนี้

	 ในแนวคิดแรก	 เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจใหม่ของ

การย้ายถิ่นที่เน้นการวิเคราะห์สาเหตุของการย้ายถิ่น	โดย	

Stark	 (1991)	 เชื่อว ่าการตัดสินใจย้ายถิ่นฐานของ

ปัจเจกบคุคลแต่ละคนและครวัเรอืน	เป็นไปในลกัษณะภาพ

รวมโดยคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากท่ีสุด	 และลดความ

เสีย่งให้มน้ีอยทีส่ดุ	ในกรณแีรงงานไทย	การส่งแรงงานของ

ครอบครัวไปท�างานในต่างประเทศ	 ถือเป็นการกระจาย

ความเสี่ยงของครอบครัว	เพราะสามารถคาดการณ์ถึงราย

ได้ที่แน่นอนในต่างประเทศ	แม้ต้องลงทุนสูงในการย้ายถิ่น

ก็ตาม	แต่ยังดีกว่าการอยู่กับบ้านที่เสี่ยงต่อการไม่มีงานท�า	

หรอือาจกล่าวได้ว่า	การย้ายถิน่เป็นกลยทุธ์เพือ่การอยูร่อด	

(Hugo	and	Young,		2008)	ซึง่ในประเดน็นีม้ผีลการศกึษา

ที่ยืนยันได้ว่า	 การย้ายถิ่น	 เป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคัญท่ีครัวเรือน

อีสานใช ้ เพื่อให ้บรรลุถึงระดับการยังชีพที่ต ้องการ	 

(ดุษฎี		อายุวัฒน์,		2549)

	 แนวคดิต่อมาคอื	กรอบการตดัสนิใจย้ายถิน่ในระดบั

จลุภาค	แนวคดินีอ้ธบิายการย้ายถิน่	โดยใช้ปัจจยัทางสงัคม	

และจติวทิยาประชากร	กล่าวคอื	การย้ายถิน่ขึน้อยูก่บัความ

คาดหวงัทีจ่ะได้รบัผล	จากการมพีฤตกิรรมย้ายถิน่ท่ีเกดิขึน้	

ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณค่ากับเป้าหมาย	 ซึ่งมีอยู่ในตัวของบุคคล	

เช่น	 ความมั่นคั่งทางสังคม	 ความสะดวกสบาย	 ความเป็น

ตัวของตัวเอง	หากปัจจัยทั้ง	2	ประการนี้มีระดับสูง	โอกาส

ที่บุคคลจะย้ายถิ่นก็จะมีมาก	 การย้ายถิ่นในลักษณะนี	้ 

จะเป็นพฤตกิรรมทีเ่รยีกว่า	“Instrumental	Behavior”	ที่

จะน�าบุคคลไปสู่ส่ิงที่ตนประสงค์	 โดยการย้ายถิ่นต้อง

พจิารณาปัจจยั	3	ประการคอื	คณุลกัษณะส่วนตวัของผูบ้้าย

ถิ่น	 การรับรู้ในความแตกต่างของอรรถประโยชน์ระหว่าง

แหล่งต้นทางและปลายทางและลักษณะการย้ายถิน่	ซ่ึงอาจ

จะเป็นการย้ายแบบไป-กลับ	ย้ายตามฤดกูาลหรอืย้ายแบบ

ถาวรก็ได้	(De	Jong	and	Fawcett,		1981)	

	 จากแนวคิดทั้งสองข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วน

บุคคลต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็น	เพศ	อายุ	การศึกษา	สถานภาพ

สมรส	 รวมไปถึงปัจจัยในระดับครัวเรือน	 โดยเฉพาะ

สถานภาพด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน	 ตลอดจรลักษณะ

การย้ายถิน่	จงึอาจมผีลต่อการตดัสนิใจย้ายถิน่ไปท�างานใน

ต่างประเทศของแรงงานไทย	รวมไปถึงวิถีการด�ารงชีวิตใน

ถิ่นปลายทางด้าน

	 จะเห็นได้ว่า	 ทั้งสองแนวคิดท่ีกล่าวมาในข้างต้น	

ต่างเน้นไปทีก่ารวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อการย้ายถิน่	ทีเ่ป็น

ภาพในบริบทของถิ่นทางเป็นหลัก	 แต่ในส่วนของสภาพ

ความเป็นอยู่และสภาพการมาใช้ชีวิตเป็นแรงงานย้ายถิ่น

ของแรงงานไทยในถิ่นปลายทาง	 อาจใช้แนวคิดระบบการ

ย้ายถิ่นเป็นตัวพิจารณาได้	โดยระบบการย้ายถิ่น	เป็นกระ

บวนการนับตั้งแต่การตัดสินใจเดินทางออกจากประเทศ

ต้นทางไปยังปลายทาง	 ผ่านเครือข่ายผู้ย้ายถิ่นในประเทศ

ปลายทางและนายจ้าง	(Castles	and	Miller,		1993)	ทัง้นี	้

สามารถแบ่งกระบวนการย้ายถิ่นเป็น	3	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้น

เริ่มย้ายถิ่น	ได้แก่	การตัดสินใจย้ายถิ่น	โดยตัวแปรในชั้นนี้

จะเป็นตัวแปรเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยการย้ายถิ่น	 ซึ่งได้

กล่าวถึงแล้วในข้างต้น	 ขั้นที่สอง	 คือ	 ระหว่างการย้ายถิ่น	

ได้แก่	กระบวนการเดนิทางและการอ�านวยความสะดวกใน

การย้ายถ่ิน	 และข้ันตอนสุดท้าย	 คือ	 ขั้นที่เดินทางถึง
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ประเทศปลายทางและพ�านักในประเทศนั้น	โดยตัวแปรในชั้นนี้	คือ	ผลกระทบที่เกิดจากการย้ายถิ่นในประเทศปลายทาง	

ซึ่งเป็นจุดส�าคัญของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี	 จากแนวคิดข้างต้น	 สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย	 ดังแสดงใน

ภาพที่	1

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดของการวิจัย

ความสะดวกสบาย ความเป็นตัวของตัวเอง หากปัจจัยทั้ง 2 ประการนี้มีระดับสูง โอกาสที่บุคคลจะย้ายถิ่นก็จะ
มีมาก การย้ายถิ่นในลักษณะนี้ จะเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า “Instrumental Behavior” ที่จะน าบุคคลไปสู่สิ่ง
ที่ตนประสงค์ โดยการย้ายถิ่นต้องพิจารณาปัจจัย 3 ประการคือ คุณลักษณะส่วนตัวของผู้บ้ายถิ่น การรับรู้ใน
ความแตกต่างของอรรถประโยชน์ระหว่างแหล่งต้นทางและปลายทางและลักษณะการย้ายถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น
การย้ายแบบไป-กลับ ย้ายตามฤดูกาลหรือย้ายแบบถาวรก็ได้ (De Jong and Fawcett,  1981)  
 จากแนวคิดทั้งสองข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพสมรส รวมไปถึงปัจจัยในระดับครัวเรือน โดยเฉพาะสถานภาพด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน ตลอดจร
ลักษณะการย้ายถิ่น จึงอาจมีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นไปท างานในต่างประเทศของแรงงานไทย รวมไปถึงวิถี
การด ารงชีวิตในถิ่นปลายทางด้าน 
 จะเห็นได้ว่า ทั้งสองแนวคิดที่กล่าวมาในข้างต้น ต่างเน้นไปที่การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่น 
ที่เป็นภาพในบริบทของถิ่นทางเป็นหลัก แต่ในส่วนของสภาพความเป็นอยู่และสภาพการมาใช้ชีวิตเป็นแรงงาน
ย้ายถิ่นของแรงงานไทยในถิ่นปลายทาง อาจใช้แนวคิดระบบการย้ายถิ่นเป็นตัวพิจารณาได้ โดยระบบการย้าย
ถิ่น เป็นกระบวนการนับตั้งแต่การตัดสินใจเดินทางออกจากประเทศต้นทางไปยังปลายทาง ผ่านเครือข่ายผู้ย้าย
ถิ่นในประเทศปลายทางและนายจ้าง (Castles and Miller,  1993) ทั้งนี้ สามารถแบ่งกระบวนการย้ายถิ่น
เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเริ่มย้ายถิ่น ได้แก่ การตัดสินใจย้ายถิ่น โดยตัวแปรในชั้นนี้จะเป็นตัวแปรเกี่ยวกับ
สาเหตุและปัจจัยการย้ายถิ่น ซึ่งได้กล่าวถึงแล้วในข้างต้น ขั้นที่สอง คือ ระหว่างการย้ายถิ่น ได้แก่ กระบวนการ
เดินทางและการอ านวยความสะดวกในการย้ายถิ่น และขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นที่เดินทางถึงประเทศปลายทาง
และพ านักในประเทศนั้น โดยตัวแปรในชั้นนี้ คือ ผลกระทบที่เกิดจากการย้ายถิ่นในประเทศปลายทาง ซึ่งเป็น
จุดส าคัญของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จากแนวคิดข้างต้น สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังแสดง
ในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

ภูมิหลัง 

- เพศ 
- อาย ุ

- การศึกษา 

- สถานภาพสมรส 

- สถานภาพด้านเศรษฐกิจ 

- ประสบการณ์การย้ายถิ่น 

- ลักษณะการย้ายถิ่น

กระบวนการยา้ยถิ่น วิถีชีวิตไทย-ลาว ในเมือง 
Murfreesboro 

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยสนาม	 (Filed	

Research)	 ที่ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	

research)	 เป็นหลัก	 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับแรงงาน

ไทยทีใ่ช้ชวิีต	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	การประชมุกลุม่กบัล่ามของ

แรงงานไทย	 และการสังเกตสภาพการด�าเนินชีวิตของ

แรงงานและการเข้าร้องเรยีนขอความช่วยเหลอืของแรงงาน	

ซึ่งเป็นการศึกษาสภาพชีวิตของแรงงาน	ณ	 ถิ่นปลายทาง	

กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย	ประกอบด้วย	2	กลุ่ม	ได้แก่

	 	 1)	 กลุ ่มเป้าหมายของการสัมภาษณ์เชิงลึก	

ได้แก่	 แรงงานไทยทั้งชาย	 หญิง	 แรงงานไทย-ลาว	 เมือง	

Murfreesboro	และสมาชกิของครอบครวัแรงงาน	จ�านวน

รวม	36	ราย	

	 	 2)	 กลุ่มผู้รู้	 ประกอบด้วย	 ผู้อ�านวยการฝ่าย

แรงงาน	และเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน	เจ้าหน้าทีข่องส�านกังานการ

ค้าและเศรษฐกิจของไทยในเมือง	 Murfreesboro	 ที่ท�า

หน้าที่ฝ่ายกงสุลและดูแลงานด้านการคุ้มครองแรงงานใน

ต่างประเทศ	 และอาสาสมัครชาวไทย	 ในวัดไทย-วัดลาว	

จ�านวนทั้งสิ้น	6	คน

	 การศึกษาครั้งนี้ ใช ้วิธีการเก็บข ้อมูลด ้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	ตามแนวทางการ

สัมภาษณ์	 (Interview	 Guidelines)	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ประกอบด้วยประเด็น	 1)	 ข้อมูลส่วนตัว	 2)	 ขั้นตอน/

กระบวนการ	การตดิต่อมาท�างานต่างประเทศ	กระบวนการ

เตรียมตัวเองของแรงงาน	(ข้อมูล	ทักษะอื่น	ๆ)	และปัญหา

ทีค่วรได้รบัการแก้ไข	และแนวทางการแก้ไขทีต้่องการเสนอ

แนะทั้งเชิงบวกและลบของการมาใช้ชีวิตเป็นแรงงาน 

ในต่างประเทศ	 (สิทธิต่าง	 ๆ	 /ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์)	 

4)	การได้รบัสวสัดกิารสงัคมต่าง	ๆ 	ในฐานะทีม่าใช้ชวีติต่าง

ประเทศในฐานะแรงงาน	 5)	 การรวมกลุ่มทางสังคมและ

เครือข่ายแรงงานไทยในถิ่นปลายทาง	 6)	 การติดต่อกับ

ครอบครัวเดิมในประเทศไทย

 นอกจากนี้การสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว	 ผู้วิจัยใช้การ

ประชุมกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไทย-ลาว	ฟู๊ดแฟร์

และสร้างเครือข่ายชุมชนคนไทยในต่างประเทศและการ

สังเกตสภาพการใช้ชีวิตของแรงงานไทยในวันหยุดในวัด

ไทย-ลาว	 การเก็บรวบข้อมูลการด�าเนินโครงการไทย-ลาว	

ฟู๊ดแฟร์และสร้างเครือข่ายชุมชนคนไทยในต่างประเทศ	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

271

โดยคณะนักวิจัยร่วมเดินทางไปกับคณะผู้ด�าเนินกิจกรรม

ของโครงการดังกล่าว	 โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 ช่วงที่	 1	 เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่	 1	 ระหว่างวันที่	

26-30	เมษายน	2559	และครั้งที่	2	ระหว่างวันที่	21-25	

พฤษภาคม	 2560	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	เพื่อหา

ข้อสรุปเชิงอุปนัย	(Inductive	Analytic)	และน�าเสนอเชิง

พรรณนา

ผลการศึกษา

	 การศึกษาคร้ังน้ีก�าหนดถิ่นปลายทางของผู้คนชาว

ไทย-ลาว	 ในเมือง	Murfreesboro	 (รัฐเทนนัสซี	ประเทศ

สหรัฐอเมริกา)	 ประกอบด้วย	 1)	 การด�าเนินชีวิตของชาว

ไทย-ลาว	 ที่เมือง	Murfreesboro	 2)สภาพปัจจุบันและ

ปัญหาของวิธีการด�าเนินชีวิตของชาวไทย-ลาวที่เมือง	

Murfreesboro	 3)	 เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิตของ

ชาวไทย-ลาว	รุ่นใหม่	ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 1.	 การด�าเนินชีวิตของชาวไทย-ลาว	 ท่ีเมือง	

Murfreesboro	

  ผลการศึกษาพบว่าการย้ายถิน่จากประเทศไทย	

-	 สาธารณรัฐประชาประชาชนลาว	 มีปัจจัยท่ีส�าคัญที่มี 

ผลต่อการย้ายถิ่นโดยสรุปดังนี้

	 	 	 1.1	ปัจจัยหลัก	ได้แก่	1)	ปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจคือ	 ความไม่สมดุลระหว่างรายได้กับภาระการ

ท�างาน	2)	ปัจจยัทางด้านสถาบนั	คอืสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานที่ไม่ดี	 ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและไม่ได้รับ

การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา	 3)	 ปัจจัยด้านวิชาชีพคือ

ขาดโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	ขาดความภาคภูมิใจ

ในบทบาทหน้าที่ของตนเม่ือเปรียบเทียบกับวิชาอื่นและ	 

4)	 ปัจจัยทางสังคมและการเมือง	 ท�าให้เกิดความยากจน	 

จึงจ�าเป็นในการอพยพย้ายถิ่น

	 	 	 1.2	 ปัจจัยดึงดูด	 ได้แก่	 1)	 ปัจจัยทาง

เศรษฐกจิรบัเงนิเดอืนทีใ่ห้สงูกว่าเดมิ	เทยีบกบัเวลาเท่ากนั	

2)	 ปัจจัยด้านสถาบันมีสภาพแวดล้อมในการท�างานดีกว่า

เดมิ	3)	ปัจจยัวชิาชพี	ประเทศรบัเข้ามกีารส่งเสรมิและเพิม่

โอกาสในการท�างานมากกว่า	และ	4)	ปัจจัยทางสังคมและ

การเมือง เมื่ อ เดินทางไปประเทศผู ้ รั บแล ้ วมีชี วิ ต 

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 อยู่ภายในสังคมที่มีความปลอดภัย	 

มีโอกาสเดินทางในต่างถิ่นได้มากกว่าเดิม	 การเข้าไปอยู่

ประเทศทีร่บัเข้าไปโดย	1)	แต่งงานกบัคนในประเทศรบัเข้า	

3)	ขายแรงงาน	4)	อพยพในสมัยสงครามอินโดจีน

	 	 2.	สภาพปัจจุบันและปัญหาของวิถีการด�าเนิน

ชีวิตชาวไทย-ลาว	ทั่วเมือง	Murfreesboro	ผลการศึกษา

แยกเป็น	2	ส่วนคือ

	 	 	 2.1	สภาพปัจจบุนั	การย้ายถิน่เดนิทางไป

ท�างานในต่างประเทศก็เปรียบเสมือนการไปท�างานในส่ิง

แวดล้อมใหม่		จะต้องมกีารปรบัตวัเพือ่ให้เข้ากบัส่ิงแวดล้อม

นั้น	 ๆ	 ซึ่งการปรับตัวเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัด

ระบบความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกันระหว่างมนุษย์กับสิ่ง

แวดล้อม	 รวมทั้งวัฒนธรรมที่อยู ่ในรูปแบบวัตถุและ

วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ	ซึ่งรวมทั้งแนวคิด	ความเชื่อ	วิถีชีวิต	

และพฤตกิรรมของสมาชกิในสังคม	ทัง้นีผู้้ทีไ่ปท�างานในต่าง

ประเทศจะต้องมกีารปรบัตวัทีส่�าคัญคือ	1)	การปรบัตวัข้าม

วฒันธรรม	คอืการปรบัตวัต่อสภาพแวดล้อมทางสงัคมและ

วัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย	ซึ่งพบว่าวัฒนธรรมทั้งสองอาจจะมี

วิธีการด�าเนินชีวิตและพฤติกรรมทางสังคมแตกต่างกันแต่

กลุ่มชาวไทย-ลาว	ในเมือง	Murfreesboro	ก็ต้องปรับเพื่อ

ความอยูร่อดระยะแรกก็มปัีญหาต่าง	ๆ 	แต่กด็�าเนนิชวีติอยู่

ได้ด้วยความราบรื่น

	 	 	 2.2	สภาพปัญหา	ของคนย้ายถิน่ไปท�างาน

หรือพ�านักอาศัยคือต้องมีการปรับเปล่ียนทั้งการด�ารงชีวิต	

ความเป็นอยูสั่มพนัธภาพกับบคุคลรอบข้าง	จากการเปลีย่น

สังคม	 และสภาพแวดล้อมใหม่	 ผู้ที่ย้ายถิ่นต้องเผชิญกับ

ความท้าทาย	 เช ่นการเรียนรู ้ วัฒนธรรมและภาษา 

ของประเทศเจ้าบ้าน	 และขณะเดียวกันต้องคงไว้ซึ่ง

วฒันธรรมประเพณเีดิมตนซ่ึงการศึกษา	พบว่าสภาพปัญหา

ที่พบของผู้คนย้ายถิ่น	คือ	1)	เรื่อง	ภาษา	2)	เรื่องวิชาชีพ 

ที่จบในไทย-ลาวมีความแตกต่างจากประเทศอเมริกา	 
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3)	การยอมรบัในอาชพีต้องมกีารปรบตวัรวมทัง้การท�างาน

กับเพื่อนร่วมงาน	4)	การปรับตัวเข้ากับจารีตประเพณีและ

วฒันธรรมของประเพณทีีแ่ตกต่างจากเดมิ	เช่นการพูดหรอื

การแสดงออกต่างๆต้องระวังอย่างมาก	 5)	 การประเพณี

ประนอมมีจริยธรรมในการท�างานต้องมคีวามอดทนในชาติ

อเมริกา	 เลือกหน้าที่หรือเข้าเวรก่อน	 เพื่อความอยู่รอด		 

6)	ต้องอุทิศตนอย่างมากในการท�างาน	เพื่อให้เจ้าของงาน

หรือบริษัทยอมรับ	 7)	 การโอนสัญชาติเป็นพลเมืองของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา	จะต้องต่ออายุทุก	10	ปี	ซึ่งจะต้อง

รู้จักภาษอังกฤษอย่างดีมาก	 มีความรู้ประวัติศาสตร์การ

ปกครองของอเมริกา	 ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในการขอเป็น

พลเมืองของสหรัฐอเมรกิา	จะเป็นปัญหาระยะแรกของการ

เข้ามาท�างานในอเมริกา

	 	 3.	แนวทางการด�ารงชวีติของไทย	–	ลาวรุ่นใหม่

	 	 ซึง่แนวทางการด�าเนนิชวีติของชาว	ไทย	–	ลาว

รุ่นใหม่ที่จะต้องปรับตัวเมื่อได้เข้าไปในอเมริกา	 ซึ่งมีข้อ

ก�าหนดคือ	

	 	 	 1.	เป็นบุคคลที่มีอายุตั่งแต่	18	ปีขึ้นไป

	 	 	 2.		ได้เป็นผูอ้ยูอ่าศัยถาวรโดยถูกต้องตาม

กฎหมาย	(บคุคลทีถ่อืใบเขียว	หรอืGreen	card)	อย่างน้อย	

5	 ปี	 หรือ	 3	 ปี	 ในกรณีที่สมรสกับพลเมืองของประเทศ

สหรัฐอเมริกา

	 	 	 3.	ได้พกัอาศยัอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา

เป็นเวลาอย่างน้อย	 5	 ปี	 ละปัจจุบันได้อยู่อาศัยอย่างนอง

กึ่งหนึ่งของเวลาดังกล่าว	 (2	 ปี	 6	 เดือน)	 และไม่ได้อยู่

ประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าครั้งละ	1	ปี	 และในกรณีที่

สมรสกับพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาต้องพักอาศัย

ในประเทศสหรฐัอเมรกิาอย่างน้อย	3	ปี	และอยูใ่นประเทศ

อย่างน้อยกึง่หนึง่ของเวลานัน้	(1	ปี	6เดอืน)	และไม่เคยออก

นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาน้อยกว่าครั้งละ1	ปี

	 	 	 4.		สามารถพดู	อ่าน	และเขยีนค�าสนทนา

เป็นภาษาอังกฤษ	 โดยไม่จ�าเป็นต้องมีความช�านาญด้าน

ภาษาอังกฤษ	 แต่ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สนทนาในภาษาอังกฤษ	 ระหว่างการสอบสัมภาษณ์ต้อง

ตอบค�าถามเกี่ยวกับใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ	ปละตอบ

ค�าถามเกีย่วกบัหน้าทีพ่ลเมอืง	(ประวตัศิาสตร์	และรฐับาล)	

เป็นภาษาองักฤษ	ทัง้นีใ้นกรณทีีม่อีาย	ุ50	ปี	และได้ใบเขยีว

(Green	card)	มาเป็นเวลา	20	ปี	หรือ	อายุ	55	ปี	และได้

ใบเขยีว	(Green	card)	มาเป็นเวลา	15	ปี	สามารถสอบการ

เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นภาษาไทยได	้	

โดยวนัสอบสมัภาษณ์ต้องมล่ีามแปลภาษาซึง่ต้องไม่ใช้บคุล

ในครอบครัว

	 	 	 5.	 สามารถสอบผ่านหน้าท่ีพลเมืองของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 (ประวัติศาสตร์	 และรัฐบาล)	 โดย

ค�าถามในการสัมภาษณ์เก่ียวกับหน้าที่พลเมืองต้องตอบ

ปากเปล่า	เพือ่เป็นการทดสอบความเข้าใจในหน้าทีพ่ลเมือง

ของประเทศสหรฐัอเมรกิา	ซึง่มีค�าถามทัง้หมก	10	ข้อ	และ

ผ่านการทดสอบเมื่อตอบค�าถามตั้งแต่	6	ข้อขึ้นไป	และใน

กรณทีีอ่ายตุัง้แต่	65	ปี	ขึน้ไป	และเป็นบคุคลทีพ่�านกัอาศยั

ถาวรตามกฎหมาย	สามารถขอลดจ�านวนข้อสอบได้

	 	 	 6.	 เป็นบุคคลที่มีลักษณะศีลธรรมดี	 โดย

เป็นบคุคลทีไ่ม่มปีระวตัอิาชญากรรม	ไม่มปีระวตัถิกูเนรเทศ

ออกนอกประเทศ	 ไม่เคยหนีภาษีในฐานนะผู้อยู่อาศัยใน

ประเทศ	ไม่เคยถกูการภาคทณัฑ์	หรอืถกูปล่อยออกจากคกุ

โดยการท�าทณัฑ์บนเนือ่งจากกระท�าผดิทางอาญา	ไม่ได้เขา

ประเทศโดยผิดกฎหมาย	และไม่ได้กระท�าทารุณต่อคูส่มรส

	 	 	 7.	 มีความตั้งใจในการสาบานเพื่อความ

จงรกัภกัดต่ีอประเทศสหรฐัอเมรกิา	โดยผูท้ีข่อเป็นพลเมอืง

ดีทุกรายจะต้องเต็มใจสาบานเพื่อสนับสนุนและปกป้อง

ประเทศสหรัฐอเมริกา	และรัฐธรรมนูญ	

	 	 นอกจากนี้บุคคลเป็นพลเมืองของประเทศ

สหรัฐอเมริกาจะมีสิทธิและผลประโยชน์ที่ตามมาหลังจาก

ทีได้เป็นพลเมืองดังนี้

	 	 	 1.	 สามารถน�าครอบครัวมาประเทศ

สหรฐัอเมรกิาได้หลากหลายช่องทางทางกฎหมายมากกว่า

ผู้อยู่อาศัยถาวร	 หรือผู้ที่ถือใบเขียว	 (Greed	 card)	 และ

สามารถอพยพครอบครัวมาด้เร็วกว่า
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	 	 	 2.	การเป็นพลเมอืงส�าหรบัเดก็	ๆ 	โดยเดก็
ที่มีอายุต�่ากว่า	18	ปี	และยังไม่ได้แต่งงานอาจได้กลายเป็น
พลเมืองถ้าบิดา	มารดาได้กลายเป็นพลเมือง
	 	 	 3.	การออกเสียงลงคะแนน	โดยบุคคลที่
เป็นพลเมอืงสามารถออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้	ท�าหน้าที่
เป็นลูกขุน	 และได้รับแต่งตั้งเพื่อท�างานในส�านักงานขอ
รัฐบาลได้
	 	 	 4.	 การเดินทาง	 ซ่ึงบุคคลเป็นพลเมือง
สามารถเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ต้องกังวลเดี่ยวกับ
การเดนิทางกลบัเข้าประเทศ	หรอืกงัวลเกีย่วกบัการสญูเสยี
สถานภาพทางกฎหมาย	 เพราะบุคคลท่ีเป็นพลเมืองจะได้
รับหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
	 	 	 5.	 การเนรเทศ	 การเป็นพลเมืองไม่
สามารถถูกเนรเทศออกนอกประเทศได้นอกเหนือจาก
เหตุผลอื่น	 ๆ	 ทั้งน้ีผู้ท่ีอยู่อาศัยถาวรอาจถูกปฏิเสธให้กลับ
เข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออาจถูกเนรเทศส�าหรับ
การกระท�าผิดอาชญากรรมบางประเภท	หรืออาจถูกสละ
สิทธิ์การเป็นผู้อาศัยถาวร
	 	 	 6.	 มีเอกสารเก่ียวข้องน้อย	 การเป็น
พลเมอืงเป็นการอยูอ่าศัยโดยถาวรตลอดไป	ไม่ต้องต่ออายุ
สถานภาพของตนเองในฐานะเป็นพลเมอืง	สามารถเปลีย่น
ที่อยู่ได้โดยไม่ต้องแจ้งฝ่ายบริการด้านการอพยพเข้าเมือง
ของชาวสหรัฐอเมริกา	
	 	 	 7.	 สวัสดิการของรัฐบาล	 บุคคลท่ีเป็น
พลเมืองคือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติในการได้รับสวัสดิการของ
รัฐบาล	 ทั้งนี้ผู้ที่อพยพที่ไม่ได้เป็นพลเมืองไม่มีคุณสมบัติ
ขอรับสวัสดิการบางอย่างได้	
	 	 	 8.	 การเป็นเจ้าของปืน	 การเป็นเจ้าของ
ปืนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมายส�าหรับผู้
ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
	 โดยสรุปการโอนสัญชาติเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกาสามารถท�าได้ในบคุคลทีอ่ยูอ่าศยัถาวรโดยถกู
กฎหมาย	หรือบุคคลที่ถือใบเขียว	(Greed	card)	ที่ต้องต่อ

อาย	ุทกุ	ๆ 	10	ปี	โดยผูท้ีท่�าเร่ืองขอโอนสญัชาตเิป็นพลเมือง

ต้องผ่านการพิจารณาจากศาลท้ังของรัฐบาลกลางและรัฐ	

ซึ่งเร่ิมจากการพิจารณาคุณสมบัติ เบื้องต ้น	 ประวัติ

อาชญากรรม	 ไปจนถึงการทดสอบภาษาอังกฤษ	 ความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร ์ 	 การปกครองของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา	และหลักศีลธรรมจรรยา	ทัง้นีบ้คุคลทีไ่ด้เป็น
พลเมอืงแล้วจะมสีทิธเิสรภีาพ	หน้าทีค่วามรบัผดชอบเทยีบ
เท่ากับคนที่เกิดมาเป็นพลเมืองของประทศสหรัฐอเมริกา
ทุกอย่าง	 นกเว้นการเป็นประธานาธิบดีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา

สรุปและข้อเสนอแนะ
	 จากผลการศึกษาพบว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
แม้หลายคนจะเชื่อว่าเป็นการสร้างรายได้ที่ดีกว่า	แต่ในมิติ
ทางวัฒนธรรมก็พบวาผู้ที่ผู้ที่ด�าเนินชีวิตในต่างประเทศก็มี
ความเสีย่งอยูห่ลายอย่าง	ทัง้นีเ้ป็นความเสีย่งจากพฤตกิรรม
การท�างานและการใช้ชีวิตของตนเอง	 ที่ต้องอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ให้เกดิความเสยีหายได้ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมเช่น	 สภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 ซึ่งอาจจะน�ามาซึ่งความมา
ปลอดภัยหลายประการ	ซึง่มข้ีอเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีภูมิคุ้มกัน	คือ
	 	 1.	การเตรียมตัวก่อนย้ายถิ่นให้พร้อมทั้งภาษา
และทักษะสื่อสาร	
	 	 2.	ต้องกฎหมาย	และระเบยีบของเมอืงทีเ่ราจะ
ไปอาศัยอยู่
	 	 3.	ทักษะในการท�างานต้องมีความพร้อม
	 	 4.	 ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่จะไปอยู่
ต้องศึกษาอย่างชัดเจนถึงความถูกต้อง	
กิตติกรรมประกาศ
	 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยปี	 2559	 และขอกราบนมัสการ
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ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนอีสานใหม่

The Reflection on the Identity of New Isan Community

กนกวรรณ์	นิธิรัฐพัฒน์	1

Kanokwan	Nithirattapat	1

บทคัดย่อ

 

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณีภาคอีสาน	 ในส่ือสังคมออนไลน	์ 

ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมชุมชนอีสานในโลกเสมือนจริง	 จากเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อใช้สื่อสารระหว่างกัน	 ผ่าน

เว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	 เฟชบุ๊ก	 2)	 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคผสม	 รูปแบบกึ่ง

นามธรรมผ่านรปูร่างสญัลกัษณ์จากภาพจติรกรรมฝาผนงัอสีาน	แผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ	และสัญลักษณ์อโิมจใินเฟซบุก๊	

วธิกีารเกบ็ข้อมลูจากเอกสาร	ใช้เครือ่งมอืแบบบนัทกึการสงัเกตภุาคสนาม	การศกึษาเลอืกแบบเจาะจง	เกบ็ข้อมลูจากคน

อีสานที่เป็นเพื่อนในสื่อออนไลน์เฟชบุ๊ก	 บันทึกและวิเคราะห์หาความชัดเจนของอัตลักษณ์อีสานเพื่อการออกแบบ

สัญลักษณ์	สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทัศนธาตุและหลักการทางทัศนศิลป์	จ�านวนผลงาน	5	ชิ้น	

		 ผลการสร้างสรรค์พบว่า	 ด้านเนื้อหาการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันผ่านส่ือสังคมออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว	

สะท้อนมติทิางวฒันธรรมในสงัคม	เกิดการเชือ่มโยงระหว่างสงัคมเมอืงและชนบท	จากกจิกรรมงานบญุประเพณภีาคอสีาน	

การสื่อสารสะท้อน	 ความปิติสุข	 ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา	 ผ่านรูปแบบก่ึงนามธรรม	 จัดวางภาพสัญลักษณ์	 

เกิดความประสานกลมกลืน	ด้วยศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคผสม	จากการสร้างสรรค์	เกิดข้อค้นพบใหม่เกิดคุณค่าความงาม

ด้านวสัดกุรรมวธิจีากการผสมเทคนคิ	สะท้อนภาพการขยายตวัของสังคมเมอืงสู่ชนบทและผลจากการสร้างสรรค์ดงักล่าว

ก่อให้เกิดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน

 ค�าส�าคัญ :	อัตลักษณ์,	ชุมชนอีสานใหม่,	โลกเสมือนจริง,	สะท้อน

Abstract

 

	 The	purpose	of	this	research	aims	to	1)	study	about	arts,	culture	and	tradition	in	Isan	region	

through	social	media	that	has	reflected	the	identity	of	cultural	community	of	Isan	in	a	virtual	world	

from	technology	which	has	been	developed	by	mean	of	communication	between	each	other	via	

website	 services	and	Facebook.	2)	To	create	works	of	art,	printmaking,	which	employs	 the	mixed	

techniques	via	the	form	of	the	semi-abstract	pattern	through	symbolic	shapes	from	the	Isan	murals,	

aerial	photographs	and	emoji	display	on	Facebook.	The	collecting	data	and	methodology	have	been	

 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์,	ดร.,	ประจ�าคณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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made	by	the	study	of	documentary	sources,	observation,	field	study	records,	selective	study,	collecting	

data	from	Isan	people	who	are	a	mutual	friend	on	my	Facebook	account,	record	and	analysis	for	

seeking	the	Isan	identity	of	symbol.	Also,	the	5	pieces	of	works	of	art	are	created	by	utilizing	the	visual	

element	and	visual	principles.	

		 The	outcome	of	the	works	of	art	found	that	the	content	of	everyday	of	life	in	communication	

through	social	media	is	fast	and	convenience	which	can	be	reflected	by	the	cultural	dimension	in	

society.	It	has	been	generates	the	connection	between	urban	and	rural	society	from	the	activities	of	

the	Northeast	tradition.	Communication	reflects	joy,	faith	and	godliness	to	Buddhism	through	a	semi-

abstract	pattern	and	emplacement	of	symbolic	image	which	generates	harmony	by	means	of	printmaking	

and	mixed	techniques.	 In	conclusion,	the	works	of	art,	printmaking,	discovers	the	value	of	beauty	

which	can	be	seen	by	materials	and	mixed	techniques	as	well	as	reflecting	on	the	expansion	of	urban	

society	to	the	countryside	and	this	creation	also	has	brought	the	new	specific	appearance.

 Keywords:	Identity,	New	Isan	Community,	Virtual	World,	Reflection									

บทน�า

	 ศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณีภาคอีสานกับวิถีชุมชน

อีสานในยุคโลกาภิวัตน์ได้เติบโตก้าวไปพร้อมกับกระแส

เทคโนโลย	ีสะท้อนอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมชมุชนอสีานใน

โลกเสมือนจริงจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา	เพื่อใช้สื่อสาร

ระหว่างกนัผ่านเวบ็ไซต์ทีใ่ห้บรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	

ก่อเกิดโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละพื้นที	่

สะท้อนภาพ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 โดยอาศัยการ

สื่อสารผ่านเทคโนโลยีในการส่งต่อข้อมูลต่าง	ๆ	

 วัฒนธรรมมีความหมายโดยรวมได้แก่	วิถีชีวิตของ

ผู้คน	ที่ด�ารงชีพสืบต่อกันมาอย่างมีเอกลักษณ์	มีความเป็น

ปึกแผ่น	มัน่คงจวบจนปัจจบุนั	ประกอบด้วย	3	ลกัษณะ	คอื	

เป็นมรดกทางสังคมได้มาด้วยการเรียนรู้และการสืบทอด	

และสามารถเปลี่ยนแปลงได้	(ทรงคุณ	จันทจร,	2552	:	3)	

ภาพวถิชีวีติในสงัคมอสีานแต่ละพืน้ทีย่่อมสะท้อนอัตลกัษณ์

ทางสังคมนั้น	สุรินทร์	ยิ่งนึก	(2551	:	ออนไลน์)	กล่าวโดย

สรุปว่า	ตามความหมายของคณะกรรมการบญัญตัศิพัท์ของ

ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติ	ค�าว่า	อัตลักษณ์	(อ่านว่า	อัด-

ตะ-ลัก)	 ประกอบด้วยค�าว่า	 อัต	 (อัด-ตะ)	 ซ่ึงหมายถึง	 

ตน	หรือ	ตัวเอง	กับ	ลักษณ์	ซึ่งหมายถึง	สมบัติเฉพาะตัว	

ค�าว่า	 อัตลักษณ์	 ตรงกับค�าภาษาอังกฤษว่า	 identity	 

(อ่านว่า	ไอ-เด็น-ติ-ตี้)	หมายถึง	ผลรวมของลักษณะเฉพาะ

ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งท�าให้ส่ิงนั้นเป็นที่รู้จักหรือจ�าได้	 ต�ารา

หลายเล่มให้ความหมายค�าว่าอัตลักษณ์	 คือคุณลักษณะ

เฉพาะตัว	 ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีของลักษณะเฉพาะของบุคคล	

องค์กร	สังคม	ชุมชน	หรือประเทศนั้น	เช่น	เชื้อชาติ	ภาษา	

วัฒนธรรมท้องถิ่น	และศาสนา	เป็นต้น	

	 	 อีสานเป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศที่เป็น

บริบทแวดล้อมที่อยู่อาศัยและพบเห็นปรากฏการณ์ทาง

สังคมของการติดต่อส่ือสารในระบบออนไลน์	 สร้างให้เกิด

การสื่อสารระหว่างกลุ ่มคน	 ปรากฏภาพสังคมและ

วัฒนธรรมที่สะท้อนภาพอัตลักษณ์ของกลุ่มคนสังคมน้ัน	

สร้างแรงบันดาลใจในการวิจัยสร้างสรรค์	โดยการน�าเสนอ

ปรากฏการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมในสือ่สงัคมออนไลน์	

นภาพร	อินทรีย์	(2551	:	ออนไลน์	)	ได้กล่าวว่า	ขณะนี้โลก

ก�าลังก้าวเข้าสู่ยุคของสภาพเสมือนจริง	 ค�าว่า	 ทางด่วน

สารสนเทศ	 นั้ นมัก ใช ้อ ้ า งถึ งระบบเชื่ อมโยงทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั่วโลก	ในปัจจุบัน	บางครั้งก็มี
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การใช้ค�าว่า	โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศของประเทศ	บาง

ครั้งสื่อมวลชนก็ใช้ค�าว่า	 ไซเบอร์สเปซ	 ในเขตแดนใหม่ท่ี

กล่าวถึงนี้	 มีกิจกรรมอีกหลายอย่างท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลง

สังคมที่เราเคยรู้จักอยู่ทั้งใน	ด้านบันเทิง	การศึกษา	ธุรกิจ	

เป็นต้นกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันแทบทุกอย่างของมนุษย์

ที่อาศัยอยู ่ ในสังคมสมัยใหม่จะเก่ียวข ้องกับการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

		 วัฒนธรรมกับความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์	 และ

เทคโนโลยีที่แพร่กระจายของข้อมูลข่าวสาร	 การศึกษา

วัฒนธรรมกลุ่มชน	 การสังเกตพฤติกรรม	 การอยู่ร่วมกับ

ชุมชน	ได้น�าความรู้มาใช้ในการวิจัยสร้างสรรค์	สร้างความ

เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์	 สังคม	 และส่ิง

แวดล้อม	 เกิดภาพความประทับใจในความงดงามทาง

วัฒนธรรมที่เติบโตในกระแสเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้กระแส

โลกาภิวัตร	 การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วผ่านส่ือออนไลน์	 

สื่อสาธารณะนี้สามารถท�าให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคม

และวัฒนธรรมที่แสดงความคิดเห็นทางสังคมผ ่าน

สัญลักษณ์อิโมจิ	และภาพถ่ายที่น�าเสนอในสื่อสาธารณะ

		 ดังนั้นตัวตนและอัตลักษณ์ทางสังคม	เปรียบดังลม

หายใจและจิตวิญญาณ	 แสดงถึงตัวตนและสังคม	 ซ่ึงเป็น

รากฐานส�าคญั	ก่อเกดิจากประสบการณ์ของบคุคล	ภายใต้

โครงสร ้ างความสัมพันธ ์ทางสั งคมในแต ่ละ พ้ืนที	่ 

ในประเทศไทยประเพณีและวัฒนธรรม	 ท่ีมีความโดดเด่น

ด้านเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามสภาพ

พื้นที่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	 สังคม	ความเจริญด้าน

สือ่สารสนเทศเป็นต้น	สะท้อนภาพสงัคมอสีานใหม่	กบัการ

สือ่สารและการแสดงออกในโลกออนไลน์หรอืทีเ่รยีกว่าโลก

เสมือนจริง

 แนวความคิด 

		 	 ชีวิตวิถีชุมชนอีสานท่ีเติบโตก้าวไปพร้อมกับ

กระแสเทคโนโลยี	 สร้างและเสริมส่งให้การมองเห็น					

ปรากฏการณ์ในโลกเสมือนจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงมิติทาง

วัฒนธรรมในสังคมนั้น	 แสดงถึงตัวตน	 และสังคม	 ภายใต้

โครงสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมในแต่ละพืน้ที	่วถิชีวีติของ

ผู้คน		ที่ด�ารงชีพสืบต่อกันมาอย่างมีเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่น

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่	สภาพแวดล้อม	

กาลเวลา	สงัคม	ความเจรญิด้านสือ่สารสนเทศเหล่านี	้	เช่น	

งานบุญประเพณี	 ด้านการบริโภค	 ประเพณีการขอฝน	 

การแห่บุญบั้งไฟ	 แห่เทียน	 จากแรงบันดาลใจเบื้องต้น	 

เมือ่น�ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ	คณุค่าทางความงาม

จากเนื้อหา	 สามารถน�าเสนอความปิติยินดี	 ความสงบสุข

ของสังคมอีสาน	 ความงดงามในงานบุญประเพณี	 

ความศรัทธาต่อศาสนา	 ในสังคมหรือชุมชนอีสานใหม	่ 

ที่สะท้อนผ่านในโลกเสมือนจริงในปัจจุบัน	 ด้วยการ

ถ่ายทอดผลงานผ่านศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคผสม	 รูปแบบ

กึ่งนามธรรม

 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

	 	 1.	เพือ่ศกึษาเกีย่วกบัศลิปวฒันธรรม	ประเพณี

ภาคอีสาน	 ในสื่อสังคมออนไลน์	 ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ

วัฒนธรรมชุมชนอีสานในโลกเสมือนจริงจากเทคโนโลยีที่

พัฒนาเพื่อใช้ส่ือสารระหว่างกันผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการ

เครือข่ายสังคมออนไลน์	เฟชบุ๊ก	

	 	 2.	 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์

เทคนคิผสม	รปูแบบก่ึงนามธรรมผ่านรูปร่างสญัลักษณ์จาก

ภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน	 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ	

และสัญลักษณ์ภาพอิโมจิจากสื่อออนไลน์	เฟซบุ๊ก

 ขอบเขตของการสร้างสรรค์

	 	 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์	 เรื่องภาพ

สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนอีสานใหม่	 มีการด�าเนินการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีภาคอีสาน	ใน

สือ่สงัคมออนไลน์	ทีส่ะท้อนอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมชมุชน

อีสานในโลกเสมือนจริงโดยแบ่งออกได้	ดังนี้

		 	 	 1.	 แนวเรื่อง	 วิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับ

ศิลปะ	 วัฒนธรรมประเพณีอีสาน	 เช่น	 ประเพณีแห่เทียน

พรรษา	งานบุญบั้งไฟ	และงานบุญประเพณีอื่น	ๆ	รวมทั้ง

ศึกษาโครงสร้างภาพแผนที่ทางอากาศ	 ลักษณะการกระ

จายตัวของชุมชนเมืองและชนบท	พื้นท่ีหรือบริเวณส�าคัญ	

รวมทัง้การแสดงสญัลกัษณ์ของสถานทีส่�าคญัในแผนที	่และ
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ศึกษาภาพกิจกรรมงานบุญประเพณีของเพื่อนสมาชิกเฟ

ซบุ ๊กที่น�าเสนอภาพเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี

วัฒนธรรมในสื่อออนไลน์

	 	 	 2.	รูปทรงสัญลักษณ์	 เลือกใช้รูปร่างของ	

คน	สัตว์	สิ่งของ	สถานที่	ของใช้ในงานบุญประเพณี	มาลด

รายละเอียดเหลือเพียงรูปร่าง	 โดยอาศัยลักษณะการ

ถ่ายทอดรูปร่างของลักษณะโครงสร้างจากภาพสิมอีสาน	

		 	 	 3.	 เทคนิคกลวิธี	 ในการสร้างสรรค์	 

การพิมพ์เทคนิคผสม	 ภาพพิมพ์แกะไม้	 ภาพพิมพ์ตะ 

แกรงไหม	และการพิมพ์แสตมป์	เป็นต้น

ภาพประกอบ	1			ประเพณีการแห่บุญบั้งไฟ	

จังหวัดมหาสารคาม

ภาพประกอบ	2	ข้อมูลภาพสัญลักษณ์อิโมจิ
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 แนวความคิด  
 
   ชีวิตวิถีชุมชนอีสานที่เติบโตก้าวไปพร้อมกับ
กระแสเทคโนโลยี  สร้างและเสริมส่งให้การมองเห็น     
ปรากฏการณ์ในโลกเสมือนจริงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงมิติทาง
วัฒนธรรมในสังคมนั้น แสดงถึงตัวตน และสังคม ภายใต้
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละพื้นท่ี วิถีชีวิตของ
ผู้คน  ท่ีด ารงชีพสืบต่อกันมาอย่างมีเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่น
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนท่ี สภาพแวดล้อม 
กาลเวลา สังคม ความเจรญิด้านสือ่สารสนเทศเหล่านี้  เช่น 
งานบุญประเพณี ด้านการบรโิภค ประเพณีการขอฝน การ
แห่บุญบั้งไฟ แห่เทียน จากแรงบันดาลใจเบื้องต้น เมื่อน ามา
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะ คุณคา่ทางความงามจากเนื้อหา 
สามารถน าเสนอความปิตยิินดี ความสงบสุขของสังคมอสีาน 
ความงดงามในงานบุญประเพณี ความศรัทธาต่อศาสนา ใน
สังคมหรือชุมชนอีสานใหม่ ที่สะทอ้นผ่านในโลกเสมือนจริง
ในปัจจุบัน ด้วยการถ่ายทอดผลงานผ่านศิลปะภาพพิมพ์
เทคนิคผสม รูปแบบกึ่งนามธรรม 
 
 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 
  1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภาคอสีาน ในสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์
ของวัฒนธรรมชุมชนอีสานในโลกเสมือนจริงจากเทคโนโลยีที่
พัฒนาเพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน ์เฟชบุ๊ก  
  2. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะภาพพิมพ์
เทคนิคผสม รูปแบบกึ่งนามธรรมผ่านรูปร่างสัญลักษณจ์าก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และ
สัญลักษณ์ภาพอิโมจิจากสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก 
 
 ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
 

  การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เรือ่งภาพ
สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนอีสานใหม่ มีการด าเนินการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรม ประเพณภีาคอสีาน ในสื่อ
สังคมออนไลน์ ทีส่ะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมชุมชน
อีสานในโลกเสมือนจริงโดยแบ่งออกได้ ดังนี ้
    1. แนวเรื่อง วิเคราะห์เรื่องราวเกีย่วกับ
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอีสาน เช่น ประเพณีแห่เทียน
พรรษา งานบุญบั้งไฟ และงานบุญประเพณีอื่น ๆ รวมทั้ง
ศึกษาโครงสร้างภาพแผนท่ีทางอากาศ ลักษณะการกระจาย
ตัวของชุมชนเมืองและชนบท พ้ืนท่ีหรือบริเวณส าคญั รวมทั้ง
การแสดงสัญลักษณ์ของสถานท่ีส าคัญในแผนที่ และศึกษา
ภาพกิจกรรมงานบุญประเพณีของเพื่อนสมาชิกเฟซบุ๊กท่ี
น าเสนอภาพเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมใน
สื่อออนไลน ์
    2. รูปทรงสัญลักษณ์ เลือกใช้รูปร่างของ 
คน สัตว์ สิ่งของ สถานท่ี ของใช้ในงานบุญประเพณี มาลด
รายละเอียดเหลือเพียงรูปรา่ง โดยอาศัยลักษณะการ
ถ่ายทอดรูปร่างของลักษณะโครงสร้างจากภาพสมิอีสาน  
    3. เทคนิคกลวิธี ในการสร้างสรรค ์การ
พิมพ์เทคนิคผสม ภาพพิมพ์แกะไม ้ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
และการพมิพ์แสตมป์ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 1   ประเพณีการแห่บุญบั้งไฟ  
จังหวัดมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ 2   ข้อมูลภาพสัญลักษณ์อิโมจ ิ 
 

 
 

ภาพประกอบ 3   แม่พิมพ์กระบวนการพิมพ์จากส่วนนนูน 
วิธีการศกึษา  
 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยสร้างสรรคโ์ดยแบ่ง
ออกเป็นข้ันตอน ดังนี ้
   1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
                 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หนังสือและเว็บไซต์ เกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรม ประเพณภีาค
อีสาน เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา งานบุญบั้งไฟ และงาน
บุญประเพณีอื่น ๆ บันทึกภาพกิจกรรมของเพื่อนในเฟซบุ๊ก
จากกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่มีภมูิล าเนา อาศัย ท างานในภาค
อีสาน ท่ีสื่อสารภาพกิจกรรมงานบุญประเพณภีาคอีสาน 
และศึกษาผลงานของศิลปินพงษ์ศริิ คิดดี ด้านการทับซ้อน
กันของเส้น ศึกษาผลงานของศิลปนิ วิทยา ผุดผ่อง ด้านการ

ใช้เทคนิคการสรา้งภาพที่มีน้ าหนกั ศึกษาผลงานของศิลปิน
ตนุพล เอนอ่อน ด้านการใช้รูปทรงและสีของงานภาพเขียน
อีสาน  
                 ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ด าเนินการส ารวจพื้นที ่ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดปาุ
เลไลย์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จดุเด่นของสมิหลัง
นี้คือ มีฮูปแตม้ที่มีความสวยงามมาก ปรากฏอยู่ท้ังด้านนอก
และด้านในของสมิ  ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธ์
ธาราม อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ลักษณะเป็นสมิ 
พื้นบ้านอีสานอย่างแท้จริงที่ส าคญั ฮูปแต้มของวัดนี้มีการ
สอดแทรกภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรของชาวอีสาน และได้รับ
รางวัลอาคารอนรุักษณด์ีเด่นในปี พ.ศ.2547 จากสามาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และร่วมกิจกรรมงาน
บุญประเพณี จดัเก็บข้อมูลโดยวิธกีารสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
ใช้เครื่องมือแบบบันทึกการสังเกตภาคสนามในการจดบันทึก
รายละเอียดในกิจกรรม เช่น การเตรียมงานแห่บญุบั้งไฟ 
ร่วมกิจกรรมการแห่บุญบั้งไฟจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรม
วันออกพรรษา งานประเพณีลอยกระทงและงานบญุ
ประเพณีอื่น ๆ  การบันทึกข้อมูลเป็นภาพนิ่งและจดบันทึก
รายละเอียดมาวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา และสร้างภาพรา่ง
ต้นแบบ 
                  ขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลู  
     3.1. การวิเคราะห์แนวเรื่อง 
วิเคราะหเ์รื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ วฒันธรรมประเพณีอีสาน
มนตรี โครตคันทา ( ออนไลน์ )  ได้จัดท าข้อมลูเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการให้ความรู้ดา้นศลิปะวัฒนธรรมอีสานโดย
สรุปเกีย่วกับภาคอสีานของไทยอีสาน ว่าเป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม แมว้่าชาวอีสานจะมีพื้นเพมา
จากคนหลายกลุ่ม มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ เช่น  
ชาวส่วย ย้อ ผู้ไทย ชาวโซ้ รวมทั้งไทยโคราช แต่ด้วยวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ียึดมั่นในจารตีประเพณีของท้องถิ่นที่
เรียกว่า ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ค าวา่ ฮีต ในภาษาถิ่น
หมายถึง จารีต ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสิบสองเดือน อัน

	ภาพประกอบ	3	แม่พิมพ์กระบวนการพิมพ์จากส่วนนูน

วิธีการศึกษา 

	 การวิจยันีเ้ป็นการวจิยัสร้างสรรค์โดยแบ่งออกเป็น

ขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	การเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 ขัน้ตอนที	่1	การศกึษาข้อมูลจากเอกสาร	ข้อมลู

จากการทบทวนวรรณกรรม	 การเก็บข้อมูลจากเอกสาร	

หนังสือและเว็บไซต	์เกี่ยวกบัศลิปวัฒนธรรม	ประเพณีภาค

อีสาน	 เช่น	 ประเพณีแห่เทียนพรรษา	 งานบุญบั้งไฟ	 และ

งานบุญประเพณีอื่น	 ๆ	 บันทึกภาพกิจกรรมของเพื่อนใน 

เฟซบุ๊กจากกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่มีภูมิล�าเนา	 อาศัย	 ท�างาน

ในภาคอีสาน	 ที่ ส่ือสารภาพกิจกรรมงานบุญประเพณี 

ภาคอีสาน	 และศึกษาผลงานของศิลปินพงษ์ศิริ	 คิดด	ี 

ด้านการทบัซ้อนกนัของเส้น	ศกึษาผลงานของศลิปิน	วทิยา	

ผุดผ่อง	ด้านการใช้เทคนิคการสร้างภาพที่มีน�้าหนัก	ศึกษา

ผลงานของศิลปินตนุพล	เอนอ่อน	ด้านการใช้รูปทรงและสี

ของงานภาพเขียนอีสาน	

	 	 ขั้นตอนที่	2	การเก็บข้อมูลภาคสนาม	ด�าเนิน

การส�ารวจพื้นที่	 ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าเลไลย	์

อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	จุดเด่นของสิมหลังนี้คือ	

มฮูีปแต้มทีม่คีวามสวยงามมาก	ปรากฏอยูท่ัง้ด้านนอกและ

ด้านในของสิม	 	ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธ์ธาราม	

อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	ลักษณะเป็นสิมพื้นบ้าน

อีสานอย่างแท้จริงที่ส�าคัญ	 ฮูปแต้มของวัดนี้มีการสอด

แทรกภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรของชาวอีสาน	 และ 
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ภาพประกอบ 3   แม่พิมพ์กระบวนการพิมพ์จากส่วนนนูน 
วิธีการศกึษา  
 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยสร้างสรรคโ์ดยแบ่ง
ออกเป็นข้ันตอน ดังนี ้
   1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
                 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หนังสือและเว็บไซต์ เกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรม ประเพณภีาค
อีสาน เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา งานบุญบั้งไฟ และงาน
บุญประเพณีอื่น ๆ บันทึกภาพกิจกรรมของเพื่อนในเฟซบุ๊ก
จากกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่มีภมูิล าเนา อาศัย ท างานในภาค
อีสาน ท่ีสื่อสารภาพกิจกรรมงานบุญประเพณภีาคอีสาน 
และศึกษาผลงานของศิลปินพงษ์ศริิ คิดดี ด้านการทับซ้อน
กันของเส้น ศึกษาผลงานของศิลปนิ วิทยา ผุดผ่อง ด้านการ

ใช้เทคนิคการสรา้งภาพที่มีน้ าหนกั ศึกษาผลงานของศิลปิน
ตนุพล เอนอ่อน ด้านการใช้รูปทรงและสีของงานภาพเขียน
อีสาน  
                 ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ด าเนินการส ารวจพื้นที ่ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดปาุ
เลไลย์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จดุเด่นของสมิหลัง
นี้คือ มีฮูปแตม้ที่มีความสวยงามมาก ปรากฏอยู่ท้ังด้านนอก
และด้านในของสมิ  ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธ์
ธาราม อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ลักษณะเป็นสมิ 
พื้นบ้านอีสานอย่างแท้จริงที่ส าคญั ฮูปแต้มของวัดนี้มีการ
สอดแทรกภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรของชาวอีสาน และได้รับ
รางวัลอาคารอนรุักษณด์ีเด่นในปี พ.ศ.2547 จากสามาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และร่วมกิจกรรมงาน
บุญประเพณี จดัเก็บข้อมูลโดยวิธกีารสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
ใช้เครื่องมือแบบบันทึกการสังเกตภาคสนามในการจดบันทึก
รายละเอียดในกิจกรรม เช่น การเตรียมงานแห่บญุบั้งไฟ 
ร่วมกิจกรรมการแห่บุญบั้งไฟจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรม
วันออกพรรษา งานประเพณีลอยกระทงและงานบญุ
ประเพณีอื่น ๆ  การบันทึกข้อมูลเป็นภาพนิ่งและจดบันทึก
รายละเอียดมาวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา และสร้างภาพรา่ง
ต้นแบบ 
                  ขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลู  
     3.1. การวิเคราะห์แนวเรื่อง 
วิเคราะหเ์รื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ วฒันธรรมประเพณีอีสาน
มนตรี โครตคันทา ( ออนไลน์ )  ได้จัดท าข้อมลูเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการให้ความรู้ดา้นศลิปะวัฒนธรรมอีสานโดย
สรุปเกีย่วกับภาคอสีานของไทยอีสาน ว่าเป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม แมว้่าชาวอีสานจะมีพื้นเพมา
จากคนหลายกลุ่ม มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ เช่น  
ชาวส่วย ย้อ ผู้ไทย ชาวโซ้ รวมทั้งไทยโคราช แต่ด้วยวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ียึดมั่นในจารตีประเพณีของท้องถิ่นที่
เรียกว่า ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ค าวา่ ฮีต ในภาษาถิ่น
หมายถึง จารีต ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสิบสองเดือน อัน
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ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษณ์ดีเด ่นในปี	 พ.ศ.2547	 

จากสามาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชปูถมัภ์	และร่วม

กิจกรรมงานบุญประเพณี	 จัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกต

แบบมีส ่วนร ่วม	 ใช ้เครื่องมือแบบบันทึกการสังเกต 

ภาคสนามในการจดบันทึกรายละเอียดในกิจกรรม	 เช่น	 

การเตรียมงานแห่บุญบั้งไฟ	 ร่วมกิจกรรมการแห่บุญบั้งไฟ

จังหวัดมหาสารคาม	กิจกรรมวันออกพรรษา	งานประเพณี

ลอยกระทงและงานบุญประเพณีอื่น	 ๆ	 การบันทึกข้อมูล

เป็นภาพนิ่งและจดบันทึกรายละเอียดมาวิเคราะห์เชิง

พรรณนา	และสร้างภาพร่างต้นแบบ

	 	 ขั้นตอนที่	3	การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 	 	 3.1.	การวเิคราะห์แนวเรือ่ง	วเิคราะห์เรือ่ง

ราวเก่ียวกับศิลปะ	 วัฒนธรรมประเพณีอีสานมนตรี	 

โครตคนัทา	(ออนไลน์)	ได้จดัท�าข้อมลูเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว

และการให้ความรูด้้านศลิปะวัฒนธรรมอสีานโดยสรปุเก่ียว

กับภาคอีสานของไทยอีสาน	 ว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์	

และอารยธรรม	แม้ว่าชาวอสีานจะมพีืน้เพมาจากคนหลาย

กลุ่ม	 มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ชาวส่วย	 

ย้อ	 ผู้ไทย	ชาวโซ้	 รวมทั้งไทยโคราช	แต่ด้วยวิถีชีวิตความ

เป็นอยู ่ท่ียึดมั่นในจารีตประเพณีของท้องถิ่นที่เรียกว่า	 

ฮีตสิบสอง	คองสิบสี่	ค�าว่า	ฮีต	ในภาษาถิ่นหมายถึง	จารีต	

ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสิบสองเดือน	 อันเนื่องมาจากพุทธ

ศาสนา	เช่น	งานบุญกฐิน	บุญบั้งไฟ	บุญข้าวสาก	บุญข้าวจี่	

เป็นต้น	ส่วนค�าว่า	คอง	หมายถึง	ครรลองคลองธรรม	หรือ

แบบแผนในการประพฤติปฏิบัติสิบสี่ประการ	 เช่น	ท�าบุญ

ใส่บาตรทกุเช้า	หมัน่ฟังธรรมทกุวนัประเพณขีองชาวอสีาน	

มีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	ที่

แตกต่างกนัไปในแต่ละท้องถิน่	ประเพณส่ีวนใหญ่จะเกดิมา

จากความเชื่อ	ค่านิยม	และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิต	

การประกอบอาชีพ	 และอิทธิพลของศาสนา	 ท่ีมีต่อคนใน

ท้องถิ่น	ประเพณีต่าง	ๆ	ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดขวัญก�าลังใจ

ในการประกอบอาชีพ	 และเพื่อถ่ายทอดแนวความคิด	 

ค่านิยมที่มีอยู่	ในท้องถิ่น	

	 	 	 จากการศึกษาเรื่องราวทางประเพณีและ

วฒันธรรม	ได้เข้าไปศกึษาการจดักจิกรรมงานบญุประเพณี

การสังเกตุลักษณะโครงสร้างของขบวนการแห่เทียนและ

บรรยากาศของงาน	 งานบุญบั้งไฟ	 งานลอยกระทง	 และ

กจิกรรมงานบญุประเพณอีืน่	ๆ 	เช่น	ได้ศกึษาโครงสร้างของ

ขบวนการแห่		ส่วนประกอบของกิจกรรมงานบุญประเพณี	

และการเดินทางของขบวนกิจกรรมในเขตเมืองและพื้นที่

แต่ละชุมชนนยิมจดักจิกรรมส�าคัญดงักล่าวเช่นกนั		การจดั

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในงานบญประเพณี	 การแต่งกายเหล่า

นี้ถูกบันทึกเป็นภาพนิ่งและภาพร่าง	 สร้างเป็นภาพร่างที่

หยิบยืมลักษณะของภาพเขียนสิมอีสานที่เรียกว่าฮูปแต้ม	

เช่น	ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าเลไลย์	การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย	(	ม.ป.ป.	)	ได้กล่าวโดยสรุปว่า	ภาพจิตรกรรม

ฝาผนังวัดป่าเลไลย์	 อ�าเภอนาดูน	 จังหวัดมหาสารคาม	 

จุดเด่นของสิมหลังนี้คือ	 มีฮูปแต้มที่มีความสวยงามมาก

ปรากฎให้เหน็อยูท้ั่งด้านนอก	และด้านในของสมิ	ด้านนอก

เป็นรปูพระเวสสันดรชาดก		ด้านในเป็นพระพธุประวตั	ิพระ

มาลัย	คุณค่าทางศิลปกรรมชิ้นนี้	คือ	ช่างแต้มชาวพื้นเมือง	

ชื่อสิงห์	 ได้สอดแทรกภาพการทอผ้า	การสรงน�้าพระ	การ

ท�าบุญตักบาตร	 และการละเล่นต่าง	 ๆ	 ซึ่งนับเป็นวิถีชีวิต

ของชาวอีสานอย่างแท้จริงจารึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา 

ต่อไป	จากการสงัเกตเุหน็รปูร่างลกัษณะของการวาดต้นไม้	

โขดหิน	 บ้านเรือนที่ไม่แสดงรายละเอียดมากนัก	 มีการ 

ตัดเส้นแบบหยาบ	ๆ	สิ่งเหล่านี้ถูกน�ามาเป็นโครงสร้างของ

รูปร่าง	ในผลงานสร้างสรรค์	 		 	 	

	 	 	 3.2.	 การวิเคราะห์รูปทรงสัญลักษณ์		

เลือกใช้รูปร่างของ	คน	สัตว์	สิ่งของ	สถานที่	ของใช้ในงาน

บุญประเพณี	 มาลดตัดทอนรายละเอียดเหลือเพียงรูปร่าง	

เส้นโครงสร้าง	 โดยอาศัยลักษณะการถ่ายทอดรูปร่างจาก

ลักษณะของภาพจิตรกรรมอีสาน	

		 	 	 3.3.	 การวิเคราะห์เทคนิคกลวิธี	 ในการ

สร้างสรรค์	 ในการสร้างสรรค์ผลงาน	 การพิมพ์เริ่มต้นจาก

การใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้	 ซึ่งเกิดจากร่องรอยของ 

สิ่งสลัก	 แกะไม้ให้เกิดลักษระของเส้น	 รูปร่างเทื่อพิมพ์ลง
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บนกระดาษจะเกิดเป็นภาพที่มีความนูนเล็กน้อยจากการ

กดทบัของการพมิพ์และภาพทีเ่กดิขึน้เกดิจากระนาบผวิบน

ของแม่พิมพ์ไม้กระดานกระดาษอัด	 	 การพิมพ์แสตมป์	 

เกิดจากการแกะกระเบ้ืองยาง	 แผ่นพลาสวูดหรือยางลบ	

เพือ่เกบ็รายละเอยีดของภาพทีไ่ม่สามารถเกบ็รายละเอยีด

ได้ของแม่พิมพ์ไม้กระดานกระดาษอัด	 เป็นต้น	 เม่ือหมึก

พิมพ์แห้ง	จึงเข้าสู่กการพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม	

ซึง่สามารถแสดงรายละเอยีดของภาพอโิมจ	ิและสญัลกัษณ์

ทีม่ขีนาดเลก็ได้	ส่วนหมกึพมิพ์	ได้น�าสีหมกึพมิพ์สยีาง	และ

สีโปสเตอร์มาใช้ในการพิมพ์	 สร้างให้ผลงานมีพื้นผิวที่มัน

จากสียางและสีด้านจากสีโปสเตอร์	 และสามารถสร้างมิติ

ทางความงามได้	

	 	 ขัน้ตอนที	่4	การด�าเนนิงานสร้างสรรค์โดยเลอืก

ใช้กระบวนการภาพพิมพ์เทคนิคผสม	 เช่น	 กระบวนการ

พิมพ ์จากส ่วนนูน	 กระบวนการพิมพ ์จากส ่วนร ่อง	

กระบวนการพิมพ์ช ่องฉลุ	 มีขั้นตอนการด�าเนินการ

สร้างสรรค์	ดังนี้

	 	 	 4.1.	การสร้างภาพร่าง	สร้างภาพร่างด้วย

การวาดภาพด้วยดินสอ	 ปากกา	 การปะติดเพื่อหาความ

สมบูรณ์ด้านเนื้อหา	 น�้าหนัก	 จังหวะของรูปร่าง	 เส้นและ

ทิศทาง	น�้าหนัก		

	 	 	 4.2.	 การสร้างสรรค์ผลงานสร้างผลงาน

ผ่านวัสดุและกรรมวิธีในการสร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์

เทคนิคผสม	ดังนี้	

	 	 	 	 4.2.1.	 ร่างแบบบนไม้กระดาน

กระดาษอัดด้วยปากกาเคมี

	 	 	 	 4.2.2.	 ใช้เครื่องมือแกะไม้แกะ

สลักสร้างร่องรอยให้เกิดภาพต้องการ	 ตรวจสอบน�้าหนัก

บนแม่พิมพ์ด้วยการกลิ้งสีด�าบนแม่พิมพ์บาง	

	 	 	 4.3.	 เมื่อได้น�้าหนักตามต้องการ	 กลิ้งสี 

หมกึพมิพ์เชือ้น�า้มนัให้ทัว่แม่พมิพ์ด้วยลกูกลิง้ยาง	น�าผลงาน

พิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์	 โดยวางแม่พิมพ์บนกระดาษรองพิมพ์

และน�ากระดาษส�าหรบัพมิพ์วางทบับนแม่พมิพ์	ป้องกันการ

เป้ือนบริเวณด้านหลงัผลงานโดยการวางกระดาษบนผลงาน	

ปิดทับด้วยผ้า	 ปรับน�้าหนักแท่นพิมพ์	 พิมพ์ผลงานตาม

จ�านวนที่ต้องการ	

	 	 	 	 4.3.1.	น�าแม่พิมพ์ขนาดเล็กที่ท�า

จากยางลบ	กระเบื้องยาง	แผ่นพลาสวูด	แกะลายมาปะคบ

สีและพมิพ์ในต�าแหน่งต่าง	ๆ 	ทีต้่องการ	เชด็ท�าความสะอาด

แม่พิมพ์ด้วยน�้ามันพืช	

	 	 	 	 4.3.2.	 ล้างท�าความสะอาดแม่

พิมพ์	ลูกกลิ้ง	และแท่นกลิ้งสีด้วยน�้ามันพืช

	 	 	 	 4.3.3.	 เตรียมแม่พิมพ์ช่องฉลุ	 

เริ่มต้นโดยการท�าฟิล์มบนกระดาษไข	 และน�าไปฉายแสง

โดยใช้ตู้ถ่ายบล๊อคสกรีน

	 	 	 	 4.3.4.	 เตรียมบล็อกสกรีน	 โดย

ล้างท�าความสะอาดด้วยน�้าและเป่าให้แห้ง	 น�ามาเคลือบ

ด้วยกาวอัดสีฟ้าที่ผสมน�้ายาไวแสง	อัตราส่วน	น�้ายาไวแสง	

1	ส่วน	กาวอัด	4	ส่วน	ผสมให้เข้ากัน	ควรท�าในห้องมืด	น�า

มาเคลือบบล็อกด้วยรางปาด	และเป่าให้แห้ง	

	 	 	 	 4.3.5.	 วางฟิล์มบนกระจกตู้ถ่าย

บลอ็กสกรนี	วางบล๊อคสกรนีบนฟิล์ม	เปิดเครือ่งลมดดู	เพือ่

ยึดบล็อกกับฟิล์มให้แนบสนิทกัน	 ตั้งเวลาฉายแสง	 2.30	

นาที	 และน�าบล็อกล้างด้วยน�้าเปล่า	 จะเกิดลวดลายตาม

ต้องการ	เป่าลมแม่พิมพ์ให้กาวอัดแห้งสนิท	

	 	 	 	 4.3.6.	สกรีนผลงานโดยใช้สกรีน

สีนูนสีด�า	 สีโปสเตอร์สีด�า	 และสีขาว	 สกรีนในต�าแหน่งที่

ต้องการ	 ทับซ้อนจนได้น�้าหนักตามต้องการ	 ล้างท�าความ

สะอาดด้วยน�้าเปล่า

               

ผลการศึกษา 

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 หรือ	 ภาคอีสาน	 ของ

ประเทศไทย	 เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปะ	

วัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน

แต่ละจงัหวดั	ศลิปวฒันธรรม	เหล่านีเ้ป็นตวับ่งบอกถงึความ

เชื่อ	ค่านิยม	ศาสนา	และรูปแบบการด�าเนินชีวิต	ตลอดจน

อาชีพของคนในท้องถิ่น	 ดังน้ันประเพณีของชาวอีสาน	 

มีความหลากหลาย	และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	
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ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น	เช่น	การสู่ขวัญ	การเลี้ยง

ผีปู่ตา	 ผีตาแฮก	 การแห่เทียนพรรษา	 การขอฝนจากแถน	

การแห่บุญบั้งไฟ		เป็นต้น		ในสังคมปัจจุบัน	สังคมแห่งการ

ตดิต่อสือ่สารทีไ่ร้พรมแดน	ขณะน้ีโลกก�าลงัก้าวเข้าสูยุ่คของ

สภาพเสมือนจริง	 ระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ที่

ครอบคลุมทั่วโลก	 โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของ

ประเทศพัฒนามากขั้น	 เกิดการสื่อสารบนโลกออนไลน์	

ปัจจุบันที่เป็นที่นิยมคือ	เฟชบุ๊ก	จากการสังเกต	และเป็นผู้

ที่ใช้สื่อออนไลน์เฟชบุ๊ก	 และมีกลุ่มสมาชิกเพื่อนในภาค

อสีาน	จงึรับรูข้้อมลูข่าวสารจากการน�าเสนอภาพ	และความ

รูส้กึ	เนือ้หาเรือ่งราว	กจิกรรมเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง

บคุคล	ชมุชน	สงัคม	ทีม่คีวามเชือ่มโยงกนัอย่างรวดเรว็	เมือ่

มีกิจกรรมงานบุญประเพณี	งานรื่นเริง	ก็มีการส่งต่อข้อมูล

สะท้อนภาพความปิตสิขุ	ความสขุ	ความศรทัธาในพระพทุธ

ศาสนา	ภาพวิถีชีวิต	ความเชื่อ	ความรัก	ความศรัทธาเหล่า

น้ีถูกบนัทกึไว้ในโลกออนไลน์	หรือโลกเสมอืนจรงิจนก่อเกดิ

ความประทับใจในวิถีชีวิตของคนอีสานและถ่ายทอดความ

ประทบัใจดังกล่าวผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงานศลิปะภาพ

พิมพ์	 เทคนิคผสม	ทั้งนี้ได้ศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินที่

ให้อทิธพิลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน	คอืการศกึษาในผลงาน

ของศิลปิน	 พงษ์ศิริ	 คิดดี	 (2553	 :	 64)	 กล่าวโดยสรุปว่า	

ศิลปินที่ท�างานสร้างสรรค์ภาพ	 มหัศจรรย์แห่งสีสันและ

ความงาม	สุโขทัย	แสดงออกถึงมิติของบรรยากาศที่งดงาม	

สงบ	โดยน�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัความศรทัธาในพระพทุธ

ศาสนาความเจริญรุ่งเรือง	 ความศรัทธาของผู้สร้างสรรค์	

ด้วยลักษณะเฉพาะ	 โดยการใช้รูปทรงที่เรียบง่ายทาง

เรขาคณิตอันเป็นรูปทรงท่ีเป็นต้นก�าเนิดของรูปทรงอื่น	 ๆ		

ทั้งที่เป็นรูปทรงที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ	 และมนุษย์สร้าง

ขึน้	โดยน�ามาซ้อนทบักนั	ผสานและก่อตวักนัจนเกดิเป็นรปู

ทรงใหญ่ที่มีมิติและบรรยากาศที่งดงาม	สงบ	ยิ่งใหญ่	เพื่อ

แสดงออกถึงความประทบัใจและความศรัทธา	ความปิตขิอง

ศิลปิน	 จากการศึกษาเทคนิค	 วิธีการใช้รูปทรงมาทับซ้อน

กันจนก่อให้เกิดมิติ	 บรรยากาศและก่อตัวเป็นรูปทรงใหญ	่

ส่งผลต่อการพัฒนา	ได้น�ามาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผล

งานโดยปากฎในขั้นตอนการพิมพ์เทคนิคสกรีนภาพอิโมจ	ิ	

การศกึษาผลงานของศลิปิน	วทิยา	ผดุผ่อง	ชดุผลงาน	ภาพ

บันทึก	สมบัติบ้า	ศิลปินที่ท�างานด้านการใช้เทคนิคผสม	มี

จุดเด่นเรื่องการใช้เส้นในผลงาน	ศิลปินให้อิทธิพลด้านการ

สร้างภาพด้วยเส้น	 ให้เกิดน�้าหนัก	 การศึกษาผลงานของ

ศิลปิน	 ตนุพล	 เอนอ่อน	 (2557	 :	 77)	 กล่าวโดยสรุปว่า	

ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในดินแดนสยาม

ประเทศ	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 จากการศึกษาภาพ 

ผลงาน	 ได้รับแรงบันดาลใจเรื่องรูปร่างรูปทรง	 ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน	ในยคุเริม่ต้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปิน

ได้น�าภาพรูปแต้มในสิมอีสานมาออกแบบสร้างสรรค์ในผล

งานหลายชดุ	จากการศกึษาผลงานของศลิปิน	ได้รบัอทิธพิล

เรื่องการใช้รูปร่าง	การลดตัดทอนรูปร่างรูปทรงจากข้อมูล

หลักมาสู่การออกแบบภาพที่มีลักษณะภาพสิมอีสาน	

	 การศึกษาข้อมูลภาคสนาม	 จากการใช้เครื่องมือ

แบบสังเกต	การจดบนัทกึและการบนัทกึภาพนิง่	เพือ่น�ามา

เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน	 การศึกษาข้อมูลจาก 

รูปแต้มอีสานที่เป็นมรดกธรรมบรรพชนของภาคอีสาน	ใน

เขตจังหวัดมหาสารคาม	เช่น	สิมวัดป่าเลไลย์	ตั้งอยู่บริเวณ

บ้านหนองพอก	 ต�าบลดงบัง	 อ�าเภอนาดูน	 จังหวัด	

มหาสารคาม	การศึกษาสิม	วัดโพธาราม	บ้านดงบัง	ต�าบล

ดงบัง 	 อ� า เภอนาดูน	 อยู ่ ไม ่ห ่ างจากวัดป ่า เลไลย	์ 

ภาพจิตรกรรมที่ปรากฏเป็นภาพพระมาลัย	 ภาพพระ

เวสสันดร	 ภาพสอดแทรกวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาว

อีสาน	เช่น	การท�านา	การท�าบุญตักบาตร	การหาปลา	การ

ละเล่นพื้นบ้าน	 การทอผ้า	 ภาพต้มไม้	 ก้อนหิน	 ของใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน	 รูปแบบลักษณะการวาดภาพจิตรกรรมฝา

ผนังถูกน�ามาคิดวิเคราะห์	หาลักษณะรูปร่าง	ของคน	สัตว์	

ส่ิงของ	 จัดวางภาพตามเรื่องราวหรือกิจกรรมที่ปรากฏใน

สื่อออนไลน์	 โดยเน้นศึกษาวัฒนธรรมประเพณีอีสาน	 เช่น	

ประเพณีแห่เทียนพรรษา	 งานบุญบ้ังไฟ	 เป็นต้น	 จาก

ประสบการณ์	 การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี	 และการ

สื่อสารบนโลกออนไลน์	นิยมส่งภาพกิจกรรมที่มีอยู่ในช่วง

เวลาเดียวกันให้เพื่อน	พี่น้อง	 ได้ชมภาพกิจกรรมของงาน
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บญุประเพณใีนท้องถิน่	ชมุชน	นัน้	ๆ 	สะท้อนภาพความปิติ

ยินดี	 ศรัทธา	 ความสุข	 ความสนุกสาน	 ที่ปรากฏในสังคม

อีสาน	สุธี	คุณาวิชยานนท์	(2560)	กล่าวโดยสรุปว่าผลงาน

สร้างสรรค์	ของ	กนกวรรณ์	นิธิรัฐพัฒน์	มีรูปแบบของผล

งานทีเ่ป็นสากล	และมปีระเดน็เน้ือหาท่ีเป็นสากล	แสดงถงึ

วิถีชีวิตในเมือง	ที่แผ่ขยายออกไปเรื่อย	ๆ	

		 การวิเคราะห์รูปทรงสัญลักษณ์	 จากการศึกษา

ข้อมูล	กิจกรรมงานประเพณีอีสาน	การจดบันทึกและการ

สร้างภาพร่างต้นแบบ		และศกึษาผลงานศลิปินพงษ์ศริ	ิคดิ

ดี	ศิลปิน	ได้รับอิทธิพลการใช้รูปทรงสามเหลี่ยม	สี่เหลี่ยม	

มาพิมพ์ทับซ้อนกัน	 เพื่อให้เกิดระยะ	 มิติ	 ดังน้ันการ

สร้างสรรค์ชุดนี้จึงน�ารูปอิโมจิ	 ท่ีนิยมส่งภาพเหล่าน้ีในส่ือ

ออนไลน์เพ่ือแสดงความรูส้กึ	มาถายทอดแทนอารมณ์ความ

รูส้กึของเพือ่น	ในสือ่ออนไลน์เพชบุก๊			การทบัซ้อนกนัของ

ภาพเสมอืนกบัเป็นตวัแทนของความรูส้กึของคนในสงัคมที่

มต่ีอกจิกรรมทางสงัคนนัน้	มาพมิพ์ทบัซ้อนกนัโดยเลอืกใช้	

เทคนคิการพิมพ์สกรนี	โดยน�ามาซ้อนทับกนั	ผสาน	และก่อ
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		 การใช้เทคนิคกลวิธีในการสร้างสรรค์	 การพิมพ์

เทคนิคผสม	 จากภาพพิมพ์แกะไม้	 ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม	

การพิมพ์แสตมป์	ด้วยการพิมพ์ที่แตกต่างกัน	สร้างให้เกิด

พื้นผิวมีลักษณะที่แตกต่าง	 ภาพพิมพ์แกะไม้	 สร้างผิวที่มี

ระนาบ	 แบน	 เส้นเกิดจากการใช้ส่ิวแกะจึงปรากฏเส้นที่มี

ความหนาและบางตามลักษณะของสิ่งขอ	งและลวดลายที่

ออกแบบ	การใช้เทคนคิภาพพิมพ์สกรนี	สร้างให้เกดิน�า้หนกั	

เส้นที่ประสานกันทับซ้อน	 สีที่ลอดผ่านช่องตะแกรงไหม	

เมื่อพิมพ์ทับซ้อนมากขั้น	 สร้างให้เกิดพื้นผิวที่มีความนูน	

เกดิน�า้หนกัและระยะ	การพมิพ์แสตมป์	เกดิจากการกดทบั

แม่พิมพ์ลงบนผลงาน	ลักษณะภาพคล้ายภาพพิมพ์แกะไม้	

ใช ้พิมพ์รูปร ่างที่ต ้องการพิมพ์ซ�้าในต�าแหน่งต ่าง	 ๆ	 

อย่างอิสระ	การสร้างแม่พิมพ์จากเศษวัสดุที่สามารถแสดง

ลกัษณะของวสัดใุนท้องถิน่	เช่น	เครือ่งจกัสาน	ผ้าทอ	ใบไม้	

เป็นต้น

ภาพประกอบ	4			แม่พิมพ์กระบวนการพิมพ์ช่องฉลุ

ภาพประกอบ	5	ศิลปิน	กนกวรรณ์	นิธิรัฐพัฒน์

ชื่อผลงาน	Land	of	Life	2	ขนาด	90×130	ซม.	
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เป็นรูปทรงใหญ่ สร้างมติิของบรรยากาศที่งดงาม ผลศึกษา
ผลงานของศิลปิน วิทยา ผดุผ่อง ศิลปินท่ีท างานด้านการใช้
เทคนิคผสม มีจดุเด่นเรื่องการใช้เส้นในผลงาน ศลิปินให้
อิทธิพลด้านการสร้างภาพด้วยเส้น ให้เกิดน้ าหนัก ระยะและ
มิติ จากการศึกษาผลงานของศิลปนิตนุพล เอนอ่อน ไดร้ับ
อิทธพิลด้านการน าเอารูปจติรกรรมฝาผนังอีสานมาลดตัด
ทอน จัดองค์ประกอบของภาพด้วยรูปทรงขนาดเล็ก สลับกับ
รูปทรงขนาดใหญ่ การลดตัดทอนรูปภาพ จากจติรกรรมฝา
ผนัง การใช้แผนผังโครงสรา้งของแผนที่ และการเลือกใช้
รูปร่างของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที ่ จากการศึกษาผลงาน
ของศิลปินจึงได้น าของใช้ในงานบุญประเพณี ลดรายเอียด
เหลือเพียงรูปร่าง โดยอาศัยลักษณะการถ่ายทอดรูปร่าง
ลักษณะสิมอสีาน และน ามาผสมกับอิโมจิหรือภาพสญัลักษณ์
ที่ใช้แสดงอารมณ์ในสื่อออนไลน์ และน ามาวางทับซ้อนกัน
กับแผนท่ีภูมิประเทศ เพ่ือแสดงเขตพื้นท่ีของเมือง ชุมชน 
และใช้สัญลักษณ์ของการวางผังเมอืงประกอบสร้างเป็น
ผลงาน     
  การใช้เทคนิคกลวิธใีนการสร้างสรรค์ การพิมพ์
เทคนิคผสม จากภาพพมิพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
การพิมพ์แสตมป์ ด้วยการพิมพ์ท่ีแตกต่างกัน สร้างให้เกดิ
พื้นผิวมีลักษณะที่แตกต่าง ภาพพิมพ์แกะไม้ สร้างผิวท่ีมี
ระนาบ แบน เส้นเกิดจากการใช้สิว่แกะจึงปรากฏเส้นท่ีมี
ความหนาและบางตามลักษณะของสิ่งขอ งและลวดลายที่
ออกแบบ การใช้เทคนิคภาพพิมพ์สกรีน สร้างให้เกิดน้ าหนัก 
เส้นท่ีประสานกันทับซ้อน สีทีล่อดผ่านช่องตะแกรงไหม เมื่อ
พิมพ์ทับซ้อนมากข้ัน สร้างให้เกิดพื้นผิวที่มีความนูน เกิด
น้ าหนักและระยะ  การพิมพ์แสตมป์ เกิดจากการกดทับ
แม่พิมพ์ลงบนผลงาน ลักษณะภาพคล้ายภาพพิมพ์แกะไม้ ใช้
พิมพ์รูปร่างที่ต้องการพิมพ์ซ้ าในต าแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ 
การสร้างแม่พิมพ์จากเศษวสัดุทีส่ามารถแสดงลักษณะของ
วัสดุในท้องถิ่น เช่น เครื่องจักสาน ผ้าทอ ใบไม้ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 4   แม่พิมพ์กระบวนการพิมพ์ช่องฉลุ 
 

 
 

ภาพประกอบ 5    ศิลปิน กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์ 
                  ช่ือผลงาน Land of Life 2  

           ขนาด 90×130 ซม.  
                        

 
  
      ภาพประกอบ 6   รายละเอยีดผลงาน 
                             ศิลปิน กนกวรรณ์ นิธริัฐพัฒน์  
                             ช่ือผลงาน Land of Life 2                                     
อภิปรายผล  
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แม่พิมพ์ลงบนผลงาน ลักษณะภาพคล้ายภาพพิมพ์แกะไม้ ใช้
พิมพ์รูปร่างที่ต้องการพิมพ์ซ้ าในต าแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ 
การสร้างแม่พิมพ์จากเศษวสัดุทีส่ามารถแสดงลักษณะของ
วัสดุในท้องถิ่น เช่น เครื่องจักสาน ผ้าทอ ใบไม้ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 4   แม่พิมพ์กระบวนการพิมพ์ช่องฉลุ 
 

 
 

ภาพประกอบ 5    ศิลปิน กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์ 
                  ช่ือผลงาน Land of Life 2  

           ขนาด 90×130 ซม.  
                        

 
  
      ภาพประกอบ 6   รายละเอยีดผลงาน 
                             ศิลปิน กนกวรรณ์ นิธริัฐพัฒน์  
                             ช่ือผลงาน Land of Life 2                                     
อภิปรายผล  
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9 

เป็นรูปทรงใหญ่ สร้างมติิของบรรยากาศที่งดงาม ผลศึกษา
ผลงานของศิลปิน วิทยา ผดุผ่อง ศิลปินท่ีท างานด้านการใช้
เทคนิคผสม มีจดุเด่นเรื่องการใช้เส้นในผลงาน ศิลปินให้
อิทธิพลด้านการสร้างภาพด้วยเส้น ให้เกิดน้ าหนัก ระยะและ
มิติ จากการศึกษาผลงานของศิลปนิตนุพล เอนอ่อน ไดร้ับ
อิทธพิลด้านการน าเอารูปจติรกรรมฝาผนังอีสานมาลดตัด
ทอน จัดองค์ประกอบของภาพด้วยรูปทรงขนาดเล็ก สลับกับ
รูปทรงขนาดใหญ่ การลดตัดทอนรูปภาพ จากจติรกรรมฝา
ผนัง การใช้แผนผังโครงสรา้งของแผนที่ และการเลือกใช้
รูปร่างของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที ่ จากการศึกษาผลงาน
ของศิลปินจึงได้น าของใช้ในงานบุญประเพณี ลดรายเอียด
เหลือเพียงรูปร่าง โดยอาศัยลักษณะการถ่ายทอดรูปร่าง
ลักษณะสิมอสีาน และน ามาผสมกับอิโมจิหรือภาพสญัลักษณ์
ที่ใช้แสดงอารมณ์ในสื่อออนไลน์ และน ามาวางทับซ้อนกัน
กับแผนท่ีภูมิประเทศ เพ่ือแสดงเขตพื้นท่ีของเมือง ชุมชน 
และใช้สัญลักษณ์ของการวางผังเมอืงประกอบสร้างเป็น
ผลงาน     
  การใช้เทคนิคกลวิธใีนการสร้างสรรค์ การพิมพ์
เทคนิคผสม จากภาพพมิพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
การพิมพ์แสตมป์ ด้วยการพิมพ์ท่ีแตกต่างกัน สร้างให้เกดิ
พื้นผิวมีลักษณะที่แตกต่าง ภาพพิมพ์แกะไม้ สร้างผิวท่ีมี
ระนาบ แบน เส้นเกิดจากการใช้สิว่แกะจึงปรากฏเส้นท่ีมี
ความหนาและบางตามลักษณะของสิ่งขอ งและลวดลายที่
ออกแบบ การใช้เทคนิคภาพพิมพ์สกรีน สร้างให้เกิดน้ าหนัก 
เส้นท่ีประสานกันทับซ้อน สีทีล่อดผ่านช่องตะแกรงไหม เมื่อ
พิมพ์ทับซ้อนมากข้ัน สร้างให้เกิดพื้นผิวที่มีความนูน เกิด
น้ าหนักและระยะ  การพิมพ์แสตมป์ เกิดจากการกดทับ
แม่พิมพ์ลงบนผลงาน ลักษณะภาพคล้ายภาพพิมพ์แกะไม้ ใช้
พิมพ์รูปร่างที่ต้องการพิมพ์ซ้ าในต าแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ 
การสร้างแม่พิมพ์จากเศษวสัดุทีส่ามารถแสดงลักษณะของ
วัสดุในท้องถิ่น เช่น เครื่องจักสาน ผ้าทอ ใบไม้ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 4   แม่พิมพ์กระบวนการพิมพ์ช่องฉลุ 
 

 
 

ภาพประกอบ 5    ศิลปิน กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์ 
                  ช่ือผลงาน Land of Life 2  

           ขนาด 90×130 ซม.  
                        

 
  
      ภาพประกอบ 6   รายละเอยีดผลงาน 
                             ศิลปิน กนกวรรณ์ นิธริัฐพัฒน์  
                             ช่ือผลงาน Land of Life 2                                     
อภิปรายผล  
 

ภาพประกอบ	6	รายละเอียดผลงาน

 	ศิลปิน	กนกวรรณ์	นิธิรัฐพัฒน์	ชื่อผลงาน	Land	of	Life	2																																				

อภิปรายผล 

	 สภาวการณ์ปัจจุบนัภายใต้กระแสโลกาภวิตัร	ความ

รวดเร็วของเทคโนโลยี	 การติดต่อสื่อสารท่ีรวดเร็วของส่ือ

สงัคมออนไลน์	สามารถน�าเสนอ	และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ได้ด้วยตนเองออกสู่สาธารณะโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร	์

และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง	 ๆ	 ผ ่านเครือข ่าย

อินเทอร์เน็ตเป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 เฟซบุ๊ก	 รวมทั้งเว็บไซต์

ต่าง	 ๆ	 ที่เปิดให้บริการดาวโหลดภาพ	 ข้อมูล	 วีดีโอได้ฟร	ี		 

วิถีชีวิตของคนในภาคอีสานก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป

ตามกระแสเทคโนโลยี	 การน�าเสนอข้อมูล	 การส่งต่อภาพ

กจิกรรม	ก่อเกดิภาพสะท้อนอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมชมุชน

อีสานในโลกเสมือนจริงจากเทคโนโลยี	 สามารถ	 สื่อสาร

ระหว่างกันสร้างให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์	 ในยุคที่

อนิเทอร์เนต็เชือ่มทกุอปุกรณ์เข้าด้วยกนั	เพือ่สนองรปูแบบ

ชีวิตของคน		โลกเสมือนถูกสร้างขึ้นมีผู้เล่นหลายคนเข้ามา

เล ่นในเวลาเดียวกัน	 และเสมือนอยู ่ ในโลกเดียวกัน	 

ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล	 ความเป็นตัวตน	

เขียนเล่าเรื่องราวต่าง	ๆ	หรือแสดงรูปภาพเพื่อให้เพื่อน	ๆ	

ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน		ส่งข้อความถึงกันได้	ผ่านสังคม

ออนไลน์ที่ได้รับความนิยม	 คือ	 เฟสบุ๊ก	 ก่อเกิดโครงสร้าง

ความสัมพันธ์	กลุ่มบุคคล	ชุมชน	หน่วยงาน	และสังคมใน

แต่ละพืน้ที	่สะท้อนภาพ	สงัคม	วฒันธรรม	ประเพณ	ี	ท�าให้

เกิดภาพสะท้อนทางสังคมไทยอีสานในแต่ละพื้นที่	ณ	ช่วง

เวลานั้น	สื่อสาธารณะนี้สามารถท�าให้เห็นปรากฏการณ์ทาง

สงัคมและวฒันธรรมทีส่ะท้อน	อตัลกัษณ์ของพืน้ที	่ชมุชนหรอื

สังคมอีสานใหม่	ในสังคมในโลกเสมือนจริงที่ปรากฎในระบบ

ออนไลน์	จากข้อมูลดังกล่าว	ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานศลิปะภาพพมิพ์		จากประสบการณ์ตรงของ

ผู้วิจัยสร้างสรรค์	 การได้อยู่ร่วมในสังคมอีสานที่สร้างความ

ประทับใจ	ในความเป็นท้องถิ่น	สังคมเมือง	ความงดงามของ

วิถีชีวิตของคนในสังคมอีสานในปัจจุบัน	 การเรียนรู้แนวคิด	

ความเชือ่	การถอืปฏบิตัติามความเชือ่ในจารตี	ขนบธรรมเนยีน	

ประเพณี	 การเข้าถึงข้อมูลอันเกิดจากประสบการณ์ตรง	 

จากการได้ไปร่วมกิจกรรม	 งานบุญประเพณีของอีสาน	 เช่น	

กิจกรรมการเตรียมงานแห่บุญบั้งไฟ	ร่วมกิจกรรมการแห่บุญ

บั้ ง ไฟจั งหวัดมหาสารคาม	 กิจกรรมวันออกพรรษา	 

งานประเพณีลอยกระทงและงานบุญประเพณอีืน่	ๆ 	การเข้าไป

มส่ีวนรวมในการสงัเกตกุารณ์แบบมส่ีวนร่วม	การบนัทกึข้อมลู

เป็นภาพนิง่	ถ่ายภาพและน�าเข้าสูร่ะบบออนไลน์	เฟชบุก๊	และ

จดบนัทกึรายละเอยีดมาวเิคราะห์เชิงพรรณนา	และสร้างภาพ

ร่างต้นแบบ	น�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ท่ีเสนอแนวความคิด

จากสือ่ดงักล่าว	ภาพความประทบัใจในเหตกุารณ์เกีย่วกบังาน

บญุประเพณอีสีาน	สะท้อนให้เหน็ถงึความสขุ	ความรกั	ความ

ศรัทธาในพระพุธศาสนา	 สร้าง	 และเสริมส่งให้การมองเห็น

ปรากฏการณ์ในโลกเสมือนจริงหรือภาพสะท้อนอัตลักษณ์

ของชุมชนอีสานใหม่	 และสะท้อนให้เห็นถึงมิติทาง

วัฒนธรรมในสังคมนั้น	

	 ผลจากการศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินที่ให้

อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน	 คือศึกษาผลงานของ

ศิลปิน	พงษ์ศิร	ิคิดด	ีเป็นจดุเริม่ต้นด้านการใช้สัญลักษณ์มา

พมิพ์ทบัซ้อน	ให้อทิธพิลด้านการทบัซ้อนกนัของเส้น	ในผล

งานสร้างสรรค์ชุดนี้ใช้ลวดลายของอิโมจิ	 ภาพที่ใช้แสดง

อารมณ์ในส่ือเฟซบุ๊กมาสร้างเป็นแม่พิมพ์ช่องฉลุ	 การเน้น

โดยการทับซ้อน	ของรูปทรงสัญลักษณ์	เพื่อให้เกิดน�้าหนัก	

จากการศึกษาผลงานของศิลปินวิทยา	ผุดผ่อง	ด้านการใช้

เทคนิค	การสร้างภาพด้วยเส้น	ให้เกิดน�้าหนัก	ระยะ	และ

มิติ	การทับซ้อนของแม่พิมพ์	ซี่งแม่พิมพ์จากกระบวนการ

ที่ต่างกันย่อมให้ผลทางการพิมพ์ที่แตกต่างกันจากการ
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ศกึษาผลงานของศิลปินตนุพล	เอนอ่อน	ศลิปินให้อทิธพิลด้าน
การลดตัดทอนรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสานท่ีเรียกว่า	 
รปูแต้ม	จากการสังเกตลกัษณะรปูร่างในผลงาน	ส่งผลต่อการ
สร้างรูปร่างสัญลักษณ์	 ผลจากการศึกษาผลงานสร้างสรรค์
ของศิลปินทีใ่ห้อทิธพิลด้านเทคนคิ	และรปูแบบการสร้างสรรค์				
	 การศึกษาข้อมูลภาคสนามจากการศึกษารูปแต้ม
อสีานทีเ่ป็นมรดกธรรมบรรพชนของภาคอสีาน	ในเขตจังหวดั
มหาสารคาม	เช่น	สิม	วัดป่าเรไร	วัดป่าเรไร	รูปแบบลักษณะ
การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังถูกน�ามาคิดวิ เคราะห ์	 
หาลักษณะรูปร่าง	ของคน	สัตว์	สิ่งของ	และจัดวางภาพตาม
เรือ่งราวหรือกิจกรรมท่ีปรากฎในสือ่โดยเน้นศกึษาวฒันธรรม
ประเพณีอีสาน	เช่น	ประเพณีแห่เทียนพรรษา	งานบุญบั้งไฟ	
เมือ่น�ามาจดัวางภาพทบัซ้อนกบัภาพแผนที	่ซึง่แสดงลกัษณะ
ภูมิประเทศ	ภูเขา	หนองน�้า	แม่น�้าล�าคลอง	ตึก	บ้าน	ทุ่งนา	
ป่าไม้	 ถนนที่กระจายตัวตามลักษณะท่ีตั้งของชุมชน	 รวมถึง
ภาพกิจกรรมทีม่อียูใ่นช่วงเวลาเดยีวกนั	เช่นภาพกจิกรรมของ
งานบญุประเพณใีนท้องถิน่	ชมุชน	นัน้	ๆ 	สามารถสะท้อนภาพ
ความปิติยินดี	ศรัทธา	ความสุข	ความสนุกสาน	ที่ปรากฏใน
สังคมอีสาน	 โดยใช้รูปทรงสัญลักษณ์	 เลือกใช้รูปร่างของ	 
คน	 สัตว์	 สิ่งของ	 สถานท่ีของใช้ในงานบุญประเพณี	 ลดราย
เอยีดเหลอืเพยีงรปูร่าง	โดยอาศยัลกัษณะการถ่านทอดรปูร่าง
ลักษณะจิตกรรมอีสาน	 และน�ามาผสมกับอิโมจิหรือภาพ
สัญลักษณ์ท่ีใช้แดงอารมณ์ในสื่อออนไลน์	 การสร้างสรรค์ผล
งานถ ่ ายทอดลั กษณะผลงานลั กษระ ก่ึ งนามธรรม	 
การสร้างสรรค์ผลงานเลือกใช้เทคนิคกลวิธี	 การพิมพ์เทคนิค
ผสม	ผสมผสานกระบวนการพิมพ์	เช่นภาพพิมพ์แกะไม้	และ
ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม	 การพิมพ์แสตมป์	 ด้วยกระบวนการ
พิมพ์ที่แตกต่างกัน	 สร้างให้เกิดพื้นผิวมีลักษณะที่แตกต่าง	 
ผลจากการด�าเนินงานสร้างสรรค์ด้านเทคนิค	พบว่า	จากการ
เลือกใช้การกระบวนการพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้เพื่อ
สร้างโครงสร้างโดยรวมของภาพ	 จะแสดงลักษณะของเส้น
และรูปร่างที่มีระนาบแบน	 ไม่แสดงรายละเอียด	 ต้องใช้
กระบวนการพิมพ์สกรีน	ที่สามารถสร้างรายละเอียด	เส้นที่มี
ขนาดเล็ก	 โดยเน้นภาพ	 อิโมจิหรือสัญลักษณ์แสดงอารมณ์	
เช่นหน้ายิ้ม	หน้าหัวเราะ	ภาพบ้าน	ข้อความสื่อสาร	ชื่อของ
เฟซบุ๊ก	เว๊บไซต์ต่าง	ๆ 	สามารถพิมพ์ทับซ้อนบนสีเชื้อน�้ามันที่

เกิดจากการพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ได้การพิมพ์สกรีน
เลือกใช้สียาง	 เพราะมีความเหนียว	พิมพ์ทับสีเชื้อน�้ามันและ
พิมพ์บนกระดาษได้	 จากการพิมพ์ทับซ้อนโดยใช้สีด�าจากสี
สกรีน	 จะมีลักษณะผิวที่มันวาว	 แห้งช้าและมีความเหนียว	
ท�าให้แม่พิมพ์อุดตันได้ง่าย	 อยากต่อการท�าความสะอาด	 จึง
ทดลองใช้สีโปสเตอร์มาใช้แทนสีสกรีนในบางพื้นที่	 โดยเลือก
ใช้สีด�าเพื่อสร้างน�้าหนักและใช้สีขาวเพื่อเน้นในจุดที่มีพื้นด�า	
พบว่า	สีแห้งเร็ว	สีมีความด้าน	ทึบแสง	สามารถพิมพ์ทับบนสี
สกรนีได้ด	ีลกัษณะสทีีด้่านเมือ่พิมพ์บนสทีีเ่งา	สร้างความงาม
และส่งผลต่อการรับรู้ทางการมอง	 เม่ือน�ามาผสมกับเทคนิค
การพิมพ์ประทับในบางจุดเพ่ือปรับน�้าหนักและรายละเอียด
ในภาพผลงาน

สรุปผล 
	 การศกึษาเนือ้หาศิลปวัฒนธรรม	ประเพณภีาคอีสาน	
ในสื่อสังคมออนไลน์	สะท้อนภาพสังคม	และบริบทแวดล้อม
ของชมุชนอสีาน	เพือ่สร้างสรรค์ผลงานศลิปะภาพพิมพ์เทคนคิ
ผสม	 ในรูปแบบกึ่งนามธรรม	 ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมชุมชนอีสานใหม่ในโลกเสมือนจริง	 จากการศึกษา
ข้อมูลจากเทคโนโลยีที่ใช้สื่อสารระหว่างกันผ่านเว็บไซต์	ที่ให้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	 จากเพื่อนในกลุ่มเฟชบุ๊ก	 
ที่มีภูมิล�าเนาและอาศัยอยู่ในภาคอีสาน	 เข้าสู่ระบบออนไลน์	
ก่อให้เกิดปรากฎการณ์ทางวัฒนธรรมในโลกเสมือนจริงและ
ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนอีสานใหม่	 และสะท้อนให้
เห็นถึงมิติทางวัฒนธรรมในสังคมนั้น	 ที่นิยมบันทึกภาพ
กจิกรรมและส่งต่อข้อมลูสือ่สารสร้างเครอืข่ายทางสงัคม	และ
สื่อสารแสดงความรู้สึกต่อกิจกรรมผ่านข้อความ	 รูปภาพ 
อิโมจิ	การเลือกใช้รูปอิโมจิ		
		 จากการศึกษาข ้อมูลด ้านรูปแบบผลงานทาง
ศิลปกรรมของศิลปินพงษ์ศิริ	คิดดี	ที่ให้อิทธิพลด้านการใช้รูป
ทรงสญัลกัษณ์และการทับซ้อนของรปูทรงรขาคณติ	ส่งผลให้
น�าเอารปูสญัลกัษณ์ของอิโมจมิาสร้างเป็นภาพสญัลกัษณ์แทน

ความรู้สึกของเพื่อนสมาชิก	 มีการทับซ้อนกับของภาพเกิด

ระยะ	มิติ	 สร้างของบรรยากาศในผลงาน	ผสมผสานกับการ

ศึกษาการใช้เส้นเพ่ือสร้างน�้าหนัก	 ท่ีได้รับอิทธพลของวิทยา	

ผุดผ่อง	 และการสร้างรูปร่าง	 การใช้ส่ือสัญลักษณ์	 จากการ
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ศึกษาผลงาของศิลปิน	 ตนุพล	 เอนอ่อน	 	 นอกจากน้ีผลจาก

การศกึษาลกัษณะการวาด	การสร้างรปูทรงของสมิอสีานทีว่ดั

ป่าเลไลย์	 และวัดโพธาราม	 สามารถน�ามาถอดเป็นรูป

สัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นระนาบแบน	 สองมิติ	 เม่ือเกิดการ

ทับซ้อนกันของรูปร่างร่วมกับภาพอิโมจิ	 และภาพถ่ายทาง

แผนที	่ท�าให้เกิดภาพผลงานท่ีมีลกัษณะกึง่นามธรรมท่ีสะท้อน

เรือ่งราวของ	ของวถิชีมุชนท่ีมีความเคารพ	ศรัทราในพระพทุธ

ศาสนา	ความปิติสขุ	สร้างให้เกดิข้อค้นพบใหม่เกดิคณุค่าความ

งามด้านวัสดุกรรมวิธีจากจากกระบวนการทางศิลปะภาพ

พมิพ์	การภาพพมิพ์เทคนคิผสม	สะท้อนภาพการขยายตวัของ

สังคมเมืองสู่ชนบทและผลจากการสร้างสรรค์ดังกล่าวก่อให้

เกิดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน

ข้อเสนอแนะ 
	 จากผลการวจิยัสร้างสรรค์ดงักล่าว	มีข้อเสนอแนะใน
การน�าผลการวิจยัไปใช้ส�าหรบัผูว้จิยัและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
ตามลับดังนี้

	 	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้	
		 	 	 1.1	 สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานเทคนิคผสม	 จากเรียนรู ้วิธีการเลือกใช้
กระบวนการทางด้านศิลปะภาพพิมพ์	การศึกษาขั้นตอนการ
พมิพ์	การทบัซ้อนของกระบวนการพมิพ์	เพือ่ให้ได้ผลการพมิพ์
ที่มีคุณค่า	ความงามในผลงานต่อไปในอนาคต
		 	 	 1.2	 ท�าให้เกิดการเรียนรู้และเข้าถึงภาพ
บรรยากาศความรู้สึกในสังคมและวัฒนธรรมไทย	ภาคอีสาน	
ที่อยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตร	ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน
อีสานใหม่	ในระบบออนไลน์
	 	 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 	 	 2.1	การสร้างสรรค์สามารถพัฒนาด้านรูป
แบบการสร้างสรรค์	 สามารถเลือกพื้นที่กับกิจกรรมเพื่อปรับ
โครงสร้างการวางองค์ประกอบของภาพ	โดยเน้นกิจกรรมใน
สถานที่เกิดภาพกิจกรรมงานบุณประเพณีนั้น	 ๆ	 หรืออาจ

สะท้อนเนื้อหาอื่น	ๆ	ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์	
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การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์พื้นเมืองอีสาน1 

ชุด ฟ้อนล�าแพนเทิดไท้ องค์วิศิษฏศิลปิน

This creation of choreography of Isan folk dance entitled

“Fon Lam Pan Terd Tai Ong Wi Sit Sillapin”

รัตติยา	โกมินทรชาติ 2* 

Rattiya	Komintarachart

บทคัดย่อ 

 

	 งานสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์พืน้เมืองอสีาน	ชดุ	ฟ้อนล�าแพนเทดิไท้	องค์วิศษิฏศิลปิน	มวัีตถปุระสงค์ของการสร้างสรรค์	

เพื่อเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในวโรกาส	เจริญพระชนพรรษา	60	พรรษา	ในปีพ.ศ.	

2558	และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ที่ทรงเป็นเมธีวัฒนธรรม	ทรงเป็น

อัครอุปถัมภกงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม	 จนได้รับพระสมัญญาว่า	 “วิศิษฏศิลปิน”	 และเพื่อสร้างสรรค์	 เผยแพร่	 

นาฎยประดิษฐ์จากภมูปัิญญาท้องถิน่อสีาน	ด้านศิลปะการแสดงหมอล�า	โดยผูส้ร้างสรรค์ได้ท�าการรวบรวมข้อมลูเพือ่ใช้ในการ

ประกอบการสร้างสรรค์	จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง	การสัมภาษณ์เชีย่วชาญ	และการสงัเกตการณ์	โดยกระบวนการสร้าง

นาฏยประดิษฐ์ของผู้สร้างสรรค์	ประกอบด้วย	8	ขั้นตอน	คือ	การก�าหนดกรอบแนวคิด	การก�าหนดขอบเขต	การก�าหนดรูป

แบบ	การออกแบบนาฏยประดิษฐ์	การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์	การเก็บรายละเอียด	การน�าเสนอผลงาน	และการประเมิน

ผล	ซึ่งผลงานนาฏยประดิษฐ์	ชุดนี้ได้ประกอบสร้าง	 โดยมีโครงสร้างของการแสดงทั้งหมด	6	ส่วน	คือ	ท่าฟ้อน	รูปแบบแถว

ทิศทางการเคลื่อนไหว	ผู้แสดง	เครื่องแต่งกาย	ดนตรีและเนื้อร้อง	จากการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยประดิษฐ์ชุดนี้	ได้น�าผลงาน

สร้างสรรค์	 เผยแพร่การแสดงครั้งแรกในงานมหกรรมการแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา	 คร้ังท่ี	 16	 ภายใต้ 

ชือ่งาน	“วศิษิฏศลิปินสรรพศิลป์สโมสร”	ณ	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ผลจากการสร้างสรรค์งานนาฏยประดิษฐ์	สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของงานสร้างสรรค์	 กล่าวคือได้งานสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์	 ที่เป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกรียติ	 สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และเป็นผลงานการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ชุดใหม่	จากการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

ศิลปะการแสดงหมอล�า

 ค�าส�าคัญ:	ศิลปะการแสดง,	นาฏยประดิษฐ์,	นาฏยศิลป์พื้นเมือง

1	บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบผลงานการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์พื้นเมืองอีสาน	ชุด	“ฟ้อนล�าแพนเทิดไท้	องค์วิศิษฏศิลปิน”
2	*อาจารย์ประจ�าภาควิชาศิลปะการแสดง	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(Lecturer,	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	

Mahasarakham	University,	Mahasarakham)	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

290

Abstract

	 This	creation	of	choreography	of	Isan	folk	dance	entitled	“Fon	Lam	Pan	Terd	Tai	Ong	Wi	Sit	Sillapin”	

aims	at	creating	dance	for	the	Celebrations	on	the	Auspicious	Occasion	of	Her	Royal	Highness	Princess	

Maha	Chakri	Sirindhorn’s	5th	Cycle	Birthday	Anniversary	2nd	April	2015	as	well	as	realization	of	divine	

grace	of	Royal	Her	Highness	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	because	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	

Chakri	Sirindhorn	is	a	philosopher	of	cultural	learning	and	providing	patronage	of	arts	and	culture	and	Her	

Royal	Highness	Maha	Chakri	Sirindhon	is	appointed	the	designation	of	“Wisit	Sillapin”	(the	most	illustrious	

artist)	and	for	creating	and	promoting	the	choreography	that	derives	local	wisdom	of	Isan	particularly	in	

Mo	lam	performance.	Creator	has	collected	data	for	the	process	of	creation	from	the	study	of	relevant	

document,	interviewing	expert	and	observation.	The	study	suggests	that	the	process	of	choreography	of	

creator	consists	of	8	steps	which	are	the	determination	of	concept	framework,	determination	of	area	of	

study,	determination	of	 form,	determination	of	choreographic	design,	creation	of	choreography,	detail	

consideration,	presentation	and	evaluation.	The	work	of	this	choreography	is	constructed	by	the	structure	

of	performance	that	has	had	6	parts	as	follow:	the	form	of	direction	of	traveling,	dancer,	costume,	music	

and	lyrics.	According	to	the	creation	of	this	choreography,	it	has	been	presented	for	the	first	time	in	the	

16th	Thai	music	and	Performing	Arts	festival	under	the	name	of	“Wisit	Sillapin	Sappasin	Samosorn”	at	

Chulalongkorn	University.	The	result	of	the	work	of	choreography	can	be	archived	through	the	purposes	

of	 the	creation	of	work.	Namely,	obtaining	 the	work	of	choreography	as	performance	 in	 terms	of	 the	

Celebrations	on	the	Auspicious	Occasion	of	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn’s	5th	Cycle	

Birthday	Anniversary	and	resulting	the	work	of	new	creative	choreography	as	performance	according	to	

the	study	of	local	wisdom	in	Mo	lam	performance.

 Keywords:	Performing	Arts,	Choreography,	Folk	Dance
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บทน�า

		 ศิลปวัฒนธรรม	 คือ	 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	

อนัมคีวามหมายรวมถงึ	ความรู	้ความคดิ	ทกัษะ	ความช�านาญ	

ความเชี่ยวชาญ	 ที่แสดงออกผ่านทางภาษา	 วรรณกรรม	

ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	พิธีกรรม	งานช่างฝีมือดั้งเดิม	กีฬา

และศิลปะการแสดง	ฯลฯ	สิ่งเหล่านี้บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์	

สั่งสม	 ก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 มีการ

ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยังคนอีกรุ่นหน่ึง	 สู่การแสดงออก

ซึ่งเอกลักษณ์ประจ�าชาติ

	 เพื่อให้วัฒนธรรมของชาติได้คงอยู ่สืบไปได้นั้น		

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระบรม

ราโชวาทไว้ว่า	 “งานด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น	

เป็นงานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา	 และทางจิตใจ	 ซึ่ง

เป็นท้ังต้นเหตุและองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญ

ด้านอืน่ทัง้หมด	และเป็นปัจจยัทีจ่ะช่วยให้เรารกัษา	และด�ารง

ความเป็นไทยไว้ได้สืบไป”	(กรมศิลปากร,	2513)

	 ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิศาสนา	ศลิปะ	วฒันธรรม	และ

จารีตประเพณีท้องถ่ินกระทรวงวัฒนธรรม	 (กระทรวง

วัฒนธรรม,	 2550)	 จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนิน	 

งาน	ซึง่เก่ียวข้องกับการส่งเสรมิศาสนา	ศลิปะ	วฒันธรรม	และ

จารีตประเพณีท ้องถิ่น	 ประกาศใช ้ เมื่อ	 พ.ศ.	 2547	 

ในยุทธศาสตร์ที่	1	ไว้ว่าจะรักษา	สืบทอด	วัฒนธรรมของชาติ

และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง

มั่นคงได้นั้นจะต้องมีการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 1)	ศกึษาวจิยั	อนรุกัษ์	มรดกทรพัย์สนิทางศาสนา	

ศลิปะและวัฒนธรรมให้เป็นระบบ	โดยใช้เทคโนโลยท่ีีทันสมยั

	 	 2)	 ส่งเสริม	 ฟื ้นฟู	 สืบทอด	 ขนบธรรมเนียม

ประเพณี	และวัฒนธรรมไทย

	 	 3)	ฟื้นฟู	สืบทอด	ภูมิปัญญาไทย

	 	 4)	 ธ�ารงรักษาวัฒนธรรมระดับชาติท่ีเกี่ยวเน่ือง

กับสถาบันชาติ	ศาสนาและพระมหากษัตริย์

	 ฉะนั้นการส่งเสริมงานด้านการศึกษาศิลปะและ

วัฒนธรรม	 จึงเป็นงานสร้างสรรค์ความเจริญแห่งปัญญาและ

ทางจิตใจ		ซึ่งการส่งเสริม	ฟื้นฟู	สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของ

ชาตจิะด�ารงอยูไ่ด้นัน้	ควรมกีารถ่ายทอดจากคนรุน่หนึง่ไปยงั

คนอีกรุ่นหนึ่ง	 สู่การแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรม

ประจ�าชาติ

การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏยประดิษฐ์	 หมายถึง	 การคิด	

การออกแบบ	และการสร้างสรรค์	ซึ่งแนวคิด	รูปแบบ	กลวิธี

ของนาฏยศิลป์ชุดหน่ึง	 ท่ีแสดงโดยผู ้แสดงคนเดียวหรือ 

หลายคน	 ทั้งนี้รวมถึงการน�าผลงานในอดีตมาปรับปรุง	

สร้างสรรค์	และพฒันา	ดงันัน้นาฏยประดษิฐ์จงึเป็นการท�างาน

ที่ครอบคลุมด้าน	ปรัชญา	เนื้อหา	ความหมาย	ท่าร�า	ท่าเต้น	

การแปรแถว	 การตั้งซุ ้ม	 การแสดงเดี่ยว	 การแสดงหมู ่	 

การก�าหนดดนตรี	 เพลง	 เครื่องแต่งกาย	 ฉาก	 และส่วน

ประกอบอืน่	ๆ 	ทีส่�าคญัในการท�าให้นาฏยศลิป์ชดุหนึง่สมบรูณ์

ตามที่ตั้งใจไว้	 นับเป็นกลวิธีหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดกระแสการ

อนุรักษ์	ส่งเสริม	พัฒนา	(สุรพล	วิรุฬห์รักษ์,	2543	:	225)	

	 การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์บนพื้นฐานของการ

รกัษาวฒันธรรม	นัน้เป็นสิง่ส�าคญัของการรกัษาชาต	ิและการ

รกัษาวัฒนธรรม	จงึถอืเป็นอีกบทบาทหน่ึงท่ีส�าคัญท่ีจะท�าให้

เกดิองค์ความรู	้อนัเกดิจากการสัง่สมประสบการณ์ในอดตี	มา

เป็นตวัอย่างให้คนรุน่ใหม่ได้ศึกษา	เมือ่วฒันธรรมเป็นส่วนหนึง่

ของภูมิปัญญา	 ภูมิปัญญาน้ันจึงมีอายุยาวนาน	 ซึ่งสามารถ

พสิจูน์ให้เห็นว่าความรูน้ัน้	ๆ 	ได้รบัการยอมรบัจากคนรุน่หนึง่

ไปสู่คนรุ ่นอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลวัตนาฏยศิลป์อีสาน	 

ซึ่งผ่านกลไกของกาลเวลามานาน	 และเป็นมรดกส�าคัญอัน

แสดงถึงเอกลักษณ์จ�าเพาะของชุมชน	หากชุมชนมีความเข้ม

แขง็ทางวฒันธรรม	ย่อมเป็นทีม่าของการด�ารงไว้ซึง่เอกลกัษณ์

ของชาติ	(พีรพงศ์	เสนไสย,	2557	:	2)	

	 การแสดงหมอล�า	 จึงถือเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาส�าคัญ	

ดังจะเห็นได้จากหมอล�าเป็นมหรสพบันเทิงที่ได้ความนิยม

สูงสุดและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ที่มีบทบาทในฐานะเป็น 

สือ่สอนศลีธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณ	ีและวัฒนธรรมอนั

ดงีาม	ดงัทีน่กัวิชาการได้น�าเสนอไว้ว่า	บทบาทของหมอล�า	คอื	

สร้างความบนัเทงิให้แก่คนในชมุชนและสงัคม	โดยชีใ้ห้เหน็ถงึ

ค่านิยม	สะท้อนเนื้อหาเชิงสังคม	คติชนวิทยา	ความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนาและสะท้อนแนวทางการด�าเนินชีวิต	 ตลอด
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จนประเพณีและการปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามของชาวอีสานได้

อย่างน่าสนใจ	 (จารุวรรณ	 ธรรมวัตร,	 2540	 :	 199)	 ดังนั้น	

หมอล�าจึงมีบทบาทส�าคัญ	 2	 ประการ	 คือ	 ประการที่หนึ่ง	

หมอล�าที่เป็นมหรสพเพื่อแสดงความบันเทิง	 และประการ 

ที่สอง	หมอล�าที่แสดงในพิธีกรรมต่าง	ๆ	ดังนั้น	ท่าฟ้อนของ

ชาวอสีานส่วนใหญ่ได้รบัอทิธพิลมาจากท่าฟ้อนประกอบการ

ล�า	ของหมอล�า	ซึง่ทา่ฟ้อนของหมอล�า	จะมีท่าฟ้อนเบด็เตล็ด

เป็นของตนเองหลายท่า	 และเรียกชื่อท่าต่าง	 ๆ	 กัน	 เช่น	 

ท่ากนิรเีทีย่วชมดอกไม้	ท่ายงูร�าแพน	นกเจ่าบนิวน	ฯลฯ	(พมิพ์

ทอง	ภูโสภา,	2533	:	38-39)	

	 การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์	จากการน�าภูมิปัญญา

ท้องถ่ินด้านศิลปะการแสดงหมอล�า	 มาใช้ในการสร้างสรรค์

นั้น	 จะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูล	 ทั้งทฤษฏี	 และการปฏิบัต	ิ 

ด้านศลิปวฒันธรรมอย่างเป็นระบบ	จะต้องมคีวามรอบรูอ้ย่าง

ลุม่ลกึในองค์ความรูท้ีมี่อยูเ่ดมิ	เพือ่ท�าความเข้าใจและสามารถ

น�าศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้น	มา	สร้างสรรค์

เพ่ือเพ่ิมพูนคุณค่า	และสร้างคณุประโยชน์ทางด้านวฒันธรรม

ได้	การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์จงึเป็นกลไกส�าคญัอย่างหนึง่

ทีม่กีารพัฒนา	ด้านศิลปวฒันธรรมและงานด้านนาฏกรรมพืน้

บ้านอีสาน	 ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ	

สังคม	 และการเมืองการปกครองของชุมชน	 สังคมและ

ประเทศชาติ	 โดยเฉพาะการน�าทุนทางศิลปวัฒนธรรม	 และ

ภูมิปัญญา	ซึ่งสังคมปัจจุบันมีปรากฏอยู่มากมาย	กระจายทุก

พื้นที่ทั่ว	 ประเทศ	 ทั้งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ	 ค่านิยม	 

ความเชือ่	ประเพณ	ีและวฒันธรรมท่ีดงีาม	มาเป็นกลไกในการ

พัฒนาสังคม	ทั้งนี้เพื่อการคงอยู่ของวัฒนธรรมไทย	และการ

สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ

ความสมดุลทั้งมิติ	เศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ

สิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ 	ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต	 ดังนั้นสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์พื้นเมืองอีสาน	 

ชดุ	ฟ้อนล�าแพนเทดิไท้	องค์วิศษิฏศลิปิน	จงึเป็นแนวทางหนึง่

ในต่อยอดองค์ความรู้	 เพื่อการรักษา	 ส่งเสริม	 สืบทอดศิลป

วฒันธรรม	และภมูปัิญญา	ตลอดจนธ�ารงรกัษาวฒันธรรมของ

ชาติให้ยั่งยืน	

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

	 1.	 เพ่ือเฉลิมพระเกรียติ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในวโรกาส	เจริญพระชนพรรษา	60	

พรรษา	

	 2.	 เพ่ือสร้างสรรค์	 และเผยแพร่นาฎยประดิษฐ์พ้ืน

เมอืงอสีาน	จากภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านศลิปะการแสดงหมอล�า

 กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์

วิธีการสร้างสรรค์

	 การสร้างสรรค์นี้ได้รับแรงบันดาลใจ	 เพื่อสร้างสรรค์

นาฏยประดิษฐ์พื้นเมืองอีสาน	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ในวโรกาส	เจรญิ

พระชนพรรษา	 60	 พรรษา	 และทรงได้รับพระสมัญญาว่า	 

“วิศิษฏศิลปิน”	 โดยน�าเสนอในรูปแบบศิลปะการฟ้อนใน

หมอล�า	ซึง่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่	โดยมีวิธีการสร้างสรรค์	ดงัน้ี

กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการสร้างสรรค์ 
 
การสร้างสรรค์นี้ได้รับแรงบันดาลใจ  
เพื่อสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์พื้นเมืองอีสาน เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
วโรกาส เจริญพระชนพรรษา 60 พรรษา และทรงได้รับพระ
สมัญญาว่า “วิศิษฏศิลปิน” โดยน าเสนอในรูปแบบศิลปะการ
ฟ้อนในหมอล า  ซึ่ ง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวิธีการ
สร้างสรรค์ ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการสร้างสรรค์ผลงาน
นาฏยประดิษฐ์ครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล
หลายส่วน คือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
อาจาร ย์  ดร .ฉ วีวร รณ  ด า เนิ น  (ศิ ล ปิ นแห่ ง ชาติ ด้ า น
ศิลปะการแสดงหมอล า) เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาและ
ออกแบบร่างนาฏยประดิษฐ์ และศึกษาข้อมูลปฐมภูมิภาค
สนาม โดยก าหนดพื้นที่ในการศึกษา คือ คณะหมอล าบัวริมบึง
รุ่งล าเพลิน อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งเข้า
ร่วมการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลมาด าเนินการ
จัดการ เพื่อการสร้างภาพร่างการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ 
ตามรูปแบบแนวคิด และเป้าหมายของการสร้างสรรค์นาฏย
ประดิษฐ์ 

3. ท าการออกแบบผลงานสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ 
4. สร้างสรรค์ผลงานนาฏยประดิษฐ์ ตามโครงสร้าง

ของการแสดงท่ีออกแบบไว้ 
5. เก็บรายละเอียดของผลงานสร้างสรรค์ในแต่ละ

ส่วน 
6. น าผลงานสร้างสรรค์เสรจ็สมบรูณ์เผยแพร่ออกสู่

สาธารณชน 
7. ประเมินผลงานการสร้างสรรค์และปรับปรุงแก้ไข 

เพื่อน าเสนอผลงานในครั้งต่อไป  

ผลการสร้างสรรค์ 
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	 1.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ในการสร้างสรรค์ผลงาน

นาฏยประดิษฐ์ครั้งนี้	 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล

หลายส่วน	คือ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	

อาจารย์	ดร.ฉวีวรรณ	ด�าเนิน	(ศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะการ

แสดงหมอล�า)	เพือ่เป็นต้นแบบในการศกึษาและออกแบบร่าง

นาฏยประดิษฐ์	 และศึกษาข้อมูลปฐมภูมิภาคสนาม	 โดย

ก�าหนดพืน้ทีใ่นการศกึษา	คอื	คณะหมอล�าบวัรมิบงึรุง่ล�าเพลนิ	

อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 รวมท้ังเข้าร่วมการ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม

	 2.	น�าข้อมลูมาวเิคราะห์และสรุปข้อมูลมาด�าเนินการ

จัดการ	 เพ่ือการสร้างภาพร่างการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ	์

ตามรูปแบบแนวคิด	 และเป้าหมายของการสร้างสรรค์นาฏย

ประดิษฐ์

	 3.	ท�าการออกแบบผลงานสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์

	 4.	 สร้างสรรค์ผลงานนาฏยประดิษฐ์	 ตามโครงสร้าง

ของการแสดงที่ออกแบบไว้

	 5.	เก็บรายละเอียดของผลงานสร้างสรรค์ในแต่ละ

ส่วน

	 6.	 น�าผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์เผยแพร่ออกสู่

สาธารณชน

	 7.	ประเมินผลงานการสร้างสรรค์และปรับปรุงแก้ไข	

เพื่อน�าเสนอผลงานในครั้งต่อไป	

ผลการสร้างสรรค์

	 การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์	ชุด	ฟ้อนแพนล�าแพน

เทิดไท้	 องค์วิศิษฏศิลปิน	 ได้สร้างสรรค์ผลงาน	 โดยมีส่วน

ประกอบของงานสร้างสรรค์	5	ส่วน	คือ	ท่าฟ้อน	รูปแบบแถว

และทศิทางการเคล่ือนไหว	ผูแ้สดง	เครือ่งแต่งกาย	ดนตรแีละ

เนื้อร้อง	โดยรายละเอียดในแต่ละส่วน	มีดังนี้

ภาพประกอบที่	1	ภาพฟ้อนล�าแพนเทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน	

งานวิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร	

ณ	ศาลาพระเกี้ยว	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพประกอบที่	2	การแสดงฟ้อนล�าแพนเทิดไท้องค์วิศิษฏ

ศิลปิน	ในเทศกาล	Dance	Festival	จังหวัดขอนแก่น

 1. ท่าฟ้อน 

	 	 ส�าหรับการออกแบบท่าฟ้อนของการแสดงชุดนี	้

ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบท่าฟ้อนไว้	3	ส่วน	คือ	ท่าฟ้อนหลัก	

ท ่าฟ้อนที่ประยุกต ์	 และท่าฟ้อนที่ประดิษฐ ์ขึ้นใหม	่ 

รวมมทีั้งหมดมี	33	ท่าฟ้อน	ซึ่งรายละเอียดของท่าฟ้อน	มีดัง

ต่อไปนี้	

	 	 1.1	ท่าฟ้อนหลัก	

		 	 	 ส�าหรับท่าฟ้อนหลักของการแสดงชุดนี้	 

ได้แนวคิดมาจากท่าฟ้อนแม่บทอีสานของ	 อาจารย์ฉวีวรรณ	

ด�าเนิน	 ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการ	 แสดงหมอล�า	 ซึ่ง 

การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนแพนล าแพน
เทิดไท้  องค์ วิศิษฏศิลปิน ได้สร้ างสรรค์ผลงาน โดยมี
ส่วนประกอบของงานสร้างสรรค์ 5 ส่วน คือ ท่าฟ้อน รูปแบบ
แถวและทิศทางการเคลื่อนไหว ผู้แสดง เครื่องแต่งกาย ดนตรี
และเนื้อร้อง โดยรายละเอียดในแต่ละส่วน มีดังนี้ 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 ภาพฟ้อนล าแพนเทิดไท้องค์วิศิษฏศลิปิน 
งานวิศิษฏศิลปินสรรพศลิปส์โมสร  

ณ ศาลาพระเกีย้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 การแสดงฟ้อนล าแพนเทิดไท้องค์วิศิษฏ
ศิลปิน ในเทศกาล Dance Festival จังหวัดขอนแก่น 

1. ท่าฟ้อน  
ส าหรับการออกแบบท่าฟ้อนของการแสดงชุดนี้ ผู้

สร้างสรรค์ได้ออกแบบท่าฟ้อนไว้ 3 ส่วน คือ ท่าฟ้อนหลัก ท่า
ฟ้อนท่ีประยุกต์  และท่าฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ รวมมีทั้งหมดมี 
33 ท่าฟ้อน ซึ่งรายละเอียดของท่าฟ้อน มีดังต่อไปนี้  

 
1.1 ท่าฟ้อนหลัก  

 ส าหรับท่าฟ้อนหลักของการแสดงชุดนี้ ได้แนวคิดมา
จากท่าฟ้อนแม่บทอีสานของ อาจารย์ฉวีวรรณ ด าเนิน ศิลปิน
แห่งชาติสาขาศิลปะการ แสดงหมอล า ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้
เลือกใช้ในการแสดงชุดน้ีจ านวน 9 ท่า ประกอบด้วย ท่าหยิก
ไหล่ลายมวย ท่าแฮ้งหย่อนขา ท่ายูงร าแพน ท่ากาตากปีก ท่า
ลมพัดพร้าว ท่าผู้เฒ่านั่งผิงไฟ ท่าสาวประแป้ง ท่าหมอล าเพลิน 
และท่านกเจ่าบินวน  
 
     1.2 ท่าฟ้อนที่ประยุกต์ขึ้น   
          ส าหรับท่าฟ้อนที่ประยุกต์ขึ้นในการแสดงชุดนี้  ผู้
สร้างสรรค์ได้เพิ่มความน่าสนใจและแตกต่างจากท่าฟ้อนแม่บท
อีสาน ซึ่งท่าฟ้อนในส่วนนี้ มาจากวัฒนธรรมการแสดงในหมอ
ล าที่มีอยู่เดิม และน ามาประกอบการสร้างสรรค์เพิ่มเติม เพิ่ม
รูปแบบและกลวิธีทางการแสดง โดยน ามาผนวกเข้ากับ
ประสบการณ์การแสดง และจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ เพื่อ
น าเสนอความแปลกใหม่ แต่ยังคงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
แนวคิดของงานสร้างสรรค์ ท่าฟ้อนประยุกต์มี 14 ท่า 
ประกอบด้วย ท่ายกขาฟ้อน ท่าผลักมือ ท่าก ามือ ท่าดึงจีบซ้าย 
ท่าดึงจีบ  ท่าฟ้อนอิสระ ท่าศิลป์อีสานบรรจง ท่าก้มต่ าฟ้อน 
ท่าจีบไหล่ ท่าบังแสง ท่าเซิ่นฟ้อน ท่าลาลง ท่าตั้งวงมือคู่ และ
ท่าพนมมือ 
 
      1.3 ท่าฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึน้ใหม่  

 ท่าฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่นี้  ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้
เทคนิคการวาดฟ้อนของหมอล า ที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ และ
น าเอามาออกแบบท่าฟ้อนใหม่ โดยมุ่งเน้นการน าเทคนิคการ
ฟ้อนที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่มีความโดดเด่น โดยท่าฟ้อนที่
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มี 10 ท่า ประกอบด้วย ท่าเนิ้งวาดแขน ท่าบัง
อาย ท่าโอ้ยเด้นาง เด้นาง ท่าวันทาน้อมจอมไทยทุกถิ่น ท่า
หลายประการงามงดต่อสานงานไว้ ท่าศิลปะฟื้นงามยืนโดดเด่น 
ท่าก าม้วนมือ ท่ายกมือ ท่าจีบเนิ้ง และท่ายกมือลา  

การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนแพนล าแพน
เทิดไท้  องค์ วิศิษฏศิลปิน ได้สร้ างสรรค์ผลงาน โดยมี
ส่วนประกอบของงานสร้างสรรค์ 5 ส่วน คือ ท่าฟ้อน รูปแบบ
แถวและทิศทางการเคลื่อนไหว ผู้แสดง เครื่องแต่งกาย ดนตรี
และเนื้อร้อง โดยรายละเอียดในแต่ละส่วน มีดังนี้ 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 ภาพฟ้อนล าแพนเทิดไท้องค์วิศิษฏศลิปิน 
งานวิศิษฏศิลปินสรรพศลิปส์โมสร  

ณ ศาลาพระเกีย้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 การแสดงฟ้อนล าแพนเทิดไท้องค์วิศิษฏ
ศิลปิน ในเทศกาล Dance Festival จังหวัดขอนแก่น 

1. ท่าฟ้อน  
ส าหรับการออกแบบท่าฟ้อนของการแสดงชุดนี้ ผู้

สร้างสรรค์ได้ออกแบบท่าฟ้อนไว้ 3 ส่วน คือ ท่าฟ้อนหลัก ท่า
ฟ้อนท่ีประยุกต์  และท่าฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ รวมมีทั้งหมดมี 
33 ท่าฟ้อน ซึ่งรายละเอียดของท่าฟ้อน มีดังต่อไปนี้  

 
1.1 ท่าฟ้อนหลัก  

 ส าหรับท่าฟ้อนหลักของการแสดงชุดนี้ ได้แนวคิดมา
จากท่าฟ้อนแม่บทอีสานของ อาจารย์ฉวีวรรณ ด าเนิน ศิลปิน
แห่งชาติสาขาศิลปะการ แสดงหมอล า ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้
เลือกใช้ในการแสดงชุดนี้จ านวน 9 ท่า ประกอบด้วย ท่าหยิก
ไหล่ลายมวย ท่าแฮ้งหย่อนขา ท่ายูงร าแพน ท่ากาตากปีก ท่า
ลมพัดพร้าว ท่าผู้เฒ่านั่งผิงไฟ ท่าสาวประแป้ง ท่าหมอล าเพลิน 
และท่านกเจ่าบินวน  
 
     1.2 ท่าฟ้อนที่ประยุกต์ขึ้น   
          ส าหรับท่าฟ้อนที่ประยุกต์ขึ้นในการแสดงชุดนี้  ผู้
สร้างสรรค์ได้เพิ่มความน่าสนใจและแตกต่างจากท่าฟ้อนแม่บท
อีสาน ซึ่งท่าฟ้อนในส่วนนี้ มาจากวัฒนธรรมการแสดงในหมอ
ล าที่มีอยู่เดิม และน ามาประกอบการสร้างสรรค์เพิ่มเติม เพิ่ม
รูปแบบและกลวิธีทางการแสดง โดยน ามาผนวกเข้ากับ
ประสบการณ์การแสดง และจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ เพื่อ
น าเสนอความแปลกใหม่ แต่ยังคงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
แนวคิดของงานสร้างสรรค์ ท่าฟ้อนประยุกต์มี 14 ท่า 
ประกอบด้วย ท่ายกขาฟ้อน ท่าผลักมือ ท่าก ามือ ท่าดึงจีบซ้าย 
ท่าดึงจีบ  ท่าฟ้อนอิสระ ท่าศิลป์อีสานบรรจง ท่าก้มต่ าฟ้อน 
ท่าจีบไหล่ ท่าบังแสง ท่าเซิ่นฟ้อน ท่าลาลง ท่าตั้งวงมือคู่ และ
ท่าพนมมือ 
 
      1.3 ท่าฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึน้ใหม่  

 ท่าฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่นี้  ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้
เทคนิคการวาดฟ้อนของหมอล า ที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ และ
น าเอามาออกแบบท่าฟ้อนใหม่ โดยมุ่งเน้นการน าเทคนิคการ
ฟ้อนที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่มีความโดดเด่น โดยท่าฟ้อนที่
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มี 10 ท่า ประกอบด้วย ท่าเนิ้งวาดแขน ท่าบัง
อาย ท่าโอ้ยเด้นาง เด้นาง ท่าวันทาน้อมจอมไทยทุกถิ่น ท่า
หลายประการงามงดต่อสานงานไว้ ท่าศิลปะฟื้นงามยืนโดดเด่น 
ท่าก าม้วนมือ ท่ายกมือ ท่าจีบเนิ้ง และท่ายกมือลา  
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ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ในการแสดงชุดนี้จ�านวน	 9	 ท่า	

ประกอบด้วย	ท่าหยิกไหล่ลายมวย	ท่าแฮ้งหย่อนขา	ท่ายูง

ร�าแพน	 ท่ากาตากปีก	 ท่าลมพัดพร้าว	 ท่าผู้เฒ่านั่งผิงไฟ	 

ท่าสาวประแป้ง	ท่าหมอล�าเพลิน	และท่านกเจ่าบินวน	

	 	 1.2	ท่าฟ้อนที่ประยุกต์ขึ้น		

	 	 	 ส�าหรับท่าฟ้อนทีป่ระยกุต์ขึน้ในการแสดง

ชดุนี	้ผูส้ร้างสรรค์ได้เพิม่ความน่าสนใจและแตกต่างจากท่า

ฟ้อนแม่บทอีสาน	 ซึ่งท่าฟ้อนในส่วนน้ี	 มาจากวัฒนธรรม

การแสดงในหมอล�าที่มีอยู่เดิม	 และน�ามาประกอบการ

สร้างสรรค์เพิ่มเติม	 เพิ่มรูปแบบและกลวิธีทางการแสดง	

โดยน�ามาผนวกเข้ากับประสบการณ์การแสดง	 และ

จินตนาการของผู้สร้างสรรค์	 เพื่อน�าเสนอความแปลกใหม่	

แต่ยังคงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและแนวคิดของงาน

สร้างสรรค์	ท่าฟ้อนประยุกต์มี	14	ท่า	ประกอบด้วย	ท่ายก

ขาฟ้อน	 ท่าผลักมือ	 ท่าก�ามือ	 ท่าดึงจีบซ้าย	 ท่าดึงจีบ		 

ท่าฟ้อนอิสระ	 ท่าศิลป์อีสานบรรจง	 ท่าก้มต�่าฟ้อน	 ท่าจีบ

ไหล่	ท่าบังแสง	ท่าเซิ่นฟ้อน	ท่าลาลง	ท่าตั้งวงมือคู่	และท่า

พนมมือ

	 	 1.3	ท่าฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่	

		 	 	 ท่าฟ้อนทีป่ระดษิฐ์ขึน้ใหม่น้ี	ผูส้ร้างสรรค์

ได้ใช้เทคนคิการวาดฟ้อนของหมอล�า	ทีผู่ส้ร้างสรรค์ประทบั

ใจ	 และน�าเอามาออกแบบท่าฟ้อนใหม่	 โดยมุ่งเน้นการน�า

เทคนิคการฟ้อนที่เรียบง่าย	ไม่ซับซ้อน	แต่มีความโดดเด่น	

โดยท่าฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่	 มี	 10	 ท่า	 ประกอบด้วย 

ท่าเนิ้งวาดแขน	ท่าบังอาย	ท่าโอ้ยเด้นาง	เด้นาง	ท่าวันทา

น้อมจอมไทยทกุถิน่	ท่าหลายประการงามงดต่อสานงานไว้	

ท่าศิลปะฟื ้นงามยืนโดดเด่น	 ท่าก�าม้วนมือ	 ท่ายกมือ	 

ท่าจีบเนิ้ง	และท่ายกมือลา

ภาพประกอบที่ 3 ท่าฟ้อนหลัก ท่ากาตากปีก

ภาพประกอบที่	4	ท่าฟ้อนหลัก	ท่าผู้เฒ่านั่งผิงไฟ

ภาพประกอบที่	5	ท่าฟ้อนประยุกต์	ท่าเซิ่นฟ้อน

 

 
 ภาพประกอบท่ี 3 ท่าฟ้อนหลัก ท่ากาตากปีก 

 
 

 
ภาพประกอบท่ี 4 ท่าฟ้อนหลัก ท่าผู้เฒ่านั่งผิงไฟ 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 5 ท่าฟ้อนประยุกต์ ท่าเซิ่นฟ้อน 

 

ภาพประกอบท่ี 6 ท่าประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ท่ายกมือ 
 
2. รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหว   
  รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหวนั้น ผู้สร้างสรรค์
มุ่งหวังเพื่อให้การแสดงมีความน่าสนใจ โดยสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ค าถึง
การออกแบ บ รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหว นั้นคือ การ
สื่อความหมาย การใช้เส้น รูปทรง ขนาด ทิศทาง และการใช้ที่ว่าง 
โดยรูปแบบของการแสดงชุดนี้ มี 14 รูปแบบ คือ แถวหน้า
กระดานชิดขอบหลังเวที  แถวเฉียงสามแถว แถวเฉียงคู่ แถว
กระจายกลุ่มฟ้อน แถวหน้ากระดานสองระดับ แถวหน้ากระดาน
สามระดับ แถวเฉียงเดี่ยว แถวเฉียงคู่ แถวตอนสี่แถว แถวเฉียงคู่
กระจายกลุ่ม แถวหน้ากระดานสามแถว แถวทรงเรขาคณิต และ
แถวหน้ากระดานชิดหน้าเวที 

3. นักแสดง 
 ส าหรับการแสดงชุดนี้ได้ออกแบบการแสดง โดยใช้
นักแสดงหญิง จ านวน 10 คน ซึ่งวิธีการคัดเลือกนักแสดงที่
เหมาะกับการแสดงชุดนี้ ใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ 
นักแสดงจะต้องมีความแข็งแรงทางด้านร่างกาย สติปัญญา ที่
พร้อมส าหรับการแสดง และมีส่วนสูงโดยเฉลี่ยของผู้แสดงที่
ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อความสวยในภาพรวมของนักแสดง 

 

 
 ภาพประกอบท่ี 3 ท่าฟ้อนหลัก ท่ากาตากปีก 

 
 

 
ภาพประกอบท่ี 4 ท่าฟ้อนหลัก ท่าผู้เฒ่านั่งผิงไฟ 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 5 ท่าฟ้อนประยุกต์ ท่าเซิ่นฟ้อน 

 

ภาพประกอบท่ี 6 ท่าประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ท่ายกมือ 
 
2. รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหว   
  รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหวนั้น ผู้สร้างสรรค์
มุ่งหวังเพื่อให้การแสดงมีความน่าสนใจ โดยสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ค าถึง
การออกแบ บ รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหว นั้นคือ การ
สื่อความหมาย การใช้เส้น รูปทรง ขนาด ทิศทาง และการใช้ที่ว่าง 
โดยรูปแบบของการแสดงชุดนี้ มี 14 รูปแบบ คือ แถวหน้า
กระดานชิดขอบหลังเวที  แถวเฉียงสามแถว แถวเฉียงคู่ แถว
กระจายกลุ่มฟ้อน แถวหน้ากระดานสองระดับ แถวหน้ากระดาน
สามระดับ แถวเฉียงเดี่ยว แถวเฉียงคู่ แถวตอนสี่แถว แถวเฉียงคู่
กระจายกลุ่ม แถวหน้ากระดานสามแถว แถวทรงเรขาคณิต และ
แถวหน้ากระดานชิดหน้าเวที 

3. นักแสดง 
 ส าหรับการแสดงชุดนี้ได้ออกแบบการแสดง โดยใช้
นักแสดงหญิง จ านวน 10 คน ซึ่งวิธีการคัดเลือกนักแสดงที่
เหมาะกับการแสดงชุดนี้ ใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ 
นักแสดงจะต้องมีความแข็งแรงทางด้านร่างกาย สติปัญญา ที่
พร้อมส าหรับการแสดง และมีส่วนสูงโดยเฉลี่ยของผู้แสดงที่
ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อความสวยในภาพรวมของนักแสดง 

 

 
 ภาพประกอบท่ี 3 ท่าฟ้อนหลัก ท่ากาตากปีก 

 
 

 
ภาพประกอบท่ี 4 ท่าฟ้อนหลัก ท่าผู้เฒ่านั่งผิงไฟ 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 5 ท่าฟ้อนประยุกต์ ท่าเซิ่นฟ้อน 

 

ภาพประกอบท่ี 6 ท่าประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ท่ายกมือ 
 
2. รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหว   
  รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหวนั้น ผู้สร้างสรรค์
มุ่งหวังเพื่อให้การแสดงมีความน่าสนใจ โดยสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ค าถึง
การออกแบ บ รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหว นั้นคือ การ
สื่อความหมาย การใช้เส้น รูปทรง ขนาด ทิศทาง และการใช้ที่ว่าง 
โดยรูปแบบของการแสดงชุดนี้ มี 14 รูปแบบ คือ แถวหน้า
กระดานชิดขอบหลังเวที  แถวเฉียงสามแถว แถวเฉียงคู่ แถว
กระจายกลุ่มฟ้อน แถวหน้ากระดานสองระดับ แถวหน้ากระดาน
สามระดับ แถวเฉียงเดี่ยว แถวเฉียงคู่ แถวตอนสี่แถว แถวเฉียงคู่
กระจายกลุ่ม แถวหน้ากระดานสามแถว แถวทรงเรขาคณิต และ
แถวหน้ากระดานชิดหน้าเวที 

3. นักแสดง 
 ส าหรับการแสดงชุดนี้ได้ออกแบบการแสดง โดยใช้
นักแสดงหญิง จ านวน 10 คน ซึ่งวิธีการคัดเลือกนักแสดงที่
เหมาะกับการแสดงชุดนี้ ใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ 
นักแสดงจะต้องมีความแข็งแรงทางด้านร่างกาย สติปัญญา ที่
พร้อมส าหรับการแสดง และมีส่วนสูงโดยเฉลี่ยของผู้แสดงที่
ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อความสวยในภาพรวมของนักแสดง 
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 ภาพประกอบท่ี 3 ท่าฟ้อนหลัก ท่ากาตากปีก 

 
 

 
ภาพประกอบท่ี 4 ท่าฟ้อนหลัก ท่าผู้เฒ่านั่งผิงไฟ 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 5 ท่าฟ้อนประยุกต์ ท่าเซิ่นฟ้อน 

 

ภาพประกอบท่ี 6 ท่าประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ท่ายกมือ 
 
2. รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหว   
  รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหวนั้น ผู้สร้างสรรค์
มุ่งหวังเพื่อให้การแสดงมีความน่าสนใจ โดยสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ค าถึง
การออกแบ บ รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหว นั้นคือ การ
สื่อความหมาย การใช้เส้น รูปทรง ขนาด ทิศทาง และการใช้ที่ว่าง 
โดยรูปแบบของการแสดงชุดนี้ มี 14 รูปแบบ คือ แถวหน้า
กระดานชิดขอบหลังเวที  แถวเฉียงสามแถว แถวเฉียงคู่ แถว
กระจายกลุ่มฟ้อน แถวหน้ากระดานสองระดับ แถวหน้ากระดาน
สามระดับ แถวเฉียงเดี่ยว แถวเฉียงคู่ แถวตอนสี่แถว แถวเฉียงคู่
กระจายกลุ่ม แถวหน้ากระดานสามแถว แถวทรงเรขาคณิต และ
แถวหน้ากระดานชิดหน้าเวที 

3. นักแสดง 
 ส าหรับการแสดงชุดนี้ได้ออกแบบการแสดง โดยใช้
นักแสดงหญิง จ านวน 10 คน ซึ่งวิธีการคัดเลือกนักแสดงที่
เหมาะกับการแสดงชุดนี้ ใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ 
นักแสดงจะต้องมีความแข็งแรงทางด้านร่างกาย สติปัญญา ที่
พร้อมส าหรับการแสดง และมีส่วนสูงโดยเฉลี่ยของผู้แสดงที่
ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อความสวยในภาพรวมของนักแสดง 

ภาพประกอบที่ 6 ท่าประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ท่ายกมือ

 2.	รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหว		
		 	 รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหวน้ัน	 
ผูส้ร้างสรรค์มุง่หวงัเพือ่ให้การแสดงมคีวามน่าสนใจ	โดยส่ิง
ทีผู่ส้ร้างสรรค์ค�าถงึการออกแบ	บ	รปูแบบแถวและทศิทาง
การเคล่ือนไหว	 นั้นคือ	 การสื่อความหมาย	 การใช้เส้น	 
รูปทรง	 ขนาด	ทิศทาง	 และการใช้ที่ว่าง	 โดยรูปแบบของ
การแสดงชดุนี	้ม	ี14	รปูแบบ	คอื	แถวหน้ากระดานชดิขอบ
หลังเวที	 แถวเฉียงสามแถว	 แถวเฉียงคู่	 แถวกระจายกลุ่ม
ฟ้อน	 แถวหน้ากระดานสองระดับ	 แถวหน้ากระดานสาม
ระดับ	แถวเฉียงเดี่ยว	แถวเฉียงคู่	แถวตอนสี่แถว	แถวเฉียง
คู ่กระจายกลุ ่ม	 แถวหน้ากระดานสามแถว	 แถวทรง
เรขาคณิต	และแถวหน้ากระดานชิดหน้าเวที
	 3.	นักแสดง
	 	 ส�าหรับการแสดงชุดน้ีได้ออกแบบการแสดง	
โดยใช้นักแสดงหญิง	จ�านวน	10	คน	ซึ่งวิธีการคัดเลือกนัก
แสดงที่เหมาะกับการแสดงชุดนี้	 ใช้หลักเกณฑ์ในการคัด
เลือก	คือ	นักแสดงจะต้องมีความแข็งแรงทางด้านร่างกาย	
สตปัิญญา	ทีพ่ร้อมส�าหรบัการแสดง	และมส่ีวนสงูโดยเฉล่ีย
ของผู้แสดงที่ใกล้เคียงกัน	 ทั้งนี้เพื่อความสวยในภาพรวม
ของนักแสดง
	 4.	ดนตรีและเนื้อร้อง
	 	 ส�าหรับดนตรีและเนื้อร้องของการแสดงนาฏย
ประดิษฐ์	 ชุด	 ฟ้อนล�าแพนเทิดไท้	 องค์วิศิษฏศิลปิน	
ประพันธ์เนื้อร้อง	โดย	อาจารย์อาทิตย์	ค�าหงศ์ษา	อาจารย์
ประจ�าภาควิชาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 และดนตรีประกอบการฟ้อนใช้	 ท�านอง

ล�าแพน	ซึง่ท�านองแพน	มรีปูแบบก�าหนดไว้	3	ช่วง	ประกอบ
ด้วย	ช่วงที่	1	ล�าเกริ่น	ช่วงที่	2	ช่วงร้อง	และช่วงที่	3	ช่วง
เพลงประกอบ
 	 5.	เครื่องแต่งกาย
	 	 ส�าหรับเครื่องแต่งประกอบการแสดงชุดนี้	
ประกอบด้วยส่วนประกอบ	 3	 ส่วน	 คือ	 เสื้อผ้า	 เครื่อง
ประดับ	และทรงผม	โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาจากการแต่ง
กายของหมอล�าเพลิน	 และน�ามาออกแบบเครื่องแต่งกาย	
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์งาน
		 	 	 1.	เครือ่งแต่งกายส�าหรบัการแสดง	เลอืก
สีของเครื่องแต่งกายเป็นสีม่วง	 เนื่องจากเป็นสีประจ�า
พระองค์ในสมเด็จพระเทพฯ	 พระรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี	 ส่วนความส�าคัญรองลงมา	 คือ	 สีที่มีลักษณะ
กระทบต่อสายตา	ที่ให้อารมณ์และความรู้สึกต่าง	ๆ	ได้
	 	 	 2.	 เครื่องประดับ	 ผู้สร้างสรรค์ใช้เครื่อง
ประดับคริสตัล	ได้แก่	มงกุฎ	ดอกไม้สีขาว	สร้อยคอ	ต่างหู	
ก�าไลข้อมือ	 มีเพียงเข็มขัดเท่านั้นที่เป็นเครื่องประดับทอง	
ตามรูปแบบเครื่องประดับของการแสดงหมอล�าเพลิน	
	 	 	 3.	ทรงผม	ส�าหรับการแสดงชุดนี้เลือกใช้
ทรงเกล้าผมมวย	ยกผมหน้าด้านให้สูงเล็กน้อย	ซึ่งทรงผม
ทรงนี้ออกแบบให้สามารถใส่กับเครื่องประดับมงกุฎและ

ดอกไม้ได้อย่างเหมาะสมและลงตัว

ภาพการแต่งกาย

ภาพประกอบที่	7	เครื่องแต่งกาย

 
 4. ดนตรีและเนื้อร้อง 

ส าหรับดนตรีและเนื้อร้องของการแสดงนาฏย
ประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนล าแพนเทิดไท้ องค์วิศิษฏศิลปิน ประพันธ์
เนื้อร้อง โดย อาจารย์อาทิตย์ ค าหงศ์ษา อาจารย์ประจ า
ภาควิชาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
ดนตรีประกอบการฟ้อนใช้ ท านองล าแพน ซ่ึงท านองแพน มี
รูปแบบก าหนดไว้ 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ล าเกริ่น ช่วงที่ 
2 ช่วงร้อง และช่วงที่ 3 ช่วงเพลงประกอบ 
 
5. เคร่ืองแต่งกาย 

ส า ห รั บ เ ค รื่ อ ง แต่ งป ร ะก อบ กา รแ สด ง ชุ ด นี้ 
ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ เสื้อผ้า เครื่องประดับ 
และทรงผม โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาจากการแต่งกายของหมอ
ล าเพลิน และน ามาออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์งาน 
  1. เครื่องแต่งกายส าหรับการแสดง เลือกสีของเครื่อง
แต่งกายเป็นสีม่วง เนื่องจากเป็นสีประจ าพระองค์ในสมเด็จ
พระเทพฯ พระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ส่วน
ความส าคัญรองลงมา คือ สีที่มีลักษณะกระทบต่อสายตา ที่ให้
อารมณ์และความรู้สึกต่างๆได้ 

2.  เครื่องประดับ ผู้สร้างสรรค์ใช้เครื่องประดับ
คริสตัล ได้แก่ มงกุฎ ดอกไม้สีขาว สร้อยคอ ต่างหู ก าไลข้อมือ 
มีเพียงเข็มขัดเท่านั้นที่เป็นเครื่องประดับทอง ตามรูปแบบ
เครื่องประดับของการแสดงหมอล าเพลิน  

3.  ทรงผม ส าหรับการแสดงชุดนี้เลือกใช้ทรงเกล้า
ผมมวย ยกผมหน้าด้านให้สูงเล็กน้อย ซึ่งทรงผมทรงนี้ออกแบบ
ให้สามารถใส่กับเครื่องประดับมงกุฎและดอกไม้ได้อย่าง
เหมาะสมและลงตัว 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพการแต่งกาย 
ภาพประกอบท่ี 7 เครื่องแต่งกาย 

 
การเก็บรายละเอียด  
 หลังจากรายละเอียดของการแสดง ตามโครงสร้าง
ของงานสร้างสรรค์ที่ออกแบบเอาไว้แล้ว เพื่อให้งานสร้างสรรค์
มีความสมบรูณ์ จึงต้องมีการเก็บรายละเอียดของโครงสร้างทั้ง 
5 ส่วน ซึ่งรายละเอียดของการเก็บรายละเอียดนี้ ประกอบด้วย 

1. การท าความเข้าใจแนวคิดหลักของการแสดง ก่อน
การฝึกซ้อม เพื่อให้นักแสดงเข้าใจเนื้อหา รูปแบบ และสามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ในการแสดงได้ดี 
   2. การฝึกปฏิบัติกระบวนท่าฟ้อนของการแสดง ให้
เกิดความแม่นย าในการแสดงท่าฟ้อน   

3. การฝึกปฏิบัติกระบวนท่าฟ้อนเพื่อให้เข้ากับ
ท านอง จังหวะดนตรีและเนื้อร้อง 
  4. การฝึกปฏิบตัิกระบวนท่าฟ้อนควบคู่กับการใช้
รูปแบบแถว และทิศทางการเคลื่อนไหว 
  5. เก็บรายละเอียดด้านเทคนิคการฟ้อนและอารมณ์
ของผู้แสดง ให้การแสดงสามารถถ่ายอารมณ์ออกมาได้อย่าง
สมบูรณ์ 
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การเก็บรายละเอียด 

	 หลังจากรายละเอียดของการแสดง	ตามโครงสร้าง

ของงานสร้างสรรค์ที่ออกแบบเอาไว้แล้ว	 เพื่อให้งาน

สร้างสรรค์มีความสมบรูณ์	 จึงต้องมีการเก็บรายละเอียด

ของโครงสร้างทั้ง	 5	 ส่วน	ซึ่งรายละเอียดของการเก็บราย

ละเอียดนี้	ประกอบด้วย

	 	 1.	การท�าความเข้าใจแนวคิดหลักของการแสดง	

ก่อนการฝึกซ้อม	เพือ่ให้นกัแสดงเข้าใจเนือ้หา	รปูแบบ	และ

สามารถถ่ายทอดอารมณ์ในการแสดงได้ดี

			 	 2.	การฝึกปฏบิตักิระบวนท่าฟ้อนของการแสดง	

ให้เกิดความแม่นย�าในการแสดงท่าฟ้อน		

	 	 3.	การฝึกปฏบิตักิระบวนท่าฟ้อนเพือ่ให้เข้ากบั

ท�านอง	จังหวะดนตรีและเนื้อร้อง

		 	 4.	การฝึกปฏบิตักิระบวนท่าฟ้อนควบคูก่บัการ

ใช้รูปแบบแถว	และทิศทางการเคลื่อนไหว

		 	 5.	 เก็บรายละเอียดด้านเทคนิคการฟ้อนและ

อารมณ์ของผู้แสดง	 ให้การแสดงสามารถถ่ายอารมณ์ออก

มาได้อย่างสมบูรณ์

		 	 6.	 เก็บรายละเอียดภาพรวมของการแสดง

ทั้งหมด	

การน�าเสนอผลงาน

		 การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์	 

ชุด	 ฟ้อนล�าแพนเทิดไท้	 องค์วิศิษฏศิลปิน	 ผู้สร้างสรรค์ได้

ท�าการฝึกซ้อมให้นกัแสดงจนเกดิความช�านาญ	และมคีวาม

เข้าใจในรายละเอียดของการแสดงทั้งหมด	 เพื่อถ่ายทอด

การแสดงสูส่ายตาผูช้มอย่างสมบรูณ์	ตามวตัถปุระสงค์ของ

การสร้าง	สรรค์ผลงาน	โดยการน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์

นาฏยประดษิฐ์ชดุนี	้ได้น�าเสนอผลงานครัง้แรกในการแสดง

งานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประดับประเทศ	 

ในงานมหกรรมการแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรม

อุดมศึกษา	 ครั้งที่	 42	 และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา	

ครัง้ที	่16	วนัที	่14-17	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2558	จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ภายใต้ช่ืองาน	 “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์

สโมสร”	สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรก

		 นอกจากนี้การแสดงชุด	 ฟ้อนล�าแพนเทิดไท	้ 

องค์วิศิษฏศิลปิน	 ยังได้น�าเสนอผลงานในงานเทศกาล	

“ขอนแก่นแด๊นซ์เฟสติเวล”	 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของงาน

ประเพณสีงกรานต์เทศกาลดอกคนู	เสยีงแคนและถนนข้าว

เหนียว	ประจ�าปี	2559	ในวันที่	28	มีนาคม	พ.ศ.	2559	ณ	

เวทีถนนข้าวเหนียว	จังหวัดขอนแก่น	นอกจากนั้นยังได้น�า

ผลงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่การแสดงในกิจกรรมต่าง	 ๆ	

อีกหลายกิจกรรม	 เช่น	 งานสถาปนาครบรอบ	 48	 ปี	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	งานเชิดชูเกียรติรางวัลพระธาตุ

นาดูนทางค�า	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ประจ�าป ี	 

พ.ศ	2558	และ	ปี	พ.ศ.	2559	นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ผล

งานและบริการวิชาการ	 ในงานประเพณีหมอล�า	 ภาควิชา

ศิลปะการแสดง	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ปี	พ.ศ.	2558	และงานฉลองสมโภช	พระพทุธ

กันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก	เป็นต้น

การประเมินผลงาน

		 การประเมินผลเพือ่น�าข้อบกพร่อง	มาการปรับปรงุ

แก้ไขให้มีความสมบูรณ์	 โดยวิธีในการประเมินผลงานของ

ผู้สร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์	ใช้เครื่องมือ	คือ	แบบประเมิน

ผลงานสร้างสรรค์	และแบบประเมนิความพงึพอใจของผู้ชม	

การประเมินนี้ได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

ศิลปะ	การแสดง	และด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

สรุปผล

	 งานสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์พื้นเมืองอีสาน	 

ชุด	 ฟ้อนล�าแพนเทิดไท้	 องค์วิศิษฏศิลปิน	 เป็นผลงาน

สร ้างสรรค ์นาฏยประดิษฐ ์พื้น เมืองอีสานชุดใหม ่	 

ที่สร้างสรรค์ผลงานและบูรณาการณ์การเรียนรู้ทั้งภาค	

ทฤษฎี	 ปฏิบัติการ	 และการบริหารจัดการทางการแสดง	

เป ็นผลงานการสร ้างสรรค ์ที่ มีวัตถุประสงค ์ 	 เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกมุาร	ีและส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุ	ทีพ่ระองค์ทรง
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เป็นเมธีวัฒนธรรม	 ทรงเป็นอัครอุปถัมภกงานทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม	 จนได้รับพระสมัญญาว่า“วิศิษฏ
ศิลปิน”	และเป็นผลงานสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์	ที่สร้าง
คุณูปการต่อวงการนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน	 ตลอดจนช่วย
สบืสานภมูปัิญญาท้องถิน่	ด้านศลิปวฒันธรรม	อกีทัง้ยงัเป็น
แนวทางในการศึกษารูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์งาน
นาฏยประดิษฐ์พื้นเมืองอีสานต่อไป

ข้อเสนอแนะ
  1.	วฒันธรรมมคีวามหมาย	และขอบเขตทีก่ว้างขวาง
มาก	 หน่วยงาน	 องค์กร	 ภาครัฐท่ีรับผิดชอบด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมควรก�าหนดนิยาม	ขอบเขต	และเป้าหมายของการ
ด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมของรัฐให้ชัดเจน	รวมทั้งควรเข้าไป
จดัการหรอืสนบัสนนุในการอนุรักษ์	เผยแพร่	และใช้ประโยชน์

มากขึ้น	 ควรให้การส่งเสริม	 และสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรตามหลักเกณฑ์และล�าดับดังกล่าว
	 2.	ควรมกีารส่งเสรมิการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์
ให้มากขึ้น	 ร ่วมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อวิดิทัศน์ทาง
นาฏกรรม	 เพื่อบันทึกและจารึก	 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ศึกษาต่อไป	
	 3.	 ควรส่งเสริมการวิจัย	 พัฒนา	 งานด้านศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น	 และ	 วัฒนธรรม
ประจ�าแต่ละชาตพินัธุเ์ชิงรกุ	เพือ่เป็นแหล่งรวบรวม	ศกึษา
ค้นคว้า	สังเคราะห์ข้อมูลประวัติความเป็นมาของ	สถานที่	
วิถีชีวิต	 ประเพณี	 ศิลปและวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ฯลฯ	 ทั้งใน
อดีตและร่วมสมัยอย่างเป็นระบบ	เจาะลึก	และบูรณาการ	
ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ให้สร้างมารถสร้าง

คุณค่า	และคุณประโยชน์แก่แผ่นดินไดอย่างยั่งยืน
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กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Marketing strategy of artificial flower shop business in northeastern 

regionLower part 1 of Thailand
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บทคัดย่อ

	 การศึกษากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจร ้านดอกไม้ประดิษฐ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 

1	 ของประเทศไทยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจร้านดอกไม้	 2)	 เพื่อศึกษาการจัดการ

ด้านการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์	3)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์	ปัจจัยส่วนบุคคลกับด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค	

และ	 4)	 ศึกษากลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ	์ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม

ผสานใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ	เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่	แบบสัมภาษณ์	ประชากรกลุ่ม

ตวัอย่างผูใ้ห้ข้อมลูหลกั	ได้แก่	ผูป้ระกอบการธรุกิจร้านดอกไม้	ในเขตจงัหวดันครราชสมีา	จงัหวดัชยัภมู	ิและจงัหวดับุรีรมัย์	

จ�านวน	28	คน	ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ	เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม	กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริโภค	จ�านวน	400	คน	ค่า

ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	เท่ากับ	0.88	สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

ค่าไค-สแควร์	และการวิเคราะห์	Factor	Analysis	

									ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจร้านดอกไม	้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ	3.49	2)	ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ด้านการตลาดของผู้บริโภค	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	4.10	3)	ปัจจัยส่วนบุคคล

ประกอบด้วย	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของธุรกิจร้าน

ดอกไม้ประดษิฐ์	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05	ปัจจยัด้านพฤตกิรรมของผู้บรโิภคมคีวามสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม

ของธรุกจิร้านดอกไม้ประดษิฐ์	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ปัจจยัส่วนบคุคลมปีระกอบด้วย	เพศ	อาย	ุระดบัการ

ศึกษา	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว	 และอาชีพมีความสัมพันธ์กับการจัดการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์	

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	ปัจจัยด้านพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการตลาดของธรุกจิร้าน

ดอกไม้ประดิษฐ	์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และ	 4)	 กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้

ประดิษฐ์	ได้แก่	กลยุทธ์การสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค
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Abstract

	 Marketing	 strategy	of	 artificial	 flower	 shop	business	 in	 northeastern	 region	 Lower	part	 1	of	

Thailand	The	purposes	of	this	research	were	:	1)	to	analyze	the	environment	of	artificial	flowers	shop	

business	2)	to	study	the	marketing	management	of	artificial	flowers	shop	business	3)	to	study	relationship	

between	personal	factors	and	consumer	behavior	factors	and	4)	to	study	the	strategies	of	marketing	

management	 of	 artificial	 flowers	 shop	 business.	 This	 research	was	mixed	methods	 research.	 The	

research	was	an	application	of	qualitative	 research	approach	and	quantitative	 research	approach.	

Tools	used	in	qualitative	research	approach	were	interviews.	The	sample	group	consisted	of	28	flowers	

shop	entrepreneurs	in	Nakhon	Ratchasima,	Chaiyaphum	and	Buriram	province.	Tools	used	in	quantitative	

research	approach	were	questionnaires.	The	sample	group	consisted	of	400	consumers.	Questionnaire	

reliability	was	at	0.88.	The	statistics	used	to	analyze	data	included	percentage,	mean,	standard	deviation,	

Chi-square,	and	Factor	Analysis.

	 The	research	results	were	found	that	1)	Opinion	on	environment	of	flowers	shop	business	on	

a	whole	was	rated	at	a	high	level	with	average	of	4.	2)	Opinion	on	marketing	strategies	of	consumers	

was	rated	at	a	high	level	with	average	of	4.10	3)	Personal	factors	included	age,	level	of	education,	

average	monthly	income	of	the	family	were	related	to	environment	of	artificial	flowers	shop	business	

and	had	statistically	significant	level	at	.05.		Consumer	behavior	factors	were	related	to	the	environment	

of	artificial	flowers	shop	business	and	had	statistically	significant	level	at	.05.	Personal	factors	included	

gender,	age,	educational	level,	monthly	income	of	the	family	and	career	were	related	to	marketing	

management	of	artificial	flowers	shop	business	and	had	statistically	significant	level	at	.05.	Consumer	

behavior	factors	were	related	to	marketing	management	of	artificial	flowers	shop	business	and	had	

statistically	significant	level	at	.05	and	4)	strategies	of	marketing	management	of	artificial	flowers	shop	

business	were	strategies	of	consumers	impression.

 Keywords :	Marketing	Strategy,	consumer	behavior
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บทน�า

	 ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกดอกไม้

ประ ดิษฐ ์ ไปประเทศจีนมากที่ สุ ด 	 มู ลค ่ าส ่ งออก	 

ปี	 1,524,731	บาท	 ในปี	 2556	และปี	 2557	ลดลงเป็น	

1,030,070	บาท	กลับเพิ่มขึ้น	ในปี	2558	เป็น	1,663,826	

บาท	 แต่ในปี	 2559	 มีจ�านวนส่งออกมากท่ีสุด	 คือ	

11,716,140	บาท	(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.	2559)	ท�าให้เป็น

อกีธรุกจิหนึง่ทีจ่ะมแีนวโน้มของการขยายตวัในตลาดธรุกิจ	

แต่ธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์	 เป็นธุรกิจท่ีใช้เงินทุนไม่มาก

และใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ไม่ซับซ้อน	 แต่ต้องใช้ความ

ช�านาญและประณีตในการผลิต	 เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่

ใช้แรงงานทีม่คีวามช�านาญในการผลติ		ผูป้ระกอบการราย

ใหม่ที่จะมาเข้ามาต้องมีความช�านาญในธุรกิจ	 แต่หากผู้

ประกอบการรายอื่น	 ๆ	 มีความช�านาญแล้ว	 ก็จะสามารถ

ลอกเลียนแบบได้ง่าย	 ดังนั้น	 ร้านจึงให้ความส�าคัญการ

ศึกษาตลาดอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อพัฒนารูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการ	 เป็นเอกลักษณ์	 และมีการ

ออกแบบใหม่	ๆ	รวมถึงการสร้างความตระหนักในตราสิน

ค้า	 ดังน้ันผู้ประกอบการจึงจ�าเป็นต้องศึกษา	 สภาพทั่วไป

แนวทางการจดัการโอกาสทางธรุกิจข้อจ�ากดัในการด�าเนนิ

ธุรกิจ	ปัญหา	และอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจร้านดอกไม้	

(นิภาพร		มีช�านาญ.	2556)	

									ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	1	เป็นผู้ผลิต

ดอกไม้ประดษิฐ์รายใหญ่ของประเทศ	จงึมกีารแข่งขนัค่อน

ข้างสงู	ท�าให้ด�าเนนิธรุกจิต้องสร้างรปูแบบสนิค้าทีมุ่ง่สร้าง

มูลค่าเพิ่ม	 และสร้างตราสินค้าให้เป็นรู ้จักและยอมรับ	 

ให้ความส�าคญักบัการสร้างสมัพันธ์ทางการค้ามากกว่าการ

แข่งขัน	(ณัฏฐ์ฤทัย	ภัทรลาภอรุณกิจ.	2557)	การประกอบ

ธรุกจิร้านดอกไม้ประดษิฐ์นัน้มหีลากหลายกิจการทีม่คีวาม

สามารถในการบริหารการประกอบธุรกิจ	 มีความช�านาญ

ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องอย่างเดียวกัน	 จึงเป็นเหตุผลที่

ท�าให้ร่วมมือกันท�าธุรกิจ	 การมีผู้ร่วมงานที่มีความช�านาญ

มีประสิทธิภาพเหมือนกัน	มาสร้างสรรค์ด้วยกันย่อมส่งผล

ต่อการเอาชนะหรือต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้คล้ายกัน	 ท�าได้ไม่

ล�าบากเกินไป	ถึงแม้ว่าจะจ�าต้องมีงบลงทุนอยู่มากมายพอ

สมควร	 ถ้าหากมีศักยภาพบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ก็จะ

มีประสิทธิภาพด�าเนินการประกอบกิจการได้เช่นกัน	

เป็นการด�าเนนิงานทีม่ปีระสิทธภิาพด�าเนินได้ทกุๆเดอืนทัง้

ปี	หมุนเวียนตามประเพณี	ฤดู	 	หรือช่วงเวลาส�าคัญต่างๆ	

และเพราะว่าคนในสังคมโดยทั่วไปยังมีความต้องการที่จะ

ให้ดอกไม้เนือ่งในช่วงวาระต่างๆ	ดงันัน้การด�าเนนิงานร้าน

ขายดอกไม้	จึงเป็นกิจการอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ	(ภัทรพร	

บุญวรเมธี,	2548	)

							ดงันัน้ผู้ศกึษาจึงมคีวามสนใจในเรือ่ง	กลยทุธ์การตลาด

ของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนล่าง	 1	 ของประเทศไทย	 	 ตลอดจนสามารถน�า

ข้อมูลจากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

นโยบาย	วางแผนกลยุทธ์	ได้แก่	การจัดการด้านการตลาด		

สภาพแวดล้อมกบัการจดัการตลาดของธรุกจิ		และกลยทุธ์

การจดัการด้านการตลาดของธรุกจิร้านดอกไม้ประดษิฐ์เพือ่

พฒันาธรุกจิร้านดอกไม้ประดษิฐ์ในเขตภาคตะวนัออกเฉียง

เหนือตอนล่าง1	ของประเทศไทยต่อไป	

           

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

								1.	เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจร้านดอกไม้

ประดิษฐ์		

								2.	เพื่อศึกษาการจัดการด้านการตลาดของธุรกิจร้าน

ดอกไม้ประดิษฐ์	

								3.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์	ปัจจัยส่วนบุคคล	ปัจจัย

ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค	 ของสภาพแวดล้อมกับการ

จัดการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์

								4.	เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของ

ธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์

กรอบแนวคิดการวิจัย

							โดยตวัแปรพฤตกิรรมผูบ้รโิภคได้ประยกุต์จาก	Kotler.	

(2003)		ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด	ได้ประยุกต์จาก	

ศิริวรรณ	 เสรีรัตน์	 และคณะ	 (2550)	 และตัวแปร	 Five	
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Force	Model	 ได้ประยุกต์จาก	 Porter.	 Michael.	 E.	

(1998)	ดังภาพที่	1

ภาพที่	1		กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับสภาพ
แวดล้อมของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์
	 2.	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู ้บริโภค	 มีความ
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์
	 3.	 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์
 4.	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์
 
ขอบเขตการวิจัย  
 	 	 	 	 	 	 	1.	ขอบเขตด้านเนื้อหา	ศึกษาเอกสาร	แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์	 และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง

	 2.	 ขอบเขตด้านตัวแปร	 ได้แก่	 ปัจจัยส่วนบุคคลผู้

ประกอบการและผู้บรโิภคในการจดัการด้านการตลาดของ

ธุรกิจร้านคอกไม้	 กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของ

ธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์

	 3.	ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านดอกไม้ในเขตจังหวัดนครราชสีมา	

จังหวัดชัยภูมิ	และจังหวัดบุรีรัมย์	จ�านวน	28	คน	ผู้บริโภค	

จ�านวน	400	คน

	 4.	 ขอบเขตด้านพื้นที่	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง	1

	 	 4.1	ขอบเขตด้านระยะเวลา	กรกฎาคม	2559-

กรกฎาคม	2560

	 5.	 สนทนากลุ่มย่อย	 มีผู้เข้าร่วมในการประชุม	 

10	คน	ประกอบด้วย	กลุม่นกัวิชาการ	3	คน	กลุม่ผูป้ระกอบ

การ	4	คน	และกลุ่มผู้บริโภค	3	คน

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการ

ธรุกจิร้านดอกไม้ประดษิฐ์และผู้บรโิภคในเขตภาคตะตะวนั

ออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 1	 จ�านวน	 400	 คน	 โดยการสุ่ม

อย่างง่าย	แบ่งออกเป็น	4	ระยะ

	 	 ระยะที่	 1	 ก�าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย	

โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบ

แนวคิด	 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 และเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	และออกแบบการวิจัย

  ระยะที่	 2	 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์

ข้อมูลการวิจัย	โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ	ผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การ	ดังนี้	

	 	 	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล

หลักส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ	ได้แก่	ผู้ประกอบการร้าน

ดอกไม้ประดิษฐ์	จ�านวน	28	คน

	 	 	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ	

เป็นแบบสัมภาษณ์

 
3 

 
สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างตราสินค้าให้เป็นรู้จักและยอมรับ 
ให้ความส าคัญกับการสร้างสัมพันธ์ทางการค้ามากกว่าการ
แข่งขัน (ณัฏฐ์ฤทัย ภัทรลาภอรุณกิจ. 2557) การประกอบ
ธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์นั้นมีหลากหลายกิจการที่มี
ความสามารถในการบริหารการประกอบธุรกิจ มีความ
ช านาญความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องอย่างเดียวกัน จึงเป็น
เหตุผลที่ท าให้ร่วมมือกันท าธุรกิจ การมีผู้ร่วมงานที่มีความ
ช านาญมีประสิทธิภาพเหมือนกัน มาสร้างสรรค์ด้วยกัน
ย่อมส่งผลต่อการเอาชนะหรือต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้คล้ายกัน ท า
ได้ ไม่ล าบากเกินไป ถึงแม้ว่าจะจ าต้องมีงบลงทุนอยู่
มากมายพอสมควร ถ้าหากมีศักยภาพบริหารเงินทุน
หมุนเวียนได้ก็จะมีประสิทธิภาพด าเนินการประกอบกิจการ
ได้เช่นกัน เป็นการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพด าเนินได้
ทุกๆเดือนทั้งปี หมุนเวียนตามประเพณี ฤดู  หรือช่วงเวลา
ส าคัญต่างๆ และเพราะว่าคนในสังคมโดยทั่วไปยังมีความ
ต้องการที่จะให้ดอกไม้เนื่องในช่วงวาระต่างๆ ดังนั้นการ
ด าเนินงานร้านขายดอกไม้ จึงเป็นกิจการอีกอย่างหนึ่งที่
น่าสนใจ (ภัทรพร บุญวรเมธี, 2548 ) 
       ดั งนั้นผู้ ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่ อง กลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ของประเทศไทย  
ตลอดจนสามารถน าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ ได้แก่ การจัดการ
ด้านการตลาด  สภาพแวดล้อมกับการจัดการตลาดของ
ธุรกิจ  และกลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของธุรกิจร้าน
ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อพัฒนาธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ของประเทศไทยต่อไป  
            
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
        1. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจร้านดอกไม้
ประดิษฐ์   
        2. เพื่อศึกษาการจัดการด้านการตลาดของธุรกิจร้าน
ดอกไม้ประดิษฐ์  
        3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ของสภาพแวดล้อมกับการ
จัดการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์ 

        4. เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของ
ธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
       โดยตัวแปรพฤติกรรมผู้บริ โภคได้ประยุกต์จาก 

Kotler. (2003)  ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด ได้
ประยุกต์จาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) และตัว
แปร Five Force Model ได้ประยุกต์จาก Porter. 
Michael. E. (1998) ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
        1 .  ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์ 
        2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์ 

ข้อมูลส่วน
บุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-สถานภาพ 
-ระดับ
การศึกษา 
-รายได้ต่อ
เดือน 
 

การจัดการตลาดของธุรกจิร้านดอกไม้ประดิษฐ ์
(ส่วนประสมทางการตลาด  8  P’S) 

1. ผลิคภัณฑ์ 
2. ราคา 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. บุคคล 
6. กระบวนการ 
7. รูปลกัษณ์ทางกายภาพ 
8. ผลิตภาพและคุณภาพ 

สภาพแวดล้อมของธุรกิจร้านดอกไมป้ระดิษฐ์ 
(Five Force Model) 

1. ข้อจ ากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขัน
ใหม ่
2. ความรุ่นแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
3. ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน 
4. อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 
5. อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบหรือซับพลาย
เออร ์
.  

 
 
 
 

SWOT 

Focus 
group 

Discussin 

กลยุทธ์การจัดการธุรกจิร้านดอกไม้ประดิษฐ์ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1  ของประเทศไทย 

ปัจจัยด้าน
พฤติกรรม
ของ
ผู้บริโภค 
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   3.	 การเก็บรวบรวมข ้อมูลและการ

สังเคราะห์ข้อมูล	 โดยการบันทึกเทป	 ถอดเทป	 สรุปและ

สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์	

	 	 ระยะที่	 3	 การวิจัยเชิงปริมาณ	 ได้ด�าเนินการ

ดังนี้

  	 1.	 ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง	 ได้แก	่ 

ผู้บริโภคร้านดอกไม้ประดิษฐ์	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง	1	จ�านวน	400	คน

	 	 	 2.	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบ 

สอบถาม	แบ่งออกเป็น	5	ตอน	ดังนี้

	 	 	 	 ตอนที่	1	เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 	 	 	 ตอนท่ี	 2	 เป็นส่วนเก่ียวข้องกับ

สภาพแวดล้อมทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจร้าน

ดอกไม้ประดิษฐ์

	 	 	 	 ตอนที่	3	เป็นส่วนส่วนเกี่ยวข้อง

กบัการจดัการด้านการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ประดษิฐ์	

	 	 	 	 ตอนที่	4	เป็นส่วนส่วนเกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมของผู้บริโภคธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์	

	 	 	 	 ตอนท่ี	 5	 เป็นส่วนเก่ียวข้องกับ

กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้

ประดิษฐ์

	 	 	 3.	 ข้ันตอนการสร้างและการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 	 	 3.1	 ร ่างแบบสอบถามเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแก้ไข	ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 3.2	น�าแบบสอบถาม	มาปรบัปรงุ

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีป่รกึษาแล้วน�าเสนอผู้

เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบภาษา	เนื้อหา	และสถิติ	และให้ข้อ

เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขโดยมีผู้เชี่ยวชาญ

											 	 	 3 . 3 	 ปรั บปรุ ง แก ้ ไขต ามที่ 

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ	 และน�าแบบสอบถามไปทดลอง	 

(Try	Out)	 กับผู้บริโภคธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์	 ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 1	 ท่ีไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	 40	 คน	 เพื่อหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 ได้ค่า

อ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง	 .68-.1.00	 และค่าความ 

เชือ่มัน่	(Reliability)	ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.88

	 	 ระยะที่	4	การประชุมกลุ่มย่อย

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	วเิคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	

โดยใช้ค่าความถี่	และค่าร้อยละ

	 2.	 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของผู้

บริโภคและผู้ประกอบการธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์	

โดยใช้	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		

	 3.	วเิคราะห์การจดัการด้านการตลาดของธรุกจิร้าน

ดอกไม้ประดิษฐ์	 โดยใช้ความถี่	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

	 4.	วเิคราะห์ปัจจยัความสมัพันธ์ของสภาพแวดล้อม

กับการจัดการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ตามปัจจัยส่วน

บุคคลของผู้บริโภค	และปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค

ด้วย	Chi	–	square	test	

	 5.	วเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อกลยทุธ์ด้านการตลาด

ของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์	โดยใช้สถิติทดสอบ	Factor	

Analysis	

ผลการวิจัย

								ผลการวิจัย	ปรากฏ	ดังนี้

	 	 1.	 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้บริโภคของธุรกิจร้าน

ดอกไม้ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	

จ�านวน	312	คน	คิดเป็นร้อยละ	78.00	อายุส่วนใหญ่อยู่

ระหว่าง	30-	40	ปี	จ�านวน	159	คน	คิดเป็นร้อยละ	39.75	

ระดบัศึกษาปรญิญาตร	ีขึน้ไป	จ�านวน	121	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	35.25	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว	อยู่ระหว่าง	

10.001	–	20,000	บาท	จ�านวน	137	คน	คิดเป็นร้อยละ	

34.25	และอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	จ�านวน	

162	คน	คิดเป็นร้อยละ	40.50		
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 	 2.	 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ
ตลาดของผู้บริโภคและผู้ประกอบการธุรกิจร้านดอกไม้
ประดษิฐ์	พบว่า	สภาพแวดล้อมทางการตลาดของผูบ้รโิภค	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (x̄ =	 4.10	 ;	 S.D.	 =0.53)	 
ผู้ประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	(x̄		=	3.49	;	
S.D.=0.65)	
เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	ผู้บริโภคมีความหลากหลาย
ของสินค้าและอ�านาจต่อรองกับซับพลายเออร์	 อ�านาจต่อ
รองของผู้ซื้อ	 ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน	 และความ
รุนแรงของการแข่งขัน	 ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นด้าน
ความรุนแรงของการแข่งขัน	 อ�านาจต่อรองกับซับพลาย
เออร์	อ�านาจต่อรองกับผู้ซื้อ	ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน
และความหลากหลายของสินค้า	ตามล�าดับ
	 	 3.	 ผลการวิเคราะห์การจัดการด้านการตลาด
ของธรุกจิร้านดอกไม้ประดษิฐ์	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนล่าง	 1	 พบว่า	 ด้านผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

(x̄ =	3.90;	S.D.=	0.40)	ผูป้ระกอบการโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก	(x̄	=	4.04;	S.D.=0.39)	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	
ผู ้บริโภคมีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์	 ผลิตภาพและ
คุณภาพ	 ราคา	 ส่งเสริมการขาย	 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	
บคุลากร	ลกัษณะทางกายภาพ	และกระบวนการใช้บรกิาร	
ส่วนผูป้ระกอบการมคีวามคดิเหน็ด้านช่องทางจดัจ�าหน่าย	
การส่งเสริมการขาย	 กระบวนการใช้บริการ	 บุคลากร	
ผลิตภัณฑ์	ราคา	ลักษณะทางกายภาพ	และผลิตภาพและ
คุณภาพ	ตามล�าดับ	
	 	 4.	ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค	 ของสภาพ
แวดล้อมกบัการจัดการตลาดของธรุกิจร้านดอกไม้ประดษิฐ์	
พบว่า	ปัจจยัส่วนบคุคลประกอบด้วย	อาย	ุระดบัการศกึษา	
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนของครอบครวัมคีวามสมัพันธ์กบัสภาพ
แวดล้อมของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์	 อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคมี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของธุรกิจร้านดอกไม้
ประดิษฐ์	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ปัจจัยส่วน
บุคคลมีประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว	และอาชีพมีความสัมพันธ์กับ

การจัดการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์	อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้
บริโภคมีความสัมพันธ์กับการจัดการตลาดของธุรกิจร้าน
ดอกไม้ประดิษฐ์	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ	.05		
	 	 5.	ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อกลยทุธ์ด้าน
การตลาดของธรุกจิร้านดอกไม้ประดษิฐ์	ในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือตอนล่าง	1	
	 	 	 5.1	ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
องค์ประกอบ	ค่า	KMO	(Kaiser-Meyer-Olkin	Measure	
of	Sampling	Adequacy.)	มีค่า	=	.810	ค่า	Bartlett's	
Test	of	Sphericity	Approx.	Chi-Square	=	435.161	
ค่า	df	=	55	ค่า	Sig	=	.000	สรุปได้ว่า	ปัจจัยมีความเหมาะ
สมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
	 	 	 5.2	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย
ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ด้านการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้
ประดิษฐ์	 การหาค่าความร่วมกัน	 พบว่า	 ค่า	 Extraction	
communality	ของตัวแปร	ปัจจัยตรวจสอบข้อมูลการสั่ง
ซื้อของลูกค้า	การจัดการตลาด	มีส่วนลด	สถานที่	มีที่จอดรถ 
เดินทางสะดวก		ความสัมพันธ์กับลูกค้า	พนักงานอัธยาศัยด ี
สุภาพ	อ่อนน้อม	รปูแบบร้านบรรยากาศด	ีทนัสมยั	สวยงาม	
การบริการเอาใจใส่ลูกค้า	 ให้บริการที่รวดเร็วการบริการ
เอาใจใส่ลูกค้า	 ให้บริการที่รวดเร็ว	 นวัตกรรม	 มีสินค้าให้
เลือกหลากหลายการเปล่ียนแปลง	ผลิตภัณฑ์มรีาคาถกูกว่า
ร้านอื่น	การสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์	มีจ�าหน่ายผ่านทาง
เว็บไซด์	ออกแบบตามความต้องการ	ความสามารถในการ
ออกแบบตามที่ร้านและลูกค้าต้องการได้	 ประสิทธิภาพ	
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้	ความแปลกใหม่	ใน
สินค้า	 ความพึงพอใจของลูกค้า	 และส่งเสริมการขานโดย
ของสมนาคณุ	มค่ีาความร่วมกนัอยูร่ะหว่าง	0.580	–	0.802	
ค่าความร่วมกันมากที่สุด	ได้แก่	การบริการเอาใจใส่ลูกค้า	
ให้บริการทีร่วดเร็ว	มค่ีาเท่ากบั	0.802	และค่าทีต่�า่สดุได้แก่		
การจัดการตลาด	มีส่วนลด	มีค่าต�่าสุดเท่ากับ	.580	

	 	 	 5.3	 ปัจจัยมีความส�าคัญต่อกลยุทธ์ด้าน

การตลาดของธรุกจิร้านดอกไม้ประดษิฐ์	ในภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอืตอนล่าง	1	ดงันี	้1)	การบรกิารเอาใจใส่ลกูค้า	ให้

บริการที่รวดเร็ว	2)	พนักงานอัธยาศัยดี	 สุภาพ	อ่อนน้อม	
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3)	ความแปลกใหม่	 ในสินค้า	4)	ส่งเสริมการขายโดยของ

สมนาคณุ	5)	ออกแบบตามความต้องการ	ความสามารถใน

การออกแบบตามที่ร้านและลูกค้าต้องการได้	ตามล�าดับ

	 	 6.	การสนทนากลุ่ม	

	 	 	 6.1	 ได้แนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านดอกไม้ต้องบูรณาการองค์ความรู้	

เทคโนโลยีสมัยใหม่	ให้เกิดคุณค่ามากที่สุด	เพิ่มสร้างความ

พึ่งพอใจให้กับผู้บริโภค

	 	 	 6.2	 ได้แนวทางกลยุทธ์การตรวจสอบ

ข้อมลูการสัง่ซือ้	และกลยทุธ์การจัดการตลาด	ด้วยกจิกรรม

การจัดรายการโปรโมชั่นลด	แลก	แจก	แถม

	 	 	 6.3	 กลยุทธ์ความสัมพันธ์	 สร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างร้านกับลูกค้า

	 	 	 6.4	กลยุทธ์พนักงาน	ให้พนักงานในส่วน

ของการผลิตได้เข้าใจถึงวิธีการผลิตหรือการให้บริการ

   

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการวจิยัมปีระเด็นส�าคัญน�ามาอภิปรายผล	ดงันี้

	 	 1.	 ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อม

ทางการตลาด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ย	 4.10	 

ผูป้ระกอบการมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	

มีค่าเฉลี่ย	3.49	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ผู้บริโภค

มคีวามคดิเหน็ด้านความหลากหลายของสนิค้าและอ�านาจ

ต่อรองกบัซบัพลายเออร์	อยูใ่นระดบัมาก	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	

4.31	 และผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อม

ทางการตลาด	ด้านความรนุแรงของการแข่งขนั	อยูใ่นระดบั

มาก	มค่ีาเฉลีย่	3.59	ตามล�าดบั	เนือ่งจากธรุกิจมกีลุม่ลูกค้า

ให้ความสนใจน้อยและไม่เป็นที่ต้องการของตลาด	ลูกค้าก็

จะยิง่มอี�านาจในการต่อรองทีส่งูขึน้	ถ้าหากลกูค้ามกีารรวม

กลุม่กนัเพือ่ซือ้ในปรมิาณมาก	ลกูค้าก็จะมทีางเลอืกทีจ่ะไป

เสนอซื้อกับผู้ประกอบการรายอื่น	ๆ	ที่ให้ราคาสินค้าถูกลง

และมคีณุภาพตามแบบทีต้่องการได้	ดงันัน้การรวมกลุม่กนั

ของผู ้ประกอบการท่ีขายสินค้าหรือให้การบริการชนิด

เดียวกัน	มีการก�าหนดราคาสินค้าได้	ลูกค้าก็จะไม่สามารถ

ต่อรองราคาสินค้าได้มากนัก	 เน่ืองจากในแต่ละร้านก็จะมี

ราคาของสินค้าทีม่รีาคาเท่ากนัหรอืใกล้เคยีงกนั	เพ่ือลดการ

แข่งขนัและการตดัราคาของผู้ประกอบการทกุฝ่าย	แต่ทัง้นี้

บรรดาผูป้ระกอบการกส็ามารถทีจ่ะแข่งขนัธรุกจิกนัได้นอก

เหนือด้านราคา	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 นีรนาท		 

ศรชีมุพร	(2550	:	51)	ท�าการศกึษาเรือ่ง“กลยทุธ์การตลาด

ไม้ดอกไม้ประดบัในจงัหวดัเชยีงใหม่	พบว่า	ตลาดเป้าหมาย

ที่มีความจ�าเป็นและมีความต้องการส่วนมากจะอยู่ในส่วน

ของตลาดผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิค้าเพือ่บรโิภคส่วนตวัหรือบรโิภค

ขั้นสุดท้าย	 รองลงมาก็จะเป็นตลาดผู้จ�าหน่ายต่อที่ท�าการ

ซ้ือแล้วน�าไปขายต่อตามตลาดค้าหรือเจาะตลาด	 โดยตรง

กับผู ้ซื้อไม้ดอกไม้ประดับเองและพบว่า	 รายได้จาการ

จ�าหน่ายสินค้าไม้ดอกไม้ประดับยังไม่สามารถท�ารายได้ให้

ผู้ทีจ่�าหน่ายไม้ดอกไม้ประดบัได้ในระดบัทีสู่งจนเป็นทีพ่อใจ

ของผู้ประกอบการได้	แต่ในภาพรวมของตลาด	อาชีพการ

จ�าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับน่าจะเป็นอาชีพที่ท�ารายได้สูง

	 	 2.	 ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ด้านการ

ตลาด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ย	 3.90	 และผู้

ประกอบการความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ด้านการตลาด	 โดย

รวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	4.04	เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ด้านผลติภณัฑ์	อยูใ่นระดบัมาก	

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 4.18	 ส่วนผู้ประกอบการมีความคิดเห็น

ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	4.36	

รองลงมา	 ผู ้บริโภคมีความคิดเห็นด้านผลิตภาพและ

คุณภาพ	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	4.13	และผู้ประกอบ

การมีความคิดเห็นด้านกระบวนการใช้บริการ	อยู่ในระดับ

มาก	 มีค่าเฉล่ีย	 4.34	 ตามล�าดับ	 เนื่องจากธุรกิจเมื่อผลิต

สินค ้าแล ้วก็พร ้อมที่จะกระจายสินค ้าออกสู ่ตลาด	 

ผู้ประกอบการจึงต้องเลือกช่องทางการจ�าหน่ายให้เหมาะ

สมกับสินค้าของตน	ก�าหนดลักษณะของช่องทาง	ก�าหนด

รูปแบบ	 ช่องทางการจ�าหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม	 

ผูผ้ลติจ�าต้องทราบว่าสนิค้าท่ีผลิตขึน้มาแล้วจะไปขายท่ีไหน	

การจดัจ�าหน่ายหรอืการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายการใช้

ประโยชน์ของสินค้า	เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
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ของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายได้	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ	ณัฏฐ์ฤทัย		ภัทรลาภอรุณกิจ	(2557	)	ได้ท�าการศึกษา

เรื่อง	 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในธุรกิจการขาย

คอมพิวเตอร์และพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค	 ผลการ

วิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด	 ท่ีมีผลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้ขายคอมพวิเตอร์ด้านต่างๆ	และ	Makoto	

USUI	(2012)	กล่าวถึงบริการท่องเที่ยว-การสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้าโดยสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน

ของธุรกิจบริการคางายะ	 (Kagaya)	 ในประเทศญี่ปุ่นว่า	

ธรุกจิบรกิารได้ด�าเนนิมาตรการร่วมมือกบัอตุสาหกรรมอ่ืน

ในท้องถิ่นเดียวกัน	แล้วสร้างจุดเด่นขึ้นมา

	 	 3.	ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย	อายุ		ระดับ

การศึกษา	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมีความ

สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ	์

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ปัจจยัด้านพฤตกิรรม

ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ

ร้านดอกไม้ประดิษฐ์	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

ปัจจยัส่วนบคุคลมปีระกอบด้วย	เพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว	 และอาชีพมีความ

สัมพันธ์กับการจัดการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์	

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ปัจจยัด้านพฤตกิรรม

ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการจัดการตลาดของธุรกิจ

ร้านดอกไม้ประดิษฐ์	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

เนือ่งจากความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคล	ปัจจยัด้าน

พฤติกรรมของผู้บริโภค	ของสภาพแวดล้อมกับการจัดการ

ตลาดของธรุกจิร้านดอกไม้ประดษิฐ์เกิดจากผูบ้รโิภคถึงคณุ

ประโยชน์ที่เหนือกว่าของผลิตภัณฑ์และความแตกต่าง

เหนือคู่แข่งจึงจ�าเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น	เมื่อผู้บริโภค

รับรู้ถึงคุณค่า	และความแปลกใหม่ของจัดดอกไม้	เพื่อช่วย

กระตุ้นให้เกิดการซื้อซ�้าในอนาคต	 อย่างไรก็ตามคุณภาพ

ของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์เป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคัญ

สงูสดุต่อการด�าเนนิธรุกจิในระยะยาว	ซึง่สอดคล้องกบังาน

วจิยันภิาพร	มชี�านาญ	(2556)	ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง	กลยทุธ์

ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ	 :	กรณี

ศึกษาหมู่บ้านดงบัง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปราจีนบุรี	พบว่า	

ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดบั	หมูบ้่านดงบัง	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดปราจีนบุรี	 ได้ให้ความส�าคัญของการใช้กลยุทธ์

ทางการตลาดดังน้ี	 ระดับมากที่สุดคือ	 ด้านผลิตภัณฑ	์ 

รองลงมาเป็นระดับมากคือ	 ด้านสถานที่และช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย	และดานราคา	สุดท้ายเป็นระดับปานกลางคือ	

ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด	ส่วนด้านข้อมลูปัจจัยในการ

ประกอบธรุกจิไม้ดอกไม้ประดบั	พบว่าด้านผลติภณัฑ์	ด้าน

สถานทีแ่ละช่องทางการจดัจ�าหน่าย	ด้านส่งเสรมิการตลาด

แตกต่างกัน			

	 	 4.	กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของธุรกิจ

ร้านดอกไม้ประดิษฐ์	ได้แก่	กลยุทธ์การสร้างความประทับ

ใจแก่ผู้บริโภค	เนื่องจาก	กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาด

ของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์	 ให้มีประสิทธิผล	 ในการ

ก�าหนดกลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของธุรกิจร้าน

ดอกไม้ประดษิฐ	์ไดน้�าปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกับการจดัการสว่น

ประสมทางตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้ประดิษฐ์	 โดยการ

สังเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ประกอบการและ

ความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการตลาดของธุรกิจร้าน

ดอกไม้ประดิษฐ์	 และผลจากสนทนากลุ่ม	 มาใช้ประกอบ

การพจิารณาก�าหนดกลยทุธ์		คือ	ความคิดเหน็ของผู้บริโภค	

เกีย่วข้องกบัการตลาดของธรุกจิร้านดอกไม้ประดษิฐ์	อยูใ่น

ระดับมาก	ทั้ง	8	ด้าน	โดยเรียงล�าดับกลยุทธ์ด้านการตลาด	

จากมากไปหาน้อย	ดงันี	้ด้านผลิตภัณฑ์		ด้านผลิตภาพและ

คุณภาพ	ด้านราคา	ด้านการส่งเสริมการขาย	ช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย	 ด้านบุคคล	 ลักษณะทางกายภาพ	 และ

กระบวนการใช้บรกิาร	ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของนรีนาท		

ศรีชุมพร	(2556)	ได้ท�าการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดไม้

ดอกไม้ประดับในจังหวัดเชียงใหม่	พบว่า	ตลาดการซื้อขาย

ไม้ดอกไม้ประดบัในจงัหวดัเชยีงใหม่มปีรมิาณในการซือ้ขาย

มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	 โดยลักษณะของตลาดสามารถแบ่งตาม

ประเภทการใช้งาน	 2	 ประเภท	 คือ	 1)ดอกไม้สดคือ	 

ไม้ดอกไม้ประดบัทีน่�าเอาส่วน		ต่าง	ๆ 	ตดัและน�ามาจดัเพือ่

เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น	 เช่น	 การจัดกระเช้าดอกไม้สด	การจัด
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พวงหรีดดอกไม้สด	 การจัดช่อบูเก้	 	 ในปัจจุบันลูกค้านิยม

น�าไปให้เป็นของขวัญในโอกาสต่าง	ๆ	2)	ไม้ดอกไม้ประดับ	

คือ	ไม้ดอกไม้ประดับที่น�าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น	โดยการ

ไปปลูกดิน	ปลูกในถุง	ปลูกลงกระถาง	ตลาดเป้าหมายที่มี

ความจ�าเป็นและมคีวามต้องการส่วนมากจะอยูใ่นส่วนของ

ตลาดผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิค้าเพือ่บรโิภคส่วนตวัหรอืบรโิภคขัน้

สุดท้าย	 รองลงมาก็จะเป็นตลาดผู้จ�าหน่ายต่อที่ท�าการซื้อ

แล้วน�าไปขายต่อตามตลาดค้าหรือเจาะตลาด	 โดยตรงกับ

ผูซ้ือ้ไม้ดอกไม้ประดบัเองและพบว่า	รายได้จาการจ�าหน่าย

สินค้าไม้ดอกไม้ประดับยังไม่สามารถท�ารายได้ให้ผู ้ที่

จ�าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับได้ในระดับท่ีสูงจนเป็นท่ีพอใจ

ของผู้ประกอบการได้	แต่ในภาพรวมของตลาด	อาชีพการ

จ�าหน่ายไม้ดอกไม้ประดบัน่าจะเป็นอาชพีทีท่�ารายได้สงูให้

แก่ผู้จัดจ�าหน่ายได้	แม้ว่าตลาดไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัด

เชียงใหม่จะแยกออกเป็นสัดส่วน	 โดยส่วนใหญ่ไม้ดอกจะ

จ�าหน่ายอยู่รวมกับตลาดสด	 เพ่ือความสะดวกในการน�า

หน่ายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าเดียวกัน	ส่วนตลาดไม้ประดับจะ

แยกไปใช้บริเวณที่มีพื้นที่มาก	 เพราะต้องการพื้นที่ในการ

วางสินค้าจ�าหน่าย

      

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลวิจัยไปใช้

								1.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

											การวิจัยครั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงองค์กรในระดับ

ภูมิภาคและองค์รวมของประเทศ	 หากมีความประสงค์จะ

น�าการวิจัยในครั้งน้ีไปปฏิบัติในระดับภูมิภาคและองค์รวม

ของประเทศ	 จ�าเป็นจะต้องต่อยอดให้การวิจัยครอบคลุม

ทุกภูมิภาคและองค์รวมของประเทศ	
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การวิเคราะห์ตัวแปรจ�าแนกกลุ่มนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับ

ชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสูงและต�่า 

ในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ศิวาลัย	แก้วเขียว1	และ	จุฑามาส		ศรีจ�านงค์2 

SIWALAI		KAEWKHEAW1	AND	JUTAMAS		SRIJAMNONG2

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	ดังนี้		1)	เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรจ�าแนกกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีผลการ

ทดสอบระดับชาติ(O-NET)	 วิชาภาษาอังกฤษสูงและต�่า	 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย

เขต	1	2)	เพื่อสร้างสมการจ�าแนกกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	(O-NET)	วิชาภาษา

อังกฤษสูงและต�่า	ในโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1

	 ประชากร	คือ	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	2,710	คน	ในโรงเรียน		สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต	 1	 กลุ่มตัวอย่างคือ	 นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชาภาษา

อังกฤษ	ปีการศึกษา	2557	กลุ่มสูงและกลุ่มต�่า	จ�านวน	540	คน	โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	คือ	แบบสัมภาษณ์	และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ	คือ	แบบสอบถาม	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์จ�าแนกประเภท	แบบ

ขั้นตอน	

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 	 1.	ตวัแปรทีส่ามารถจ�าแนกกลุม่นกัเรยีนทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET)	วชิาภาษาองักฤษ	ปีการศึกษา	

2557	 กลุ่มสูงและกลุ่มต�่า	 มี	 4	 ตัวแปร	 คือ	 คุณภาพในการสอนของครู	 ความเป็นผู้น�าด้านวิชาการ	 การส่งเสริมของผู้

ปกครอง	และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	ซึ่งมีน�้าหนัก	0.709,	0.489,	0.431	และ0.392	ตามล�าดับ	สมการจ�าแนก

ประเภทที่ได้สามารถจ�าแนกเป็นสมาชิกได้ถูกต้อง	ร้อยละ	60

	 	 2.	สมการจ�าแนกกลุ่ม	ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน	สามารถแสดงได้	ดังนี้

	 	 	 สมการจ�าแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบ

	 		 		 Y		=	-19.588+2.594QUA+1.1186ATT+1.103ACAD+0.914SUPP

	 													สมการจ�าแนกกลุ่มในรูปคะแนนมาตรฐาน

	 	 	 Z'	=	0.709Z
QUA

+	0.489Z
ACAD

	+	0.431Z
SUPP

+	0.392Z
ATT		

 ค�าส�าคัญ :	การทดสอบระดับชาติ	(O-NET),	กลุ่มสูง,	กลุ่มต�่า



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

310

Abstract

	 This	research	purposes	were:	(1)	to	analyze	the	variables	discrimination	of	students	Prathomsuksa	

6	whose	English	subject	scores	of	Ordinary	Educational	Test	(O-NET)	are	high	and	low	in	the	educational	

school	under	Loei	Primary	Educational	Service	Area	Office	1,	and	(2)	to	construct	the	discriminant	

equation	the	students.

	 The	population	used	in	the	study	were	2,710	Prathomsuksa	6	students	from	school	under	Loei	

Primary	Educational	Service	Area	Office	1,	in	2557	academic	year.	The	cluster	sampling	and	stratified	

random	sampling	technique	were	applied	for	540	students	by	the	high	and	the	low	achievers	taken	

from	results	of	the	ordinary	educational	test	(O-NET).	The	research	instruments	for	qualitative	approach	

were	in-depth	interview	and	interview.	The	rating	scale	questionnaires	were	applied	for	quantitative	

approach.	The	data	gathering	was	a	questionnaire	with	the	discriminating	ranging	0.20-1.00	and	the	

reliability	of	0.88.The	statistics	used	for	data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation	and	

discriminant	analysis	by	stepwise	method.

	 The	research	finding	revealed	as	follows:

	 	 1.	The	4	variables	discriminated	the	students	between	the	high	and	the	low	achievers	were	

teacher	quality,	academic	leadership,	parental	support,	and	attitude	towards	English	learning	with	

0.709,	 0.489,	 0.431	 and	 0.392	 respectively.	 The	 obtained	 discriminant	 equation	 could	 accurately	

discriminate	at	60	percent.

	 	 2.	The	discriminant	equation	in	raw	scores	were:

		 	 	 Y		=	-19.588+2.594QUA+1.1186ATT+1.103ACAD+0.914SUPP

					 	 	 	 Predictive	equation	in	the	standard	scores

	 	 	 Z'	=	0.709Z
QUA

+	0.489Z
ACAD

	+	0.431Z
SUPP

+	0.392Z
ATT		

 Keyword : Ordinary	Educational	Test	(O-NET),		high	achievers	group,		low	achievers	group	
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บทน�า  

	 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง

(พ.ศ.2552-2561)ก�าหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป้าหมายปฎิรูปการศึกษา	

และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	 โดยเน้นประเด็นหลักสาม

ประการ	ประเดน็แรก	คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและ	

การ	เรียนของคนไทย	โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาผู้เรียน	 สถานศึกษา	 แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม	

หลักสูตรและเนื้อหาพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพท่ีมี

คุณค่า	 สามารถดึงดูดคนเก่ง	 ดี	 และมีใจรักมาเป็นคร	ู	

คณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน	 ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ	 ประเด็นที่สองเพิ่มโอกาสการศึกษา	 และ	

เรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ	 เพื่อให้ประชาชนทุกคน	

ทุกเพศทุกวัย	มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อ

เนือ่งตลอดชวีติ	และประเดน็ทีส่าม		ส่งเสรมิการม	ีส่วนร่วม

ของทกุภาคส่วนของสงัคมในการบริหาร	และ	จดัการศกึษา

โดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย

และข้อเสนอการปฏริปูการศกึษาของกระทรวง	ศกึษาธกิาร

ต่อคณะรัฐมนตรี	“...ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง

ชาติและส�านักงานคณะ	 กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

ด�าเนินการประกันการเรียนรู้และรับรองมาตรฐานผู้เรียน		

สามารถเทยีบ	เคยีงกนัได้		เป็นกลไกในการประกนัการเรยีน

รู้รับรองมาตรฐานผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น...”	 (ส�านักทดสอบ

ทางการศึกษา	:2555)

	 หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน		

พุทธศักราช	 2551	 ก�าหนดให้การวัดและประเมินผลการ	

เรียนรู้	 เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา	 

เพื่อให้ได้	 ข้อมูลสารสนเทศท่ีจ�าเป็นในการพิจารณาว่า	 

ผู ้เรียน	 เกิดคุณภาพการเรียนรู ้ตามผลการเรียนรู ้ของ

หลักสูตร	 สะท้อนจุดเน ้นการพัฒนาผู ้ เรียนหรือไม	่ 

ซึง่ก�าหนดให้มีการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ใน	4	ระดับ	

ได้แก่		ระดบัชัน้เรยีน	ระดบัสถานศกึษาระดบัเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษา	 และระดับชาติ	 โดยมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน	 คือ	

ต้องการสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่า	 สามารถพัฒนา 

ผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ก�าหนดได้มากน้อยเพียงใด	

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ทั้ง	 4	 ระดับ	 จึงเป็น

กิจกรรมที่ส�าคัญยิ่งที่จะสะท้อนถึงผลการจัดการศึกษา		

ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ถึงศักยภาพในสมรรถนะความสามารถ	

หรือผลสัมฤทธ์ิของตน	 เองได้เป็นอย่างดี	 รู้ถึงสมรรถนะ	

ความสามารถ	 ตลอดจนศักยภาพที่ตนม	ี ว่าต้องได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไข	 หรือพัฒนาในเรื่องใดที่จ�าเป็นสมควรได้

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น	ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ตนเองได้เตม็ตามศกัยภาพ	รวมทัง้ยงัมุง่พฒันาให้เป็นคนดี	

มีปัญญา	 มีความสุข	 มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพ																		

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	มุ่ง	หวังให้

ผูเ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอภาษาต่างประเทศ		สามารถ	ใช้ภาษา

ต่างประเทศ		สื่อสารในสถานการณ์ต่าง	ๆ	แสวงหาความรู้	

ประกอบอาชีพ	 และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	 รวม	 ทั้งมี

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรม	 อันหลาก	

หลายของประชาคมโลก	 และสามารถถ่ายทอดความคิด

และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์	

	 การประเมินระดับชาติหรือการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 โดยสถาบันทด	 

สอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)ซึ่งเป็นองค	์

การภายนอกทีท่�าหน้าทีท่ดสอบนกัเรยีนทกุคนในระดบัชัน้

ประถมศึกษาปีที่	6		มัธยมศึกษาปีที่	3	และมัธยมศึกษาปี

ที่	 6	 ในช่วงใกล้จบการศึกษาตามหลักสูตรและกระทรวง	

ศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ของผู้เรียนเป็นองค์ประ	

กอบ	 หนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการ	

ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พทุธศักราช	2551ทัง้ระดับประถมศึกษาระดบั	มธัยมศึกษา

ตอนต้น	และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย		ทัง้นีใ้นระยะเริม่

แรกให้ใช้ผลการเรยีนของผูเ้รยีนที	่ประเมนิโดยสถานศกึษา

และผลการทดสอบทางการศึกษา	 ระดับชาติขั้นพื้นฐาน	

(O-NET)ในสัดส่วน	80	:	20		โดยอาจปรับสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ได้ตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไป	 (วารสารวิชาการ,	
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2555	:	74)

	 เมือ่พิจารณาจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 สรุปค่าสถิติคะแนนผลการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	วิชา

ภาษาอังกฤษ	ในปีพ.ศ.2554–2556	พบว่า	มีคะแนนเฉลี่ย

รวมระดับประ เทศคิด เป ็นร ้ อยละ38 .37 ,36 .99	

และ33.77ตามล�าดบัคะแนนเฉลีย่รวมระดบัส�านกังานคณะ	

กรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานคดิเป็นร้อยละ36.99,	34.03	

และ31.42	 ตามล�าดับ	 และคะแนนเฉลี่ยรวมระดับ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต	 1	 คิด

เป็นร้อยละ41.84,32.93	และ	29.72	ตามล�าดับ	(2556	:	

81)	 จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลคะแนนเฉลี่ย

รายวิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ได้ลดลงทุกปี	

ซึ่งสอดคล้องกับ		ไพรวัลย์		พิทักษ์สาลี	(2552	:	74)		กล่าว

ว่า	คณุภาพการจดัการศึกษาของประ	เทศไทยเรายงัไม่เป็น

ที่น่าพอใจเท่าใดนักหลักฐานยืนยัน	 คือ	 ผลการประเมิน

คุณภาพนักเรียน(NationalTest)	 ของส�านักทด	 สอบ

ทางการศึกษาส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน

ฐาน		แม้บางวิชาจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ย	ผล

การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET:	 Ordinary		

National		Education		Test)		ก็มีคะแนนต�่ากว่าค่าเฉลี่ย

เกือบทุกวิชา	 (รายงานสรุปผลการด�าเนินงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาเลยเขต	1)

	 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้	พืน้ฐาน	

(O-NET)	 รายวิชาภาษาอังกฤษ	 ปีการศึกษา	 2556	 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ในโรงเรียน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	เช่น

กัน	 มีผลคะแนนผลสอบต�่ากว่าขีดจ�ากัดล่างของค่า	 เฉล่ีย		

(33.77)	 ผลการทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

องักฤษ	คะแนนระดบัประเทศ	โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต	 1	 มีจ�านวน	 166	

โรงเรียน	 จ�านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ทั้งหมด	

2,437	คน	นกัเรียนทีม่ผีลคะแนนผลสอบสงูกว่าหรอืเท่ากบั

ขดีจ�ากดัล่างของค่าเฉลีย่ผลการทดสอบของกลุม่สาระการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ	จ�านวน	651	คน	และจ�านวนนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่มีผลคะแนนผลสอบต�่ากว่าขีด

จ�ากัดล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ	จ�านวน	1,786	คน

	 ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ต่างประเทศ	รายวิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

จึงได้สนใจที่จะศึกษาตัวแปรใดบ้างที่สามารถจ�าแนก	กลุ่ม

นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที	่6	ให้มผีลการทดสอบทางการ

ศกึษาระดบัชาตข้ัินพืน้ฐาน	(O-NET)	ราย	วชิาภาษาองักฤษ	

สูงและต�่า	นั้นแตกต่างกันที่ตัวแปรใด		หรือตัวแปรใดบ้าง

ที่ท�าให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่ม	 ซึ่งใช้การวิเคราะห์

จ�าแนกกลุ่ม	 (Discriminant	 	 Analysis)	 เป็นเทคนิคทาง

สถิติท่ีใช้จ�าแนกบุคคลหรือหน่วยวิเคราะห์ออกเป็นกลุ่ม 

ต่าง	ๆ	ที่มีการก�าหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่	2	กลุ่มขึ้นไป		และ 

มีตัวแปรตั้งแต่	 2	 ตัวขึ้นไป	 เพ่ือตอบค�าถามการวิจัยที่ว่า	

กลุ่มที่แบ่งนั้นแตกต่างกันที่ตัวแปรใดหรือตัวแปรใดบ้างที่

ท�าให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่ม(ทรงศักดิ์	 ภูศรีอ่อน,	

2545	:	1)ผูว้จิยัคาดว่า	ผลการวจิยัในครัง้น้ีจะเป็นแนวทาง

ในการพัฒนา	 ส่งเสริมและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนตรงตามศักยภาพของผู้เรียน	 ซึ่งจะส่งผลให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและผู้เรียนมีคุณภาพมากย่ิง

ขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรจ�าแนกกลุ่มนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	(O-NET)	

วชิาภาษาองักฤษสูงและต�า่	ในโรงเรยีน	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1

	 2.	เพื่อสร้างสมการจ�าแนกกลุ่มนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 6	 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชา

ภาษาอังกฤษสูงและต�่า	 ในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต1
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วิธีการศึกษา 

	 วิธีวิจัย	และการวางแผนการทดลองทางสถิติ

การเก็บข้อมูล

	 	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 1.1	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	ปีการ

ศึกษา	2557	ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	วิชา

ภาษาอังกฤษ	 ปีการศึกษา	 	 2557	 ในโรงเรียน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย		เขต	1กลุ่ม

สูงและกลุ่มต�่า	จ�านวน	2,710	คน

	 	 	 1.2	กลุม่ตวัอย่างนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	 6	 ปีการศึกษา	 	 2557	 ท่ีมีผลการทดสอบระดับชาต	ิ

(O-NET)	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ปีการศึกษา	 2557	 ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต1กลุ่ม

สงูและกลุม่ต�า่	จ�านวน	540	คนได้มาโดยการสุม่แบบหลาย

ขั้นตอน	(Multi	-	Stage	Sampling)	

	 	 2.	 ขั้นตอนการวิจัย	 การด�าเนินการวิจัยได้

ด�าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี	 1)	 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี		

เอกสาร	 และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ตัวแปร

จ�าแนกกลุ ่ม	 2)	 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

สมมติฐานกับเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ที่เป็นจริง	 โดยใช้

เทคนคิวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูของงานวจิยัเชงิคณุภาพ3)

ตรวจสอบความสอดคล้องของสมมติฐานกับข้อมูล		โดยใช้	

เทคนิควิธีวิจัยเชิงปริมาณ			

	 	 3.	เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั	วจิัยเชงิคุณภาพใช้

แบบสมัภาษณ์	มลีกัษณะเป็นค�าถามปลายปิดทีค่วบคมุตาม

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการทดสอบระดับ

ชาตวิชิาภาษาองักฤษ	วจิยัเชงิปรมิาณใช้แบบสอบถามเก่ียว

กับตัวแปรที่ส่งผลต่อการทดสอบระดับชาติวิชาภาษา

อังกฤษ	ได้แก่	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	เจตคติต่อ

วชิาภาษาองักฤษ	ความตัง้ใจเรยีน	คณุภาพการสอนของคร	ู

เทคนิคการสอนของครูผู ้ สอน	 บุค ลิกภาพของครู	 

ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรยีนกบัคร	ูบรรยากาศในชัน้เรยีน	

ความเป็นผู้น�าด้านวิชาการของผู้บริหาร	 และการส่งเสริม

ของผู้ปกครอง

การเก็บข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ		ผู้วิจัยมีวิธี

การด�าเนินการวิจัย	ดังนี้	1)	การเลือกกลุ่มตัวอย่าง	ท�าการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive	

Sampling)	 จากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง	 โดยการ

สัมภาษณ์		นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	(O-NET)	

วชิาภาษาองักฤษ	กลุ่มสูง	จ�านวน	3	คน	นกัเรยีนทีม่ผีลการ

ทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชาภาษาอังกฤษ	 กลุ่มต�่า	

จ�านวน	 3	 คน	 สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ

ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 จ�านวน	 3	 คน	 และสัมภาษณ์

ศึกษานิเทศก์	 ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง

ประเทศ	จ�านวน	1	คน	2)	การเข้าสนามการวิจัย	ผู้วิจัยเดิน

ทางเข้าไปศึกษากับครูที่เป็นกลุ ่มตัวอย่างโดยเปิดเผย

สถานภาพว่าเป็นนักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิจัยและ

ประเมินผลการศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 ต้องการ

ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัตวัแปรจ�าแนกกลุม่นกัเรยีน	ชัน้

ประถมศกึษาปีที	่6	ทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาติระดบัชาติ

(O-NET)	วชิาภาษาองักฤษกลุ่มสูงและต�า่	3)การด�าเนนิการ

เก็บข้อมูล	การสร้างความสัมพันธ์	ขอความร่วมมือและขอ

ความคิดเหน็	การรวบรวมข้อมลูเชงิคุณภาพ	4)การก�าหนด

แหล่งข้อมูล	ประกอบด้วย	แหล่งข้อมูลในด้านเวลา	สถาน

ที	่	และบคุคล	5)การเกบ็รวบรวมข้อมลู	ผู้วจิยัได้ศึกษาและ

เก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม	ตัวอย่าง	คือ	ศึกษาตัวแปรที่มี

ผลต่อผลการทดสอบระดับชาติ	 	 การตรวจสอบข้อมูล	 

เพือ่ขจดัความสงสยัเกีย่วกบัความไม่น่าเชือ่ถอืของข้อมลูที่

ได้มา	 และการวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	

(Content		analysis)

	 	 การ เก็บรวบรวมข ้อมูล เชิ งปริมาณ	 1)	 

ขอหนงัสอืจากคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัเลยเพือ่

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	2)น�าหนังสือขอ

ความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ไปตดิต่อเพือ่ท�าการ

เกบ็รวบรวมข้อมลู	3)	น�าแบบสอบถามไปเกบ็ข้อมูลกบักลุม่

ตัวอย่าง	4)	น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล

	 การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพการวเิคราะห์ข้อมลู

เชิงคุณภาพ	โดยน�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาจัดประเด็น	

น�าเอาตัวแปรทีเ่ชื่อมโยงกนั	สมัพนัธ์กนัเป็นตวัแปรทีส่ง่ผล

ต่อการทดสอบระดบัชาตวิชิาภาษาองักฤษ	ใช้การวเิคราะห์

เนือ้หา	(Content	Analysis)	โดยการเขยีนพรรณนาข้อมลู

	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 โดยการการหาค่า

สถิติพื้นฐาน	 ตรวจสอบความเหมาะสมของข ้อมูล	 

การวเิคราะห์ตวัแปรจ�าแนกกลุม่นกัเรยีน	ชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	 6	 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชาภาษา

อั ง กฤษสู ง และต�่ า 	 ใช ้ ส ถิ ติ ก า รจ� า แนกประ เภท	

(Discriminant	Analysis)

ผลการศึกษา 

	 จากการศกึษาเชงิคณุภาพ	สรปุได้ว่า	ตวัแปรทีมี่ผล

ต่อการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	วิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนสรุปได้	10	ตัว	ได้แก่	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน	เจตคตต่ิอวชิาภาษาองักฤษ		ความตัง้ใจเรยีน	คณุภาพ

การสอนของครู	เทคนิคการสอนของครูผู้สอน	บุคลิกภาพ

ของคร	ูความสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรยีนกบัคร	ูบรรยากาศใน

ชั้นเรียน	 ความเป็นผู้น�าด้านวิชาการของผู้บริหารและการ

ส่งเสริมของผู้ปกครอง	 ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาเพียง	 9	 ตัว	

เพราะตัวแปรเทคนิคการสอน	 เป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพ

การสอนของครูจึงจัดให้เป็นตัวแปรตัวเดียวกัน

	 การศึกษาเชิงปริมาณ	 การทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระของกลุ่มนักเรียนท่ีมีผลการ

ทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET)	วชิาภาษาองักฤษสงูมค่ีาเฉลีย่

สูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	(O-NET)	

วิชาภาษาอังกฤษต�่า		พบว่า	ตัวแปรอิสระทั้งสองกลุ่มมีค่า

เฉลี่ยแตกต่างกันทั้ง9ตัวแปร	 ได้แก่	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรยีน	เจตคตต่ิอวชิาภาษาองักฤษ		ความต้ังใจเรยีน	

คุณภาพการสอนของครู	 เทคนิคการสอนของครูผู ้สอน	

บุคลิกภาพของครู	 ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับคร	ู

บรรยากาศในชั้นเรียน	 ความเป็นผู้น�าด้านวิชาการของผู้

บริหารและการส่งเสริมของผู ้ปกครอง	 แต่เมื่อมีการ

พิจารณาเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การกระจาย	 พบว่า

ตัวแปรที่ใช้ในการจ�าแนกมีการกระจายน้อยกว่ากลุ่มต�่า	

แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง	9	ตัวแปรมีความเหมาะสมในการ

จ�าแนกนักเรียน

	 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจ�าแนกใน

รูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน	 พบว่า	 ตัวแปรที่มี

อทิธพิลในการจ�าแนกกลุม่นกัเรยีนทีมี่ผลการทดสอบระดบั

ชาติ	 (O-NET)วิชาภาษาอังกฤษสูงและกลุ่มนักเรียนที่มีผล

การทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)วิชาภาษาอังกฤษต�่าออก

จากกันได้		มีจ�านวน	4	ตัวแปร	เรียงตามล�าดับความส�าคัญ

จากมากไปหาน้อย	คือ	คุณภาพการสอนของครู	ความเป็น

ผู้น�าด้านวิชาการของผู้บริหาร	 การส่งเสริมของผู้ปกครอง	

และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 ซ่ึงได้สมการ

จ�าแนกกลุ่ม	(Discriminant		function)	ของกลุ่มนักเรียน

ทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET)	วชิาภาษาองักฤษสงู

และต�่า	ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน

ตารางที่ 	 1	 ค่าเฉลี่ย	 ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และ

สมัประสทิธิก์ารกระจาย	ของตวัแปรในการจ�าแนกแยกตาม

กลุ่มนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชา

ภาษาอังกฤษสูงและต�่า
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ตัวแปรทั้ง	4	(ในตารางที่		2)	เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลในการ

จ�าแนกกลุ ่มกลุ ่มนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ			

(O-NET)วิชาภาษาองักฤษสูงและต�า่ได้อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.01

ตารางที่	 2	 ค่าสถิติที่ใช้ในการประเมินสมการจ�าแนกกลุ่ม

กลุ่มนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชา

ภาษาอังกฤษสูงและต�่า	 (Canonical	 discriminant		

function)

	 จากตัวแปรที่ร่วมกันจ�าแนกกลุ่มกลุ่มนักเรียน	ที่มี

ผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชาภาษา	 อังกฤษ

ทั้งหมด	 4	 ตัวแปร	 เม่ือน�าไปร่วมกันคาด	 คะเนการเป็น

สมาชิกของกลุ่มว่าสามารถจ�าแนกกลุ่มได้ถูกต้องมากน้อย

เพียงใด		พบว่าตัวแปรจ�าแนกที่ได้เหล่านี้มีความ	สามารถ

ในการจ�าแนกกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ	60

	 จะเห็นว่าสมการจ�าแนกกลุ่มสามารถน�ามาคาด

คะเนการเป็นสมาชิกของกลุ ่มนักเรียนที่มีผลการทด	 

สอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชาภาษาอังกฤษสูงและต�่า	 

พบว่าสามารถจ�าแนกได้ถูกต้องร้อยละ	 60	 และเมื่อ

พิจารณา	 ในแต่ละกลุ่มพบว่ากลุ่มนักเรียนที่มีผลการทด	

สอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชาภาษาอังกฤษสูง	 สามารถ

จ�าแนกได้ถูกต้องร้อยละ	60.4	ส่วนกลุ่มที่มีผลการทดสอบ	

ระดับชาติ	(O-NET)	วิชาภาษาอังกฤษต�่า	สามารถจ�าแนก

ได้ถูกต้องร้อยละ	59.6		ซึ่งสามารถจ�าแนกได้ใกล้เคียงกัน		

โดยจ�าแนกกลุ่มที่มีผลทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชา

ภาษาอังกฤษสูง	ได้ถูกต้องมากกว่ากลุ่มต�่า

;                                                                         
    

 
 

6 

พิจารณาเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การกระจาย พบว่าตัว
แปรที่ใช้ในการจ าแนกมีการกระจายน้อยกว่ากลุ่มต่ า 
แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัวแปรมีความเหมาะสมในการ
จ าแนกนักเรียน 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
จ าแนกในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน พบว่า ตัว
แปรที่มีอิทธิพลในการจ าแนกกลุ่มนักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET)วิชาภาษาอังกฤษสูงและกลุ่ม
นัก เรี ยนที่มี ผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET)วิชา
ภาษาอังกฤษต่ าออกจากกันได้  มีจ านวน 4 ตัวแปร เรียง
ตามล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย คือ คุณภาพการ
สอนของครู ความเป็นผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหาร การ
ส่งเสริมของผู้ปกครอง และเจตคติต่อการเรียนวิ ชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้สมการจ าแนกกลุ่ม (Discriminant  
function) ของกลุ่มนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่ า ในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน 
 
 
ตารางที่  1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธ์ิการกระจาย ของตัวแปรในการจ าแนกแยก
ตามกลุม่นักเรยีนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
                              
ตัวแปร 

กลุ่มนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดบัชาติ 
(O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสูง กลุ่มต่ า 

x   S.D. C.V.   
(%) 

x   S.D. C.V.  
(%) 

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
(ACH)              

3.98 0.22 5.64 3.94 0.38 9.57 

 เจตคติต่อ
การเรียนวิชา
ภาษา อังกฤษ  
(ATT) 

3.53 0.32 9.12 3.47 0.34 9.76 

ความตั้งใจ
เรียน (INT)  

3.50 0.36 10.38 3.43 0.44 12.69 

คุณภาพใน
การสอนของ
ครู  (QUA)    

3.65 0.27 7.51 3.56 0.27 7.66 

บุคลิกภาพ
ของครู  
(PER) 

3.98 0.27 6.67 3.94 0.38 9.76 

ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับ
นักเรียน
(RELA) 

3.03 0.56 18.52 2.98 0.51 17.21 

บรรยากาศใน
ชั้นเรียน  
(CLASS)  

3.07 0.50 16.35 3.06 0.45 14.70 

ความเป็นผู้น า
ด้านวิชาการ
ของผู้บริหาร 
(ACAD)       

3.03 0.42 13.88 2.93 0.47 15.89 

การส่งเสริม
ของผู้ปกครอง  
(SUPP) 

3.11 0.50 16.13 3.02 0.44 14.59 

 
ตัวแปรทั้ง 4 (ในตารางที่  2) เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลในการ
จ าแนกกลุ่มกลุ่มนักเรียนท่ีมผีลการทดสอบระดับชาติ   
(O-NET)วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่ าได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 

;                                                                         
    

 
 

7 

 
ตารางที ่ 2  ค่าสถิติที่ใช้ในการประเมินสมการจ าแนก
กลุ่มกลุ่มนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่ า (Canonical discriminant  
function)   
 
Function   cR    X2 df 

1 0.60 0.238 0.943 31.279** 4 
**  มีระดับนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ  .01 
 
 จากตัวแปรที่ร่วมกันจ าแนกกลุ่มกลุ่มนักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษา อังกฤษ
ทั้งหมด  4 ตัวแปร เมื่อน าไปร่วมกันคาด คะเนการเป็น
สมาชิกของกลุ่มว่าสามารถจ าแนกกลุ่มได้ถูกต้องมากน้อย
เพียงใด  พบว่าตัวแปรจ าแนกที่ได้เหล่านี้มีความ สามารถ
ในการจ าแนกกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 60 
 จะเห็นว่าสมการจ าแนกกลุ่มสามารถน ามา
คาดคะเนการเป็นสมาชิกของกลุ่มนักเรียนที่มีผลการทด 
สอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่ า 
พบว่าสามารถจ าแนกได้ถูกต้องร้อยละ 60 และเมื่อ
พิจารณา ในแต่ละกลุ่มพบว่ากลุ่มนักเรียนที่มีผลการทด 
สอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสูง สามารถ
จ าแนกได้ถูกต้องร้อยละ 60.4 ส่วนกลุ่มที่มีผลการทดสอบ 
ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษต่ า สามารถจ าแนก
ได้ถูกต้องร้อยละ 59.6  ซึ่งสามารถจ าแนกได้ใกล้เคียงกัน  
โดยจ าแนกกลุ่มที่มีผลทดสอบระดับชาติ (O-NET)วิชา
ภาษาอังกฤษสูง ได้ถูกต้องมากกว่ากลุ่มต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่  3  จ านวนและร้อยละที่จ าแนกได้ถูกต้องของ
กลุ่มที่เป็นจริงและกลุ่มที่คาดคะเน 
 

กลุ่มจริง จ านวน 

กลุ่มที่คาดคะเน 
กลุ่มนักเรียน
ที่มีผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ  
(O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษ
สูง 

กลุ่มนักเรียน
ที่มีผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 
(O-NET) 
วิชา
ภาษาอังกฤษ
ต่ า 

กลุ่มนักเรียน
ที่มีผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 
(O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษ
สูง 

 
270 

 
163 (60.4%) 
 

 
107 
( 39.6%) 
 

กลุ่มนักเรียน
ที่มีผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 
(O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษ
ต่ า 

 
270 

 
109(40.4%) 
 

 
161(59.6%) 

ร้อยละของการคาดคะเนได้ถูกต้องจากสมการเท่ากับ   
60%       
 
 

 จากการวิ เ คราะห์ตั วแปรจ าแนกกลุ่ ม
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET)วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่ า ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
พบว่า  ตั วแปรที่ สามารถจ าแนกกลุ่ มนัก เรี ยน ช้ัน
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ตารางที	่	3		จ�านวนและร้อยละทีจ่�าแนกได้ถูกต้องของกลุ่ม

ที่เป็นจริงและกลุ่มที่คาดคะเน

	 จากการวิเคราะห์ตัวแปรจ�าแนกกลุ่มนักเรียน	 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ	

(O-NET)วิชาภาษาอังกฤษสูงและต�่า	 ในโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเลยเขต	1	พบว่า	

;                                                                         
    

 
 

7 

 
ตารางที ่ 2  ค่าสถิติที่ใช้ในการประเมินสมการจ าแนก
กลุ่มกลุ่มนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่ า (Canonical discriminant  
function)   
 
Function   cR    

2  df 
1 0.60 0.238 0.943 31.279** 4 
**  มีระดับนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ  .01 
 
 จากตัวแปรที่ร่วมกันจ าแนกกลุ่มกลุ่มนักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษา อังกฤษ
ทั้งหมด  4 ตัวแปร เมื่อน าไปร่วมกันคาด คะเนการเป็น
สมาชิกของกลุ่มว่าสามารถจ าแนกกลุ่มได้ถูกต้องมากน้อย
เพียงใด  พบว่าตัวแปรจ าแนกที่ได้เหล่านี้มีความ สามารถ
ในการจ าแนกกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 60 
 จะเห็นว่าสมการจ าแนกกลุ่มสามารถน ามา
คาดคะเนการเป็นสมาชิกของกลุ่มนักเรียนที่มีผลการทด 
สอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่ า 
พบว่าสามารถจ าแนกได้ถูกต้องร้อยละ 60 และเมื่อ
พิจารณา ในแต่ละกลุ่มพบว่ากลุ่มนักเรียนที่มีผลการทด 
สอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสูง สามารถ
จ าแนกได้ถูกต้องร้อยละ 60.4 ส่วนกลุ่มที่มีผลการทดสอบ 
ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษต่ า สามารถจ าแนก
ได้ถูกต้องร้อยละ 59.6  ซึ่งสามารถจ าแนกได้ใกล้เคียงกัน  
โดยจ าแนกกลุ่มที่มีผลทดสอบระดับชาติ (O-NET)วิชา
ภาษาอังกฤษสูง ได้ถูกต้องมากกว่ากลุ่มต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่  3  จ านวนและร้อยละที่จ าแนกได้ถูกต้องของ
กลุ่มที่เป็นจริงและกลุ่มที่คาดคะเน 
 

กลุ่มจริง จ านวน 

กลุ่มที่คาดคะเน 
กลุ่มนักเรียน
ที่มีผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ  
(O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษ
สูง 

กลุ่มนักเรียน
ที่มีผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 
(O-NET) 
วิชา
ภาษาอังกฤษ
ต่ า 

กลุ่มนักเรียน
ที่มีผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 
(O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษ
สูง 

 
270 

 
163( 60.4%) 
 

 
107 
( 39.6%) 
 

กลุ่มนักเรียน
ที่มีผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 
(O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษ
ต่ า 

 
270 

 
109(40.4%) 
 

 
161(59.6%) 

ร้อยละของการคาดคะเนได้ถูกต้องจากสมการเท่ากับ   
60%       
 
 

 จากการ วิ เคราะห์ตั วแปรจ าแนกกลุ่ ม
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET)วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่ า ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
พบว่า  ตั วแปรที่ สามารถจ าแนกกลุ่ มนัก เรี ยน ช้ัน

ตวัแปรทีส่ามารถจ�าแนกกลุม่นกัเรยีน	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่

6	ทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET)	วชิาภาษาองักฤษ

สูงและต�่า	 จากน้อยไปหามาก	 คือ	 คุณภาพของครูผู้สอน	

(QUA)	 การเป็น	 ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร	 (ACAD)	 

การส่งเสรมิของผูป้กครอง	(SUPP)	และเจตคตต่ิอการเรยีน

วิชาภาษาอังกฤษ	(ATT)	ดังแสดงในภาพประกอบที่	1

ภาพประกอบที่	 1	 แสดงการสรุปตัวแปรจ�าแนกกลุ ่ม

นักเรียน	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ที่มีผลการทดสอบระดับ

ชาต	ิ(O-NET)	วชิาภาษาองักฤษสูงและต�า่	ในโรงเรยีนสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต	1

สรุปผล

	 การวเิคราะห์ตวัแปรจ�าแนกกลุ่มนักเรยีนช้ันประถม

ศึกษาปีที่	 6	 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชา

ภาษา	 อังกฤษสูงและต�่า	 ปีการศึกษา	 2557	 	 ในโรงเรียน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต	1			

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 	 1)	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ตัวแปรในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ที่มีผลการ

ทดสอบระดับชาติ	 	 (O-NET)	 วิชาภาษาอังกฤษสูงและต�่า	

ปรากฏว่ากลุ่มนักเรียนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ		(O-NET)	วิชาภาษาอังกฤษ

สูงและต�่า	ได้แก่	คุณภาพในการสอนของครู	(QUA)	ความ

เป็นผู้น�าด้านวชิาการของผู้บรหิาร	(ACAD)	การส่งเสรมิของ

;                                                                         
    

 
 

8 

ประถมศึกษาปีที่  6 ที่ มี ผลการทดสอบระดับชาติ         
(O-NET)วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่่า จากน้อยไปหามาก 
คือ คุณภาพของครูผู้สอน (QUA) การเป็น ผู้น่าทาง
วิชาการของผู้บริหาร(ACAD) การส่งเสริมของผู้ปกครอง
(SUPP) และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ(ATT) 
ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผล 
การวิเคราะห์ตัวแปรจ่าแนกกลุ่มนกัเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษา 
อังกฤษสูงและต่่า ปีการศึกษา 2557  ในโรงเรียน สังกัด
ส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1   
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
1) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรในกลุ่ม
นักเรี ยนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ  (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่่า ปรากฏ
ว่ากลุ่มนักเรียนที่มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผล
การทดสอบระดับชาติ  (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสูงและ

ต่่า ได้แก่ คุณภาพในการสอนของครู(QUA) ความเป็นผู้น่า
ด้านวิชาการของผู้บริหาร(ACAD)การส่งเสริมของผู้ปกครอง 
(SUPP) เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ(ATT)ซึ่งแตก 
ต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
2) จากการศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรจ่าแนกกลุ่มนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ     
(O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่่า โดยตัวแปรที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้ามาในสมการจ่าแนกกลุ่มได้ 4 ตัวแปร 
เรียงล่าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ คุณภาพในการสอนของ
ครู (QUA)  ความเป็นผู้น่าด้านวิชาการของผู้บริหาร
(ACAD) การส่งเสริมของผู้ปกครอง(SUPP)  เจตคติต่อการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ(ATT) ตัวแปรดังกล่าวนี้มีส่วนใน
การจ่าแนกกลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่่า 
ได้อย่างมีนัยส่าคัญที่ระดับ .01 ตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้สามารถ
จ่าแนกกลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสูง ถูกต้อง
ร้อยละ 60.4 กลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผล
การทดสอบระดับชาติ  (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษต่่า 
ถูกต้องร้อยละ 59.6 และสามารถจ่าแนกทั้ง 2 กลุ่มได้
ถูกต้องร้อยละ 60 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ให้ค่าน้่าหนัก
ในการจ่าแนก พบว่า คุณภาพในการสอนของครู (QUA) 
ความเป็นผู้น่าด้านวิชาการของผู้บริหาร (ACAD) การ
ส่งเสริมของผู้ปกครอง(SUPP)  เจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ(ATT) เป็นตัวแปรที่มีแนวโน้มเป็นลักษณะ
ของกลุ่ มนัก เรี ยนที่มี ผลผลการทดสอบระดับชาติ        
(O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสูง ซึ่งสามารถน่ามาเขียน
สมการจ่าแนกกลุ่ม (Discriminant Function) ในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามล่าดับ ดังน้ี 
 
สมการจ่าแนกกลุม่ในรูปคะแนนดบิ 
 Y  = 
19.588+2.594QUA+1.1186ATT+1.103ACAD+0.914S
UPP 
 สมการจ่าแนกกลุม่ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

3. ส่งเสรมิของผู้ปกครอง (SUPP)  
 

กลุ่มนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6    
 ที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 
วิชาภาษาอังกฤษสูง
และต่่า ในโรงเรียน
สังกัดส่านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงการสรุปตัวแปรจ่าแนกกลุ่มนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาต(ิO-NET) 
วิชาภาษาอังกฤษสูงและต่่า ในโรงเรียนสังกัดส่านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 

0.70
9 

0.48

1.คุณภาพของครผูู้สอน (QUA) 

2.การเป็นผู้น่าทางวิชาการของ
ผู้บริหาร(ACAD) 

การ

4. เจตคตติ่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ (ATT) 
 

0.43
1 

0.39
2 
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ผู้ปกครอง	 (SUPP)	 เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

(ATT)	ซึง่แตก	ต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01

	 	 2)	 จากการศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรจ�าแนก

กลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่มีผลการทดสอบ

ระดบัชาต	ิ(O-NET)	วชิาภาษาองักฤษสงูและต�า่	โดยตวัแปร

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาในสมการจ�าแนกกลุ ่มได้	 4	

ตัวแปร	 เรียงล�าดับจากมากไปน้อย	 ได้แก่	คุณภาพในการ

สอนของครู	 (QUA)	 	 ความเป็นผู้น�าด้านวิชาการของผู้

บรหิาร(ACAD)	การส่งเสริมของผูป้กครอง	(SUPP)		เจตคติ

ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 (ATT)	 ตัวแปรดังกล่าวน้ีมี

ส่วนในการจ�าแนกกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มี

ผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชาภาษาอังกฤษสูง

และต�่า	ได้อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.01	ตัวแปรทั้ง	4	ตัวนี้

สามารถจ�าแนกกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีผล

การทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชาภาษาอังกฤษสูง	 ถูก

ต้องร้อยละ	60.4	กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มี

ผลการทดสอบระดบัชาติ	(O-NET)	วชิาภาษาองักฤษต�า่	ถกู

ต้องร้อยละ	59.6	และสามารถจ�าแนกทั้ง	2	กลุ่มได้ถูกต้อง

ร้อยละ	 60	 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรท่ีให้ค่าน�้าหนักในการ

จ�าแนก	พบว่า	 คุณภาพในการสอนของครู	 (QUA)	 ความ

เป็นผูน้�าด้านวชิาการของผูบ้รหิาร	(ACAD)	การส่งเสรมิของ

ผู้ปกครอง	 (SUPP)	 เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

(ATT)	เป็นตัวแปรทีม่แีนวโน้มเป็นลกัษณะของกลุม่นกัเรยีน

ทีม่ผีลผลการทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET)	วชิาภาษาองักฤษ

สงู	ซึง่สามารถน�ามาเขยีนสมการจ�าแนกกลุม่	(Discriminant	

Function)	 ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตาม

ล�าดับ	ดังนี้

สมการจ�าแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบ

										Y'	=	19.588+2.594QUA+1.1186AT+1.103AC

AD+ 0.914SUPP

	 Z'	 =	 0.709Z
QUA

+	 0.489Z
ACAD

	 +	 0.431Z
SUPP

+	

0.392Z
ATT		

อภิปรายผลการวิจัย

	 1)	 ตัวแปรที่สามารถจ�าแนกนักเรียนที่มีผลการ

ทดสอบระดับชาติ(O-NET)วิชาภาษาอังกฤษปีการ	ศึกษา	

2557	สูงและต�่าได้		มี4	ตัวแปรซึ่งประกอบด้วย

	 2)	ตัวแปรคุณภาพในการสอนของครู	 เป็นตัวแปร

ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการจ�าแนกสูงสุดและมีแนวโน้มเป็น

ลักษณะของกลุ่มนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ

(O-NET)	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ปีการ

ศึกษา	2557สูง	ทั้งนี้เป็นเพราะว่า		การเรียนการสอนตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	

ครผูู้สอนได้สอนให้ตรงตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตัวช้ีวดั	

มีจุดมุ ่งหมายในการสอน	 สอนครอบคลุมทุกเนื้อหา	 

จะท�าให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าตรงตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 และ	

เพื่อส่งผลไปยังการทดสอบระดับชาติ	(O-NET)	วิชาภาษา

องักฤษปีการศกึษา	2557	สงูขึน้	ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูเชงิ

คุณภาพที่กล่าวว่า	 “......ครูเตรียมการสอนดี	 เอาปัญหา 

ต่าง	 ๆ	 ของเด็กมาช่วยกันแก้ไข	 ไม่ใช่ปล่อยให้ผ่านเลยไป	 

ครูเป็นทุกอย่างของนักเรียน”	 จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าว	

จะเหน็ว่า	ครมูคีวามส�าคญัในการจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอนอย่างมาก	ครเูปรยีบเสมอืนผูก้�ากับภาพยนตร์	ต้องการ

ให้การแสดงออกมายังไง	สามารถควบคุมได้อย่างนัน้	ดงันัน้

ครคูวรท�าให้ตนเป็นครทูีม่คีณุภาพ	และยงัสอดคล้องกับงาน

วิจัยของทัศนีย์		ประสงค์สุข	(2546	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษา

อังกฤษและเพื่อพัฒนารูปแบบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	กลุ่ม

ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี	3	ใน

โรงเรยีนสงักัดกรมสามญัศกึษา	จงัหวดัมหาสารคาม	จ�านวน	

610	 คน	 พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3เป็น

สาเหตุทางตรง	ได้แก่	คุณภาพการสอน

	 3)	 ตัวแปรการเป็นผู้น�าด้านวิชาการของผู้บริหาร	

เป็นตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การจ�าแนกสูงสุดและมีแนว
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โน้มเป็นลักษณะของกลุ่มนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับ

ชาติ	(O-NET)	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ปี

การศึกษา	 2557สูง	 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า	 ผู้บริหารเป็น

บคุคลทีม่บีทบาทส�าคญัโรงเรยีน	เป็นผูอ้�านวยความสะดวก

ให้กับครแูละนักเรยีน	ให้การส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการ

สอน	 สามารถให้ค�าแนะน�ากับครูผู้สอนได้	 แต่ถ้าผู้บริหาร

ไม่เห็นความส�าคัญของงานวิชาการ	 อาจมีผลส่งถึงครูและ

นักเรียนได ้	 จนท�าให ้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่าได ้	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ	ที่กล่าวไว้ว่า	“...เป็น

บุคคลหมายเลข1	เลยนะ	เพราะผู้บริหารจะต้องรู้เรื่องงาน

วชิาการทีด่กีว่าทกุคน	ควรให้การสนบัสนนุการจดักจิกรรม

ที่ส่งผลดีต่อการเรียนของนักเรียน	 	 สามารถให้ค�าแนะน�า

ด้านวชิาการส�าหรับคร	ูและควรจะเป็นแบบอย่างในการใช้

ภาษาองักฤษในโรงเรยีน”	และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ

ส�าเนียง	 ประนัดศรี(2549:บทคัดย่อ)ได้ศึกษาปัจจัยเชิง

สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอน

วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาบรุรีมัย์	กลุม่ตวัอย่างเป็นครผูู้

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 4	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์	 จ�านวน	 264	 คน	 

พบว่า	ความเป็นผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน	เป็น

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงอย่างเดียวต่อประสิทธิภาพการ

สอน	และรชันก		บญุปู	่(2547:7)	กล่าวไว้ว่า	ความเป็นผูน้�า

ด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน	 หมายถึง	 การกระท�า	

ท่าทีของผู้บริหารโรงเรียนท่ีแสดงออกถึงความสามารถใน

การบริหารกิจกรรมของโรงเรียนท่ีเก่ียวกับการก�าหนดเป้า

หมายและวตัถุประสงค์ของโรงเรยีน	การวางแผนและน�าไป

ปฏิบัติ	 การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและการส่งเสริม

พัฒนาครู

	 4)	 ตัวแปรการส่งเสริมของผู้ปกครอง	 เป็นตัวแปร

หนึ่งที่มีแนวโน้มเป็นลักษณะของกลุ่มนักเรียนท่ีมีผลการ

ทดสอบระดับชาติ(O-NET)วิชาภาษา	 อังกฤษ	 ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 6	 ปีการศึกษา	 2557	 สูง	 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ

ว่าการทีผู่ป้กครองมกีารดแูลเอาใจใส่กบันักเรยีนให้การช่วย

เหลือสนับสนุน	 ส่งเสริมไม่ให้ขาดเหลือ	 ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ความรกัความเอาใจใส่	ด้านอปุกรณ์การเรยีนต่าง	ๆ 	ส่งเสรมิ

การเรียนนอกเหนือจากทางโรงเรียนสอนผู้ปกครองควร

ให้การสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท�าไม่มากเกิน

ไปหรือน้อยเกินไปซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพ	 

ที่กล่าวไว้ว่า	“ผู้ปกครองมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	ผู้ปกครอง

ต้องเป็นฝ่ายให้การสนับสนุนการเรียนของลูก”	 จะเห็นว่า

ผู้ปกครองก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีผลกับการเรียนของลูก	

ถึงแม้ว่าผู้ปกครองบางท่านอาจจะไม่มีความรู้	 แต่สามารถ

ที่จะสนับสนุนด้านการเรียนให้กับลูกได้เช่นกัน	นอกจากนี้

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ปิยนุช	สิงห์สถิต	(2553:190)

ได้ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษา

องักฤษ	นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่6	โรงเรยีนเลยพทิยาคม	

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี	

6	 โรงเรียนเลยพิทยาคม	ปีการศึกษา	2553	จ�านวน	200	

คนการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทาง

บวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ	ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะผู้ปกครองที่มีการส่งเสริม	 สนับสนุนหรือเอาใจ

ใส่ติดตามนักเรียนในปกครองของตนเองให้ได้เรียนรู้เพิ่ม

เตมิเกีย่วกบัภาษาองักฤษด้วยวธิกีารอย่างหลากหลาย	เช่น	

ให้เรียนพิเศษ	 ซื้อหนังสือแบบเรียนเสริมให้	 ให้ดูรายการ

โทรทศัน์ทีเ่กีย่วกบัความรูท้างภาษาองักฤษ	ตดิตามผลการ

เรยีนและสนบัสนนุให้เข้าร่วมกจิกรรมทางภาษาด้วยความ

เต็มใจและพอใจของนักเรียนเอง	 จะท�าให้นักเรียนมี

พัฒนาการทางภาษาเพิ่มขึ้น	 ซ่ึงท�าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรยีนวิชาภาษาอังกฤษสงูขึน้ไปด้วย	และ	รตัน์ดาพร	ปัจฉิมมา

(2548	 :	 66)	 ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผล

สัมฤทธิ์ ท า งกา ร เรี ยนวิ ช าภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐ าน	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

จังหวัดมหาสารคาม	 พบว่า	 ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง	

เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยทางอ้อมต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

	 5)	ตัวแปรเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีแนวโน้มเป็นลักษณะของกลุ่มนักเรียน
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ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 วิชาภาษาอังกฤษ	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ปีการศึกษา	 2557	 สูง	 ทั้งนี้เป็น

เพราะว่าการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจะ

เป็นการแสดงออกในทางทีด่ต่ีอการเรียน	และจะช่วยส่งผล

ไปยังผลทางการทดสอบระดับชาติ					(O-NET)	วิชาภาษา

อังกฤษสูง	ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพ	ที่กล่าวไว้ว่า	

“ถ้าเราชอบก็ท�าให้เราอยากเข้าเรียน	 รอเม่ือไรจะได้เรียน

วิชาวิชาภาษาอังกฤษ	 ยิ่งการติว	 O-NET	 ท�าให้อยากเข้า

เรียน”	จะเห็นว่า	เจตคติต่อการเรียน	เป็นเรื่องของจิตใจ	มี

ทัง้ทางบวกและทางลบ	นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวจิยั	

ได้ศึกษาของ	นางจิตติพร	เชื้อบัณฑิต	(2553	:	73)	ปัจจัย

เชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษา

อังกฤษ	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาหนองบัวล�าภู	เขต	1	พบว่า	เจตคติต่อวิชาภาษา

องักฤษ	เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุทัง้โดยตรง

และโดยอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	

นกัเรยีนทีม่เีจตคตต่ิอวชิาภาษาองักฤษสงูจะรกัการเรยีน	มี

ความสนใจ	เอาใจใส่ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ	ซึ่งส่งผลให้

มีความถนัดทางภาษาความตั้งใจเรียน	 และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น	 และงานวิจัยจิรากุล	

พิพัฒน์ตันติศักดิ์	 (2548:บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษา	 การศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	จังหวัดบุรีรัมย์	พบว่า	ปัจจัย

ที่ส ่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียน	คือ	เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	ส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีปรับแล้ว	

(log	Y)อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05	และ	นัฐพร		

แสนประสิทธ์ิ	 (2555:บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาการวิเคราะห์

ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการจ�าแนกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที	่3	ต่อผลการทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET)	วชิาวทิยาศาสตร์	

กลุ่มสูงและกลุ่มต�่า	 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	19	พบ

ว่า	เจตคติต่อการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์	เป็นตวัแปรตวัหนึง่

ทีส่ามารถจ�าแนกกลุม่นกัเรยีนทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาต	ิ

(O-NET)	วชิาวทิยาศาสตร์	กลุม่สงูและกลุม่ต�า่	ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 จากผลการวิเคราะห์ทีก่ล่าวมาข้างต้นแสดงให้เหน็

ว่า	มีตัวแปร	4	ตัว	คือ	คุณภาพในการสอนของครู	ความ

เป็นผู้น�าด้านวิชาการของผู้บริหาร	 การส่งเสริมของผู้

ปกครอง	 และเจตคติต ่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 

ที่สามารถจ�าแนกนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	

(O-NET)	วิชาภาษา	อังกฤษ	ปีการศึกษา	2557สูงและต�่า	

ดังน้ันผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสามารถใช้เป็น

แนวทางในการจดักิจกรรมการจดัการเรยีนการสอนเพ่ือยก

ระดบัผลการทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET)		วชิาภาษาองักฤษ	

ให้สูงขึ้น	ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

	 	 1.	ตวัแปรคณุภาพการสอนของคร	ูเป็นตวัแปร

มคีวามส�าคัญเป็นอย่างมากทีจ่ะท�าให้นกัเรยีนมผีลทดสอบ

ระดับชาติ	 (O-NET)	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 วิชาภาษา

อังกฤษสูง	 ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรให้การส่งเสริมและ

สนบัสนนุให้ครไูด้เข้าร่วมประชมุ	อบรม	สมัมนา	เพือ่พฒันา

ตนเองอยูเ่สมอ	เพือ่ให้ครมูศัีกยภาพในการจดักจิกรรมการ

เรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น

	 	 2.	 ตัวแปรความเป็นผู้น�าด้านวิชา	 การของผู้

บริหาร	 ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ

เรยีนการสอนของครผููส้อน	มกีารก�ากับติดตามและประเมนิ

ผลการจัดการเรียนการสอนวิชา	 ภาษาอังกฤษ	 และให้ค�า

ปรึกษา	แนะน�า	ในการจัดการเรียนการสอน

	 	 3 . 	 ตั วแปรการส ่ ง เสริมของผู ้ ปกครอง	 

ผูป้กครองควรส่งเสรมิสนบัสนนุ	ดแูลเอาใจใส่การเรยีนของ

บุตรหลาน	

	 	 4.	ตวัแปรเจตคตต่ิอการเรยีนวิชาภาษาองักฤษ	

ควรมีการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมกับการ

ทดสอบระดับชาติ	(O-NET)	จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ	

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน	กิจกรรมพี่สอนน้อง	เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและสนับสนุน	 มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้มีเจตคติที่ด ี

ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1)	 ควรศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรจ�าแนกกลุ่ม

นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	วิชาภาษา

อังกฤษ	 สูงและต�่า	 ในตัวแปรด้านการส่งเสริมการเรียน

พิเศษเพิ่มเติม	จากสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ

	 2)	 ควรศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรจ�าแนกกลุ่ม

นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	สูงและต�่า

ในรายวิชาอื่น	 ๆ	 หรือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6
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การปฏิบัติและแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 22

เฉลิมพันธุ์	ศรีพรหม1

Chalearmpan	Sriprom	2

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 2)	 เปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	และ	4)	ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	22การวจัิยแบ่งออกเป็น	2	ระยะ	

คอื	ระยะที	่1ศกึษาระดบัและเปรยีบเทยีบการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	81	คน	และครู	จ�านวน	

95	คน	ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	เครื่องมือที่ใช้	คือ	แบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า	5	ระดับ	มีค่าดัชนี

ความสอดคล้อง	(IOC)	ของข้อค�าถามระหว่าง	0.60-1.00	มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั	.893	สถติทิีใ่ช้	คอื	t-test	Independent	

และ	 ระยะที่	 2	 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 9	 คน	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปและการพรรณาวิเคราะห์

	 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 	 1.	ระดบัการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	22โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ส่วนการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของกลุม่เป้าหมาย	พบ

ว่า	ในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

													2.	ผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับแนวทางทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้ข้อสรุป	3	แนวทาง	คือ	1)	ควรมีการพัฒนาจรรยาบรรณวิชีพ

อย่างต่อเนือ่ง	โดยก�าหนดเป็นโครงการพฒันา	หรอืการจดัท�าหลกัสตูรการส่งเสรมิการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพี	

2)	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ควรมีการก�าหนดนโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพที่ชัดเจน	 เหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาพปัจจบุนั	สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้จริง	ตรงกบัปัญหาและความต้องการอย่างแท้จรงิ	3)	ควรมกีารประเมนิและตดิตาม

การปฏบิตังิานเน้นสภาพจรงิแบบเชงิประจกัษ์	และการประเมนิดังกล่าวให้มผีลต่อการขอต่อใบประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารด้วย

 ค�าส�าคัญ : การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	;	ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	1)	Examination	of	the	levels	of	the	professional	ethics	practice	

for	 the	 academic	 administrators	 of	 basic	 educational	 institutes.	 2)	 Comparison	 of	 opinions	 between	

academic	administrators’	and	teachers’	on	the	professional	ethics	practice	for	the	academic	administrators	

of	basic	educational	institutes.	3)	Investigation	of	guidelines	to	promote	the	professional	ethics	practice	

for	the	academic	administrators	of	basic	educational	institutes	under	the	office	of	secondary	education	

service	area	22.

	 The	research	consisted	of	2	phases;	 	phase	1:	To	find	out	the	levels	and	compare		academic	

administrators	and	teachers’	opinions	on	the	professional	ethics	for	academic	administrators.	By	using	

multi-stage	random	sampling	technique,	the	sample	group	comprised	of	81	academic	administrators	and	

95	teachers.	The	tool	was	5	point	rating	scale	questionnaire	with	IOC	:	Index	of	Item	–	Objective	Congruence	

was	between	0.60-1.00,	Alpha	Coefficient	Reliability	was	.893.	Statistic	used	was	t-test	Independent.		And	

phase	2:	To	find	out	means	 to	promote	the	professional	ethics	 for	academic	administrators	of	basic	

educational	 institutes	under	the	office	of	secondary	education	service	area	22	by	interviewing	with	9	

experts.

	 With	use	of	 computer	programs	and	descriptive	 analysis,	 it	was	 found	 that	 1)	 In	 general,	 the	

professional	ethics	performance	of	the	academic	administrators	of	basic	educational	institutes	under	the	

office	of	secondary	education	service	area	22	were	at	the	highest	 level.	The	difference	of	the	target	

group’s	opinion	was	statistically	significant	at	.05	level	2)		The	experts	suggested		three	conclusions	which	

were	3)	 	 the	professional	ethics	should	be	promoted	continuously		by	setting	up	as	a	development	

project	or	in-house	training		ii)		Any	related	departments	should	assign	precise	professional	ethics	policies	

which	are	suitable	and	compatible	with	the	presence	and	also	practical			iii)		the	academic	administrators	

should	pass	the	appraisal	and	evidence	base	practice	in	order	to	be	able	to	renew	their	license.

 Keywords:	Professional	Ethics	Practice;	Administrators	of	Basic	Educational
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บทน�า 

	 การจัดการศึกษาเพื่อให้ประสบความส�าเร็จนั้น	

จ�าเป็นต้องอาศัยองค์กรปฏิบัติ	คือ	สถานศึกษา	ซึ่งหมายถึง

การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิาร	คร	ูและบคุลากรทางการศกึษา	

ท่ีมีความรู้ความสามารถด�าเนินการตามแนวทางการจัดการ

ศึกษาได้เป็นอย่างด	ีและผูบ้รหิารสถานศึกษาจะต้องเป็นผูน้�า

การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ	 นั่นก็เพราะว่าผู้บริหารสถาน

ศกึษาเป็นบคุลากรหลกัท่ีส�าคญัของสถานศกึษา	และเป็นผูน้�า

วิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะด้านความรู้ความ	 สามารถและ

คุณธรรมจริยธรรม	 ตลอดท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี	 จึงจะ

น�าไปสู่การจัดและการบริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ	(ธีระ		รุญเจริญ.	2553	:	7)	ผู้บริหารสถาน

ศึกษาจงึต้องมศีกัยภาพและสมรรถภาพของการเป็นผูบ้รหิาร

มืออาชีพโดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งมั่น

พฒันาคนไทยให้เป็นคนดีคนเก่ง	มจีติส�านกึในความเป็นไทย

มส่ีวนร่วมในการเสรมิสร้างสงัคม	สร้างความรูส้ร้างคณุธรรม

สร้างความสมานฉนัท์และเอือ้อาทรบนพืน้ฐานภูมปัิญญาไทย

สูส่ากล	การบรหิารการ	ศกึษาจงึนบัได้ว่าผูบ้รหิารสถานศกึษา

เป็นปัจจยัทีส่�าคญัอย่างแท้จริงแม้จะมีเทคโนโลยใีหม่ๆในการ

บริหารแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนผู้บริหารที่มีคุณภาพได้ผู้

บริหารสถานศึกษาไม่เพียงแต่บริหารสถานศึกษาเท่านั้น	แต่

จ�าเป็นจะต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้บริหารอย่าง

เคร่งครดัในการประกอบวชิาชพีทางการศกึษา	(สุวมิล	บญุล.ี	

2557	;	อ้างถงึใน	วารสารบณัฑติวทิยาลยัพชิญทรรศน์.	2557	

:	97)	ดังนั้นการก�าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพ

ควบคุมนับเป็นความก้าวหน้าของวิชาชีพทางการศึกษาและ

การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สูงข้ึนอันจะ

เป็นผลต่อผูร้บับรกิารทางการศกึษาทีจ่ะรับการศกึษาอย่างมี

คณุภาพและมมีาตรฐานทีส่งูขึน้ด้วยซึง่จะท�าให้วชิาชพีและผู้

ประกอบ	 วิชาชีพทางการศึกษาได้รับความเชื่อถือศรัทธามี

เกียรติและศักด์ิศรีในสังคม	 (ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา.	

2549	:	19)	มาตรฐานวชิาชพีทางการ	ศกึษาจงึเป็นเครือ่งมอื

ส�าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้

เกิดผลดีต่อผู้รับบริการอันถือเป็นเป้าหมายหลักของการ

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้อง

ศกึษาเพ่ือให้เกดิความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องให้สามารถน�าไป

ใช้ในการประกอบวชิาชพีให้สมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สงูและ

ได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม	 (ส�านักงานเลขาธิการคุรุ

สภา.	2549	:	20)

	 ในส่วนของพระราชบัญญตัสิภาครแูละบคุลากรทาง

การศึกษาพ.ศ.	 2546	 ยังได้ก�าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษา

ต้องรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ	 เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้

บงัคบั	บญัชา	ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกนัการหลงใหลในอ�านาจ	

การใช้อ�านาจไปในทางที่ผิดขาดคุณธรรม	 จริยธรรมและ

จรรยา	 บรรณในวิชาชีพของผู้บริหาร	 เน่ืองจากพระราช

บัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2546	ได้

แบ่งการบริหารเป็นเขตพื้นที่การศึกษา	 พร้อมทั้งกระจาย

อ�านาจการบริหารไปยังส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศกึษาในสงักดั	โดยให้สถานศกึษามฐีานะเป็นนิตบุิคคล	

ตามมาตรา	35	เพื่อให้การบริหารการศึกษานั้นมีความคล่อง

ตัวมากยิ่งขึ้นจึงท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอ�านาจในการ

บริหารมากขึ้นนอกจากน้ีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ได้ก�าหนดตัวชี้วัดในมาตรฐานด้านปัจจัยหน่ึงว่า	 ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรมีคุณธรรม	 จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็น

แบบอย่างที่ดี	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2546	;	อ้างถึงในดวง

จันทร์	ประเคนคะชา.	2557	:	3)	ในการบริหารสถานศึกษา

ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลน้ัน	 ผู้บริหารสถานศึกษา

ต้องมีความมุ่งมั่น	 อุทิศตนในการท�างาน	 รวมทั้งเป็นแบบ

อย่างที่ดี	 มีมาตรฐานในการปฏิบัติตนและมีจรรยาบรรณใน

วชิาชพี	ดงัทีส่�านกังานเลขาธกิารครุสุภา	(2548	:	37)	ได้กล่าว

ถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก�าหนดเป็นแบบแผนในการ

ประพฤติตน	 ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัต	ิ

โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติ	 เพื่อด�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียง	 ฐานะเกียรติและศักดิ์ศรีแห่ง

วชิาชีพตามแบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชพี	

โดยคุรุสภาก�าหนดเป็นข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชา	ชีพตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548	ว่า

หากผู ้ประกอบวิชาชีพใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

324

วิชาชีพจนเกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนจนได้รับการร้อง

เรียนถึงคุรุสภาแล้วผู้นั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพวินิจฉัยช้ีขาดลงโทษได้	 ฉะนั้นมาตรฐานวิชาชีพทาง	

การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ	 

ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ	 อัน

ถอืเป็นเป้าหมายหลกัของการประกอบวชิาชพีทางการศกึษา	

ให้สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและได้รับการยอมรับยกย่อง

จากสังคม

	 	 	 	 	 	 	 ดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าจรรยาบรรณวิชาชีพมี

ความส�าคญัต่อวชิาชพีต่าง	ๆ 	ซึง่ทกุอาชพีต้องประพฤตปิฏบิตัิ

ได้อย่างเหมาะสมเพือ่น�าความเจรญิก้าวหน้ามาสูต่นเอง	แล้ว

ยงัช่วยส่งเสรมิเกยีรต	ิศกัดิศ์รขีองสถาบนัวิชาชพี	สร้างความ

ศรทัธาให้เกดิกบับคุคลในองค์กร	และสงัคมทัว่ไป	โดยมคีวาม

ประพฤติที่ดีงามมีระเบียบวินัย	 มีน�้าใจเอื้ออาทรซึ่งกันและ

กัน	มีจุดประสงค์ส�าคัญอยู่	3	ประการ	คือ	1)	เป็นแนวทาง

ให้	ผู้ประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง	2)	 เพื่อให้ผู้

ประกอบวิชาชีพคงฐานะได้รับการยอมรับและยกย่องจาก

สังคม	 3)	 เพื่อผดุงเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห ่งวิชาชีพ	 

(ดวงจันทร์	ประเคนคะชา.	2557	:	4)	จากที่กล่าวมาข้างต้น

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชพี

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพจึงได้ก�าหนดการศึกษาวิจัยเรื่อง	 การปฏิบัติและ

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้	ฐาน	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	22	 โดยน�าข้อบังคับของคุรุสภา

ว่าด้วยแบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชพี	พ.ศ.	

2550	หมวด	2	แบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณวชิาชพี

ของผูบ้รหิารสถานศกึษมาเป็นองค์ประกอบในการศกึษาวจิยั	

ซึ่งประกอบ	ด้วย	5	ด้าน	คือ	1)	ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง	

2)	ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	3)	ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับ	

บริการ	4)	ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	และ	

5)	 ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม	 เนื่องจากเห็นว่าถ้าผู้บริหาร

สถานศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพย่อมจะส่งผลให้เกิด 

ความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders)	 จาก

การบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	ซึ่งจะ

เป็นการน�าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาส่งผล

ต่อผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของผูเ้รยีนและคณุภาพการศกึษา

โดยรวมของประเทศที่สูงขึ้นต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย

							ผู้วิจัยก�าหนดกรอบแนวคิดโดยน�าข้อบังคับของคุรุสภา

ว่าด้วยแบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชพี	พ.ศ.	

2550	หมวด	2	แบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณวชิาชพี

ของผูบ้รหิารสถานศกึษมาเป็นองค์ประกอบในการศกึษาวจิยั	

ซึ่งประกอบ	ด้วย	5	ด้าน	คือ	1)	ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง	

2)	ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	3)	ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับ	

บริการ	4)	ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	และ	

5)	ด้านจรรยาบรรณต่อสงัคมถานศกึษา	สงักดัส�านกังานคณะ

กรรมการการ	ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ดงัแสดงในแผนภาพที	่1	ดงันี้

แผนภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

;                                       
 4 

ร่วมในการพัฒนาการศึกษาส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาโดยรวมของ
ประเทศท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
       ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดโดยน าข้อบังคับของคุรุ
สภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2550 หมวด 2 แบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษมาเป็น
องค์ประกอบในการศึกษาวิจัย ซึ่งประกอบ ด้วย 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง 2) ด้านจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ 3) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับ บริการ 4) ด้าน
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และ 5) ด้าน
จรรยาบรรณต่อสั งคมถานศึกษา สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในแผนภาพ
ที่ 1 ดังนี ้
 

 
แผนภาพที1่ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชา ชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 
สมมติฐานการวิจัย 
         1. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก 
       2.การปฏิ บัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถาน ศึกษาและครูแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
       ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตวิจัยได้
ดังนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 ประชากร ได้แก่ผู้อ านวยการสถานศึกษา
และครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 จ าแนกเป็น ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 81 
คน และครู จ านวน 1,323คน รวมประชากร จ านวน 
1,404 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 176 คน ได้แก่ 
 1.2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 81 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) จาก
โรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 
 1.2.2 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 จ านวน 95 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางส าเร็จ รูปของ Krejcie and Morgan (1970 ; 
อ้างอิงมาจากธีรวุฒิ เอกะกุล. 2543) 
2. ตัวแปรที่ท าการศึกษา 
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วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วชิา	ชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	22ตามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	22ตามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

	 3.	เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามธัยมศกึษา	เขต	22มรีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก

	 2.	 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ 

ผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 22	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถาน	ศึกษาและครูแตกต่างกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ในการวิจัยคร้ังนี้	 	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตวิจัยได้

ดังนี้

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 1.1	 ประชากร	 ได้แก่ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

และครู	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	22	จ�าแนกเป็น	ผูอ้�านวยการสถานศึกษา	จ�านวน	81	คน	

และครู	จ�านวน	1,323คน	รวมประชากร	จ�านวน	1,404	คน

	 	 1.2	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	176	คน	ได้แก่

	 	 	 1.2.1	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 จ�านวน	 

81	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	

จากโรงเรียนทุกโรงเรียน	 ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22

	 	 	 1.2.2	ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	

22	จ�านวน	95	คน	ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างตามตาราง

ส�าเร็จ	รูปของ	Krejcie	and	Morgan	(1970	;	อ้างอิงมาจาก

ธีรวุฒิ	เอกะกุล.	2543)

	 2.	ตัวแปรที่ท�าการศึกษา

												2.1	ตัวแปรอิสระ	ได้แก่	สถานภาพของกลุ่มตัว	

อย่าง	จ�าแนกเป็น	1)	ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	และ	2)	ครู

													 2.2	ตวัแปรตาม	ได้แก่	การปฏบิตัตินตามจรรยา	

บรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	5	ด้าน	ดังนี้														

	 	 	 1)	ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง	

																	 2)	ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	

																	 3)	ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	

																	 4)	 ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ

วิชาชีพ	

																	 5)	ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม

	 3.	 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลก�าหนดวิธีการด�าเนินการ

วิจัยเป็น	2	ระยะ	ดังนี้

	 	 ระยะที่	1	การศึกษาระดับและเปรียบเทียบการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	 22	 ตามความคิดเห็นของผู้อ�านวยการสถานศึกษา 

และครู

	 	 	 1 ) 	 ขอหนั งสื อจากบัณฑิตวิทยาลั ย	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เพื่อขอความอนุเคราะห์

จากผู้อ�านวย	 การสถานศึกษาที่มีกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติหน้าที่

อยู่	เพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้

	 	 	 2)	 เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย	 โดยส่ง

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจัยพร้อม

แนบแบบ	 สอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยและขอความ

อนเุคราะห์ให้ส่งแบบสอบถามกลบัคนืภายใน	3	สปัดาห์หลงั

จากที่ได้รับแบบสอบถามแล้วซึ่งผลการด�าเนินการได้รับ

แบบสอบถามกลบัคนืมา	176	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100	ของ
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จ�านวนแบบสอบถามทั้งหมด	

	 	 ระยะที่	 2	 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	สังกัด	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	22

	 	 	 1)	ก�าหนดประเด็นสัมภาษณ์	โดยก�าหนด

ตามผลการวิจัยในการศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามจรรยา

บรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22	

											 	 2)	ผู้วิจัยก�าหนดเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

สัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยา

บรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22	จากกลุ่ม

เป้าหมายโดยขอหนังสือจากส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	 เพ่ือขอความอนุเคราะห์

การสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒุ	ิจ�านวน	9	คน	จากนัน้ผูว้จิยัน�าส่ง

หนังสือถึงผู้ททรงคุณวุฒิ	ทั้ง	9	คน	ด้วยตนเอง	พร้อมแนบ

เอกสารการสมัภาษณ์	เพือ่ให้ผูท้รงคณุวฒุศึิกษาก่อนล่วงหน้า	

จากนัน้ผูวิ้จยัได้ประสานขอสมัภาษณ์	ตามวนัเวลา	และสถาน

ที่ที่ผู้ทรงคุณวุฒิก�าหนด

	 	 	 3)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

														 	 ในการด�าเนินการวิจัยตามระยะท่ี	 1	 น้ี	

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	แบบสอบถาม	โดยมรีายละเอยีด	

ดังนี้

																		 	 1)	 แบบสอบถามใช ้ เพื่อ เก็บ

รวบรวมข้อมูลในระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	22	ตามความคิดเหน็ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู	

																		 	 2)	 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย	แบบสอบถามแบ่งออกเป็น2	ตอนดังนี้

	 	 	 	 ตอนที่	 1	 สถานภาพทั่วไปของผู้

ตอบแบบสอบถาม	เป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Checklist)	

ประกอบด้วย	เพศ	สถานภาพต�าแหน่ง	และระดับการศึกษา

	 	 	 	 ตอนที่	2	ระดับการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22ตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู

	 	 	 4)		การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 	 	 4.1)	น�าแบบสอบถามทัง้	176	ฉบบั	

มาตรวจ	สอบความถกูต้องสมบรูณ์ของค�าตอบ	พร้อมลงรหสั

ก�ากับ	(Coding)	แล้วจึงน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 	 	 4.2)	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผล

ศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 22	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู	 โดยผู้วิจัยจะด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบสอบถามที่ได ้รับกลับคืนมาทั้งหมด	 และเป็น

แบบสอบถามที่มีการตอบแบบสอบถามสมบูรณ์	 โดยใช้การ

วิเคราะห์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

	 	 	 	 	 4.2.1)	 ข้อมูลท่ีได้จากแบบ

ตรวจสอบรายการเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	

วิเคราะห์โดยการหาความถี่และร้อยละ		

	 	 	 	 	 4 .2 .2 ) 	 ข ้ อมู ลที่ ไ ด ้ จาก

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 เพื่อศึกษาระดับ

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	22	วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 ของ

กลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 	 	 4.2.3)	 น�าค่าเฉลี่ยที่ได้จาก

การวิเคราะห์	 ไปท�าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดเพื่อ

ใช้ในการแปลความหมายทัง้รายข้อ	รายด้านและโดยรวม	โดย

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่	ดงันี(้บญุชม	ศรสีะอาด.	

2556	:	121)	

	 4.51	-	5.00	หมายถึง	มีการปฏิบัติมากที่สุด

	 3.51	-	4.50	หมายถึงมีการปฏิบัติมาก

	 2.51	-	3.50	หมายถึง	มีการปฏิบัติปานกลาง
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	 1.51	-	2.50	หมายถึง	มีการปฏิบัติน้อย

	 1.00	-	1.50	หมายถึง	มีการปฏิบัติน้อยที่สุด

	 	 	 	 4.2.4)	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	ใช้สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	

	 	 	 4.3)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน	 ศึกษาและครูที่มีต่อการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	22	โดยผูว้จัิยใช้การวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส�าเร็จรูป	เพื่อหาค่าสถิติในการวิเคราะห์	เปรียบเทียบ	ดังนี้

	 	 	 	 4.3.1)	 การหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 ของ

แบบสอบถามแต่ละด้าน	 แล้วน�ามาข้อมูลมาเปรียบเทียบ

ความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอย่าง	โดยถอืเกณฑ์ในการแปลความ

หมาย	ดังนี้	(บุญชม	ศรีสะอาด.	2545	:	111	)

	 4.51	-	5.00	มีความคิดเห็นแตกต่างมากที่สุด

	 3.51	-	4.50	มีความคิดเห็นแตกต่างมาก

	 2.51	-	3.50	มีความคิดเห็นแตกต่างปานกลาง

	 1.51	-	2.50	มีความคิดเห็นแตกต่างน้อย

	 1.00	-	1.50	มีความคิดเห็นแตกต่างน้อยที่สุด

	 	 	 	 4.3.2)	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ

คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง	จ�าแนกตามต�าแหน่ง	คือ	ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู โดยใช ้การทดสอบค ่ า 	 t - tes t	

(Independent)	 	

	 	 4.4)	วเิคราะห์ข้อมลูจากการให้ข้อเสนอแนะของ

กลุ่มเป้าหมายที่ท�าการศึกษา	 เพ่ือสรุปเป็นแนวทางการส่ง

เสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	22	โดยการสรุปผลการสัมภาษณ์เป็นความ

เรียง

สรุปผลการวิจัย

	 	 	 	 	 	 	1.	สรุปผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามจรรยา	

บรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22ตามความ

คิดเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษาและครู	 โดยศึกษาจาก	 

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	5	ด้าน	29	ตัวชี้วัด	ประกอบด้วย	1)	ด้าน

จรรยาบรรณต่อตนเอง	5	ตัวชี้วัด			2)	ด้านจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ	7	ตัวชี้วัด	3)	ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	7	ตัว

ชี้วัด	4)	ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	6	ตัวชี้

วัด	 และ	 5)	 ด้านจรรยาบรรณต่อผู้สังคม	 4	 ตัวชี้วัด	 โดย

วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิว	เตอรส์�าเร็จรูป	เพื่อหา

ค่าเฉลี่ย	 (x̄)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)	 จาก

แบบสอบถาม	จ�านวน	176	ชุด	สรุปผลได้ดังนี้

	 	 1.1	ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง	พบว่า	ตัวชี้วัด

ที่มีค่าเฉลี่ยระดับต�่าสุด	คือ	ประพฤติตนเหมาะสมกับสถาน	

ภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี	

	 	 1.2	ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชพีพบว่า	ตวัชีว้ดัที่

มีค่าเฉลี่ยระดับต�่าสุด	คือ	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ซื่อสัตย์สุจริตตามกฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ

	 	 1.3	ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	พบว่า	ตัว

ชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับต�่าสุด	คือ	บริหารงานโดยยึดหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี

	 	 1.4	ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	

พบว่า	ตวัชีว้ดัทีม่ค่ีาเฉลีย่ระดบัต�า่สดุ	คอื	ยอมรบัฟังความคดิ

เห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

	 	 1.5	ด้านจรรยาบรรณต่อสงัคมพบว่า	ตวัชีว้ดัทีม่ี

ค่าเฉลีย่ระดบัต�า่สดุ	คอื	ให้ความร่วมมอืและช่วยเหลอืในทาง

วิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน	 ในส่วนผลการวิเคราะห์สรุป

ภาพรวมรายด้านสรุปผลได ้ว ่า	 ในภาพรวมผู ้บริหาร 

สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต ่อการปฏิบัติตน 
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ตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผู้บรหิารสถาน	ศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่

ระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูงสุดไปถึงต�่าสุด	 เรียงล�าดับจกมาก

ไปหาน้อย	ดังนี้	คือ	1)	ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	2)	

ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	3)	ด้านจรรยา	บรรณต่อตนเอง	

4)	ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	และ	5)	ด้าน

จรรยาบรรณต่อสังคม	

	 2.	สรปุผลการเปรยีบเทยีบการปฏบิตัตินตามจรรยา	

บรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู

											 2.1	 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง	 ในภาพรวมผู้

บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผู้บรหิารสถาน	ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 22	 

แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

											 2.2	 ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพในภาพรวมผู้

บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผู้บรหิารสถาน	ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22แตก

ต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

											 2.3	ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้บับรกิาร	ในภาพรวม

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผู้บรหิารสถาน	ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22แตก

ต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

											 2.4	ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	

ในภาพรวมผู้บริหารสถาน	 ศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อ

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถาน	

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	22แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05

	 	 2.5	 ด้านจรรยาบรรณต่อสังคมในภาพรวมผู้

บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผู้บรหิารสถาน	ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22แตก

ต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 ส�าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปรียบ

เทียบการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา	เขต	22ในภาพรวมทัง้	5	ด้าน	สรุปตามตามความ

คดิเหน็ของผูบ้ริหารสถานศกึษาและคร	ูพบว่า	ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนตามจรรยา

บรรณวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

								 3.	สรุปผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	22	ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู

	 จากการศึกษาแนวทางการส่งเสรมิการปฏบิติัตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22ตาม

ความคิดเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูโดยการ

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	9	คน	สรุปได้ดังนี้

	 	 1)	 ควรมีการพัฒนาจรรยาบรรณวิชีพอย่างต่อ

เนือ่ง	โดยก�าหนดเป็นโครงการพฒันา	หรอืการจดัท�าหลกัสูตร

การส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

	 	 2)	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ควรมีการก�าหนด

นโยบายเกี่ยวกับ	 จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีชัดเจน	 เหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน	สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง	

ตรงกับปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง	

												 3)	ควรมกีารประเมนิและตดิตามการปฏบิตังิาน

เน้นสภาพจรงิแบบเชงิประจกัษ์	และการประเมนิดงักล่าวให้

มีผลต่อการขอต่อใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารด้วย
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อภิปรายผล

	 1.	 ผลจากการศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามจรรยา	

บรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22	ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีพบว่า	 ภาพรวมมี

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุนัน้อาจเนือ่งมาจากในการ

จดัการศกึษาเพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็นัน้	จ�าเป็นต้องอาศยั

องค์กรปฏิบัติ	คือ	สถานศึกษา	ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่

ของผูบ้รหิาร	คร	ูและบคุลากรทางการศกึษา	ทีม่คีวามรูค้วาม

สามารถด�าเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาได้เป็น 

อย่างดี	 และผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น�าการปฏิบัติ

ที่มีประสิทธิภาพ	 นั่นก็เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

บคุลากรหลกัทีส่�าคญัของสถานศกึษา	และเป็นผูน้�าวชิาชพีที่

จะต้องมีสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถและคุณธรรม

จรยิธรรม	ตลอดท้ังจรรยาบรรณวิชาชพีทีด่	ีจงึจะน�าไปสูก่าร

จัดและการบริหารสถานศึกษาที่ ดี มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ	 (ธีระ	 	 รุญเจริญ.	 2553	 :	 7)	 ผู้บริหารสถาน	

ศึกษาจงึต้องมศีกัยภาพและสมรรถภาพของการเป็นผูบ้รหิาร

มืออาชีพโดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งมั่น

พฒันาคนไทยให้เป็นคนดคีนเก่ง	มจีติส�านกึในความเป็นไทย

มส่ีวนร่วมในการเสรมิสร้างสงัคม	สร้างความรูส้ร้างคณุธรรม

สร้างความสมานฉนัท์และเอือ้อาทรบนพืน้ฐานภูมปัิญญาไทย

สูส่ากล	การบรหิารการ	ศกึษาจงึนบัได้ว่าผูบ้รหิารสถานศกึษา

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างแท้จริงแม้จะมีเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ใน

การบรหิารแต่กย็งัไม่สามารถทดแทนผูบ้รหิารทีมี่คณุภาพได้

ผูบ้รหิารสถานศกึษาไม่เพยีงแต่บรหิารสถานศึกษาเท่านัน้	แต่

จ�าเป็นจะต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้บริหารอย่าง

เคร่งครัดในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	(สุวิมลบุญลี.	

2557	;	อ้างถงึใน	วารสารบณัฑติวทิยาลยัพชิญทรรศน์.	2557	

:	97)	ดังนั้นการก�าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพ

ควบคุมนับเป็นความก้าวหน้าของวิชาชีพทางการศึกษาและ

การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สูงข้ึนอันจะ

เป็นผลต่อผู้รับบริการทางการศึกษาที่จะรับการ	ศึกษาอย่าง

มคีณุภาพและมมีาตรฐานทีสู่ง	ขึน้ด้วยซึง่จะท�าให้วชิาชพีและ

ผู้ประกอบวิชาชีพทาง	การศึกษาได้รับความเชื่อถือศรัทธามี

เกียรติและศักด์ิศรีในสังคม	 (ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา.	

2549	:	19)	มาตรฐานวชิาชพีทางการ	ศกึษาจงึเป็นเครือ่งมอื

ส�าคญัของผูป้ระกอบวชิาชีพทีจ่ะ	ต้องประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ให้

เกิดผลดีต่อผู้รับบริการอันถือเป็นเป้าหมายหลักของการ

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้อง

ศกึษาเพ่ือให้เกดิความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องให้สามารถน�าไป

ใช้ในการประกอบวชิาชพีให้สมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สงูและ

ได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม	 (ส�านักงานเลขาธิการคุรุ

สภา.	2549	:	20)	สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.	 2546	 ที่ได้ก�าหนดให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาต้องรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ	เป็นตัวอย่างที่

ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันการหลงใหล

ในอ�านาจ	การใช้อ�านาจไปในทางทีผ่ดิขาดคณุธรรม	จริยธรรม

และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้บริหาร	 เนื่องจากพระราช

บัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2546	ได้

แบ่งการบริหารเป็นเขตพื้นที่การศึกษา	 พร้อมทั้งกระจาย

อ�านาจการบริหารไปยังส�านักงานเขตพื้นที่การ	 ศึกษาและ

สถานศกึษาในสงักดั	โดยให้สถานศกึษามฐีานะเป็นนิตบุิคคล	

ตามมาตรา	35	เพื่อให้การบริหารการศึกษานั้นมีความคล่อง

ตัวมากยิ่งขึ้นจึงท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอ�านาจในการ

บริหารมากขึ้นดังนั้นในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

และเกิดประสิทธิผลน้ัน	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความ 

มุ่งม่ัน	 อุทิศตนในการท�างาน	 รวมท้ังเป็นแบบอย่างท่ีดีมี

มาตรฐานในการปฏิบัติตนและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ	

	 จากผลการอภิปราย	 จึงกล่าวได้ว่าจรรยาบรรณ

วิชาชีพมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการ

ปฏิบัตินของผู้บริหารสถานศึกษา	ที่เป็นส่วนที่ช่วยท�าหน้าที่

พิทักษ์สิทธิตามกฎหมายส�าหรับผู้ด�าเนินการหรือผู้ประกอบ

วชิาชพีโดยเฉพาะผูบ้รหิารสถานศกึษา	ให้เป็นไปโดยถกูต้อง

ตามท�านองครองธรรม	มีการแสดงออกในทางที่ดีมีความมุ่ง

มั่นในการพัฒนาศิษย์ให้เจริญได้อย่างเต็มศักยภาพรักและ

ศรทัธาในอาชพีครแูละเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์กรวิชาชพีเป็น
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ผู้น�าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

ซึง่ผลการวจัิยดังกล่าวจงึส่งผลให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้

ฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22	

มีระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร

ในระดับมากที่สุด	

	 นอกจากนี้แล้ว	 ในส่วนของการศึกษาระดับการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	22	ในภาพ	รวมทัง้	5	ด้านยงัพบว่า	ด้านจรรยาบรรณต่อ

สังคมมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัยครั้งนี้	 อาจมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาส่วน

ใหญ่มีแนวคิดที่ยึดอัตนิยม	 ที่มีความเชื่อว่าทุกคนมีความคิด

เหน็เป็นของตนเอง	และยดึถอืความคดิเหน็ของตนเองในการ

ตัดสินปัญหาต่าง	ๆ	เป็นหลัก	โดยคิดว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

จงึมค่ีาเฉลีย่ในระดบัต�า่	ทัง้นีห้ากมองในด้านการบรหิารแล้ว

เมือ่ผูบ้รหิารสถานศกึษามจีรรยาบรรณต่อตนเองในระดบัต�า่	

กอ็าจจะท�าให้ขาดความเคารพในความคดิเห็นของผูร่้วมงาน	

แต่อย่างไรก็ตามการบูรณาความคิดที่พ่ึงพาตนเองและการ

เปิดใจกว้างยอมรบัความคดิเห็นของผูอ้ืน่เพือ่เป็นแนวทางใน

การตัดสินใจจึงเป็นหัวใจส�าคัญมากกว่า	นั่นเพราะการแสดง

พฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่กระท�าจึงเป็นสิ่งที่ดี	เพราะเป็นการ

ช่วยให้สังคมมีความสุขด้วย	หลักการทางจริยธรรมทั้งหลาย

จึงขึ้นอยู่กับการยึดถือของสังคมท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู่การ

ยึดถือของคนในสังคมมีพื้นฐานจากวัฒนธรรม	 ประเพณี	 

วิถีประชา	 วิถีทางการชีวิตซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้า

นาน	 ดังนั้นจริยธรรมของสังคมนั้นจึงเป็นเรื่องปรากฏต่อ

สายตาของผู ้ยึดถือซึ่งเป็นสิ่งที่ในสังคมนั้นยึดถือร่วมกัน	

(จ�าเริญรัตน์	 เจือจันทร์.	 2548	 :	 45-46	 ;	 อ้างอิงมาจาก	

Aristotle)	ดังที่	พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์	(มติชน	วันที่	10	

กุมภาพันธ์	2543	:	11)	ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ	ได้ให้

แนวคดิด้านมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมโดยกล่าวถงึการ

เป็นนกับรหิารว่า	ความเก่ง	ความฉลาดเป็นเรือ่งทีด่	ีแต่ความ

เก่ง	ความฉลาดที่ไม่คุณธรรม	ไม่มีจริยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี	

ดงันัน้การบรหิารต้องเป็นการบรหิารเพือ่ความมัน่คงของชาต	ิ

เพื่อความเจริญของประเทศและเพ่ือความผาสุกของ

ประชาชน	 การบริหารจะต้องไม่เอาประโยชน์ส่วนตัว

ประโยชน์ของญาติพี่น้อง	 ประโยชน์ของบริวารเข้ามา

เกี่ยวข้อง	 และการบริหารต้องบริหารด้วยความสามัคค	ี

เพราะจะน�าไปสู่ความร่วมมือและความเข้มแข็งท�าให้งาน

บรรลุผลส�าเร็จสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา	

(2550	:	21)	เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารตามมาตรฐานที่	9	

ว ่า	 ผู ้บริหารร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์	 หน่วยงานการ	 ศึกษาเป็นองค์กรหน่ึงที่อยู่ใน

ชมุชน	และเป็นส่วนหนึง่ของระบบสงัคมซึง่มีองค์กรอืน่ๆ	เป็น

องค์ประกอบ	ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ร่วมมือกันพัฒนาสังคม

ตามบทบาทหน้าทีผู่บ้รหิารการศกึษา	ผูบ้รหิารการศกึษาเป็น

บุคลากรส�าคัญของสังคมหรือชุมชนที่จะช้ีน�าแนวทางการ

พฒันาสงัคมให้เจรญิก้าวหน้าตามทศิ	ทางทีต้่องการ	ผูบ้รหิาร

มอือาชพีต้องร่วมมอืกับชุมชนและหน่วยงานอืน่ในการเสนอ

แนวทางปฏิบัติ	 แนะน�า	ปรับปรุงการปฏิบัติ	 และแก้ปัญหา

ของชุมชนหรือหน่วยงานอื่น	 เพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมส่วน	

รวมในลกัษณะร่วมคดิ	ร่วมวางแผนและร่วมปฏบิตั	ิด้วยความ

เตม็ใจ	เตม็ความสามารถ	พร้อมทัง้ยอม	รบัความสามารถ	รบั

ฟังความคดิเหน็และเปิดโอกาสให้ผูอ้ืน่ได้ใช้ความสามารถของ

ตนอย ่ า ง เต็ มศั กยภาพเพื่ อ เสริ มสร ้ า งบรรยากาศ

ประชาธปิไตยและการร่วมมอืกนัในสงัคม	น�าไปสูก่ารยอมรบั

และศรัทธาอย่างภาคภูมิใจ

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามจรรยา

บรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22	ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่พบว่า	 ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู	 มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ	ศกึษามธัยมศกึษา	เขต	22	แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้น้ัน	 สอดคล้องกับดวงจันทร	์

ประเคนคะชา	(2558	:	94-96)	;	สวุมิล	บญุล	ี(2557	:	96-99)	

;	 อรรณพ	จีนะวัฒน์และ	 รัตนา	ดวงแก้ว	 (2558	 :	 41-42) 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

331

ท่ีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ที่พบว่า	ผู้บริหารสถาน

ศึกษาและครูมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05	เช่นเดียวกัน

	 3.	 ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22

											 ผลจากการศกึษาแนวทางการส่งเสรมิการปฏบิติั

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืน

ฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22	

โดยการสมัภาษณ์ทรงคณุวฒุ	ิจ�านวน	9	คน	ทัง้นีใ้นการศกึษา

ผู้วิจัยได้น�าผลจากการวิเคราะห์ในระยะที่	 1	 ขั้นตอนการ

ศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้

บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	โดยสรปุได้ว่า	แนวทางการส่ง

เสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	22	ควรประกอบด้วย	3	แนวทาง	ดังนี้

	 	 3.1	ควรมีการพัฒนาจรรยาบรรณวิชีพอย่างต่อ

เนือ่ง	โดยก�าหนดเป็นโครงการพฒันา	หรอืการจดัท�าหลกัสูตร

การส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

												 3.2	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการก�าหนด

นโยบายเกีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชีพทีชั่ดเจน	เหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน	 สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง	 

ตรงกับปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง	

												 3.3	ควรมกีารประเมนิและตดิตามการปฏบิตังิาน

เน้นสภาพจรงิแบบเชงิประจกัษ์	และการประเมนิดงักล่าวให้

มีผลต่อการขอต่อใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารด้วย

	 	 จากแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22	ตาม

ข้อ	เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ	ทั้ง	3	แนวทาง	สอดคล้องกับ	

อาจเนื่องมาจากลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์

นัน้	จะต้องมคีวามรอบรู้ในทางวชิาการกล้าหาญทางคณุธรรม

จริยธรรมเป็นผู้น�าที่มีความซื่อสัตย์เด็ดขาดเม่ือจ�าเป็นเยือก

เย็นเมื่อประสบปัญหาท่วงท่าน่านับถือกระตือ	 รือร้นในการ

ท�างานมีมนษุยสมัพนัธ์สงูส่งมัน่คงและรอบ	คอบอยูใ่นกรอบ

ของศีลธรรม	กล่าวคือคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถาน

ศึกษาท่ีพึงประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเป็นเร่ืองท่ีได้รับการ

ยอมรับจากสังคมและเป็นความคาดหวังทั้งของทางราชการ

และสังคมที่จะให้ได้เห็นข้าราชการได้ประพฤติปฏิบัติโดย

เฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะ	“ครู”	ด้วยแล้ว

ก็ยิ่งได้รับความคาดหวังไว้ในระดับสูงกว่าข้าราชการใน

ต�าแหน่งอื่นเพราะต้องด�ารงต�าแหน่งอยู ่ในฐานะครูและ 

ผู้บังคับบัญชาแต่อย่างไรก็ตามการติดตาม	ประเมิน	รวมทั้ง

การอบรมกเ็ป็นส่วนทีส่�าคญัทีเ่ป็นการส่งเสรมิ	การปฏบิตัติน

ตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

ให้สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

												 1.1	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก�าหนดให้มีระบบ

การประเมินติดตามการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่สามารถสะท้อนการ

ปฏิบัติที่แท้จริง	 เพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพ	 และใช้ผลการ

ประเมนิดงักล่าวเพือ่การเชดิชกูารปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

												 2.1	 ควรมีการศึกษารูปแบบการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

												 2.2	 ควรจะมีการส่งเสริมการใช้แนวทางการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 ที่เป็นผลจากการวิจัยคร้ังน้ี	 ไปยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษามีปฏิบัติตนตามจรรยา

บรรณวิชาชีพที่สูงขึ้น

											 2.3	 ควรมีการศึกษารูปแบบการประเมินการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
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โมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย

THE CAUSAL MODEL OF MATHEMATICS LITERACY OF MATTAYOMSUEKSA 3

 STUDENTS AT PRIVATE SCHOOLS, LOEI PROVINCE

ศิริธรณ์	เทพดุลยพัฒน์1 	ภัทราพร	เกษสังข์2 		พงษ์ศักดิ์	ศรีจันทร์3

Siritorn	Tepdulyapat 1	Patthraporn	Kessung2	Phongsak	Srichan3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชงิสาเหตุของการรูเ้รือ่งคณติศาสตร์	2)	

ศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์	 ตัวแปรที่ใช้ในการ

วิจัย	ได้แก่	คุณลักษณะครูคณิตศาสตร์	บรรยากาศในชั้นเรียน	ความสามารถด้านการอ่าน	ความสามารถด้านตัวเลข	และ

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์	 โดยมีตัวแปรสังเกตได้	 15	 ตัว	 กลุ่มตัวอย่าง	 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 โรงเรียนเอกชน	

จังหวัดเลย	จ�านวน	420	คน	โดยการสุ่มแบบสองขั้นตอน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	และแบบทดสอบ	

การวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ความโด่ง	ความเบ้	ค่าไคสแควร์	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน	ดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล	และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	ผลการวิจัยพบว่า

	 	 1.	โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง	อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด	โดยมี

X2=	80.65,	df=68,	p=0.14,	GFI=0.97,	AGFI=0.96,	RMR=0.0099,	RMSEA=0.021	และ	CN=502.46	ตัวแปรที่น�า

มาศึกษาสามารถอธิบายความแปรปรวนของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนเอกชน	

จังหวัดเลย	ได้ร้อยละ	78

	 	 2.	อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานตามล�าดับ	ดังนี้

	 	 	 2.1	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนมี	 4	 ปัจจัย	 คือ	 คุณลักษณะครู

คณิตศาสตร์	 (β=0.29)	ความสามารถด้านตัวเลข	 (β=0.26)	บรรยากาศในชั้นเรียน	 (β=0.24)	และความสามารถด้าน

ภาษา	(β=0.22)	2.2	ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน	มี	2	ปัจจัย	คือ	บรรยากาศในชั้น

เรียน	(β=0.32)	และคุณลักษณะครูคณิตศาสตร์	(β=0.18)	โดยส่งผ่านความสามารถด้านภาษา	และความสามารถด้าน

ตัวเลข

 ค�าส�าคัญ :	การรู้เรื่องคณิตศาสตร์,	โมเดลเชิงสาเหตุ,	โรงเรียนเอกชน

1นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 42000.
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 41000.
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Abstract

	 This	research	(1)	to	investigate	the	consistency	of	the	structural	equation	modeling,	and	(2)	to	

study	the	direct	and	indirect	influences	of	the	variables	in	the	causal	model	of	mathematics.	The	variables	

used	 in	 this	 study	consisted	 :	 teacher	 characteristics,	 classroom	atmosphere,	 reading	 skill,	 numerical	

capabilities	and	mathematics	literacy.	There	were	15	indicators	used	to	observe	variables.	The	sample	

was	composed	of	420	Mattayomsueksa	3	students	at	private	school,	Loei	province	by	two-	stage	random	

sampling.	The	instruments	used	in	the	research	were	survey	questionnaire	and	multiple-choice	paper	

test.	Data	were	analyzed	by	using	:	mean,	standard	deviation,	skewness,	kurtosis,	chi-square,	pearson	

product	–	moment	correlation	coefficient,	validation	test	of	the	model	fit	index	and	structural	equation	

model	analysis.	The	research	results	as	follows:

	 	 1.	The	model	was	consistent	with	empirical	data	and	has	a	consistency	index	that	falls	within	

the	 set	 criteria.	 The	model	 has	 x2=80.65,	 df=68,	 p-value=0.14,	 GFI=0.97,	 AGFI=0.96,	 RMR=0.0099,	

RMSEA=0.021	and	CN=502.46.	The	variables	in	the	model	could	describe	the	mathematics	literacy	of	

Mattayomsueksa	3	students	at	private	schools,	Loei	province	variance	with	78%.

	 	 2.	The	direct	and	indirect	effects	of	variables	on	had	the	standardized	influence	coefficient	

respectively	as	follows	:

	 	 	 2.1)	 There	were	 4	 variables	which	 directly	 effected	 on	mathematics	 literacy:	 teacher	

characteristics	(β=0.29);	numerical	capabilities	(β=0.26);	classroom	atmosphere	(β=0.24)	and	reading	skill	

(β=0.22).

	 	 	 2.2)	There	were	2	variables	which	indirectly	effected	on	mathematics	literacy:	classroom	

atmosphere	with	(β=0.32);	teacher	characteristics	with	influence	coefficient	(β=0.18)	through	reading	skill	

and	numerical	capabilities.

 Keyword : Mathematics	literacy,	The	causal	model,	Private	school
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บทน�า

	 สถาบันส ่ ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลย	ี(สสวท.)	ได้ร่วมมอืกบัองค์การเพือ่ความร่วมมอื

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	หรือ	OECD	(Organisation	

for	 Economic	 Co-operation	 and	 Development)	

ด�าเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาต	ิ

(Programme	for	International	Student	Assessment	

หรือ	PISA)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระบบ

การศึกษาของประเทศสมาชิกและประเทศร่วมโครงการ	

PISA	ประเมินความรู้และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ	15	ปี	

ในด้านการอ่าน	คณติศาสตร์	และวทิยาศาสตร์	ประเทศไทย

เข้าร่วมการประเมินผลมาต้ังแต่แรกโดยการประเมินรอบ

แรก	(Phase	I	:	PISA	2000	PISA	2003	และ	PISA	2006)	

และการประเมินรอบสอง	 (Phase	 II	 :	PISA	2009	PISA	

2012	 และ	 PISA	 2015)	 ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	 และ

ปัจจบุนัเข้าสูก่ารประเมนิรอบท่ีสาม	(Phase	II	:	PISA	2018	

PISA	2021	และ	PISA	2024)	การประเมนิผลใน	แต่ละคร้ัง

สามารถให้ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของชาติ	 ว่าได้เตรียม

ความพร้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ	 และมี

สมรรถนะในการแข่งขนัเพยีงใด	เมือ่เทยีบกบัประชาคมโลก	

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	

2558:ค�าน�า)

	 โครงการ	 PISA	 เป็นโครงการประเมินผลนักเรียน

ระดบันานาชาต	ิซึง่จะสะท้อนถงึคณุภาพของการศกึษาของ

ประเทศไทยเมื่อเทียบกับนานาชาติการประเมินตาม

โครงการ	PISA	เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนใน

การใช้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเพื่อการ

เรยีนรูต้ลอดชวีติ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้ชวีติในสงัคมยุค

ใหม่	 นอกจากนั้นยังรวมถึงการศึกษาต่อในระดับสูง	 

การประกอบอาชีพและการด�าเนินชีวิต	 โดยเริ่มท�าการ

ประเมิน	 ในปี	 พ.ศ.	 2543	 (ค.ศ.	 2000)	 และจะประเมิน 

ทกุ	ๆ 	3	ปี	โครงการ	PISA	จะประเมนิสมรรถนะของนกัเรียน

อายุ	15	ปี	โดยไม่ระบุชั้นเรียน	และประเมินใน	3	ด้านหลัก	ๆ 	

ได้แก่	การรู้เรื่องการอ่าน	(Reading	Literacy)	การรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์	 (Mathematics	 Literacy)	 และการรู้เรื่อง

วิทยาศาสตร์	(Scientific	Literacy)	ต่อมาภายหลัง	มีการ

ประเมินเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแก้ป ัญหา	 (Problem	

So lv ing ) 	 และการร ่ วมมื อกัน ในการแก ้ป ัญหา	

(Collaborative	Problem	Solving)	ด้วย	(สถาบนัส่งเสรมิ

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2555)

	 การรูเ้รือ่งคณติศาสตร์ในโครงการ	PISA	จะประเมิน

สมรรถนะของนักเรียนในการเลือกและประยุกต ์ใช ้

คณติศาสตร์ในการจดัการกบัปัญหาและแก้ปัญหาในบรบิท

หรือสถานการณ์ที่หลากหลาย	 ซ่ึงต้องใช้การให้เหตุผล

แนวคิด	 กระบวนการ	 ข้อเท็จจริง	 และเครื่องมือต่าง	 ๆ	 

ทางคณติศาสตร์	และสามารถเลอืกค�าตอบทีเ่หมาะสมและ

สมเหตุสมผลกับบริบทของปัญหา	 ซึ่งสมรรถนะการรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์นี้	 จะช่วยให้เข้าใจถึงบทบาทของคณิตศาสตร์

ทีม่ต่ีอโลกและสร้างพืน้ฐานทีด่ใีห้แก่พลเมืองของโลกในการ

คิดและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

บรบิทหรอืสถานการณ์ของปัญหาทีใ่ช้ในการประเมนิการรู้

เรื่องคณิตศาสตร์จะเป็นบริบทหรือสถานการณ์เก่ียวกับ

บุคคล	 สังคม/ชุมชน	 อาชีพ	 และวิทยาการ/วิทยาศาสตร	์

เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินหลัก	 ๆ	 ได้แก่	

ปริมาณ	 (Quantity)	 ความไม ่แน ่นอนและข ้อมูล	

(Uncertainty	&	Data)	การเปลีย่นแปลงและความสมัพนัธ์	

(Change	&	Relationships)	และปรภิมูแิละรปูร่าง	(Space	

&	 Shape)	 ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้แนวคิด	 (Concepts)	 

ความรู้	(Knowledge)	และทักษะทางคณิตศาสตร์	รวมทั้ง

ใช้สมรรถนะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ซึ่งได้แก่	 การสื่อสาร

และการสือ่ความหมาย	การแปลงสถานการณ์ปัญหาในชวีติ

จรงิเป็นปัญหาคณติศาสตร์	ตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์	การให้

เหตุผลและสร้างข้อสรุป	 กลวิธีการใช้คณิตศาสตร์ในการ 

แก้ปัญหา	 การใช้สัญลักษณ์	 และภาษาทางคณิตศาสตร์	 

การด�าเนนิการทางคณติศาสตร์	และการใช้เครือ่งมอืต่าง	ๆ 	

ทางคณติศาสตร์	(สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี,	2555)



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

336

	 สภาวะปัจจุบันของการศึกษาคณิตศาสตร์ระดับ

โรงเรียนของไทย	เผชิญหน้ากับข้อเท็จจริงที่ผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายต้องทบทวนและตดัสนิใจหาทางเลอืกใหม่	ในอดตีการ

ศกึษาคณติศาสตร์ในโรงเรยีนไทยเคยทดัเทยีมกบันานาชาต	ิ

โดยโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย	 เทียบกับนานาชาติ	

(Trends	in	International	Mathematics	and	Science	

Study;	 TIMSS)	 เป็นโครงการที่สมาคมนานาชาติเพื่อ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 (International	

Association	 for	 the	 Evaluation	 of	 Educational	

Achievement;	 IEA)	 ด�าเนินการร่วมกับประเทศสมาชิก

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา	คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของนักเรียนระดับช้ันประถม

ศึกษาปีที่	4	(Grade	4)	และมัธยมศึกษาปีที่	2	(Grade	8)	

การประเมนิเริม่มขีึน้ในปี	ค.ศ.	1995	และประเมนิต่อเนือ่ง

ทุกสี่ปี

	 ผลการประเมิน	 TIMSS	 1995	 นักเรียนชั้น	

มัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีผลการประเมินคณิตศาสตร์ถึงระดับ

ก้าวหน้า	(advanced	benchmark)	ถึง	10%	ซึ่งสัดส่วน

นีส้งูกว่าสหรฐัอเมรกิา	(ทีม่	ี6%)	ใน	TIMSS	2011	นกัเรยีน

ชั้น	มัธยมศึกษาปีที่	2	เกือบสามในสี่	มีผลการประเมินไม่

ถึ งระดับ พ้ืนฐานตามมาตรฐานนานาชาติ 	 (bas ic	

international	 standard)	 สัดส่วนนักเรียนท่ีมีผลการ

ประเมินตั้งแต่ระดับกลาง	(international	intermediate	

benchmark)	ขึน้ไป	ลดลงตามเวลาทีผ่่านไป	และนกัเรยีน

ที่มีผลการประเมินถึงระดับก้าวหน้าลดลงอย่างมากเหลือ

เพียง	3%	และ	2%	ใน	TIMSS	2007	และ	TIMSS	2011	

ตามล�าดับ	ผลการประเมิน	PISA	2009	แสดงว่านักเรียน

อายุ	 15	 ปี	 มากกว่าครึ่งรู้คณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐาน

นานาชาติข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพียงพอที่จะยืนยันความ

จ�าเป็นที่ต้องคิดทบทวนใหม่หรือเลือกทางเดินใหม่ให้กับ

การศึกษาคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนของไทย

	 การประชุมนานาชาติจอมเทียน	 ในปี	 ค.ศ.	 1999		

ว่าด้วย	Education	for	All	เป็นการน�าไปสู่สิทธิมนุษยชน

ด้านสทิธใินการได้รบัการศกึษา	ซึง่เป็นความจ�าเป็นพืน้ฐาน

ของมนุษย์	 และการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ก็ได้รับความ

ส�าคัญให้เป็นองค์ประกอบหน่ึงของสิทธิทางการศึกษานั้น	

ในปฏญิญานัน้ได้ก�าหนดไว้ว่า	ความจ�าเป็นพ้ืนฐานของการ

เรยีนรู	้ประกอบด้วย	ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้	

การสื่อสารด้วยภาษา	ความสามารถเชิงตัวเลขและการแก้

ปัญหา	ตลอดจนการเรยีนรูเ้นือ้หาสาระพืน้ฐาน	ได้แก่	ความ

รู	้ทกัษะ	ค่านิยม	และเจตคตทิีเ่ป็นพืน้ฐานของมนษุย์	บรบิท

ข้างต้น	ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการศึกษาคณิตศาสตร์	

ทั้งในด้านการเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และด้านสาระการ

เรียนรู้	 ทั้งทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์	 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี,	2558)

	 ในการสอบ	PISA	2015	คะแนนเฉลี่ย	OECD	ของ

คณิตศาสตร์	ใน	PISA	2015	เป็นคะแนนมาตรฐานที่	490	

คะแนนเฉล่ียคณติศาสตร์ของนกัเรยีนไทยคือ	415	คะแนน	

อยูใ่นช่วงล�าดับที	่49-55	ซึง่ต�า่กว่าค่าเฉลีย่	OECD	มากกว่า

หน่ึงระดับ	 และมีคะแนนคณิตศาสตร์อยู่ในกลุ่มเดียวกับ

ประเทศชลิ	ีตรุก	ีมอลโดวา	อรุกุวยั	มอนเตเนโกร	ตรนิแิดด

และโตเบโก	 และแอลเบเนีย	 ประเทศในเอเชียที่ร่วมการ

ประเมินและมีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าไทยมีเพียงอินโดนีเซีย	

ทั้งนี้	นักเรียนไทยกลุ่มสูง	(กลุ่มที่มีคะแนนอยู่ที่	10%	บน)		

มคีะแนนคณติศาสตร์	521	คะแนน	กบันกัเรยีนไทยกลุม่ต�า่	

(กลุ่มที่มีคะแนนอยู่ที่	 10%	 ล่าง)	 มีคะแนนคณิตศาสตร์		

313	คะแนน	กลุ่มโรงเรียนที่นักเรียนมีคะแนนคณิตศาสตร์

สูงกว่าค่าเฉลี่ย	OECD	 คือ	 นักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนเน้น

วิทย์	 และสาธิต	 ส่วนกลุ่มอื่น	 ๆ	 มีคะแนนเฉล่ียต�่ากว่าค่า

เฉล่ีย	OECD	กลุ่มโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน	(สช.)	มคีะแนนเฉล่ีย	405	คะแนน	

	 โดยหลักสากลแล้วโรงเรียนที่บริหารจัดการโดย

เอกชน	 โดยที่รัฐสนับสนุนทรัพยากรให้โรงเรียนเอกชนก็มี

เป้าหมายเพื่อการกระจายทรัพยากรให้เข้าถึงนักเรียนได้

มากที่สุด	 ทั้งนี้มีสมมุติฐานว่า	 เอกชนจะสามารถบริหาร

จัดการทรัพยากรได้ดีกว่าภาครัฐ	 เนื่องจากมีกฎระเบียบที่
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คล่องตวักว่า	ซึง่จะท�าให้นกัเรยีนได้ประโยชน์มากกว่าและ

มีคุณภาพการเรียนรู้ดีกว่า	 โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยรัฐ	

(OECD,	 2007)	 ผลการประเมินนานาชาติก็ยังยืนยัง

สมมุติฐานนี้โดยค่าเฉล่ียนานาชาติท้ัง	 TIMSS	 และ	 PISA		 

ชี้ว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสูงกว่า

นกัเรียนจากโรงเรยีนรัฐบาล	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศ

แถบยุโรป	แต่ส�าหรับประเทศไทยกลับมีผลตรงกันข้ามกับ

นานาชาติ	เพราะปรากฏว่าผลจาก	TIMSS	และ	PISA	โดย

ภาพรวมโรงเรียนของรัฐ	 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียน

เอกชน	 โดยใน	 TIMSS	 2011	 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า	 9	

คะแนน	(428	คะแนน	กับ	419	คะแนน)	และ	PISA	2009	

สูงกว่า	14	คะแนน	(421	คะแนนกับ	407	คะแนน)	ชี้นัยว่า

การท่ีรัฐส่งเสริมให้เอกชนจัดการศึกษายังมีเป้าหมายไม่

ชัดเจน	 และ/หรือระบบการดูแลการใช้ทรัพยากรที่

สนับสนุนโรงเรียนเอกชนยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	

2558)

	 จากผลการสอบ	 PISA2015	 วิชาคณิตศาสตร์ 

ข้างต้น	ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาว่ามปัีจจยัใดบ้างท่ีส่งผลต่อการ

รูเ้ร่ืองคณติศาสตร์ของนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน	รวมถึงปัจจยั

เหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันลักษณะใด	 โดยส่งผลทางตรง

หรือทางอ้อมผ่านปัจจัยใดบ้างต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร	์

และรูปแบบโมเดลมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

ตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโมเดลริสเรล	 เพื่อเป็น

สารสนเทศที่สะท้อนถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและ

อทิธพิลทางอ้อมต่อการรูเ้รือ่งคณติศาสตร์ซ่ึงการศกึษาครัง้

นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิาร	คร	ูและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบั

การจัดการศึกษาในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความ

สามารถ	และมีผลการประเมินนานาชาติ	PISA	สูงขึ้น	ด้วย

เหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียน

เอกชน	จังหวัดเลย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง

สาเหตุของการรู ้ เรื่องคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3		โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย		

	 2.	เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม

ของโมเดลเชงิสาเหตขุองการรูเ้รือ่งคณติศาสตร์ของนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3		โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	โมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	

ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 2.	 ตัวแปรเชิงสาเหตุมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทาง

อ้อมต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่	3	โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	ดังนี้

	 	 2.1	 คุณลักษณะครูคณิตศาสตร์มีอิทธิพลทาง

ตรงต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความ

สามารถด้านการอ่าน	และความสามารถด้านตัวเลข

	 	 2.2	 บรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลทางตรง 

ต่อการรู ้เรื่องคณิตศาสตร์มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความ

สามารถด้านการอ่าน	และความสามารถด้านตัวเลข

	 	 2.3	 ความสามารถด้านการอ่านมีอิทธิพลทาง

ตรงต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความ

สามารถด้านตัวเลข

	 	 2.4	ความสามารถด้านตวัเลขมีอทิธพิลทางตรง

ต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก	่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	

2560	โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	จ�านวน	593	คน

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	
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2560	โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	จ�านวน	420	คน	ซึ่งได้

มาจากการสุ่มแบบสองข้ันตอน	 (Two-Stage	 random	

sampling)

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูส�าหรบั

การวิจัยครั้งนี้	มี	2	ฉบับ	ดังนี้

	 	 2.1	 แบบสอบถาม	แบ่งเป็น	2	ตอน		ได้แก่		

	 	 	 ตอนที่	1	แบบสอบถามวัดคุณลักษณะ

	 	 	 	 ครูคณิตศาสตร์	

	 	 	 ตอนที่	2	แบบสอบถามวัดบรรยากาศ

	 	 	 	 ในชั้นเรียน

	 	 2.2	แบบทดสอบ	แบ่งเป็น	3	ตอน	ได้แก่

	 	 	 ตอนที่	1	แบบทดสอบวัดความสามารถ

	 	 	 	 ด้านการอ่าน

	 	 	 ตอนที่	2	แบบทดสอบวัดความสามารถ

	 	 	 	 ด้านตัวเลข	

	 	 	 ตอนที่	3	แบบทดสอบวัดการรู้เรื่อง

	 	 	 	 คณิตศาสตร์

	 3.	การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 	 การวิจัยครั้ ง น้ีผู ้วิจัยได ้ท�าการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ		โดยผลการตรวจสอบดังแสดงในตาราง

ที่	1	และตารางที่	2

ตารางที่	1	ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม

;  
  

 
 

7 

    ด้านการอ่าน 
   ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถ 
    ด้านตัวเลข  
   ตอนท่ี 3 แบบทดสอบวัดการรู้เรื่อง 
    คณิตศาสตร์ 
 3.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยได้ท าการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ  โดยผลการตรวจสอบดังแสดงในตาราง
ที่ 1 และตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

ตัวแปร 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

ความ
เชื่อมั่น 

คุณลักษณะ 
ครูคณิตศาสตร์ 

0.60-1.00 0.425-0.728 0.89 

บรรยากาศใน 
ชั้นเรียน 

0.60-1.00 0.325-0.728 0.92 

 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ 

ตัวแปร 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

ค่าความ 
ยากง่าย 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

ความ
เชื่อมั่น 

ความสามารถ
ด้านการอ่าน 

0.80-1.00 0.27-0.73 0.33-0.80 0.85 

ความสามารถ
ด้านตัวเลข 

0.60-1.00 0.43-0.63 0.47-0.87 0.82 

การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ 

0.60-1.00 0.27-0.63 0.27-0.87 0.95 

 
  

;  
  

 
 

7 

    ด้านการอ่าน 
   ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถ 
    ด้านตัวเลข  
   ตอนท่ี 3 แบบทดสอบวัดการรู้เรื่อง 
    คณิตศาสตร์ 
 3.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยได้ท าการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ  โดยผลการตรวจสอบดังแสดงในตาราง
ที่ 1 และตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

ตัวแปร 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

ความ
เชื่อมั่น 

คุณลักษณะ 
ครูคณิตศาสตร์ 

0.60-1.00 0.425-0.728 0.89 

บรรยากาศใน 
ชั้นเรียน 

0.60-1.00 0.325-0.728 0.92 

 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ 

ตัวแปร 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

ค่าความ 
ยากง่าย 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

ความ
เชื่อมั่น 

ความสามารถ
ด้านการอ่าน 

0.80-1.00 0.27-0.73 0.33-0.80 0.85 

ความสามารถ
ด้านตัวเลข 

0.60-1.00 0.43-0.63 0.47-0.87 0.82 

การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ 

0.60-1.00 0.27-0.63 0.27-0.87 0.95 

 
  

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

	 เมื่อพิจาณาค่าดัชนีการปรับโมเดล	พบว่า	โมเดลมี

ความสอดคล้องกับข้อมลูเชงิประจกัษ์	พจิารณาจากค่าสถติิ

ที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	ได้แก่	ค่าไคสแควร์	(Chi-Square)	เท่ากับ	80.65	

ที่องศาอิสระเท่ากับ	 68	 และความน่าจะเป็น	 (p-Value)	

เท่ากับ	0.14	ค่าดัชนีความสอดคล้อง	(GFI)	 เท่ากับ	0.97	

ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ปรับค่าแล้ว	(AGFI)	เท่ากับ	0.96	

ค่ามาตรฐานดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วน

ที่เหลือ	(RMR)	เท่ากับ	0.0099	ค่าดัชนีรากก�าลังสองเฉลี่ย

ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ	(RMSEA)	เท่ากบั	0.021	

และค่าวิกฤติขนาดตัวอย่าง	 (Critical	 N	 :	 CN)	 เท่ากับ	

502.46	ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนดทุกค่า	ดังตารางที่	3

ตารางที่	 3	 ค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องของ

โมเดลเชิงสาเหตุตามสมมุติฐานที่ปรับปรุงกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์
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;  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
 
 เมื่อพิจาณาค่าดัชนีการปรับโมเดล พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก
ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไคสแควร์ (Chi-Square) 
เท่ากับ 80.65 ที่องศาอิสระเท่ากับ 68 และความน่าจะ
เป็น (p-Value) เท่ากับ 0.14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ปรับค่าแล้ว 
(AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่ามาตรฐานดัชนีรากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.0099 
ค่ าดั ช นีรากก าลั งสอง เฉลี่ ยของค่ าความแตกต่ า ง
โดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.021 และค่าวิกฤติขนาด
ตัวอย่าง (Critical N : CN) เท่ากับ 502.46 ซึ่งค่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนดทุกค่า ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องของ

โมเดลเชิงสาเหตุตามสมมุติฐานที่ปรับปรุงกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดัชนีตรวจสอบ 
เกณฑ์ใน 

การพิจารณา 
ค่าสถิติใน

โมเดล 
   .01 < p ≤ 1.00 80.65 

(p= 0.14) 
  /df 0<   /df ≤ 2 1.186 

GFI .95≤ GFI ≤1.00 0.97 
AGFI .90≤ AGFI ≤1.00 0.96 
RMR 0≤ RMR ≤ .05 0.0099 

RMSEA 0≤ RMSEA ≤ .05 0.021 
CN CN ≥ 200 502.46 

 
 จากผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เอกชน จังหวัดเลย สามารถอธิบายเส้นทางอิทธิพลใน
โมเดลได้ดังนี้ 
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม
ของตัวแปรที่ส่งผลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย พบว่า 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (E3) ของนักเรียน ได้รับอิทธิพล
ทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 จาก
คุณลักษณะครูคณิตศาสตร์ (K1) มากที่สุด โดยมีขนาด
อิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.29 และยังได้รับอิทธิพล
ทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 จาก
ความสามารถด้านตัวเลข (E2) บรรยากาศในช้ันเรียน (K2) 
และความสามารถด้านการอ่าน (E1) โดยมีขนาดอิทธิพล
มาตรฐาน เท่ากับ 0.26 0.24 และ 0.22 ตามล าดับ 
นอกจากนี้การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน ยังได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จาก
บรรยากาศใน ช้ัน เ รี ยน  (K2)  และคุณลักษณะครู
คณิตศาสตร์  (K1)  โดยได้ รับอิท ธิพลทางอ้อมจาก
บรรยากาศในช้ันเรียน (K2)ส่งผ่านความสามารถด้านการ
อ่าน(E1) และความสามารถด้านตัวเลข (E2) มีขนาด
อิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.32 และ 0.18 ตามล าดับ  
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอิทธิมาตรฐานรวมแล้วบรรยากาศในช้ัน
เรียน (K2) มีขนาดอิทธิพลรวมมาตรฐานสูงที่สุด โดยมีค่า
เท่ากับ 0.56 รองลงมาคือคุณลักษณะครูคณิตศาสตร์ (K1) 
โดยมีขนาดอิทธิพลรวมมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงที่มีอิทธิพลต่อตัวแปร
แฝงภายใน คือ ความสามารถด้านตัวเลข (E2) พบว่า 
ความสามารถด้านตัวเลข (E2) ได้รับอิทธิพลทางตรงอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากบรรยากาศในช้ัน
เรียน (K2) และคุณลักษณะครูคณิตศาสตร์ (K1) โดยมี
ขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ า กับ 0 .57 และ 0 .42 
ตามล าดับ  
 ส าหรับตัวแปรแฝงภายในความสามารถด้านการ
อ่าน (E1) ได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จากบรรยากาศใน ช้ันเรี ยน (K2)  และ
คุณลักษณะครูคณิตศาสตร์ (K1) โดยมีขนาดอิทธิพล
มาตรฐาน เท่ากับ 0.73 และ 0.30 ตามล าดับ   
 สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม
ผู้วิจัยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

	 จากผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียน

เอกชน	จงัหวดัเลย	สามารถอธบิายเส้นทางอทิธิพลในโมเดล

ได้ดังนี้

	 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม

ของตัวแปรที่ส่งผลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนเอกชน	 จังหวัดเลย	 พบว่า	

การรูเ้รือ่งคณติศาสตร์	(E3)	ของนกัเรยีน	ได้รบัอทิธิพลทาง

ตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	จากคุณลักษณะ

ครูคณิตศาสตร์	 (K1)	 มากท่ีสุด	 โดยมีขนาดอิทธิพล

มาตรฐาน	เท่ากบั	0.29	และยงัได้รบัอทิธพิลทางตรงอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 จากความสามารถด้าน

ตัวเลข	 (E2)	 บรรยากาศในช้ันเรียน	 (K2)	 และความ

สามารถด้านการอ่าน	(E1)	โดยมีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน	

เท่ากับ	0.26	0.24	และ	0.22	ตามล�าดับ	นอกจากนี้การ

รู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน	 ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อม

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	จากบรรยากาศในชัน้

เรียน	(K2)	และคุณลักษณะครูคณิตศาสตร์	(K1)	โดยได้รับ

อิทธิพลทางอ้อมจากบรรยากาศในชั้นเรียน	 (K2)ส่งผ่าน

ความสามารถด้านการอ่าน(E1)	 และความสามารถด้าน

ตัวเลข	(E2)	มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน	เท่ากับ	0.32	และ	

0.18	ตามล�าดับ		ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอิทธิมาตรฐานรวมแล้ว

บรรยากาศในชั้นเรียน	(K2)	มีขนาดอิทธิพลรวมมาตรฐาน

สูงที่สุด	โดยมีค่าเท่ากับ	0.56	รองลงมาคือคุณลักษณะครู

คณิตศาสตร์	(K1)	โดยมขีนาดอทิธพิลรวมมาตรฐาน	เท่ากบั	

0.47	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 เมือ่พจิารณาอทิธพิลทางตรงทีม่อีทิธพิลต่อตวัแปร

แฝงภายใน	คอื	ความสามารถด้านตวัเลข	(E2)	พบว่า	ความ

สามารถด้านตัวเลข	 (E2)	 ได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	จากบรรยากาศในชัน้เรยีน	(K2)	

และคุณลักษณะครูคณิตศาสตร์	 (K1)	 โดยมีขนาดอิทธิพล

มาตรฐาน	เท่ากับ	0.57	และ	0.42	ตามล�าดับ	

	 ส�าหรับตัวแปรแฝงภายในความสามารถด้านการ

อ่าน	(E1)	ได้รบัอทิธพิลทางตรงอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี่

ระดบั	.01	จากบรรยากาศในช้ันเรยีน	(K2)	และคุณลักษณะ

ครูคณิตศาสตร์	(K1)	โดยมีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน	เท่ากับ	

0.73	และ	0.30	ตามล�าดับ		

	 สัมประสิทธิอ์ทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางอ้อมผู้

วิจัยแสดงรายละเอียดดังตารางที่	4

ตารางที่	4	สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน	(β)	ของโมเดล
เชิงสาเหตุของการรู ้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	หลังปรับโมเดล

	 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของ

สมการโครงสร้างการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	มีค่าเท่ากับ	

0.78	 แสดงว่า	 ตัวแปรที่น�ามาศึกษาในโมเดลสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของการรู ้เรื่องคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	

ได้ร้อยละ	78	ซึ่งเส้นทางอิทธิพลในโมเดล	ดังแสดงในภาพ

ประกอบ	1

;  
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ตารางที่ 4 สัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน (β) ของโมเดล
เชิงสาเหตุของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังปรับโมเดล 

ตัวแปรผล E1 E2 E3 
ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

K1 0.30** - 0.30** 0.43** 0.01 0.42** 0.47** 0.18** 0.29** 
K2 0.73** - 0.73** 0.60** 0.03 0.57** 0.56** 0.32** 0.24* 
E1 - - - 0.04 - 0.04 0.23* 0.01 0.22* 
E2 - - - - - - 0.26* - 0.26* 

 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของ
สมการโครงสร้างการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย มีค่าเท่ากับ 
0.78 แสดงว่า ตัวแปรที่น ามาศึกษาในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย 
ได้ร้อยละ 78 ซึ่งเส้นทางอิทธิพลในโมเดล ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 1 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 โมเดลเชิงสาเหตุของการรู้ เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เอกชน จังหวัดเลย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ผลการพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลเชิงสาเหตุการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย ตาม
สมมุติฐานการวิจัยครั้งแรก พบว่า โมเดลยังไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงด าเนินการปรับแก้โมเดล
โดยการเพิ่มเส้นความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อน
ของตัวแปรจนได้โมเดลที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์และมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ ในเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยมีค่าไคสแควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 80.65 
องศาอิสระเท่ากับ 68 ความน่าจะเป็น (p-Value) เท่ากับ 
0.14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนี
ความสอดคล้องที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่า
มาตรฐานดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่
เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.0099 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ย
ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 
0.021 และค่าวิกฤติขนาดตัวอย่าง (Critical N : CN) 
เท่ากับ 502.46 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
ของสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายใน โดยตัวแปรแฝงใน
โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการรู้ เ ร่ือง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เอกชน จังหวัดเลย ได้ร้อยละ 78  
 2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมของตั วแปรแฝงที่มี อิทธิพลต่อการรู้ เ รื่ อ ง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เอกชน จังหวัดเลย พบว่า การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน ได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จากคุณลักษณะครูคณิตศาสตร์มากที่สุด โดยมี
ขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.32 และยังได้รับอิทธิพล
ทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 จาก
บรรยากาศในช้ันเรียน ความสามารถด้านตัวเลข และ
ความสามารถด้านการอ่าน โดยมีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.27 0.23 และ 0.22 ตามล าดับ นอกจากนี้การรู้
เร่ืองคณิตศาสตร์ของนักเรียน ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากคุณลักษณะ
ครูคณิตศาสตร์ โดยส่งผ่านความสามารถด้านการอ่าน 
และความสามารถด้านตัวเลข มีขนาดอิทธิพลทางอ้อม
มาตรฐาน เท่ากับ 0.20 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากบรรยากาศในช้ันเรียน 
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ภาพประกอบ	1	โมเดลเชงิสาเหตขุองการรูเ้รือ่งคณติศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี	 3	 โรงเรียนเอกชน	 

จังหวัดเลย

สรุปผลการวิจัย

	 1.	ผลการพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของ

โมเดลเชิงสาเหตุการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาป ีที่ 	 3 	 โรง เรียนเอกชน	 จั งหวัด เลย	 

ตามสมมุติฐานการวิจัยครั้งแรก	 พบว่า	 โมเดลยังไม่

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ผู้วิจัยจึงด�าเนินการปรับ

แก้โมเดลโดยการเพิม่เส้นความสมัพนัธ์ระหว่างความคลาด

เคลือ่นของตวัแปรจนได้โมเดลทีมี่ความสอดคล้องกบัข้อมลู

เชิงประจักษ์และมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่

ก�าหนด	 โดยมีค่าไคสแควร์	 (Chi-Square)	 เท่ากับ	80.65	

องศาอิสระเท่ากับ	68	ความน่าจะเป็น	(p-Value)	เท่ากับ	

0.14	ค่าดัชนีความสอดคล้อง	(GFI)	เท่ากับ	0.97	ค่าดัชนี

ความสอดคล้องที่ปรับค่าแล้ว	 (AGFI)	 เท่ากับ	 0.96	 ค่า

มาตรฐานดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่

เหลือ	 (RMR)	 เท่ากับ	0.0099	ค่าดัชนีรากก�าลังสองเฉลี่ย

ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ	(RMSEA)	เท่ากบั	0.021	

และค่าวิกฤติขนาดตัวอย่าง	 (Critical	 N	 :	 CN)	 เท่ากับ	

502.46	 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของ

สมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายใน	 โดยตัวแปรแฝงใน

โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการรู ้เรื่อง

;  
  

 
 

9 

ตารางที่ 4 สัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน (β) ของโมเดล
เชิงสาเหตุของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังปรับโมเดล 

ตัวแปรผล E1 E2 E3 
ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

K1 0.30** - 0.30** 0.43** 0.01 0.42** 0.47** 0.18** 0.29** 
K2 0.73** - 0.73** 0.60** 0.03 0.57** 0.56** 0.32** 0.24* 
E1 - - - 0.04 - 0.04 0.23* 0.01 0.22* 
E2 - - - - - - 0.26* - 0.26* 

 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของ
สมการโครงสร้างการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย มีค่าเท่ากับ 
0.78 แสดงว่า ตัวแปรที่น ามาศึกษาในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย 
ได้ร้อยละ 78 ซึ่งเส้นทางอิทธิพลในโมเดล ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 1 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 โมเดลเชิงสาเหตุของการรู้ เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เอกชน จังหวัดเลย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ผลการพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลเชิงสาเหตุการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย ตาม
สมมุติฐานการวิจัยครั้งแรก พบว่า โมเดลยังไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงด าเนินการปรับแก้โมเดล
โดยการเพิ่มเส้นความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อน
ของตัวแปรจนได้โมเดลที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์และมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ ในเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยมีค่าไคสแควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 80.65 
องศาอิสระเท่ากับ 68 ความน่าจะเป็น (p-Value) เท่ากับ 
0.14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนี
ความสอดคล้องที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่า
มาตรฐานดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่
เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.0099 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ย
ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 
0.021 และค่าวิกฤติขนาดตัวอย่าง (Critical N : CN) 
เท่ากับ 502.46 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
ของสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายใน โดยตัวแปรแฝงใน
โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการรู้ เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เอกชน จังหวัดเลย ได้ร้อยละ 78  
 2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมของตั วแปรแฝงที่มี อิทธิพลต่อการรู้ เ รื่ อ ง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เอกชน จังหวัดเลย พบว่า การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน ได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จากคุณลักษณะครูคณิตศาสตร์มากที่สุด โดยมี
ขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.32 และยังได้รับอิทธิพล
ทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 จาก
บรรยากาศในช้ันเรียน ความสามารถด้านตัวเลข และ
ความสามารถด้านการอ่าน โดยมีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.27 0.23 และ 0.22 ตามล าดับ นอกจากนี้การรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากคุณลักษณะ
ครูคณิตศาสตร์ โดยส่งผ่านความสามารถด้านการอ่าน 
และความสามารถด้านตัวเลข มีขนาดอิทธิพลทางอ้อม
มาตรฐาน เท่ากับ 0.20 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากบรรยากาศในช้ันเรียน 

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียน

เอกชน	จังหวัดเลย	ได้ร้อยละ	78	

	 2.	 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพล

ทางอ ้อมของตัวแปรแฝงที่ มีอิทธิพลต ่อการรู ้ เรื่อง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียน

เอกชน	 จังหวัดเลย	 พบว่า	 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ

นักเรียน	 ได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.01	จากคุณลักษณะครูคณิตศาสตร์มากที่สุด	โดยมี

ขนาดอิทธิพลมาตรฐาน	เท่ากับ	0.32	และยังได้รับอิทธิพล

ทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 จาก

บรรยากาศในช้ันเรยีน	ความสามารถด้านตวัเลข	และความ

สามารถด้านการอ่าน	โดยมขีนาดอทิธพิลมาตรฐาน	เท่ากบั	

0.27	 0.23	 และ	 0.22	 ตามล�าดับ	 นอกจากนี้การรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ของนักเรียน	 ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 จากคุณลักษณะครู

คณิตศาสตร์	 โดยส่งผ่านความสามารถด้านการอ่าน	 และ

ความสามารถด้านตัวเลข	มขีนาดอทิธพิลทางอ้อมมาตรฐาน	

เท่ากับ	 0.20	 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติท่ีิระดบั	.05	จากบรรยากาศในชัน้เรยีน	โดยส่งผ่าน

ความสามารถด้านการอ่าน	 และความสามารถด้านตัวเลข	

มีขนาดอิทธิพลทางอ้อมมาตรฐาน	 เท่ากับ	 0.35	ทั้งนี้เมื่อ

พิจารณาอิทธิรวมแล้วบรรยากาศในชั้นเรียน	 มีขนาด

อทิธพิลรวมมาตรฐานสงูทีส่ดุ	โดยมค่ีาเท่ากบั	0.62	รองลง

มาคือคุณลักษณะครูคณิตศาสตร์	 โดยมีขนาดอิทธิพลรวม

มาตรฐาน	เท่ากับ	0.51	

	 เมือ่พจิารณาอทิธพิลทางตรงทีม่อีทิธพิลต่อตวัแปร

แฝงภายใน	 คือ	 ความสามารถด้านตัวเลข	 พบว่า	 ความ

สามารถด้านตัวเลขได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 จากบรรยากาศในชั้นเรียน	 และ

คุณลักษณะครูคณิตศาสตร์โดยมีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน	

เท่ากับ	0.70	และ	0.52	ตามล�าดับ	

	 ส�าหรับตัวแปรแฝงภายในความสามารถด้านการ

อ่าน	ได้รบัอทิธพิลทางตรงอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	

.01	 จากบรรยากาศในช้ันเรียน	 และคุณลักษณะครู
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คณิตศาสตร์	 โดยมีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน	 เท่ากับ	 0.80	

และ	0.33	ตามล�าดับ

	 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของ

สมการโครงสร้างการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	มีค่าเท่ากับ	

0.78	 แสดงว่า	 ตัวแปรท่ีน�ามาศึกษาในโมเดลสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของการรู ้เรื่องคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	

ได้ร้อยละ	78

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยท่ีน�าเสนอข้างต้นโดยภาพรวมแล้ว

สอดคล้องกบักรอบแนวคดิและสมมตุฐิานการวจิยั	อย่างไร

ก็ตามผลการวิเคราะห์ดังกล่าวยังมีประเด็นที่น่าสนใจ	 

ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 การพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลเชงิสาเหตขุองการรูเ้รือ่งคณติศาสตร์ของนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 3	 โรงเรียนเอกชน	 จังหวัดเลย	 

ตามสมมตุฐิานการวจิยั	หลงัมกีารปรบัแก้โมเดลแล้วปรากฏ

ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดย

พิจารณาค่าไคสแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	แสดงว่า	ยอมรับสมมุติฐานหลักที่ว่า	โมเดลตาม

ทฤษฎสีอดคล้องกับข้อมลูเชงิประจกัษ์	และมีค่าดชันคีวาม

สอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ได้แก่	 ค่าดัชนีวัดระดับ

ความสอดคล้อง	(GFI)	และค่าดชันวีดัระดับความสอดคล้อง

ที่ปรับค่าแล้ว	 (AGFI)	 มีค่าเข้าใกล้	 1	 ค่าดัชนีรากของค่า

เฉลีย่ก�าลงัสองของส่วนทีเ่หลอื	(RMR)	และค่าดัชนรีากของ

ค่าเฉลี่ยก�าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ	

(RMSEA)	 มีค่าเข้าใกล้	 0	 และค่าวิกฤติขนาดตัวอย่าง	

(Critical	N	:	CN)	มีค่ามากกว่า	200	ซึ่งทุกค่าที่ได้เป็นไป

ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดของการตรวจสอบความสอดคล้องของ

โมเดล	(Jöreskog,	K.	and	Sörbom,	D.	1993	อ้างถึงใน	

ภทัราพร	เกษสงัข์,	2558)	โดยตวัแปรแฝงในโมเดลสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของการรู ้เรื่องคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย

ได้ร้อยละ	78	ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีน่กัวจิยัต้องการส�าหรบั

ความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร	ที่

ก�าหนดเกณฑ์อย่างน้อยขั้นต�่าร้อยละ	 50	 (Hair	 and	

others,	20061993	อ้างถึงใน	ภัทราพร	เกษสังข์,	2558)	

อกีทัง้ตัวแปรอสิระทีเ่ลือกมานัน้ได้มกีารสังเคราะห์คดัเลือก

ตวัแปรทีม่อีทิธพิลหรอืส่งผลต่อการรูเ้รือ่งคณติศาสตร์เป็น

อย่างดี	 จึงอาจจะท�าให้โมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียน

เอกชน	 จังหวัดเลย	 ที่เป็นโมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์และมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู ่ใน

เกณฑ์ที่ก�าหนด

	 	 2.	โมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนเอกชน	จังหวัด

เลย	 ซ่ึงผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทาง

อ้อมของตัวแปรแฝงที่ส่งผลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	

พบว่า	การรูเ้รือ่งคณติศาสตร์ของนกัเรยีนได้รับอทิธพิลทาง

ตรงมากที่สุดจากคุณลักษณะครูคณิตศาสตร์	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 แต่เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม

แล้วการรูเ้รือ่งคณติศาสตร์ได้รับอทิธพิลจากบรรยากาศใน

ชัน้เรยีนมากทีส่ดุ	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั	.01	โดย

มีอิทธิพลทางบวก	 เป็นไปตามสมมุติฐาน	 ทั้งนี้เพราะการ

จดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์นัน้บรรยากาศในชัน้เรยีน

และคุณลักษณะครูคณิตศาสตร์ย่อมมีความเกื้อหนุนส่ง

เสรมิซึง่กนัและกนั	สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	จติรถนอม	

บุญประกอบ	 (2552)	 ที่พบว่า	 บรรยากาศในชั้นเรียนเป็น

ตัวแปรที่ส่งเสริม	 สนับสนุนให้การเรียนรู้	 และการจัดการ

เรยีนการสอนมปีระสิทธภิาพมากขึน้	และสอดคล้องกบังาน

วิจัยของกนิษฐ์	ศรีเคลือบ	(2557)	ที่พบว่า	การเสริมสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู ้ของครู	 ท�าให้นักเรียนรับรู ้ถึง

บรรยากาศการเรียนรู้และจะส่งผลท�าให้เกิดความยึดมั่น

ผูกพันและมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
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  ส�าหรับตัวแปรความสามารถด้านตัวเลข	 และ
ความสามารถด้านการอ่าน	มอีทิธพิลทางตรงต่อการรูเ้รือ่ง
คณติศาสตร์ของนกัเรยีน	อย่างมนียัส�าคัญทางสถิตท่ีิระดบั	
.05	ซึง่เป็นไปตามสมมุตฐิาน	โดยเมือ่พจิารณาอทิธิพลรวม
แล้ว	 ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถด้านการ
อ่านมีอิทธิพลรวมต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ใกล้เคยีงกนัมาก	ทัง้นีอ้าจเพราะความสามารถด้านการอ่าน
ซึ่งประกอบด้วยการแปลความ	การตีความ	และการขยาย
ความ	 เป็นพื้นฐานส�าคัญในการเรียนรู้	 ซึ่งสอดคล้องกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
(2557)	ที่ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ในประเทศ	 และตัวแปรต่าง	 ๆ	 ที่ส่ง
อิทธิพลต่อการรู ้เร่ืองคณิตศาสตร์	 พบว่า	 การศึกษา
คณิตศาสตร์ไทยไม่มีความก้าวหน้าแต่กลับถดถอยลงตาม
เวลาทีผ่่านไป	สาเหตหุนึง่คอื	ปัญหาจากนกัเรยีนไม่มคีวาม
พร้อมพ้ืนฐานทางวชิาการโดยเฉพาะอย่างยิง่ความไม่พร้อม
ด้านการอ่าน	และความเชีย่วชาญของบคุลากรท่ีเข้ามาดแูล
รับผิดชอบการศึกษาเข้าไม่ถึงธรรมชาติและปรัชญาเป้า
หมายของการศึกษาคณิตศาสตร์	 โดยถือว่าเป็นวิชาหน่ึงที่
ต้องเรียนตามหลกัสตูรในโรงเรยีนเท่านัน้	และครผูู้สอนควร
ให ้ความส� าคัญกับการเลือกวิ ธีการจัดการเรียนรู ้	
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับแต่ละสมรรถนะ	
เพื่อที่จะส่งเสริมการรู ้ เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน	 
(อังษณานันท์	เด่นสท้าน,	2558)	

ข้อเสนอแนะ
		 1.	ข้อเสนอแนะการน�าผลงานวิจัยไปใช้
	 	 จากการศึกษาพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการ
รู ้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	
โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	พบว่า	ตัวแปรคุณลักษณะครู
คณิตศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์สูง
ที่สุด	 แต่เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมแล้วพบว่าตัวแปร
บรรยากาศในชั้นเรียนส่งผลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์สูง
ทีส่ดุ	ดงันัน้โรงเรยีนเอกชนควรเน้นการจดับรรยากาศในชัน้
เรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู ้ของนักเรียน	 ให้ความส�าคัญ
สะอาดรวมถึงความปลอดภัยในชั้นเรียน	 เพื่อให้นักเรียนมี

ความรูส้กึอบอุน่	มัน่ใจ	และมคีวามสขุ	จดัมมุทีจ่ะใช้	ในการ
จัดกิจกรรมในการเคลื่อนไหวและจัดกิจกรรมได้อย่าง
สะดวก	ส่งเสรมิให้นกัเรยีนมกีารวางแผนและแก้ปัญหาด้วย
ตนเองหรือโดยกลุ่ม	 ครูจะต้องเตรียมการสอนและจัดท�า
แผนการเรียนรู้ให้ดี	เพื่อให้นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมและ
ใช้เวลาเรยีนรูไ้ด้เตม็ที	่โดยไม่ให้มเีวลาว่างระหว่างกจิกรรม
มากจนนักเรียนเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ข้ึน	 เน้นให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้	 ครูควรเอาใจใส่
ติดตามการท�างานของนักเรียน	 เพื่อให้ค�าแนะน�า	 หรือ
ชมเชยผูท้ีท่�าได้	การปฏบิตัเิพือ่ปรบัพฤตกิรรมของนกัเรยีน
ให้มีวินัยในห้องเรียน	ต้องมีข้อตกลงกฎกติกาของห้อง	จะ
เป็นแนวทางให้นกัเรียนเคารพและแสดงพฤตกิรรม	โดยข้อ
ตกลงต้องท�าร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน	 รวมถึง
การส่งเสรมิและพฒันาครคูณติศาสตร์ให้มคีวามสามารถใน
การจดัการเรยีนรู	้เทคนคิการสอน	มคุีณธรรม	เป็นตวัอย่าง
ที่ดีแก่นักเรียน	 ส่งเสริมให้ครูเสียสละเวลาว่างในการสอน
เสริมให้กับนักเรียนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหา	 หรือต้องการค�า
อธบิายเพิม่เติม	เป็นต้น	ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาอทิธพิลของความ
สามารถด้านการอ่านและความสามารถด้านตัวเลข	พบว่า	
มีอิทธิพลใกล้เคียงกันฉะน้ันโรงเรียนควรให้ความส�าคัญใน
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านแปลความ	 ตีความ	
และการขยายความ	 เช่น	 มีการสอนวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	รวมถงึอภปิรายแลกเปลีย่นกนัในการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถ
ด้านตัวเลขของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมเสริม	 เช่น	 ส่งเสริม
ให้นักเรียนเล่น	A-Math	ซูโดกุ	เป็นต้น
 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1	 การวิจัยครั้งน้ีท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชน	 จังหวัดเลย	
เท่านั้น	 แต่การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู ้เรื่อง
คณิตศาสตร์ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท�าการศึกษากับกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้	เช่น	กลุม่ตวัอย่างระดบัภาค	หรอื	
ระดับประเทศ
	 	 2.2	 ควรท�าการวจิยัปฏิบตักิารแบบมส่ีวนร่วม
เพื่อพัฒนาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยน�า
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ไปศึกษาเพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน
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การพัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

A Development 0f Quality Culture Indicators for Secondary Schools 

Under the Office Of The Basic Education Commission 

สุเขตร์		ศรีบุญเรือง1		อรัญ		ซุยกระเดื่อง2 	และไพศาล		วรค�า3

Sukhet		Sriboonruang1	Arun		Suikraduang2		and	Paisarn	Worakham3     

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	วิธีด�าเนินการวิจัยใช้วิธีผสมผสานระหว่างวิธีการ

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	ด�าเนินการวิจัย	3	ขั้นตอน	ขั้นตอนที่	1	ศึกษา	วิเคราะห์	สังเคราะห์แนวคิดหลักการเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3	คน	เพื่อสร้างกรอบแนวคิดส�าหรับ

การวจิยัและพฒันาตวับ่งชีว้ฒันธรรมคณุภาพของสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา	สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน		ขั้นตอนที่	2	เป็นการตรวจสอบความตรงของโมเดลที่พัฒนาขึ้นและก�าหนดน�้าหนัก	ความส�าคัญของตัวบ่งชี้

วฒันธรรมคณุภาพของสถานศกึษา	ระดับมธัยมศกึษา	สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ด้วยวธิกีารเชิง

ประจักษ์	 โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่	 กลุ่มผู้บริหารและ	 ครู	 จากโรงเรียนมัธยมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา	ในเขตภาคตะวนัออก	เฉยีงเหนอื	จ�านวน	289	โรงเรยีน	ขัน้ตอนที	่3	ทดลองใช้ตวับ่งชีว้ฒันธรรมคณุภาพของ

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 เพื่อศึกษาคะแนนการปะเมินจาก

โรงเรียนที่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกรอบ	 3	 จาก	 สมศ.	 กับโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพฯ	 จาก	 สมศ.		 

จ�านวน	6	โรงเรียน	ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง			เครื่องมือที่ใช้	ในการวิจัยประกอบด้วย	แบบสัมภาษณ์	

แบบสอบถาม	และแบบประเมิน	วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	สถิติบรรยาย	สถิติทดสอบสมมติฐาน	

และ	ใช้โปรแกรม	Mplus	ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	และองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง	

	 ผลการวิจัยพบว่า		

		 	 1.	ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมี	8	องค์ประกอบ		ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ย่อย	45	ตัวบ่งชี้	 	ได้แก่	องค์ประกอบด้านความมุ่งมั่นของ

ผู้น�าและภาวะผู้น�าด้านคุณภาพ	7	ตัวบ่งชี้		ด้านการวางแผนกลยุทธ์คุณภาพ	6	ตัวบ่งชี้		ด้านการมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ	5	ตัว

บ่งชี้		ด้านการท�างานเป็นทีม	5	ตัวบ่งชี้		ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	7	ตัวบ่งชี้		ด้านการเสริมสร้างพลังอ�านาจ	5	ตัว

บ่งชี้		ด้านการยกย่องและการให้รางวัล	5	ตัวบ่งชี้		และด้านการปรับปรุงการท�างานอย่างต่อเนื่อง	5	ตัวบ่งชี้

1	นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	
2	กศ.ด.	(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	
3	กศ.ด.	(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

348

		 	 2.	ผลการตรวจสอบความตรงของตัวบ่งชี้ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	พบว่า				

โมเดลตวับ่งชี้ย่อยในแตล่ะองค์ประกอบมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์	ตัวบ่งชี้เดี่ยวทุกตวัเป็นตัวบ่งชีว้ัฒนธรรม

คุณภาพของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติ	ิทีร่ะดบั	.01		น�า้หนกัองค์ประกอบมค่ีาเป็นบวกและมค่ีาสูงกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้		ส่วนผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน

อันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้รวมวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่า	โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์		(	X2=	1507.874		,	df	=	892	,	p		=		0.131	

,	CFI	=	0.956	,	TLI	=	0.952	,	SRMR	=	0.033	,	RMSEA	=	0.052	)	น�้าหนักองค์ประกอบย่อยทั้ง	8	องค์ประกอบ	มี

ค่าเป็นบวกและมีค่าตั้งแต่	 0.681-0.963	 และมี	 นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 	 เรียงล�าดับความส�าคัญได้ดังนี้	 	 องค์

ประกอบด้านการเสริมสร้างพลังอ�านาจ		การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ		การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		การท�างานเป็นทีม		การ

ยกย่องและการให้รางวลั		การวางแผนกลยทุธ์คณุภาพ		ความมุง่มัน่ของผูน้�าและภาวะผูน้�าด้านคุณภาพ	และ	การปรบัปรงุ

การท�างานอย่างต่อเนื่อง	ตามล�าดับ	

		 	 3.	ผลการทดลองใช้ตัวบ่งช้ีวฒันธรรมคณุภาพของสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่า	โรงเรียนที่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจาก	สมศ.	รอบที่	3	มีผลการประเมินโดยรวมสูง

กว่าโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการรับรองฯ		อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 ค�าส�าคัญ	:	การพัฒนาตัวบ่งชี้,	วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	

Abstract

	 The	purpose	of	this	research	were	to	develop	and	validate	the	quality	culture	indicators	for	

secondary	schools	under	the	Office	Of	The	Basic		Education	Commission.	The	research	method,	a	mix	

of	qualitative	and	quantitative	methods,	consisted	of	3	phases.	Phase	1	was	the	study	analyzes	synthesis	

the	concepts	of	quality	culture	 indicators	for	secondary	schools.	And	interviews	with	3	experts	to	

construct	the	research	conceptual	framework	and	develop	the	quality	culture	indicators	for	secondary	

schools	under	 the	Office	Of	The	Basic	Education	Commission.	Phase	2	 to	 test	 the	congruence	of	

develop	model	and	assign	the	indicator	weights	through	an	empirical	approach.	The	samples	consisted	

of	administration	and	teachers	from	289	secondary	schools	under	The	Secondary	Educational	Service	

Area	Office,	in	the	North	East.	Phase	3	was	to	trial	quality	culture	indicators,	to	study	the	scorecard	

of	qualified	school	round	3	with	unqualified	schools	from	Office	of	Nation	Education	Standards	and	

Quality	Assessment.	(Public	Organisation),	from	6	selective	sample.	The	research	instruments	were	

interview	form,	questionnaire	and	evaluation	form.	Data	analyses	were	content	analyses,	descriptive	

statistics,	the	test	hypothesis		statistics	and	Mplus	for	confirmatory	factor	analysis	and	second	order	

confirmatory	factor	analysis.	The	research	results	were	as	follow	:			
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	 	 1.	The	eight	factors	of	the	developed	quality	culture	indicators	for	secondary		schools	under	

the	Office	Of	The	Basic		Education	Commission,	consisted	of	45	indicators.	They	were	7	on	Leadership	

commitment	and	Leadership,	6	on	Strategic	quality	planning,	5	on	Customer	focus,	5	on	Team	Work,	

7	0n	Human	Resource	Development,	5	on	Empowerment,	5	on	Recognition	and	Rewarding	and	5	on	

Continuous	Quality	Improvement.

		 	 2.		The	validation	of	indicator	results	employing	confirmatory	factor	analysis	indicated	that	

the	model	of	quality	culture	indicators	in	each	factor	were	fit	to	the	empirical	data.	The	factor	loading		

of	45	indicators	were	positive,	significant	at	.01	level	and	higher	than	criteria.	The	result	of	second	

order

confirmatory	factor	analysis	of	the	model	for	the	quality	culture	indicators	for	secondary	schools	under	

the	Office	Of	The	Basic		Education	Commission	were	found	model	was	fit	to	the	empirical	data											

(X2=	1507.874	,	df	=	892	,	p	=		0.131	,	CFI	=	0.956	,	TLI	=	0.952	,	SRMR	=	0.033	,	RMSEA	=	0.052	)	factor	

loading	of	8	sub-factors	were	positive,	their	sizes	were	from	0.681-0.963	and	significant	at	.01	level.	

Sorting	 in	 descending	 order	 of	 the	weight	 as	 Empowerment,	 Customer	 focus,	 Human	 Resource	

Development,	 Team	Work,	 Recognition	 and	 Rewarding,	 Strategic	 quality	 planning,	 (Leadership	

commitment	and	Leadership	and	Continuous	Quality	Improvement	respectively.	

		 	 3.	The	results	using	of	the	quality	culture	indicators	for	secondary	schools	under	the	Office	

Of	The	Basic		Education	Commission	to	trial,	it	was	found	that	qualified	schools	were	overall	rating	is	

higher	than	the	unapproved	one,	at	the	.01	level	of	significance.

 Keywords	:	Development	of	Indicators,	quality	culture	for	secondary	schools	

บทน�า

 	 การสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์การ	 จะเป็น

แนวทางส�าคัญท่ีน�ามาสู ่คุณภาพการด�าเนินงานท่ีดีของ

องค์การนั้น	 เน่ืองจากวัฒนธรรมคุณภาพเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในการ

ปฏบิตังิานผูบ้รหิารจะต้องยอมรบัวัฒนธรรมคณุภาพเสมอืน

หน่ึงปรัชญาการด�าเนินชีวิต	 โดยจะต้องท�าให้คุณภาพเป็น

ส่วนหนึง่ของงาน	เพราะคณุภาพจะเป็นตวักระตุน้ให้เกดิการ

เปลี่ยนแปลงในบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	จากการท�างานตามค�า

สั่งกลายเป็นการดูแลรับผิดชอบในผลงานของตนเอง		

ปัจจุบันนี้ทุกองค์การมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นอย่างมากมาย	

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป	

การท�างานจงึต้องมกีารน�าวฒันธรรมคณุภาพมาเป็นแนวทาง

การปฏิบัติงานขององค์การ	แต่การน�าวัฒนธรรมคุณภาพมา

ใช้ในองค์การเป็นสิ่งท่ีไม่ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงให้มีเกิดขึ้น	

เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบแผน	 ความเชื่อ	 ค่านิยม	

และการปฏิบัติของบุคคลในองค์การ	 แต่ถ้าองค์การใดไม่มี

การเปลี่ยนแปลงให้มีวัฒนธรรมคุณภาพเกิดขึ้น	องค์การนั้น

จะไม่สามารถด�ารงอยูไ่ด้ในสภาพการณ์ปัจจบุนั	คณุภาพของ

งานจึงเป็นภารกิจที่ส�าคัญ	 เป็นเป้าหมายหลักที่บุคลากรทุก

คนในองค์การต้องยึดถือและปฏิบัติตาม	 (สมหญิง	 ละมูล

พักตร์.		2545:2)

	 วัฒนธรรมการท�างานทีไ่ด้รบัการยอมรบัในทกุวงการ	

คือ	วัฒนธรรมคุณภาพ	(Quality	Culture)	ด้านการจัดการ

ศึกษา	ผู้ที่รับผิดชอบทั้งครูและผู้บริหารจะมุ่งพัฒนาและยก
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ระดับคุณภาพการศึกษา	 ซึ่งจ�าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรม

คุณภาพเพื่อคุณภาพของการท�างาน	ผู้รับบริการมีความเชื่อ

มั่นศรัทธา	 และมีความพึงพอใจ	 ได้ผลผลิตตรงตามความ

ต้องการและความคาดหวังของสังคมเมื่อบุคคลที่มีส่วน

เกีย่วข้องทางการศกึษามคีวามตระหนกัและเหน็ความส�าคัญ

น�าวัฒนธรรมคุณภาพมาใช้เป็นแนวการปฏิบัติงาน	จะท�าให้

สามารถยกระดบัคณุภาพการศกึษาของชาตไิด้	รวมทัง้การน�า

ไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในระบบอื่น	 ๆ	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	

สงัคม	วฒันธรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สารได้อย่างยัง่ยนื	ในการสร้างการสร้างวฒันธรรม

คุณภาพให้เกิดขึ้นภายในสถาบันการศึกษาจ�าเป็นต้องมีการ

ยอมรบัตัง้แต่ระดบัล่างสดุของสถาบนั	นัน่คอืการสร้างความ

ตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการพฒันา		วฒันธรรมคณุภาพซึง่

ต้องมีการเปล่ียนแปลงค่านิยมของผู้ปฏิบัติงานให้มุ่งไปสู่

วฒันธรรมคณุภาพเป็นส�าคญั	นัน่ย่อมหมายความว่าผูป้ฏบิตัิ

งานมีค่านิยมสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับค่านิยมที่

องค์การหรือสถาบันก�าหนดไว้ในเรื่องของคุณภาพ	(Harvey	

and	 Stensaker,	 2008:427-442)	 โดยเป็นการพัฒนา

วัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นภายในมากกว่าการควบคุมโดย

ใช้บรรทัดฐานต่าง	 ๆ	 จากภายนอกสถาบัน	 ผู้ปฏิบัติงานจะ

ต้องมกีารจดัระเบยีบความคดิในเรือ่งวฒันธรรมคุณภาพเสยี

ใหม่	 วัฒนธรรมคุณภาพถือเป็นค่านิยมร่วมที่เป็นจุดหมาย

ปลายทาง	 (terminal	 values)	 ซึ่งเป็นสภาวะปลายทางที่

องค์การต้องการไปให้ถึง	 โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถให้ความ

หมายและสะท้อนเรื่องราวของวัฒนธรรมคุณภาพผ่าน

ทางการปฏิบัติ	 การตัดสินใจ	 และ	 เจตคติ	 โดยมองว่า

วฒันธรรมคณุภาพเป็นเรือ่งของปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม

ซึ่งประกอบไปด้วยค่านิยม	 ความคาดหวัง	 แนวโน้มของ

พฤติกรรม	 และอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการคุณภาพ

มากกว่าทีจ่ะเป็นเรือ่งของเครือ่งมอื	กระบวนการ	หรอืเทคนคิ

เชงิคุณภาพตามเกณฑ์ของรางวลัคณุภาพแห่งชาตมิลัคมับาล์

ดริจ	 (Malcolm	 Baldrige	 National	 Quality	 Award)	

(Cameron	and	Sine,	1999:7-25)	คุณภาพในสถาบัน	การ

ศึกษามี	2	มุมมองด้วยกัน	ประการแรกเป็นการมองจากบน

ลงล่าง	(top-down	perspective)	ในมุมมองนี้คุณภาพการ

ศึกษาจะพิจารณาจากบริบทของกฎหมายและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายนอกที่ควบคุมสถาบันการศึกษา	 ส่วน

ประการที่สองเป็นการมองจากล่างขึ้นบน	 (bottom-up	

perspective)	 โดยพิจารณาจากส่ิงที่เรียกว่าวัฒนธรรม

คุณภาพซึ่งเป็นวาทกรรมที่มีความหมายโดยนัยว่าคุณภาพ

หมายถงึค่านยิมร่วมและความรับผดิชอบร่วมกนัของสมาชกิ

ทุกคนในถาบันการศึกษา		การน�าระบบการจัดการคุณภาพ

ไปใช้มักได ้รับอิทธิพลหรือถูกก�าหนดโดยค่านิยมและ

วัฒนธรรมขององค์การ	 ด้วยเหตุนี้การศึกษาค่านิยมการ

จัดการคุณภาพ	 (quality	management	 values)	 ของผู้

ปฏิบัติงานภายในองค์การจึงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความ

สอดคล้องของค่านิยมดังกล่าวกับค่านิยมทางวัฒนธรรม	

(cultural	 value)	 ขององค์การ	 (Kull	 and	 Wacker,	

2010:223-239)	ซึง่ในกรณสีถาบนั	การศึกษาของรฐันัน้มค่ีา

นิยมบางประการที่เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการท�างานเป็นทีม

และการมีวสัิยทศัน์ร่วมกันของผู้ปฏบิตังิานซ่ึงเป็นหวัใจส�าคญั

ของการจัดการคุณภาพในทุกรูปแบบ	 (Katiliute	 and	

Neverauskas,	2009:1069-1076)	ด้วยเหตุนี้การน�าระบบ

การจัดการคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในสถาบัน	 การศึกษาจึง

จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางวัฒนธรรมดั้งเดิม

ไปสู่สิ่งที่เรียกว่าค่านิยมคุณภาพ

		 ในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพนั้น	 ได้มีนักวิชาการ

หลายท่านให้ความสนใจ	ศึกษา	ระบุเป็นองค์ประกอบ	เพื่อ

น�าไปสูก่ารสร้างวฒันธรรมคุณภาพในองค์การ	โดยวฒันธรรม

ในแต่ละองค์การจะมีความเป็นเอกลักษณ์	 มีแบบแผน	 

ความเชื่อ	 และรูปแบบการปฏิบัติที่แตกต่างกัน	 ถ้าเราอยู่ใน

วัฒนธรรมใดก็จะมีการเรียนรู้ในวัฒนธรรมนั้น	 ๆ	 ฉะน้ัน

วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา	จึงมีความเฉพาะเจาะจง	

ซึง่ผูวิ้จยัได้ตระหนกัถงึความเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรม	จงึ

มกีารศกึษาองค์ประกอบวฒันธรรมคณุภาพของสถานศกึษา	

โดยการ	ศกึษาเอกสารและสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญท่ีปฏบิตังิาน

ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรมองค์การ	พบว่าองค์ประกอบ

วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา	 ที่ได้รับจากการศึกษา	 
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มคีวามสอดคล้องกบัองค์ประกอบวฒันธรรมคณุภาพของนกั

วิชาการ	ซึง่พบว่ามคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิการพฒันาและ

รับรองคุณภาพองค์การ	 และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ต่าง	 ๆ	 อาทิเช่น	 เกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

สิงคโปร์	 (Singapore	National	Quality	Award	 :	 SQA)	

ส่วนประเทศไทย	คอืรางวลัคุณภาพแห่งชาตเิพือ่องค์การเป็น

เลิศ	 (Thailand	Quality	Award	 :	TQA)	 (	สมหญิง	ลมูล

พักตร์.		2545:3)

	 ส�าหรับแนวทางที่เป็นตัวก�ากับการน�าไปสู ่องค์

ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษานั้น	 จ�าเป็น

ต้องมเีครือ่งมอืส�าหรบัใช้ในการก�ากบั	ก�าหนดแนวทางปฏบิตัิ

และการประเมินท่ีมีความชัดเจนเหมาะสมส�าหรับน�าไป

ปฏิบัติได ้จริง	 ซึ่งเคร่ืองมือที่นิยมน�ามาใช้คือ	 ตัวบ่งชี	้ 

(จิรุตม์	 ศรีรัตนบัลล์	 และคณะ.	 	 2543:37)	 การปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสถานศึกษา	 จึงต้องมีระบบ	 มีวิธีการมี

แนวทางในการปฏิบัติ	 ซึ่งจากการศึกษาองค์การที่ประสบ

ความส�าเร็จนั้น	 ต้องมีตัวบ่งชี้เป็นเครื่องมือในการก�ากับ

แนวทางการปฏิบัติงาน	 ดังน้ันการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ

ของสถานศึกษา	 จึงจ�าเป็นต้องมีตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติ

วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา	 ซึ่งการศึกษาถึงตัวบ่งช้ี

วฒันธรรมคณุภาพนัน้	วฒันธรรมในแต่ละองค์การจะมคีวาม

เป็นเอกลกัษณ์	มแีบบแผน	ความเชือ่	และรปูแบบการปฏิบติั

ทีแ่ตกต่างกนั	ในการสือ่สารถงึวฒันธรรมจงึต้องมาจากทกุ	ๆ 	

คนในองค์การ	ไม่ใช่บุคคลส่วนหนึ่งส่วนใด	

	 สถานศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขัน้พืน้ฐาน	เป็นหน่วยงานทีม่คีวามส�าคญัในการจดัการ

ศกึษาของชาต	ิการทีจ่ะท�าให้องค์การภายนอกแน่ใจว่าสถาน

ศึกษามีระบบงานที่ได้มาตรฐาน	 และมีระบบการตรวจสอบ

ตนเองทีเ่ชือ่ถอืได้นัน้	การรบัรองคณุภาพองค์การทีใ่ห้บรกิาร

ด้านการศึกษาเป็นองค์ประกอบส�าคัญของคุณภาพการให้

บริการ		การมีซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ	

จะเปรียบเสมอืนเป็นเครื่องประกนัอย่างหนึ่งของผู้ใชบ้ริการ

ว่าสถานศึกษามีคุณภาพ	 มีศักยภาพเพียงพอในการท่ีจะ

จัดการศึกษาให้กับคนในชาติ		เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทาง

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน	 เพื่อมุ่งสู่การรับรองคุณภาพโดยมี

ระบบงานที่ได้มาตรฐาน	 จึงควรหาแนวทางในการประเมิน

ผลส�าเร็จและการด�าเนินงานของสถานศึกษา	โดยการศึกษา

ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพมาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน

ความส�าเร็จ	 และการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 ซึ่งการน�า

องค์ประกอบและแนวทางของตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพมา

ใช้ในสถานศกึษา	จะเป็นวถิทีางหนึง่ทีน่�ามาพฒันาการด�าเนนิ

งานขององค์การให้ได้มาตรฐานตามข้อก�าหนด	 น�าไปสู ่

องค์การทีม่กีารด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพและคณุภาพ	

แต่ในปัจจุบัน	 ยังไม่มีการศึกษาในประเด็นดังกล่าวนี้	 ผู้วิจัย

จึงเห็นความส�าคัญ	 สนใจศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้

วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา	 ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในการน�า

ตวับ่งชีม้าเป็นแบบอย่างและแนวทางในการปฏบิตัเิพ่ือสร้าง

คุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.	 เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของสถาน

ศึกษาระดับมัธยมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.	 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้

วฒันธรรมคณุภาพของสถานศกึษา	ระดบัมธัยมศกึษา	สงักดั

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	

		 3.	 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ฯโดยการ

ทดลองใช้ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา	 ระดับ

มธัยมศกึษา	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้

ฐาน	

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.	 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมุ่งพัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรม

คุณภาพของสถานศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เฉพาะสถานศึกษาที่รับ

ผิดชอบในส่วนของการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
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เท่านั้น	 เพราะบริบทในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใน

แต่ละระดบักจ็ะมคีวามแตกต่างกนัและการแยกศกึษาเฉพาะ

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะท�าให้ได้ตัวบ่งชี้ท่ีมีความ

ละเอียด	 ครอบคลุมทุกประเด็น	 ซึ่งเม่ือได้ตัวบ่งชี้ของสถาน

ศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษาแล้ว	 การพัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรม

คุณภาพของสถานศึกษาระดับอื่นๆก็สามารถท�าได้โดยง่าย

เช่นกัน	

	 2.		กรอบแนวคิดของตัวบ่งชี้ที่พัฒนา		

	 	 2.1	 ตัวแปรที่มุ่งศึกษา	 คือ	 ตัวบ่งชี้วัฒนธรรม

คุณภาพของสถานศึกษาตามกรอบแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพ	 ท่ีได้บูรณาการจากการ

สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและการศกึษา	เอกสารวชิาการ	งานวจัิย

ทั้งในและต่างประเทศ	(อิสระ	ทองสามสี.	2555:196-203	;	

วิฑูรย์		สิมะโชคดี.		2541:175-181;	Batten.	1992:1-12;	

Bounds,Yorks,	Adams	and	Ranney.	1994	cited	in	เรือง

วิทย์	เกษสุวรรณ.		2545;	Kanji	and	Yui.		1997:417-428	

;	 Adebanjo	 and	 Kehoe.1998:275-286	 ;	 Woods.		

1997:49-55	;	Johnson.	2000:119-128;	Alan.		2000	;	

Bull.	 	 2001	 ;	 Gryna,	 Juran	 and	 Godfrey,	 cited	 in	

Watson	 and	 Gryna.	 	 2001:41-48;	 Coun.	 	 2002)		

ประกอบด้วย		8	องค์ประกอบ	ดังนี้

	 	 	 2.1.1		ความมุ่งมั่นของผู้น�าและภาวะผู้น�า

ด้านคุณภาพ	

					 	 	 2.1.2		การวางแผนกลยุทธ์คุณภาพ

					 	 	 2.1.3		การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ

					 	 	 2.1.4		การท�างานเป็นทีม

					 	 	 2.1.5		การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

					 	 	 2.1.6		การเสริมสร้างพลังอ�านาจ

					 	 	 2.1.7		การยกย่องและการให้รางวัล	

       2.1.8	การปรบัปรงุการท�างานอย่างต่อเนือ่ง

	 	 2.2		ประชากรทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่

คดัเลอืกตวัแปรและก�าหนดน�า้หนกัของตวับ่งชีจ้ากข้อมลูเชงิ

ประจกัษ์	ประกอบด้วย	ผูใ้ห้ข้อมลูซึง่อยูใ่นสถานศกึษาระดบั

มัธยมศึกษาสังกัด	สพม.	ที่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก

จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศกึษา	(องค์การมหาชน)	(สมศ.)	รอบที	่3		เฉพาะสถานศกึษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	664	โรงเรียน	 	ปีการ

ศึกษา	2558		

		 	 2.3	 แนวคิดการพัฒนาตัวบ่งชี้	 ใช้แนวคิดการ

พัฒนาตัวบ่งชี้	ของ	Johnstone	(1981)	โดยอาศัยข้อมูลเชิง

ประจักษ์	(Empirical	data)		วิเคราะห์จัดกลุ่มความสัมพันธ์

ของตวับ่งชี	้และก�าหนดน�า้หนกัความส�าคญัของตวับ่งชี	้โดย

ใช้วิธีการทางสถิติ	 ได้แก่	 การวิเคราะห์องค์ประกอบ	 

(Factor	analysis)	

วิธีด�าเนินการวิจัย

		 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนกระบวนการ	

วิจัยและพัฒนา		(Research	and		Development)		

โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น	3	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 ขั้นตอนที่	 1	 การสร้างกรอบแนวคิดขั้นต้นและการ

พัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาระดับ

มธัยมศกึษา	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้

ฐาน		โดยผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการ

พัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา	 จากน้ันจึงศึกษาวิเคราะห์

เอกสาร	แนวคดิทีเ่ก่ียวกับวฒันธรรมคุณภาพของสถานศกึษา	

แนวคิด	ทฤษฎี	เอกสาร	ต�าราวารสาร	รายงานการวิจัยและ

ทางเว็บไซต์	 เพื่อเป็นกรอบในการก�าหนดนิยาม	 วัฒนธรรม
คุณภาพของสถานศึกษา	 ก�าหนดประเด็นการสร้างตัวบ่งชี้
วัฒนธรรมคุณภาพของถานศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษา	 สังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กรอบ
แนวคิดวัฒนธรรมคุณภาพขององค์การ	สร้างแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง	 น�าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด ้านวัฒนธรรมคุณภาพขององค์การ	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 
แล้ววิเคราะห์	 สังเคราะห์สาระที่ได้จากเอกสารและการ
สัมภาษณ์	 บูรณาการเพื่อก�าหนดร่างตัวบ่งชี้	 วัฒนธรรม
คุณภาพของสถานศึกษาฯ	
	 ขั้นตอนที่	2	การตรวจสอบความตรงของโมเดลและ
ก�าหนดน�้าหนักความส�าคัญของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพฯ		
โดยน�าร่างองค์ประกอบและตวับ่งชีท้ีไ่ด้ในขัน้ตอนที	่1	เสนอ
อาจารย์ทีป่รึกษาพจิารณาตรวจสอบก่อนน�าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ	
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น�าตัวบ่งชี้ที่ผ่านการคัดเลือกว่ามีความเหมาะสม	 ความเป็น

ไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้	 มาเป็นกรอบใน

การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล		สร้างเครื่องมือ

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)

ระดับความเหมาะสม	5	ระดับ	และน�าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

ตรวจสอบคณุภาพและพจิารณาเสนอแนะความเหมาะสมใน

การคัดเลือกองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีฯ	 ผลการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ	 พบว่า	 ข้อค�าถามทุกข้อมีค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	(IOC)	สงูกว่า	0.60	ขึน้ไปทกุข้อ	โดยค่าดชันคีวาม

สอดคล้องอยู่ระหว่าง	0.80	ถึง	1.00	ค่าอ�านาจจ�าแนกของ

แบบสอบถามรายข้ออยู่ระหว่าง	 0.711	 ถึง	 0.921	 และค่า

สัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า	

เท่ากับ	 0.990	จากนั้นน�าเครื่องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	289	โรงเรียน		วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(CFA)		และสรุปผล

ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก�าหนดน�้าหนักความส�าคัญ

และตรวจสอบความสอดคล้อง	 ของโมเดลกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์		

	 ขั้นตอนที่	 3	 การทดลองใช้ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณ

ภาพฯ			โดยผูว้จิยัได้สร้างคูม่อืและเกณฑ์ส�าหรบัการประเมนิ

คุณภาพโรงเรียนที่จะน�าไปทดลองใช้ตัวบ่งชี้ฯ		โดยน�าเสนอ

อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ตรวจสอบความถกูต้องและส่ง

ให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	คน	ท�าการประเมิน

และรับรองคู่มือและเกณฑ์การประเมิน		ผลการประเมินพบ

ว่าคู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 	 	 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ		4.714		และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.160		

การทดลองใช้ตัวบ่งชี้ฯ	 ผู้วิจัยคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการ

ประเมินและรบัรองคณุภาพภายนอกจาก		สมศ.	รอบที	่3	ใน

ระดับดีมากหรือดีขึ้นไป	จ�านวน	3	โรงเรียนและโรงเรียนที่ไม่

ผ่านการรับรองฯ	จ�านวน	3	โรงเรียน	ในสังกัด	สพม.27	ตาม

ขนาดโรงเรียนคือขนาดเล็ก	 ขนาดกลางและขนาดใหญ	่	

ด�าเนินการประเมินโดยน�าตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของ

สถานศึกษาไปเก็บข้อมูลกับโรงเรียนทั้ง	 6	 โรงเรียน	 โดยขอ

ความอนุเคราะห์ทีมผู ้ประเมินจากส�านักงานเขตพื้นที่	 

การศึกษา	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 จากน้ันผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการ

ประเมินของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้ทราบว่ามีคะแนนอยู่ใน

ระดับใดและสรุปผลการประเมิน

การวิเคราะห์ข้อมูล

		 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์

เน้ือหา	 (Content	 analysis)	 รวมทั้งสถิติบรรยาย	 สถิติ

ทดสอบสมมตฐิาน	และ	ใช้โปรแกรม	Mplus	ในการวเิคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory	 factor	 analysis)	

และองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง	 (Second	 order	

confirmatory	factor	analysis)

ผลการวิจัย    

							ผลการวิจัยมีดังนี้	

	 1.	 ผลการวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 สาระที่ได้จากการ

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้

เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อก�าหนดกรอบในการพัฒนาตัว

บ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่า	

ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาฯ	ประกอบด้วย		

1)	องค์ประกอบด้านความมุ่งมั่นของผู้น�าและภาวะผู้น�าด้าน

คุณภาพ(Leadership	 commitment	 and	 Leadership)	

จ�านวน	7	ตวับ่งช้ี				2)	องค์ประกอบด้านการวางแผนกลยทุธ์

คุณภาพ	(Strategic	quality	planning)	จ�านวน		6	ตัวบ่งชี้	

3)	 องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ	 (Customer	

focus)		จ�านวน	5	ตัวบ่งชี้		4)	องค์ประกอบด้านการท�างาน

เป็นทีม	(Team	Work)		จ�านวน	5	ตัวบ่งชี้	5)	องค์ประกอบ

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 (Human	 Resource	

Development)			จ�านวน	7	ตัวบ่งชี้	6)	องค์ประกอบด้าน

การเสริมสร้างพลังอ�านาจ	(Empowerment)	จ�านวน	5	ตัว

บ่งชี้	 7)	 องค์ประกอบด้านการยกย่องและการให้รางวัล	

(Recognition	and	Rewarding)	จ�านวน		5	ตัวบ่งชี้	8)	องค์

ประกอบด้านการปรับปรุงการท�างานอย ่างต ่อเนื่อง	

(Continuous	Quality	Improvement)		จ�านวน	5	ตัวบ่งชี้			
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รวมทั้งสิ้น		8	องค์ประกอบ		45	ตัวบ่งชี้			

		 	 2.	ผลการตรวจสอบความตรงของตัวบ่งชี้ด้วย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	พบว่า	โมเดลตัวบ่งชี้

ย่อยในแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูล			 

เชิงประจักษ์	 	 ตัวบ่งชี้เดี่ยวทุกตัวเป็นตัวบ่งชี้วัฒนธรรม

คณุภาพของสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา	สงักัดส�านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติ	ที่ระดับ	.01		น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกและ

มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 	 ส่วนผลการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้รวม

วฒันธรรมคณุภาพของสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา	สงักดั

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พบว่า	โมเดล

มีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจักษ์		(	X2=	1507.874,	

df	=	892	,	p		=		0.131	,	CFI	=	0.956	,	TLI	=	0.952	,	

SRMR	=	0.033	,	RMSEA	=	0.052	)	น�า้หนกัองค์ประกอบ

ย่อยทัง้	8	องค์ประกอบ	มค่ีาเป็นบวกและมค่ีาตัง้แต่	0.681-

0.963	และมี	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 	 เรียงล�าดับ

ความส�าคัญได้ดังนี้	 	 องค์ประกอบด้านการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจ		การมุง่เน้นผูใ้ช้บรกิาร		การพฒันาทรพัยากรมนษุย์		

การท�างานเป ็นทีม	 การยกย ่องและการให ้รางวัล	 

การวางแผนกลยทุธ์คณุภาพ	ความมุง่มัน่ของผูน้�าและภาวะ

ผู้น�าด้านคุณภาพ	 และ	 การปรับปรุงการท�างานอย่างต่อ

เนื่อง	ตามล�าดับ	

	 	 3.	ผลการทดลองใช้ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพ

ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 พบว่า	 โรงเรียนท่ีผ่านการ

รับรองคุณภาพภายนอกจาก	 สมศ.	 รอบที่	 3	 มีผลการ

ประเมินโดยรวมสูงกว่าโรงเรียนท่ียังไม่ผ่านการรับรองฯ		

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

อภิปรายผลการวิจัย  

		 จากผลการวิจัยพบประเด็นส�าคัญที่ผู ้วิจัยน�ามา

อภิปรายผลดังนี้	

	 	 1.	 ลักษณะของตัวบ่งชี้ฯและผลการวิเคราะห์

ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชี้

วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษา	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

	 	 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรที่

ใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ฯ	เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปร

ในแต่ละด้าน	พบว่าไม่แตกต่างกันมากนัก	มีค่าอยู่ระหว่าง	

4.179	–	4.551		โดยตัวแปรด้านความมุ่งมั่นของผู้น�าและ

ภาวะผู้น�าด้านคุณภาพ	 (LEAD)	 มีค่าสูงสุด	 รองลงมาคือ	

ด้านการมุ่งเน้นผู้ใช้บรกิาร	(CUST)	และด้านการท�างานเป็น

ทีม	 (TEAM)	 ตามล�าดับ	 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการสร้าง

วัฒนธรรมคุณภาพขององค์การนั้น	 ผู้บริหาร	 ถือเป็นข้อ

ก�าหนดประการส�าคัญที่ขาดไม่ได้ในการปฏิบัติงานเพื่อ

สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ	 (Batten,	 1992:	 5-6)	 และเมื่อ

บคุคลเข้าเป็นสมาชกิในองค์การใดกต้็องมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องมส่ีวนร่วมจรรโลงวฒันธรรมองค์การ	(จติตมิา		อคัรธติิ

พงศ์.	 	 2556:117)	 โดยทิศทางการบริการในปัจจุบันและ

อนาคต	 มีการมุ่งให้ความส�าคัญกับผู้ใช้บริการ	 โดยผู้ใช้

บริการคือบุคคลส�าคัญขององค์การ	 ผู้ใช้บริการจึงจัดเป็น

บุคคลหลักอันดับแรกที่ทุกองค์การควรให้ความสนใจ	จาก

ผลการวจิยัยงัพบว่า	องค์การท่ีให้ความส�าคญักบัผู้ใช้บรกิาร	

จะมกีารปรบัเปล่ียนได้เรว็กว่าองค์การทีม่จีดุเร่ิมต้นของการ

มุ่งเน้นที่การเพ่ิมผลก�าไร	 ประสิทธิภาพหรือเป้าหมาย

ภายในอื่น	 ๆ	 (Bounds,Yorks,	 Adams	 and	 Ranney,	

1994:	89-121	อ้างอิงใน	เรืองวิทย์	 	 เกษสุวรรณ,	2545:	

377-380)	 	 แต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปร

ที่ใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของสถาน

ศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในทุกด้านมีค่าใกล้เคียงกันมาก	นั่น

แสดงให้เห็นว่า	

องค์ประกอบทุกด้านมีความส�าคัญใกล้เคียงกัน		

	 	 2.	 ผลการตรวจสอบและการก�าหนดน�้าหนัก

ความส�าคญัของตวับ่งชี	้โดยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิ

ยืนยันมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้	 องค์ประกอบตัวบ่งชี้

วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษา	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

355

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบหลักทั้ง	 8	 องค์ประกอบ		 

พบว่า	 	 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบของทุกองค์ประกอบมีค่า

เป็นบวก	โดยมขีนาดตัง้แต่	0.681-0.963		และม	ีนยัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.01	ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบหลัก	ทั้ง		8	

องค์ประกอบ	เป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัทีจ่ะพฒันาเป็นองค์

ประกอบในการประเมนิวฒันธรรมคณุภาพของสถานศกึษา

ระดับมธัยมศึกษา	สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	 โดยองค์ประกอบที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

และล�าดับความส�าคัญมากท่ีสุด	 คือองค์ประกอบท่ี	 6	 

การเสริมสร้างพลังอ�านาจ	 (EMPO)	 	 รองลงมา	 ได้แก	่ 

องค์ประกอบที่	 3	 การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ	 (CUST)	 องค์

ประกอบที่	 5	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 (HUM)	 	 องค์

ประกอบที่	4	การท�างานเป็นทีม	(TEAM)		องค์ประกอบที่	

7	การยกย่องและการให้รางวัล	(RECO)		องค์ประกอบที่	2	

การวางแผนกลยุทธ์คุณภาพ	 (PLAN)	 	 องค์ประกอบที่	 1	

ความมุ่งม่ันของผู้น�าและภาวะผู้น�าด้านคุณภาพ	 (LEAD)	

และองค์ประกอบที	่8	การปรบัปรงุการท�างานอย่างต่อเนือ่ง	

(IMPR)	ตามล�าดับ	 	ข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้น	สะท้อนให้

เห็นว่า	 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานให้แก่

บุคลากรมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	การให้ความส�าคัญกับผู้รับ

บริการหรือผู้เรียน	 การพัฒนาบุคลากร	 และการท�างาน 

เป็นทีม	 ย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพของงานและองค์การ 

ต่อไป	

	 	 3.	ผลการทดลองใช้ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพ

ของสถานศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		โดยแยกโรงเรียนที่ทดลอง

ใช้เป็นโรงเรียนที่ผ่าน	 การประเมินและ	 รับรองคุณภาพ

ภายนอกจาก	 สมศ.	 รอบที่	 3	 ในระดับดีมากหรือดีข้ึนไป	

จ�านวน	3	 โรงเรียน	 โดยเป็น	 โรงเรียนขนาดเล็ก	 โรงเรียน

ขนาดกลาง	และโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนที่ยังไม่ได้

รับการรับรองจากสมศ.	รอบที่	3	จ�านวน	3	โรงเรียน	โดย

เป็น	โรงเรียนขนาดเล็ก	โรงเรียนขนาดกลาง	และโรงเรียน

ขนาดใหญ่	 เช่นเดียวกัน	 ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการวัดที่ใช้

สถานการณ์เพื่อใช้ทดสอบการปฏิบัติงานของบุคคล		 

ส ่ วน ใหญ ่ จะ เป ็ นการวั ดการปฏิ บั ติ ง านที ละคน	 

มีกระบวนการวัดคล้ายกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทั่ว	ๆ 	ไป		โดย

การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืวดัภาคปฏบิตั	ิขัน้ตอน

นีเ้ป็นการทดลองใช้และน�าข้อมลูมาตรวจสอบความตรงเชงิ

เนื้อหา	และความตรงเชิงสภาพโดยใช้		know-group	หรือ

ใช้เกณฑ์ภายนอก	 และการหาความเที่ยงของผู้ประเมิน			

ศักดิ์ชาย		เพชรช่วย	(2541	:20-21)	กล่าวไว้ว่าการตรวจ

สอบคณุภาพของตวับ่งชีภ้ายใต้กรอบแนวคดิทางทฤษฎ	ีซึง่

ในขัน้ตอนนีถ้อืว่ามคีวามส�าคญัมาก	เพราะหากการพฒันา

ตัวบ่งชี้	 เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพ

แล้วไม่ว่าจะใช้เทคนคิวธิกีารทางสถิตดิอีย่างไร	ผลทีไ่ด้จาก

การพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย		โดยผลศึกษาพบว่า	

ค่าดชันคีวามเหน็พ้องกันของผู้ประเมนิ	(Rater	Agreement		

Index	:	RAI)	พบว่ามีค่าเท่ากับ	0.913		ซึ่งถือว่าค่าความ

เชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมินมีค่าเชื่อถือได้	 ผลการให้คะแนน

ของผูป้ระเมนิแต่ล่ะคนมคีวามสอดคล้องกนัสงู	และผลการ

ประเมินเม่ือเปรียบเทียบกันทั้งสองกลุ่มพบว่า	 มีผลการ

ประเมินแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.01	

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	 ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของสถาน

ศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น	 มีความตรงเชิงจ�าแนก		 

มีคุณภาพและสามารถน�าไปวัดวัฒนธรรมคุณภาพของ

สถานศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ต่อไป		

สรุปผลการวิจัย

		 จากผลการวิเคราะหขฺ้อมลู	โดยสรปุทกุตวับ่งช้ีและ

องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมตุณภาพของสถานศึกษา

ระดับมธัยมศึกษา	สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	มีนัยส�าคัญทางสถิติทุกค่าและผลการวิเคราะห์

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าโมเดลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่

พัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง	 ความเหมาะสม	 ความเป็นไปได	้	

และ	 สามารถน�าไปใช้วัดวัฒนธรรมคุณภาพของสถาน
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ศึกษาฯในสถานการณ์จริงได้อย่างมีความเที่ยงตรง

ข้อเสนอแนะ 

		 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้	

	 	 1.1	 จากผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม

คุณภาพของสถานศึกษาฯ	 แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ท่ีได้ใน

องค์ประกอบทั้ง	8	องค์ประกอบนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น

จากวิธีการที่เหมาะสม	 โมเดลกรอบแนวคิดในการวิจัยมี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ดังน้ัน	 จึงมีความ

เหมาะสมที่โรงเรียนจะน�าตัวบ่งชี้ฯเหล่านี้ไปใช้เป็นแบบใน

การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียน

ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพทุกด้านต่อไป	

	 	 1.2	 หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ	 ตั้งแต่

ระดบัโรงเรยีน		ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	และส�านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สามารถใช้ตวับ่งชีจ้าก

งานวิจัยนี้ เป ็นเครื่องมือและเป็นกลไกในการพัฒนา	 

ก�ากับ	ตรวจสอบ	ติดตามและประเมินผล	รวมทั้งตัดสินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรและสถานศึกษา	 ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 รวมทั้งใช้เป็นฐาน

ข้อมลู	(Data	Base)	ในการวางแผนรปูแบบการจดักจิกรรม	

การฝึกอบรม	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

ต่อไปได้	

		 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก�าหนดขอบเขตการ

ศกึษาเฉพาะโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือเท่านั้น	 ดังนั้น	 ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการ

ศึกษาตวับ่งชีว้ฒันธรรมคุณภาพของสถานศึกษาระดบัอืน่ๆ

และครอบคลุมพื้นที่ส่วนอื่นๆต่อไป	

		 	 2.2	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล

จากผู้บรหิารและครูผู้สอนเท่านั้น	ในการศึกษาวิจยัครั้งต่อ

ไปควรมกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูจากนกัเรยีน	ผู้ปกครอง	และ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆด้วย	 เพื่อตรวจสอบความไม่แปร

เปลี่ยนของโมเดลการวิจัย

กิตติกรรมประกาศ 

		 ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งในความ

กรุณาของ	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ว่าที่ร้อยตรี	 ดร.อรัญ	 

ซยุกระเดือ่ง	อาจารย์ทีป่รกึษาหลกั	และผูช่้วยศาสตราจารย์	

ดร.ไพศาล	 วรค�า	 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร ่วม	 

ขอกราบขอบพระคุณ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปิยะธิดา		

ปัญญา	 ประธานกรรมการสอบ	 	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.อรนชุ		ศรสีะอาด	กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ	ิทีใ่ห้ค�าแนะน�า	

ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	 จนท�าให้

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี	
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน 

เรื่อง การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยในส�าหรับนักศึกษาภาควิชาเวชระเบียน 
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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน	

เร่ือง	 การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยในของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขาวิชาเวชระเบียน	 

ชั้นปีที่	1	ปีการศึกษา	2560	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข	กาญจนาภิเษก	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

ศกึษาครัง้นี	้คอืนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง		สาขาวชิาเวชระเบยีนชัน้ปีที	่1ปีการศึกษา	2560	ทัง้หมด

จ�านวน	130	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้มี	2	ประเภท	คือบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวช

ระเบียน	 เร่ือง	 การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน	 	 และแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส	์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือค่าความถี	่

(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	และสถิติ	(Pair	t-test)

	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 95.4	 ละเพศชาย	 ร้อยละ	 4.6		

ส่วนใหญ่อายุ	20-21	ปี	คิดเป็นร้อยละ	45.4	ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	3.01-3.50	คิดเป็นร้อยละ	46.3	และส่วน

ใหญ่สนใจเรียนภาควิชาเวชระเบียนด้วยตนเอง	คิดเป็นร้อยละ	 66.9	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน

เฉลี่ยก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน	 เรื่อง	 การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน	 พบว่า	 

ผลคะแนนของผู้เรียนจากการท�าแบบทดสอบหลังการใช้	และก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน	เรื่อง	การ

จัดระบบเวชระเบียนของผู้ป่วยใน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 ข้อเสนอแนะผูท้ีจ่ะใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์วชิาเวชระเบยีน	เรือ่ง	การจดัระบบเวชระเบยีนของผู้ป่วยใน	ควรศกึษา

วิธีการและขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจนก่อนที่จะน�าไปใช้

 ค�าส�าคัญ:	ผู้ป่วยใน	คอมพิวเตอร์	เวชระเบียน	

1อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข	กาญจนาภิเษก	ภาควิชาเวชระเบียน
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Abstract

	 The	purpose	of	 this	 research	was	 to	 compare	 the	 knowledge	before	 and	 after	 the	use	of	

electronic	medical	education	curriculum	on	inpatient	medical	records	management	of	students	at	

Kanchanabhishek	Institute	of	Medical	and	Public	Health	Technology.	The	sample	was	130	students	

who	studied	in	the	first	year	of	medical	record	2017.	The	research	instruments	included	2	types	which	

were	 electronic	medical	 education	 and	 knowledge	 test.	 The	 statistical	 analysis	 was	 frequency,	

percentage	and	pair	t-test.

	 The	finding	found	mostly	was	female	(95.4%)	and	male	(4.6%),	aged	18	years	(39.2%)	and	most	

of	them	had	average	GPA	of	3.01-3.50	accounting	of	48.50%.	The	difference	between	mean	score	

before	and	after	using	electronic	medical	education	about	inpatient	medical	records	management	of	

the	students	found	that	the	scores	of	the	learners	from	the	post-test	test	and	before	using	electronic	

medical	education	was	statistically	significant	at	the	0.05	level.

	 Suggestions	for	electronic	medical	education	on	medical	codes	on	inpatient	medical	records	

management	should	include	method	and	procedure	of	using	the	electronic	learning	package	before	

applying.

 Keywords:	Inpatient,	Computer,	Medical	record

บทน�า 

	 ป ัจ จุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด ้ านต ่ าง 	 ๆ	 

(ในศตวรรษที่	 21)	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีทางด้าน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร	 (ICT	 –	

Information	 and	 Communication	 Technology)	 

เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ง	ส่งผลให้เกดิความพยายาม

ในการนาเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการ

จัดการศึกษา 	 เพื่ อ ให ้ การ ศึกษามี คุณภาพและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 (ถนอมพร	 เลาหจรัสแสง,	2541)	

ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสติปัญญาและ

คุณธรรมเพื่อรองรับการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัในสงัคม/เศรษฐกจิแห่งความรู	้(Knowledge-

Based	 Economy/Society)	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน	 หรือ	 CAI	 (Computer	 Assisted	 Instruction)	

เป็นการน�าเอาคอมพวิเตอร์มาช่วยในกระบวนการเรยีนการ

สอน	โดยมโีปรแกรมทีถ่กูพฒันาขึน้สาหรบัเนือ้หานัน้	ๆ 	โดย

ผู้พัฒนาโปรแกรม	 หรือผู้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนได้ออกแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมเข้าไปในกิจกรรม

การเรียน	 โดยน�าทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาเข้ามาประยุกต	์

และมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้เรียน	

ท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถของแต่ละ

บคุคลจนบรรลุวตัถปุระสงค์ของการเรยีน	(กดิานนัท์	มลทิอง, 

2543)

	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยให้ผู้เรียนไต้

ศึกษาตามความชอบของตนเอง	โดยการเลือกรูปแบบการ

เรยีนทีเ่หมาะสมกบัตนเองได้หรอืปัญหาการขาดแคลนเวลา

ที่ผู้สอนมักประสบกับปัญหาการมีเวลาในการท�างานไม่

เพียงพอ	ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถช่วยให้

ผูส้อนลดเวลาทีต้่องใช้กับนกัเรยีนได้โดยให้เรยีนด้วยตวัเอง	

บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเป็นสือ่การเรยีนการสอนราย

บคุคลประเภทหนึง่ทีไ่ด้รบัความสนใจมากในปัจจบัุนเพราะ

ได้รับการออกแบบให้มลีกัษณะตอบสนองต่อความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคลกล่าวคือนักเรียนจะมีอิสระในการควบคุม

การเรียน	 สามารถเรียนตามความสะดวกและความสนใจ

ของตนตามล�าพังเป็นขั้นตอนทีละน้อยจากง่ายไปหายาก	

นอกจากนี้การน�าเสนอเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนสามารถน�าเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจได้ด้วยแสง	 

สี	เสียงเสมือนจริง

	 ดังนั้นจึงมีการน�าคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการศึกษา

ในลักษณะการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์จัดเป็นการ

เรยีนรู้โดยใช้สือ่อิเลก็ทรอนกิส์รปูแบบหนึง่	โดยจะมกีารน�า

สื่อส�าหรับการน�าเสนอประกอบกัน	 ได้แก่	 ข้อความ	 เสียง	

ภาพน่ิง	 กราฟฟิก	 แผนภูมิ	 ภาพเคลื่อนไหว	 หรือแม้แต่

วีดีทัศน์	เพื่อน�าเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะที่ใกล้เคียง

กบัการสอนจริงในห้องเรยีนมากทีส่ดุ	คอมพวิเตอร์ช่วยสอน

สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน	และกระตุ้นผู้เรียนให้

เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ดังกล่าว	(ถนอมพร	เลาหจรัส

แสง,	 2541)	 จากการศึกษางานวิจัยหลาย	 ๆ	 ฉบับที่

เกีย่วข้องกบัการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน	อาทเิช่น	งานวิจยั

ของ	 อภิชาติ	 ปองนาน	 (2547)	 เรื่องการพัฒนาบทเรียน

คอม พิ ว เ ตอ ร ์ ช ่ ว ย สอน เพื่ อ ก า รสอนซ ่ อม เ ส ริ ม	 

วิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ความเท่ากันทุกประการ	 ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ�ารุง	

ผลการวิจัยพบว่าเม่ือน�าบทเรียนไปใช้กับนักเรียนได้

ประสิทธิภาพบทเรียนเป็น	 65.99/69.99	 โดยนักเรียนทุก

คนมีคะแนนสอบระหว่างเรียนและผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง

กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรยีนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผลสมัฤทธิห์ลงั

เรยีนและผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย

สอนไปแล้ว	 2	 สัปดาห์	 ไม่แตกต่างกันและเจตคติต่อการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร ์ดีขึ้นหลัง เรียนด ้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 และจากการศึกษาวิลาวัณย์	 เตือน

ราษฎร์	และคณะ	(2551)	ศกึษาการพฒันาสือ่การเรยีนการ

สอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาการรักษา

โรคเบือ้งต้น	พบว่า	นกัศกึษามีความพึงพอใจต่อสือ่การเรยีน

การสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาการ

รักษาโรคเบื้องต้น	ในระดับมากถึงมากที่สุด	ทั้งในส่วนของ

เนื้อหา	ส่วนการน�าเสนอ	และส่วนแบบฝึกหัดท้ายบท	เช่น

เดยีวกบังานวจิยัของ	จตุมิา	แก้วก่า	และคณะ	(2559)	เรือ่ง	

การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 เรื่อง	การให้

รหัสทางการแพทย์	 1	 พบว่า	 การใช้ส่ือการเรียนการสอน

โดย	Power	Point	มีความน่าสนใจ	ดึงดูดความสนใจน้อย	

ท�าให้นักศึกษาไม่สนใจการเรียน	 และการใช้ส่ือบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 เรื่อง	 การให้รหัสทางการแพทย	์

สามารถใช้กระตุ้นการเรียนการสอนได้

	 สถาบันพระบรมราชชนก	 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยี

ทางการแพทย์และสาธารณสุข	 กาญจนาภิเษก	 จัดการ

ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน	ฉบับปรับปรุง	

พ.ศ.2547	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2547	 เป็นต้นมา	 และ

พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหา

สาระทนัสมยั	สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวชิาการด้าน

เวชระเบยีน	และการเปล่ียนแปลงในบรบิททีเ่กีย่วข้อง	โดย

เฉพาะการปฏิรูปการศกึษาการปฏริปูการเรยีนรูท้ีเ่น้นบรูณ

การการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนการสอนในวิธีการที่

หลากหลายทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัให้ผูเ้รยีนแสวงหาความ

รู้ด้วยตนเอง	เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	(พระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	มาตรา	22,	23,	

24	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.2545)	ประกอบกับ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนได้เข้าถึงการ

บรกิารทีม่คุีณภาพอย่างทัว่ถงึ	และเท่าเทียมจงึปรับเปล่ียน

วิธีการให้บริการเชิงรุก	 รวมถึงพัฒนาการ	 ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และสาธารณสุข	 

ทีเ่ปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็	ส่งผลโดยตรงต่อระบบงานเวช

ระเบียนและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบงาน

ด้านข้อมูลข่าวสารของสถานบริการ	 ที่ต้องมีศักยภาพ

เหมาะสม	

	 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

และการปฏิรูประบบดังกล่าว	 จึงผสมผสานวิชาการที่

สัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนั	ช่วยให้ผู้เรียนได้เรยีนรู	้เข้าใจหลัก

การและเนื้อหาที่เป็น	ประเด็นส�าคัญ	สามารถน�าไปปฏิบัติ
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้สถาบันพระบรมราชชนกได้

พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 หลักสูตร

ปรับปรุง	 พ.ศ.2556	 สาขาวิชาเวชระเบียน	 โดยบูรณการ

เนือ้หาวชิาในหมวดทกัษะชวีติและหมวดทกัษะวชิาชพี	เพือ่

ให้วิทยาลัยน�าไปใช้จัดการเรียนการสอนต่อไป	 โดยด�าเนิน

การตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติของ

กระทรวงศึกษาธิการท่ีประกาศใช้ในปี	 พ.ศ.	 2556		 

กรอบแนวคิดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	 2556	สาขาวิชา	 เวชระเบียน	 ใช้

แนวคดิการพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีนมาก�าหนดเป็นกรอบ

แนวคิดของหลักสูตร	 เพื่อให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขาวิชาเวชระเบียน	

สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพเวชระเบียนได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ	 ดัง น้ัน	 กรอบแนวคิดของหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สงู	หลกัสตูรปรบัปรงุ	พ.ศ.	2556	

สาขาวิชาเวชระเบียน	 จึงประกอบด้วย	 มโนทัศน์ด้านการ

เรยีนการสอน	มโนทศัน์	ด้านเอกลกัษณ์และ	อตัลกัษณ์ของ

ผู ้เรียน	 โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

เอกลักษณ์	และอัตลักษณ์ให้เกิดกับผู้เรียน	

	 ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท�าการศกึษา	การพฒันาบทเรียน

คอมพวิเตอร์วชิาเวชระเบียน	เรือ่ง	การจดัระบบเวชระเบยีน

ของผู ้ป ่วยใน	 ส�าหรับนักศึกษาภาควิชาเวชระเบียน	 

ชัน้ปีที	่1	วทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทย์และสาธารณสขุ	

กาญจนาภิเษก	 เพ่ือช่วยการจัดการเรียนการสอนเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสมรรถนะของเจ้า

พนักงานเวชสถิติ	 ในด้านการตรวจสอบความถูกต้องของ

งานเวชระเบยีน	ทัง่นีเ้นือ่งจากการปฏบิตังิานในด้านต่าง	ๆ 	

ข้างต้น	ผูป้ฏบิตังิานจ�าเป็นจะต้องมพืีน้ฐานทีด่	ีเพือ่ลดการ

ผิดพลาดของข้อมูลให้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้บท

เรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน	เรื่อง	การจัดระบบงาน

เวชระเบยีนผูป่้วยใน	ของนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัร

วิชาชีพชั้นสูง	สาขาวิชาเวชระเบียน	ชั้นปีที่	1	ปีการศึกษา	

2560	 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข	

กาญจนาภิเษก

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากรเป็นประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขาวิชา

เวชระเบียน	ชั้นปีที่	1	ปีการศึกษา	2560	ทั้งหมดจ�านวน	

130	คน

	 	 กลุ ่มตัวอย ่างที่ ใช ้ในการศึกษาครั้งนี้ 	 คือ	

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขาวิชา

เวชระเบียนชั้นปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2560	 ทั้งหมดจ�านวน	

130	คน

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูการวจิยั

ในครั้งนี้มี	2	ประเภท	คือ

	 	 1.	บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน	เรื่อง	

การจดัระบบงานเวชระเบยีนผูป่้วยใน	ประกอบด้วย	7	ส่วน

	 	 	 1.1	เนื้อหาของการลงทะเบียนรับคืนเวช

ระเบียน

	 	 	 1.2	เนือ้หาของการจดัเรียงเอกสารในเวช

ระเบียน

	 	 	 1.3	เนือ้หาของการให้รหสัทางการแพทย์

	 	 	 1.4	เนือ้หาของการตรวจสอบเวชระเบยีน

	 	 	 1.5	เนื้อหาของบันทึกข้อมูลในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

	 	 	 1.6	การสแกนเวชระเบียน

	 	 	 1.7	การจัดเก็บเวชระเบียน

	 	 2.	 แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์	 เรื่อง	 การจัด

ระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน	 ของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูสาขาวชิาเวชระเบยีน	ชัน้ปีที่	

1	จ�านวน	30	ข้อ
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	 การสร้างและพฒันาเครือ่งมือทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยั	

	 	 1.	 น�าแบบทดสอบความรู้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

เนือ้หา	จ�านวน	3	ท่าน	ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา	โดย

ตรวจสอบความถูกต้อง	 ความเหมาะสมของภาษา	 ความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และครอบคลุมกับเนื้อหา	 และ

น�ามาวเิคราะห์หาค่าดชันคีวามสอดคล้อง	(IOC)	จากนัน้น�า

ไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 2.	 แบบทดสอบความรู้วิชาเวชระเบียน	 เร่ือง	

การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน	 ท่ีปรับปรุงตามข้อ

เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว	 ไปทดลองใช้กับนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 	 สาขาวิชา 

เวชระเบียน	ชั้นปีที่	1	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	30	คน	

แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรคูเดอร์ริ

ชาร์ดสัน	 (Kuder-Richardson	 Method)	 โดยได้ค่า

มากกว่า	0.80	และท�าการทดสอบหาค่าอ�านาจจ�าแนก	(ค่า

มากกว่า	0.50)	และค่าความยากง่าย	(ค่าอยูร่ะหว่าง	0.20-

0.80)	ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด

การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 1.	วเิคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคลของนกัศึกษาหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง		สาขาวิชาเวชระเบียน	ชั้นปี

ที่	 1	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 และเกรดเฉลี่ย	 ด้วยค่าความถี	่

(Frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage)

	 2.	วเิคราะห์ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนความรูว้ชิา

เวชระเบียน	 เร่ือง	 การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน	

ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน	

เร่ือง	 การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน	 โดยใช้สถิติ	

(Pair	t-test)	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่	.05

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง	จ�านวน	124	คน	คิดเป็นร้อยละ	95.4	และเพศชาย	

จ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.6	ส่วนใหญ่อายุ	20-21		ปี	

จ�านวน	59	คน	คิดเป็นร้อยละ	45.4	รองลงมาคือ	อายุ	18	

ปี	จ�านวน	51	คน	คิดเป็นร้อยละ	39.2	และมากกว่า	20	ปี

ขึ้นไป	จ�านวน	20	คน	คิดเป็นร้อยละ	15.4			ส่วนใหญ่มี

เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	3.01-3.50	จ�านวน	60	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	46.3	 รองลงมาคือเกรดเฉลี่ย	 3.51-4.00	จ�านวน	

37	คน	คิดเป็นร้อยละ	28.1	และ	เกรดเฉลี่ย		2.51-3.00	

จ�านวน	37	คน	คิดเป็นร้อยละ	28.1	ส�าหรับเหตุผลในการ

เรยีนภาคเวชระเบยีนพบว่าส่วนใหญ่เลอืกเรยีนด้วยตนเอง	

คดิเป็นร้อยละ	66.9	รองลงมาคอืผูป้กครองต้องการให้เรยีน	

คิดเป็นร้อยละ	24.6	(ตารางที่	1)

ตารางที่	1	จ�านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล
5 

 

2. วิเคราะห์ผลการเปรยีบเทียบคะแนนความรูว้ิชา
เวชระเบียน เรื่อง การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน 
เรื่อง การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน โดยใช้สถิติ 
(Pair t-test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 95.4 
และเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ส่วนใหญ่
อายุ  20-21  ปี  จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 
รองลงมาคือ อายุ 18 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.2 และมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.4   ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01-3.50 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาคือเกรดเฉลี่ย 
3.51-4.00 จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 และ เกรด
เฉลี่ย  2.51-3.00 จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 
ส าหรับเหตุผลในการเรียนภาคเวชระเบียนพบว่าส่วนใหญ่
เลือกเรียนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมาคือ
ผู้ปกครองต้องการให้เรียน คิดเป็นร้อยละ 24.6 (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 6 4.6 
หญิง 124 95.4 

อายุ   
18 ปี 51 39.2 
20-21 ป ี 59 45.4 
มากกว่า 20ปีขึ้นไป 20 15.4 

เกรดเฉลี่ย   
น้อยกว่า 2.50 4 3.2 
2.51-3.00 29 22.4 
3.01-3.50 60 46.3 
3.51-4.00 37 28.1 

เหตุผลในการเรียน   
สนใจเลือกด้วยตนเอง 87 66.9 
ผู้ปกครองต้องการให้เรียน 32 24.6 
ได้รับทุน 5 3.8 
อื่นๆ 6 4.6 

รวม 130 100.0 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้ชุดการเรียนและหลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์   วิชาเวชระเบียน เรื่อง การจัดระบบงานเวช
ระเบียนผู้ป่วยในของกลุ่มประชากร 

  

Mean N Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t Sig. 

คะแนน
ก่อน
เรียน 

10.000 130 2.570 0.225 -21.177* 0.000 

คะแนน
หลัง
เรียน 

16.408 130 3.398 0.298 

  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่	 2	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

คะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้ชุดการเรียนและหลังการใช้บท

เรียนคอมพิวเตอร์	วิชาเวชระเบียน	เรื่อง	การจัดระบบงาน

เวชระเบียนผู้ป่วยในของกลุ่มประชากร

	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน

เฉลี่ยก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวช

ระเบียน	 เรื่อง	 การจัดระบบงานเวชระเบียนผู ้ป่วยใน	 

ของนักศึกษา	จ�านวน	130	คน	พบว่าผลคะแนนจากการ

ท�าแบบทดสอบก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวช

ระเบียน	เรื่อง	การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน	มีค่า

เท่ากับ	( =10.000,	SD=2.570)	และผลคะแนนจากการ

ท�าแบบทดสอบหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวช

ระเบียน	เรื่อง	การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน	มีค่า

เท่ากับ	( =16.408,	SD=3.398)	โดยเมือ่เปรยีบเทยีบผล

คะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียน	พบว่า	ผลคะแนน

ของผูเ้รียนจากการท�าแบบทดสอบหลงัการใช้และก่อนการ

ใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์วชิาเวชระเบยีน	เรือ่ง	การจดัระบบ

งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ค่า	sig	

เท่ากับ	.000	ค่า	t-test	เท่ากับ	-21.177	ดังแสดงในตาราง

ที่	2

5 
 

2. วิเคราะห์ผลการเปรยีบเทียบคะแนนความรูว้ิชา
เวชระเบียน เรื่อง การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน 
เรื่อง การจัดระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน โดยใช้สถิติ 
(Pair t-test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 95.4 
และเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ส่วนใหญ่
อายุ  20-21  ปี  จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 
รองลงมาคือ อายุ 18 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.2 และมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.4   ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01-3.50 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาคือเกรดเฉลี่ย 
3.51-4.00 จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 และ เกรด
เฉลี่ย  2.51-3.00 จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 
ส าหรับเหตุผลในการเรียนภาคเวชระเบียนพบว่าส่วนใหญ่
เลือกเรียนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมาคือ
ผู้ปกครองต้องการให้เรียน คิดเป็นร้อยละ 24.6 (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 6 4.6 
หญิง 124 95.4 

อายุ   
18 ปี 51 39.2 
20-21 ป ี 59 45.4 
มากกว่า 20ปีขึ้นไป 20 15.4 

เกรดเฉลี่ย   
น้อยกว่า 2.50 4 3.2 
2.51-3.00 29 22.4 
3.01-3.50 60 46.3 
3.51-4.00 37 28.1 

เหตุผลในการเรียน   
สนใจเลือกด้วยตนเอง 87 66.9 
ผู้ปกครองต้องการให้เรียน 32 24.6 
ได้รับทุน 5 3.8 
อื่นๆ 6 4.6 

รวม 130 100.0 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้ชุดการเรียนและหลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์   วิชาเวชระเบียน เร่ือง การจัดระบบงานเวช
ระเบียนผู้ป่วยในของกลุ่มประชากร 

  

Mean N Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t Sig. 

คะแนน
ก่อน
เรียน 

10.000 130 2.570 0.225 -21.177* 0.000 

คะแนน
หลัง
เรียน 

16.408 130 3.398 0.298 

  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผล

	 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง		

สาขาวิชาเวชระเบียน	 ชั้นปีที่	 1	 มีผลคะแนนเฉลี่ยหลังใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน	 เรื่อง	 การจัดระบบ

งานเวชระเบยีนผูป่้วยใน		มากกว่าก่อนใช้	อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ.05	 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน	 แสดงว่าบทเรียน

คอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน	 เรื่อง	 การจัดระบบงานเวช

ระเบียนผู ้ป ่วยใน	 	 ที่น�ามาเป็นสื่อประกอบการสอน

นกัศึกษามปีระสิทธภิาพดโีดยสามารถพฒันาความรูก้ารจดั

ระบบเวชระเบียนของผู้ป่วยใน	 ได้	 ด้วยเหตุผลเนื่องจากผู้

เรียนมคีวามคดิเหน็ว่าบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนท�าให้

กระตุน้การจ�าเพราะมีภาพประกอบ	มเีสียงบรรยาย	และมี

ลูกเล่นที่น่าสนใจ	 ท�าให้การเรียนการสอนไม่น่าเบ่ือ	 และ

เข้าใจเนือ้หาในวชิานัน้มากยิง่ขึน้ด้วย	มอีสิระในการเรยีนรู	้	

ซึ่งจะสอดรับกับค�านิยามของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 คือ	

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	(CAI)	หมายถึง	ส่ือการเรยีนการสอน

ทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งซึ่งใช้ความสามารถของ

คอมพิวเตอร์	ในการน�าเสนอสื่อประสมอันได้แก่	ข้อความ	

ภาพนิง่	แผนภมูกิราฟิก		วดิทีศัน์	ภาพเคลือ่นไหว	และเสยีง	

เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน	หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่

ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด	 โดยมีเป้า

หมายทีส่�าคัญกคื็อสามารถดงึดดูความสนใจของผู้เรยีนและ

กระตุ้นให้เกิดความต้องการท่ีจะเรียนรู้	 คอมพิวเตอร์ช่วย

สอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว	

ซ่ึงผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์	 หรือการ

โต้ตอบพร้อมการได้รบัผลป้อนกลบั	(Feedback)	นอกจาก

นี้ยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้

เรียนได้เป็นอย่างดี	รวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจ

สอบความเข้าใจของผู ้ เรียนได้ตลอดเวลา	 (ทักษิณา		 

สุวนานนท์,	2530)	เช่นเดียวกับ	ถนอมพร	เลา	หจรัสแสง	

(2541)		กล่าวถึงทฤษฎีปัญญานิยมว่าพฤติกรรมมนุษย์นั้น

เป็นเรือ่งภายในจติใจ		มนษุย์ไม่ใช่ผ้าขาวทีใ่ส่สอีะไรลงไปก็

กลายเป็นสีนั้น		มนุษย์มีความนึกคิด		มีอารมณ์จิตใจ		และ

ความรู้สึกภายในที่แตกต่างกันออกไป	ดังนั้นการออกแบบ
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บทเรยีนการสอนกค็วรค�านงึถงึความแตกต่างภายในมนษุย์

ด้วย	ทฤษฎีปัญญานิยม	ท�าให้เกิดการออกแบบในลักษณะ

สาขาของคราวเดอร์		ซึ่งการออกแบบบทเรียนในลักษณะ

สาขา	 หากเมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนที่ออกแบบตาม

แนวคดิของพฤตกิรรมนยิมแล้ว	จะท�าให้ผูเ้รยีนมอีสิระมาก

ขึ้นในการควบคุมบทเรียนของตน		โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

มีอิสระมากขึ้นในการเลือกล�าดับของการน�าเสนอเน้ือหา

บทเรียนที่ เหมาะสมกับตน	 คอมพิวเตอร์ช ่วยสอนที่

ออกแบบตามแนวคดิของทฤษฎปัีญญานยิมจะมโีครงสร้าง

ของบทเรยีนในลกัษณะสาขา		โดยผูเ้รยีนจะได้รบัการเสนอ

เนือ้หาในล�าดับทีไ่ม่เหมอืนกนั		โดยเนือ้หาท่ีจะได้รบัการน�า

เสนอต่อไปนัน้	จะขึน้อยูก่บัความสามารถ		ความถนดั		และ

ความสนใจของผูเ้รยีนเป็นส�าคญั		(ถนอมพร		เลาหจรสัแสง,	

2541)	นอกจากนีย้งัสอดคลองกับวจัิยของอรจิรา		สอนสกลุ	

,	ชาตร	ี	เกิดธรรม	และภเิษก		จนัทร์เอีย่ม	(2559)	เรือ่งการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 เรื่อง	 ค�าราชาศัพท	์

ซึ่งวิจัยนี้จะท�ากับผู้เรียนจ�านวน	40	คน	แบ่ง	ออกเป็น	2	

กลุ ่มๆ	 ละ	 20	 คน	 ผลการวิจัยครั้งน้ีสรุปว่าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	เรื่อง	ค�าราชาศัพท์		มีประสิทธิภาพ

ของบทเรียนเท่ากบั	86.00	/	82.33	ซึง่ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนด	

คอื	80	/	80		และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 เรื่อง	 ค�าราชาศัพท์สูง	

กว่าการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติระดับ	0.05	

 

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวช

ระเบียน	 เร่ือง	 การจัดระบบงานเวชระเบียนผู ้ป่วยใน		

ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง		

สาขาวิชาเวชระเบียนชั้นปีที่	1	มีข้อเสนอแนะ	ดังต่อไปนี้

	 1.	ข้อเสนอแนะในการผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวช

ระเบียน	เรื่อง	การจัดระบบเวชระเบียนของผู้ป่วยในควรมี

การท�าบทเรียนให้น่าสนใจขึ้น	ทั้งภาพและเสียง		เนื่องจาก

บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	จดัเป็นสือ่การเรยีนการสอน

ทีน่่าสนใจ	มคีวามสามารถในการน�ามาสอนเนือ้หาทีย่ากให้

มคีวามง่ายขึน้	ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความกระตอืรอืร้นทีจ่ะเรยีน	

ช่วยลดปัญหานักเรียนการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

ประกอบในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนได้เป็นอย่างดี	

	 	 1.2	ในสถานศึกษาต่าง	ๆ	ควรมีการสนับสนุน	

โดยการจัดหาคอมพิวเตอร ์ เพื่อให ้ 	 นักเรียนได ้ ใช ้

คอมพวิเตอร์ในการเรยีนการสอนมากขึน้	รวมถงึการจดัท�า

คู่มือในการใช้คอมพิวเตอร์	

	 	 1.3	ส�าหรับผู้เรียนได้ทราบรายละเอียดในการ

เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาก่อน	

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ส�าหรับในการเรียนในเนื้อหาอื่น	 ๆ	 และ	

รายวิชาอื่น	ๆ	ในการท�าวิจัยครั้งต่อไป	

	 	 2.2	 ควรปรับเปล่ียนโปรแกรมที่ใช้ผลิตส่ือ	 

เพื่อความหลากหลาย	 และความน่าสนใจของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 	

	 	 2.3	ควรมีการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนควบคู่ไปกับการใช้เทคนิคการสอนรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	

การสอนในรปูแบบวดีทีศัน์	การสอนด้วยเกม	การสอนแบบ

จับกลุ่ม	ฯลฯ
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การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 

ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

The Effect of Implementation on Physics Learning Management Model 

to Enhance  Critical Thinking for Matthayomsuksa 4 Students

จุฑามาศ		อนันเต่า1		นิราศ	จันทรจิตร2 และสุมาลี	ชูก�าแพง3

Juthamas	Anuntao1  Nirat	jantharajit2	and	Sumalee	Chookhampaeng3

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์	 ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ	ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที	่4	ประกอบด้วย	1)	การศกึษาพฒันาการด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณของ

นกัเรยีนทีไ่ด้รับการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้	และ	2)	เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน	ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	4		โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา	จ�านวน	43	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	random	sampling)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	1)	รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์	ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

	 มีองค์ประกอบ	ได้แก่	1.1)	หลักการ		แนวคิดและทฤษฏีพื้นฐาน		1.2)	วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	1.3)	ขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู้	1.4)	ระบบสังคม		1.5)	หลักการตอบสนอง		และ	1.6)	ระบบสนับสนุน	ภายใต้แนวคิดการให้เหตุผล	กลวิธี

การสืบเสาะความรู้	และการสะท้อนความคิด	ทั้งนี้	ได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	5	ขั้น	ประกอบด้วย		ขั้นเผชิญ

และสร้างความเข้าใจปัญหา	 ขั้นวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและระบุทางเลือก	 ขั้นการลงความเห็นเพื่อสรุปค�าตอบ		 

ขัน้สะท้อนผล	และขัน้สรปุและการประเมนิมมุมองความคดิ	2)	แผนการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	จ�านวน		14		แผน	รวม

เวลา		28	ชัว่โมง	3)	แบบทดสอบการคิดอย่างมวีจิารณญาณ	เป็นแบบเขยีนตอบโดยให้ผู้เรยีนอธบิายและยกตวัอย่างข้อมลู

เหตุการณ์สนับสนุน	ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	จ�านวน	3	ชุดๆ	ละ	3	ข้อ	และ	4)	แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	40	ข้อ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ	t-test	(Dependent	Samples)	

1	นิสิตระดับปริญญาเอก	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	รองศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยนครพนม
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 ผลการวจัิยพบว่า	1)	นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรู้วชิาฟิสกิส์ทีพ่ฒันาข้ึน	มพีฒันาการด้านการคดิ

อย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้น	โดยมีคะแนนเฉลี่ยระยะที่	1,	2	และ	3	เท่ากับ	33.79,	35.44	และ	38.00	ตามล�าดับ	และ	

2)	นกัเรียนท่ีจดัการเรยีนด้วยรปูแบบทีพ่ฒันาข้ึน	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	20.07	และ	34.16	ตามล�าดับ

 ค�าส�าคัญ:	รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์,	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ,	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

  

	 The		purposes	of	this		research	was	to	investigate	on	the	effects	of	implementing	for	learning

management	model	in	physics	to	enhance	critical	thinking	of	Matthayomsuksa	4	students,	that	consisted	

of	;		1)	to	study	for	developing	of	students’	critical	thinking		who	learned	based	on	this	instructional	

model,	and	2)	to	compare	the	learning	achievement	of	students	between	before	and	after	learning	

based	on	this	instructional	model.	The	samples	in	this	study	were	43	students	in	Matthayomsuksa	4	

class	 	 of	 Kaengkhrowittaya	 School,	 that	 obtained	 using	 	 cluster	 random	 sampling.	 The	 research	

instruments	consisted	of;		1)	an		instructional	model	that	composed	of;	1.1)	Principle,	approach	and	

fundamental	theory,		1.2)	The	objective	of	model,		1.3)		Instructional	process,	1.4)	The	social	system,	

1.5)	The	principle	of	response,	and	6)		The	support	system.	Whereas		the	instructional	model	was	

constructed	based	on	 reasoning	approach,	 inquiry	 strategy,	 and	 reflective	 learning	 for	 creation	of	

learning	process	with	5	steps,	those	were;		probing	and	understanding	on	problem	stage,		analyzing	

on	connection	and	identifying	for	the	alternation	stage,			judging	for	conclusion	of	knowledge	stage,			

reflection	stage,	and		concluding	and	evaluating	on	perspectives	stage,		2)		lesson	plans	for	learning	

management	with	 14	 plans,	 3)	 	 a	 9	 -	 items	 of	 subjective	 test	 for	 the	 students’	 critical	 thinking,		 

4)		a	40	–	item	test	for	learning	achievement	in	Physics		of	students.	The		statistics	used	for	analyzing	

data	were		percentage,	mean,	standard	deviation,	and	t-test	(Dependent	Samples)	was	employed	for	

testing	hypothesis.	

													 The	results	of	the	research	were	as	follows:		1)		the	results	on	developing	of	critical	thinking	

for	the	students	who	learned	based	on	instructional	model	revealed	the	high	scores	for	the	first,	the	

second	and	the	third	period	of	learning,	those	were		33.79,	35.44	and	38.00	respectively,	and		2)	those	

students	showed	higher	of	achievement	after	learning	than	before	learning	at	.05	level	of	significance,	

with	average	scores	of	20.07	and	34.16	respectively.			

 Keyword :	Learning	management	model	in	Physics,	Critical	thinking,	Academic	achievemenh
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บทน�า  

	 การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	เป็นคณุลกัษณะส�าคญั

ของผู ้เรียนที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการ

จัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรในสถานศึกษาทุกระดับ	

เนื่องจากเป็นวิธีการคิดท่ีผ่านการไตร่ตรองและพิจารณา

จากข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่มาใช้ประกอบ		ซึ่งสามารถน�าไป

ประยุกต ์ ใช ้ ในสถานการณ์ต ่าง	 ๆ	 ได ้หลากหลาย		

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่

เช่ือมโยงกับการคิดทั้งปวง	 (ทิศนา	 แขมมณี	 และคณะ.		

2544	 :	 76)	 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมิน

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	 ท่ีให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ในระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามมาตรฐาน	 ด้านความสามารถในการคิด

วิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์	 มีวิจารณญาณ	 มีความคิด

สร้างสรรค์		คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์		(ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	 2543	 :	 1)	 การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	 จึงเป็นการคิดขั้นสูงที่เชื่อมโยงเก่ียวข้องกับ

การคิดสะท้อนกลับ	การคิดให้เหตุผลที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ

ของเป้าหมายที่ต้องการ	 ซ่ึงจะปรากฏให้เห็นความชัดเจน

ของลักษณะการคิดเม่ือผู้เรียนใช้ในสถานการณ์การแก้

ปัญหา	(Crowl	and	other.	1997	:	170)	การเรียนรู้เรื่อง

ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความคิดจึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ที่

ต้องการเปลี่ยนแปลงความคิดให้กับตนเองหรือให้กับผู้อ่ืน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ท่ีอยู่ในอาชีพการศึกษา	 (อุษณีย	์ 

อนุรุทธ์วงศ์.	 2555	 :	 12)	 ประกอบกับการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน	 ยังไม่ได้ส่งเสริมการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของผู้เรียนให้บรรลุผลชัดเจน	 จะเห็นได้จาก

นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาไป	 ยังขาดทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณที่เหมาะสม	 ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับ

ผูส้อนทีต้่องพจิารณา	(Burn.		2010	:	183-A)	การคดิอย่าง

มวีจิารณญาณจงึเป็นเรือ่งทีต้่องให้ความใส่ใจอย่างต่อเนือ่ง

ทั้งในด้านระบบโรงเรียน	 ครูผู ้สอน	 หัวข้อทางวิชาการ	 

ในการสอนวิเคราะห์นั้น	 ครูจ�าเป็นจะต้องเรียนรู้ว่ามันคือ

อะไร	 และจะสอนอย่างไร	 (Jeremiah.	 	 2013	 :	 171-A) 

ผูว้จิยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และได้สังเคราะห์แนวคิดมาใช้ใน

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้		ได้แก่	แนวคิดการให้

เหตผุล	(Reasoning)	เป็นปัจจยัท่ีน�าไปสูค่วามมัน่ใจ	ความ

เชื่อในความรู ้ที่จะน�าไปสู ่การปรับเปลี่ยน	 การปฏิบัติ	

ประกอบการอธิบายบริบทเงื่อนไขของปัญหา	 เพื่อตัดสิน

ทางเลือกหรือลงความเห็นข้อสรุปในการแก้	ปัญหานั้น	ทั้ง

มุมมองการให้เหตุผลแบบอุปนัย	(inductive	reasoning)

และแบบนิรนัย	(deductive	reasoning)	เพื่อ	สนับสนุน

ให้ผู้เรียนค้นหาค�าตอบ	 ด้วยวิธีการหลากหลายมีความ

หมาย	โดยผู้สอนจะต้องหาวิธีการอธิบายและลงความเห็น

ในค�าตอบของปัญหา	 และโน้มน้าวด้วยประเด็นส�าคัญ	

(Fierro.	 	 2013	 :	 35)	 ส่วนแนวคิดกลวิธีการสืบเสาะ

หาความรู	้(Inquiry	Learning)	เป็นกระบวนการเรยีนรูพ้ืน้

ฐานทางวทิยาศาสตร์	ทีจ่ดัให้ผู้เรยีนศกึษาและบนัทกึข้อมลู	

และน�ามาตรวจสอบกบัสมมตุฐิานและกรอบแนวคดิทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้อง	 แล้วสะท้อนผลเพื่อน�าไปสู่การสรุปและสร้าง

องค์ความรู้ใหม่	 ซึ่งเป็นแนวคิดการเรียนรู้ที่ให้โอกาสและ

ความเท่าเทยีมกนัในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแต่ละคนทกุกลุม่	

(Schwab.	1965	;	cited	in		Joyce	and	other.		2011	

:	 	 27)	 ซ่ึงแนวคิดนี้จะช่วยให้ผู้เรียนค้นพบค�าตอบ	 และ

สนับสนุนให้ใช้เหตุผลประกอบการค้นหาค�าตอบทุกระยะ	

โดยเฉพาะในส่วนของการใช้เหตุผลเชงิตรรกะควบคูก่บัการ

จูงใจให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและส�ารวจข้อความรู้กระตุ้น

ให้ผู้เรียนอยากรู้	 อยากเห็นและกระตือรือร้นค้นหาความรู้

ที่แฝงอยู่	 	 (Taba.1966	 ;	 cited	 in	 Joyce,	Weil	 and	

Calhoun.	2011	:	176)	อกีทัง้แนวคดิการสะท้อนความคดิ

เห็น	 (Reflection)	 	 เป็นการระบุสถานการณ์ปัญหาและ

สะท้อนผลปัญหาหรือประสบการณ์ปัญหาในลักษณะของ

การร่วมกันเสนอความคิดเห็น	เพื่อพิจารณาทางเลือกผ่าน

การคิดและการน�าไปปฏิบัติ	 และตรวจสอบความคิดรวบ

ยอดที่ปรับใหม่	 รวมทั้งพฤติกรรมข้อสันนิษฐานที่ระบุไว้

เบือ้งต้น	การสะท้อนผลการปฏิบตัขิองบคุคลหรอืผูเ้รยีนจะ

น�าไปสู่สิ่งใหม่ผ่านการชี้น�าของตนเองและผู้อื่น	 ซึ่งจะช่วย
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ปรับปรุงทัศนะและพฤติกรรมการเรียนรู ้ให้ประสบผล

ส�าเร็จ	(Sullivan	and	Glanz.		2013	:	52)	การค้นคว้า

อย่างเป็นระบบ	การซักถามในสถานการณ์การเรยีนรูท้ีแ่ตก

ต่างและการสะท้อนกลับ	 ล้วนส่งผลต่อเงื่อนไขการสร้าง

ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อน	 ช่วยให้ผู้เรียน

สามารถค้นหาค�าตอบ	 รวมทั้งการสร้างความรู้ใหม่จาก

การน�าทฤษฎไีปปรบัใช้ปฏบิตั	ิ(Weingartner.		2008	:	21)

	 ท้ังนี้	 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบสาระส�าคัญของรูป

แบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์	 ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี

วจิารณญาณของผูเ้รยีน	โดยเริม่ต้นด้วยการศกึษาวเิคราะห์

สภาพปัญหาปัจจุบันและความสามารถด้านการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ	ส�าหรบัประกอบการสร้างรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้วิชาฟิสิกส์	 ท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 และครูกลุ่มเป้าหมาย	 

รวมทัง้ข้อมลูองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้อง	ผ่านการสนทนาองิกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อตรวจสอบยืนยันในคุณภาพและความ

เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ใน

เบื้องต้น	ซึ่งสาระส�าคัญของรูปแบบประกอบด้วย	1)		หลัก

การ	 	 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน	พร้อมเหตุผลการพัฒนา

รปูแบบการจัดการเรยีนรู	้	2)		วตัถปุระสงค์ของการจดัการ

เรยีนรูต้ามรูปแบบ	โดยเฉพาะการเสรมิสร้างการคดิอย่างมี

วิจารณญาณของผู้เรียน	 3)	 ขั้นการจัดการเรียนรู้	 หรือ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์ที่ส่งเสริมการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ซึ่ง

ประกอบด้วยกจิกรรมการเรยีนรู	้5	ขัน้	ได้แก่	ขัน้เผชญิและ

สร้างความเข้าใจปัญหา	 ขั้นวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและ

ระบุทางเลือก	 ขั้นการลงความเห็นเพื่อสรุปค�าตอบ	 

ขั้นสะท้อนผล	และ	ขั้นสรุปและการประเมินมุมมองความ

คดิ		4)	ระบบสังคม	ระกอบด้วยปัจจยัหรอืเงือ่นไขด้านความ

สัมพันธ์ของบุคคล	 ท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้	 โดย

เฉพาะบทบาทครู	 และบทบาทนักเรียนในการเรียนรู	้ 

5)	 หลักการตอบสนอง	 ประกอบด้วย	 วิธีการที่ครูจะตอบ

สนองต่อการแสดงออกของนักเรียนระหว่างการเรียนรู	้

ได้แก่	การสนทนาซกัถามเพือ่กระตุน้ความคดิของผูเ้รยีนให้

มส่ีวนร่วมในกจิกรรม		เกดิความอยากรูอ้ยากเหน็	ต้องการ

ค้นพบสิ่งที่อยู่รอบตัว	 การให้ค�าแนะน�า	 และส่งเสริมให้ผู้

เรยีนสามารถสร้างความรูด้้วยตนเอง	ผ่านการมปีฏิสัมพนัธ์	

การอภิปราย	การไตร่ตรอง	ส่งผลให้ผู้เรยีนเกดิกระบวนการ

คดิทีม่เีหตผุล	เป็นระบบ		6)	ระบบสนบัสนนุ	ประกอบด้วย	

ปัจจยัหรอืเงือ่นไขทีจ่�าเป็นเพือ่ใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรู้

ให้บรรลผุล		ได้แก่	การสร้างบรรยากาศทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีน

ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย		เกิดแรงจูงใจ	การเรียนรู้ด้วย

การปฏบิตั	ิการก�าหนดสถานการณ์ปัญหาทีใ่กล้เคยีงสภาพ

จริง	 จัดเตรียมส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมและเหมาะสม	

โดยมีกรอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่

ต้องการพัฒนาให้บรรลุ	5	ด้าน	ได้แก่	การแปลความหมาย

ข้อมูล	การระบขุ้อสมมติฐานหรอืข้อสนันษิฐาน	การอ้างองิ

และใช้ข้อโต้แย้งในการลงความเห็น	 	 การสะท้อนผลเพื่อ

การปรบัเปล่ียน	และการนรินยัความรู	้ทัง้นีผู้ว้จิยัได้ด�าเนนิ

การตรวจสอบคณุภาพและความเหมาะสมของร่างรปูแบบ

การจัดการเรียนรู ้ 	 ด ้วยการสนทนาอิงผู ้ เช่ียวชาญ	

(Connoisseurship)	จ�านวน	7	คน	และได้ด�าเนนิการตรวจ

สอบคุณภาพ	 	 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 ความเหมาะสม	

ความเป็นไปได้ของคู่มือการใช้ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู ้

จากผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	3	คน	ซึง่มผีลการประเมนิคณุภาพ

และความเหมาะสมของร่างรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด	 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.63	ก่อนน�าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่4		ในโรงเรยีนสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 30	 ได้แก่	 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา	

จ�านวน	 35	 คน	 	 และโรงเรียนภูเขียว	 จ�านวน	 34	 คน	 

รวม	 69	 คน	 ครอบคลุมเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง	 แรง

และกฎการเคลื่อนที่	จ�านวน	14	แผน	รวมเวลาเรียน	28	

ชั่วโมง

	 ขณะที่กระบวนการทดลองใช้ร ่างรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้ วิชาฟ ิสิกส ์ 	 ที่ส ่งเสริมการคิดอย ่างมี

วิจารณญาณ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	เพื่อตรวจ

สอบความเป็นไปได้ของร่างรปูแบบและปรบัปรงุแก้ไขให้มี

ความเหมาะสม	ก่อนน�าไปใช้จรงิประกอบการศึกษาผลด้าน
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การคดิอย่างมวีจิารณญาณทีป่รากฏกบันกัเรยีนในการวจิยั

ระยะต่อไป	โดยผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เพิ่มเติม	 ได้แก่	 แผนการจัดการเรียนรู ้ตามรูปแบบที่มี

คุณภาพและความเหมาะสม	 แบบทดสอบการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาฟิสิกส ์

เพิ่มเติม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4		

	 จากนั้น	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยระยะสุดท้าย	โดย

น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	 ไปศึกษาผลด้าน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน	ตามกรอบวัตถุประสงค์การวิจัย	 เพื่อใช้

เป็นสารสนเทศการอ้างอิงสนับสนุนคุณภาพของรูปแบบ

การจัดการเรียนรู ้ที่พัฒนาขึ้นในบริบทที่ เกี่ยวข ้อง	 

ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา	ดังที่ก�าหนดไว้เป็นกรอบ

การวิจัยครั้งนี้	 	 เพ่ือน�าผลการวิจัยมาใช้ยืนยันสนับสนุน

คณุภาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิส์	และน�าไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนรู้ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง	ให้ประสบผลส�าเร็จในระยะต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา

ฟิสิกส์	 ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ดังนี้	

	 	 1.	 ศึกษาพัฒนาการด ้านการคิดอย ่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

ตามรูปแบบ

	 	 2.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน	 ระหว่างก่อนเรียนและหลังการเรียนด้วยรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

	 	 ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2559	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 30	

จังหวัดชัยภูมิ	จ�านวน	9	ห้องเรียน	รวม	360	คน

	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา	1	ห้องเรียน	จ�านวน	43	คน	ซึ่งได้

มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 1.	รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์	

ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ของนักเรียนช้ัน

มธัยมศกึษาปีที	่4	ตามแนวคดิทฤษฎกีารให้เหตผุล	แนวคดิ

กลวิธีการสืบเสาะหาความรู้	และแนวคิดการสะท้อนความ

คิดเหน็	ทีไ่ด้รบัการตรวจสอบปรบัปรงุแก้ไขรายละเอยีดให้

มคีณุภาพ	ด้วยการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ	(Connoisseurship) 

จ�านวน	 7	 คน	 และประเมินคุณภาพความเหมาะสมจาก 

ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน	3	คน	มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.63

	 	 2.	เครือ่งมอืประกอบการใช้รปูแบบการจดัการ

เรยีนรู	้ได้แก่	1)	แผนการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	จ�านวน	

14		แผน	รวมเวลาเรียน	28	ชั่วโมง		ชั่วโมง	มีคุณภาพและ

ความเหมาะสมรายแผนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด	 มีค่า

เฉลี่ยตั้งแต่		4.20		ถึง	4.80		2)	แบบ	ทดสอบการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ	 เป็นแบบอัตนัยส�าหรับให้นักเรียนเขียน

อธิบายและยกตัวอย่างข้อมูลเหตกุารณ์ตามตัวชี้วัดการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	5	ด้าน	ได้แก่	1)	การแปลความหมาย

ข้อมูล	2)	การระบุข้อสมมติฐานหรือข้อสันนิษฐาน	3)	การ

อ้างอิงและใช้ข้อโต้แย้งในการลงความเห็น	4)	การสะท้อน

ผลเพื่อการปรับเปลี่ยน	และ	5)	การนิรนัยความรู้	จ�านวน	

3	ชุด	ๆ	ละ	3	ข้อ	มีค่าความยาก	(p)	ตั้งแต่	0.41	ถึง	0.59	

และค่าอ�านาจจ�าแนก	 (D)	 ตั้งแต่	 0.28	 ถึง	 0.47	 และค่า

ความเชือ่ม่ันทัง้ฉบบั	(	)	เท่ากับ	0.94	และ	3)	แบบ	ทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาฟิสกิส์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	

จ�านวน	40	ข้อ	มค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(B)	ระหว่าง	0.25	

ถึง	0.91	และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(rcc)	เท่ากับ	0.98	

 วิธีด�าเนินการจัดเก็บข้อมูล  

	 	 ผู้วิจัยด�าเนินการศึกษาผลการใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้ วิชาฟ ิสิกส ์ 	 ที่ส ่งเสริมการคิดอย ่างมี
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วิจารณญาณ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง	ตามขั้นตอนดังนี้

	 	 1.	ชีแ้จงท�าความเข้าใจกบันกัเรียนกลุม่ตัวอย่าง	

โรงเรยีนแก้งคร้อวทิยา	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ห้อง	4	จ�านวน	

43	คน	 เกี่ยวกับการเรียนในวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม	 เรื่อง	แรง	

มวล	 และกฎการเคลื่อนที่	 โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียน	

เวลาเรียน	วิธีวัดและประเมินผล

	 	 2.	 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น	จ�านวน	40	ข้อ	ใช้

เวลา	1	ชั่วโมงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

	 	 3.	 ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ตามกรอบของรูป

แบบที่พัฒนาขึ้นกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	รวมทั้งเงื่อนไขที่

ระบุไว้ข้างต้น	จ�านวน		28		ชั่วโมง	โดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดเก็บ

รวบรวมข้อมลูในการทดลองด้วยตนเอง	ในส่วนทีเ่ป็นข้อมลู

ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้	โดยเฉพาะคะแนนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 3	 ระยะ	 ด้วยแบบทดสอบวัดการ

คดิอย่างมวิีจารณญาณทัง้	3	ชุด	เพือ่น�ามาวเิคราะห์ผลลพัธ์

ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้	ดังนี้	

	 	 	 -	ระยะเริม่ต้นจดักจิกรรมการเรยีนรู	้ตาม

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแผนท่ี	 1-4	 โดยทดสอบด้วย

แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ชุดที่	1	

	 	 	 -	 ระยะระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแผนที่	5-10	โดยทดสอบ

ด้วยแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ชุดที่	2

		 	 	 -	ระยะหลังเรียนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแผนที่	 11-14	

โดยทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ชุดที่	 3	 และ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู ้ วิ จั ย ได ้ ด� า เ นินการวิ เ คราะห ์ ข ้ อมู ลตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย	ดังนี้

	 1.	 วิเคราะห์คะแนนพัฒนาการด้านการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ	ของนกัเรยีนกลุม่ตัวอย่าง	ในระยะที	่1,	2	และ	

3	 จากการทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณแต่ละชุด	

โดยใช้สถติพ้ืินฐาน	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน

	 2.	วเิคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการ

จดัการเรียนรูท้ีพั่ฒนาขึน้	โดยทดสอบสมมตฐิานด้วย	t-test	

(Dependent	Sample)	

ผลการวิจัย 

	 1.	 ผลการวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการด้านการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

ตามรปูแบบ	จากการทดสอบวดัการคดิอย่างมวิีจารณญาณ

แต่ละชุดทั้ง	 3	 ชุด	 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	

33.79,	35.44	และ	38.00	ตามล�าดับ	แสดงว่านักเรียนมี

พัฒนาการด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละระยะ

เพิ่มขึ้น	ดังปรากฏในตาราง	1

ตาราง	1	แสดงผลการวิเคราะห์พัฒนาการด้านการคิด	

											อย่างมีวิจารณญาณ	ของนักเรียนที่ได้รับการจัด

											การเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียน และคะแนนหลัง

เรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ปรากฏดังตาราง 2

;                                       
 

 
 
  3. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามกรอบของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นกับนักเรียนกลุม่ตัวอย่าง รวมทั้ง
เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น จ านวน  28  ช่ัวโมง โดยผู้วิจัยเป็น
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองด้วยตนเอง ในส่วนท่ี
เป็นข้อมูลผลการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ โดยเฉพาะ
คะแนนการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 3 ระยะ ด้วย
แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิารณญาณทั้ง 3 ชุด เพื่อ
น ามาวิเคราะหผ์ลลัพธ์ของรูปแบบการจัดการเรยีนรู ้ดังนี้  
   - ระยะเริ่มต้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในแผนที่ 1-4 โดยทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบวดัการคดิอย่างมวีิจารณญาณ ชุดที่ 1  
   - ระยะระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในแผนที่ 5-10 โดยทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบวดัการคดิอย่างมวีิจารณญาณ ชุดที่ 2 
    - ระยะหลังเรียนการจัดกจิกรรม 
การเรยีนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแผนท่ี 11-14 
โดยทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชุดที่ 3 และ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 
 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์คะแนนพัฒนาการดา้นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในระยะที่ 1, 2 
และ 3 จากการทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณแต่
ละชุด โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยทดสอบสมมติฐานด้วย 
t-test (Dependent Sample)  
 
ผลการวิจัย  
 1. ผลการวเิคราะห์คะแนนพัฒนาการด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรูต้ามรูปแบบ จากการทดสอบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณแต่ละชุดทั้ง 3 ชุด พบว่านักเรียนมคีะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 33.79, 35.44 และ 38.00 ตามล าดับ แสดง
ว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณใน
แต่ละระยะเพิ่มขึ้น ดังปรากฏในตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงผลการวเิคราะห์พฒันาการด้านการคิด  
           อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนที่ได้รับการจัด 
           การเรียนรู้ตามรูปแบบทีพ่ัฒนาขึ้น 
 
ชุด
ที ่

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม 

ร้อยละ x  S.D. 

1 1,453 2,580 56.32 33.79 3.40 
2 1,524 2,580 59.07 35.44 4.71 
3 1,634 2,580 63.33 38.00 3.10 
   
 2. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียน และคะแนนหลัง
เรียน ที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
พบว่า นักเรียนกลุม่ตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ปรากฏดังตาราง 2 
 
 
ตาราง 2 แสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ  
           ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน 
           ของนักเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ ตาม 
           รูปแบบ 

การ
ทดสอบ 

n คะ 
แนน 

x  S.D. t p 

ก่อน
เรียน 

43 40 20.07 4.64 18.72* .000 

หลัง
เรียน 

43 40 34.16 1.31 
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

           ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน

           ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตาม

           รูปแบบ

 *  มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 

	 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยผลการใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้ วิชาฟ ิสิกส ์ 	 ที่ส ่งเสริมการคิดอย ่างมี

วิ จารณญาณ	 ของนักเรียนชั้ น มัธยมศึกษาป ีที่ 	 4	 

ตามประเด็นผลการวิจัย	ดังนี้	

	 	 1)	นกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างท่ีเรยีนด้วยรปูแบบการ

จดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิส์ทีพ่ฒันาขึน้	มคีะแนนเฉลีย่ของการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละระยะรวม	3	ระยะ	เท่ากับ	

33.79,	35.44	และ	38.00	ตามล�าดับ	แสดงว่านักเรียนมี

พัฒนาการด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณแต่ละระยะ 

เพิ่มขึ้น	ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที่พัฒนาขึ้น	 ได้มุ ่งเน้น

กจิกรรมการเสรมิสร้างการคดิอย่างมวีจิารณญาณในแต่ละ

ขั้นตอน	ภายใต้เงื่อนไขแนวคิดทฤษฎีการให้เหตุผล	กลวิธี

การสืบเสาะหาความรู้	 และการสะท้อนความคิด	 ซึ่งส่งผล

ต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของผู้เรียน	 เน่ืองจากกิจกรรมการแปลความหมายข้อมูล	

ช่วยให้เข้าใจความหมายของข้อความในเหตุการณ์ที่

เกี่ยวข้อง	 โดยผู้เรียนจะน�าข้อมูลความรู้จากประสบการณ์

เดมิมาปรบัใช้ประกอบการอธบิาย	การสือ่ความหมาย	เชือ่ม

;                                       
 

 
 
  3. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามกรอบของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นกับนักเรียนกลุม่ตัวอย่าง รวมทั้ง
เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น จ านวน  28  ช่ัวโมง โดยผู้วิจัยเป็น
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองด้วยตนเอง ในส่วนท่ี
เป็นข้อมูลผลการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ โดยเฉพาะ
คะแนนการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 3 ระยะ ด้วย
แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิารณญาณทั้ง 3 ชุด เพื่อ
น ามาวิเคราะหผ์ลลัพธ์ของรูปแบบการจัดการเรยีนรู ้ดังนี้  
   - ระยะเริ่มต้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในแผนที่ 1-4 โดยทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบวดัการคดิอย่างมวีิจารณญาณ ชุดที่ 1  
   - ระยะระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในแผนที่ 5-10 โดยทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบวดัการคดิอย่างมวีิจารณญาณ ชุดที่ 2 
    - ระยะหลังเรียนการจัดกจิกรรม 
การเรยีนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแผนท่ี 11-14 
โดยทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชุดที่ 3 และ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 
 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์คะแนนพัฒนาการดา้นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในระยะที่ 1, 2 
และ 3 จากการทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณแต่
ละชุด โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยทดสอบสมมติฐานด้วย 
t-test (Dependent Sample)  
 
ผลการวิจัย  
 1. ผลการวเิคราะห์คะแนนพัฒนาการด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรูต้ามรูปแบบ จากการทดสอบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณแต่ละชุดทั้ง 3 ชุด พบว่านักเรียนมคีะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 33.79, 35.44 และ 38.00 ตามล าดับ แสดง
ว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณใน
แต่ละระยะเพิ่มขึ้น ดังปรากฏในตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงผลการวเิคราะห์พฒันาการด้านการคิด  
           อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนที่ได้รับการจัด 
           การเรียนรู้ตามรูปแบบทีพ่ัฒนาขึ้น 
 
ชุด
ที ่

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม 

ร้อยละ x  S.D. 

1 1,453 2,580 56.32 33.79 3.40 
2 1,524 2,580 59.07 35.44 4.71 
3 1,634 2,580 63.33 38.00 3.10 
   
 2. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียน และคะแนนหลัง
เรียน ที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
พบว่า นักเรียนกลุม่ตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ปรากฏดังตาราง 2 
 
 
ตาราง 2 แสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ  
           ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน 
           ของนักเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ ตาม 
           รูปแบบ 

การ
ทดสอบ 

n คะ 
แนน 

x  S.D. t p 

ก่อน
เรียน 

43 40 20.07 4.64 18.72* .000 

หลัง
เรียน 

43 40 34.16 1.31 

โยงข้อมูลในประเด็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ปัญหา

ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม	ถูกต้อง	ชัดเจน	วิเคราะห์	จ�าแนก

ความน่าจะเป็นของข้อมูล	 การจัดกลุ่มข้อมูล	 การอธิบาย

ลักษณะประเด็นความเหมือนความต่างของข้อมูลภายใต้

เงื่อนไขสถานการณ์ที่ก�าหนดได้ถูกต้อง	ครอบคลุม	มีความ

เข้าใจอย่างละเอียดลุ่มลึกการระบุข้อสมมติฐานหรือข้อ

สันนิษฐาน	 สามารถใช้เหตุผลที่ไม่ได้ระบุหรือเขียนเป็น

ข้อความ	 เพื่อคาดคะเนค�าตอบล่วงหน้าจากหลักฐานหรือ

เหตุผลที่มี	 สามารถระบุเงื่อนไขข้อตกลงเบื้องต้นที่จ�าเป็น	

และการปรับโครงสร้างข้อโต้แย้งใหม่ได้	การอ้างอิงและใช้

ข้อโต้แย้งในการลงความเห็น	 สามารถพิจารณาไตร่ตรอง

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล	 โดยการระบุข้อมูลส�าคัญที่มี

เหตผุลมาใช้อ้างองิ	หรอืเทยีบเคยีงกบัเหตกุารณ์ทีเ่ผชญิได้

อย่างละเอียด	ถูกต้อง	ระบุจ�าแนกความเหมือนและความ

ต่างของข้อมูลได้ชัดเจน	รวมทั้งน�าเสนอประเด็นข้อโต้แย้ง

ได้ครอบคลุม	และน่าเชือ่ถอืในมมุมองทีแ่ตกต่าง	โดยอ้างองิ

ความรู้ประสบการณ์สนับสนุนที่น่าเช่ือถือได้ดีมาก	 การ

สะท้อนผลเพือ่การปรบัเปล่ียน	สามารถวเิคราะห์ทางเลือก

ของข้อมลู	และสรปุทางเลอืก	หรอืปรบัเปลีย่นทางเลอืกให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหานั้นได้	 โดยระบุประเด็นที่

จะน�ามาสนับสนุน	 และโต้แย้งในข้อมูลความรู้ที่ปรากฏใน

สถานการณ์บทเรียน	 ผ่านการคิดไตร่ตรองทบทวน	 และ

สะท้อนการปฏบิตัขิองตน	ทัง้ในด้านบวกและด้านตรงข้าม	

เพื่อสร้างความกระจ่างและเข้าใจในข้อมูลความรู้	และการ

นิรนัยความรู้	สามารถน�าความรู้ที่ได้รับจากความเข้าใจมา

สรปุเป็นองค์ความรูท้ีถ่กูต้องและเชือ่ถอืได้มากขึน้	และคดิ

ออกแบบแนวทางการน�าความรู้ที่ได้ไปปรับเปล่ียนเพื่อ

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ผู้เรียน

ยอมรับความรู้และความเชื่อที่ได้เรียนรู้ใหม่นั้นด้วยความ

มั่นใจยิ่งขึ้น	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Jeremiah		(	2013		

:		171-A)		ได้ศึกษาความเข้าใจวิธีการสอนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณในชั้นเรียนมัธยม	 	 พบว่า	 การคิดอย่างมี

วิจารณญาณเป็นเรื่องที่ครูต้องให้ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง

และการจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการคิดอย่างมีวิจิารณญาณ
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ให้แก่นักเรียนท่ีประสบความส�าเร็จมากท่ีสุด	 	 คือการจัด

สถานการณ์ปัญหาที่ท้าทายให้นักเรียนช่วยกันคิดแก้ไข

ปัญหาและครทู�าหน้าท่ีช่วยแนะน�าแนวทางแก้ไขปัญหาให้

นอกจากนีย้งัพบว่า	การจดัการเรยีนรูภ้ายใต้แนวคดิการให้

เหตผุล	กลวธิกีารสบืเสาะความรู	้และการสะท้อนความคดิ	

ช่วยสนบัสนนุให้นกัเรยีนประสบผลส�าเรจ็ในการพฒันาการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 Jernigan	 	 (2014	 :	 abstract)	 และ	

Lawson	 (1993	 ;	 อ้างอิงมาจาก	 Burns.	 	 2009	 :	 3)	 

พบว่า	การจัดการเรียนรู้ภายใต้กลวิธีการสืบเสาะความรู้	

จะท�าให้ผูส้อนได้รบัความรูค้วามเข้าใจในกรอบเนือ้หาด้าน

ความรู้ส�าหรับนักเรียนที่หลากหลายในวิชาวิทยาศาสตร์

อย่างต่อเนื่องส�าหรับน�ามาอธิบายวิธีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ของครูให้ประสบผลส�าเร็จได้ในวิชาวิทยาศาสตร์

และจะช่วยเสริมสร้างแบบแผนการคิดที่สนับสนุนให้

นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดียิ่ง

ขึ้น	โดยกลวิธีการสืบเสาะความรู้	มีเงื่อนไขที่ส�าคัญ	ได้แก่	

การใช้เหตุผลประกอบ	 อีกทั้ง	 Sharma	 and	 Hannafin	

(2002;	อ้างอิงมาจาก	Burns.		2009	:	19)	ได้ท�าการวิจัย

เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมิวิจารณญาณ	พบว่า	การสะท้อน

ความคิด	เป็นอีกองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ที่ช่วย

พัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้น	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Rowicki	 (2001	 :	 202)		 

ได้ท�าการวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเขียน

สะท้อนผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ของนักเรียนที่

เรยีนแบบบูรณาการทางวทิยาศาสตร์	พบว่า	ความสามารถ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ของนักเรียนเพิ่มขึ้นภาย

หลังการจัดการเรียนรู ้ด้วยการสะท้อนผลในการเขียน

บทความ	 นั่นแสดงว่า	 ความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเขียน

สะท้อนผล

	 2)	นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่

พัฒนาขึ้น	 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	20.07	และ	34.16	ตามล�าดับที่ปรากฏผล

การวิจัยเช่นนี้	 อาจเนื่องมาจากผลการพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้	 จะประกอบด้วยขั้นตอนท่ีเสริมสร้างและ

พฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของผูเ้รยีน	ช่วยให้ผูเ้รยีน

มีการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ	มีเหตุผลรู้จักคิดน�าความ

รูป้ระสบการณ์เดมิมาเชือ่มโยงในการหาค�าตอบ		ซึง่ขัน้ตอน

ที่ท�าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา	 ได้แก่	 การเผชิญและสร้าง

ความเข้าใจปัญหา	 เป็นขั้นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้เผชิญ

สถานการณ์หรือประเด็นปัญหาของบทเรียนที่มีความ

ท้าทายน่าสนใจ	 และวิเคราะห์สาระส�าคัญของข้อมูล

เหตุการณ์ที่ได้รับเพื่อค้นหาแนวทาง	หรือวิธีการที่ต้องการ

บรรลุ	 โดยเฉพาะประเด็นความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีอะไร

บ้าง	โดยให้นักเรียนคิดเองก่อนจับคู่หรือเข้ากลุ่มย่อย	เพื่อ

วเิคราะห์และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บักลุม่อ่ืนร่วมพจิารณาข้อ

สรุปของสถานการณ์ในประเด็นองค์ประกอบส�าคัญ	 และ

ส่ิงทีต้่องการบรรลุ	โดยกระตุน้ให้ผู้เรยีนคิดสร้างค�าถามเอง

ให ้สามารถระบุเป ้าหมายและแนวทางที่ต ้องการ	 

ขั้นวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและระบุทางเลือก	(Analyzing	

of	 Connections	 and	 Identifying	 on	 Alternatives)	

เป ็นขั้นกิจกรรมที่จัดให้ผู ้ เรียนค้นหาข้อมูลข่าวสาร	 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บทเรียนและปัญหา	

เพ่ือสร้างความเข้าใจและอธิบายโดยวิเคราะห์เชื่อมโยง

ประสบการณ์ความรู้เดิมกับสถานการณ์ใหม่	ในมิติมุมมอง

รอบด้าน	โดยให้ผูเ้รยีนและสมาชกิกลุม่ร่วมกันคดิวเิคราะห์	

เพือ่รบัรูเ้ข้าใจความหมายและอธบิายองค์ประกอบเงือ่นไข	

โครงสร้างบทเรยีนหรอืสถานการณ์ปัญหาอย่างลุม่ลกึ	ระบุ

ประเด็นความรู้หรือค�าตอบที่ต้องการ	 พร้อมการคาดเดา

และเทียบเคียงข้อมูลความรู้ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นไป

ได้	 โดยมีเหตุผลอ้างอิงประกอบการอธิบายเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ปัญหาดงักล่าว	ก่อนตรวจสอบข้อมลูความรูน้ัน้

ในมติขิองการเชือ่มโยงเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีป่รากฏในแหล่ง

อืน่ให้เกดิการยอมรบัและมัน่ใจในข้อมลูทีจ่ะสรปุเป็นความ

รู้หรือแนวทางปฏิบัติในขั้นต่อไป	 ขั้นการลงความเห็นเพื่อ

สรุปค�าตอบ	 (Judging	 on	 Decision	 of	 Conclusion)	 
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เป็นขั้นกิจกรรมที่ให้ผู ้เรียนได้ท�าการค้นหาข้อสรุปของ

ความคิด	 โดยพิจารณาจากหลักการและเหตุผลประกอบ

ด้วยการอุปนัยและนิรนัยข้อมูล	 หลักการความรู ้จาก

ประสบการณ์พืน้ฐาน	กบัข้อมลูทีป่รากฏในสถานการณ์บท

เรียนขณะนั้น	 แล้วน�ามาสังเคราะห์เป็นค�าตอบหรือข้อมูล

ความรูใ้หม่ของบทเรยีน	โดยองิกรอบแนวทางการค้นหาค�า

ตอบที่น่าเชื่อถือของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็น

ระบบ	 ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ควบคู ่กับการใช้ค�าถาม

สนับสนุนของผู้เรียนและผู้สอน	 ท่ีเอื้อต่อการคิดและใช้

เหตุผลโน้มน�าให้เกิดความเชื่อและความรู้ใหม่ของผู้เรียน

ด้วยความมั่นใจ	 	 ขั้นสะท้อนผล	 (Reflecting	 on	

Conclusion)	 เป็นข้ันกิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียนระบุประเด็น

เพื่อสนับสนุนและข้อโต้แย้งในข้อมูลความรู้ท่ีปรากฏใน

สถานการณ์บทเรียน	 ผ่านการคิดไตร ่ตรองทบทวน	

(Reflective	 Thinking)	 และสะท้อนการปฏิบัติของตน	

(Reflective	 Practice)	 ท้ังในด้านบวกและด้านตรงข้าม	

เพื่อสร ้างความกระจ ่างและเข ้าใจในข ้อมูลความรู ้

ประสบการณ์ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น	ขั้นสรุปและการ

ประเมินมุมมองความคิด	(Concluding	and	Evaluating	

on	Perspectives	and	Ideas)	เป็นข้ันกิจกรรมทีส่นบัสนนุ

ให้ผู้เรียนน�าความรู้ที่ได้รับจากความเข้าใจมาสรุปเป็นองค์

ความรู ้ที่ถูกต ้องและสนองตอบในประเด็นมุมมองที่

เกี่ยวข้อง	 ยอมรับในข้อมูลดังกล่าวถึงแม้อาจเป็นสิ่งผิด

พลาดหรอือาจมคีวามคดิเหน็อืน่ทีไ่ม่ยอมรบั	สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ	เกษมสขุ	ทมุแสน	และบญุเรอืง	ศรีเหรญั	ชาตรี	

เกิดธรรม	 (2557	 :	 43-44)	 ได้ท�าการวิจัยเพื่อศึกษาการ

พัฒนารูปแบบการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	 พบว่ารูปแบบการสอนมีผลต่อคะแนนผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน	ส่งผลให้นกัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคัญ	ทางสถติทิีร่ะดบั	.05	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	สายันต์	โพธิ์เกตุ	(2555	:	105)	

ได้ท�าการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือบนเว็บวิชาฟิสิกส์	 ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด

อย่างมวีจิารณญาณ	พบว่าทกัษะการคดิอย่างมีวจิารณญาณ	

หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.05	และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า	ก่อนเรยีน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และสอดคล้องกบังาน

วิจัยของ	Bessick	 (2008	 :	unpaged)	 ได้ท�าการวิจัยเชิง

ทดลองเพื่อตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการชี้แนะ

หรือการแนะน�า	 (direct	 instruction)	 เพื่อเพิ่มพูนความ

สามารถการคิดอย่างมวีจิารณญาณและผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนของนักเรียน	พบว่า	นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

ทั้งสองแบบ	มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป	

	 	 ในการจัดการเรียนรู ้ เพื่อให ้ ผู ้ เรียนได ้มี

พัฒนาการด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มข้ึน	 ผู้สอน

ควรใช้เนื้อหาและสถานการณ์ปัญหาที่หลากหลาย	รวมทั้ง

ค�าถามที่น�ามาถามนักเรียนต้องเชื่อมโยงกับสถานการณ์

ต่างๆ		และควรปรบัเวลาให้เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการ

ของผู้เรียน	

	 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 ควรศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง	 การแปลความ

หมายข้อมูล	 	 การระบุข้อสมมติฐานหรือข้อสันนิษฐาน	 

การอ้างอิงและใช้ข้อโต้แย้งในการลงความเหน็	การสะท้อน

ผลเพื่อการปรับเปลี่ยน	และการนิรนัยความรู้
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แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ

ในท้องถิ่น กรณีศึกษา: ตลาดแจ้งสว่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
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บทคัดย่อ

										การศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	กรณีศึกษา:	

ตลาดแจ้งสว่าง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัหนองคาย	ครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพือ่ศกึษา	1)	ส่วนผสมทางการตลาดการของผูป้ระกอบ

การค้าชายแดน	ไทย-ลาว	ตลาดแจ้งสว่าง	และ	2)	สร้างแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการค้าชายแดน	ไทย-ลาว	ตลาด

แจ้งสว่าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย	ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสานในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ไปพร้อมกัน	ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ�านวน	20	คน	ประกอบด้วย	

ผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย-ลาว	 ตลาดแจ้งสว่าง	 10	 คน	 ลูกค้าชาวไทยและชาวลาว	 ที่ซื้อสินค้าในบริเวณตลาดแจ้ง

สว่าง	7	คน	และนักวิชาการ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	3	คน	ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง

มอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากผูป้ระกอบการทีค้่าขายอยูใ่นบรเิวณตลาดแจ้งสว่าง	ชาวไทยและชาวลาวในบรเิวณตลาด

แจ้งสว่าง	จ�านวน	370	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 ผลการวิจัยพบว่า

									 	 1.	 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อส่วนประสมทางการตลาดการค้าชายแดน	 ไทย-ลาว	 ตลาดแจ้งสว่าง		 

อ�าเมือง	จังหวัดหนองคาย	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	โดยเรียง

ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ดังนี้	 ด้านผลิตภัณฑ์	 (x̄ =	 4.39	 ;	 S.D.	 =	 0.65)	 รองลงมาได้แก่	 ด้านราคา	 

(x̄ =	 4.33	 ;	 S.D.	 =	 0.66)	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 (x̄ =	 4.26	 ;	 S.D.	 =	 0.71)	 	 และด้านการจัดจ�าหน่าย	 

(x̄ =	4.10	;	S.D.	=	0.82)	ตามล�าดับ

									 	 2.	 ส่วนประสมทางการตลาดการค้าชายแดน	 ไทย-ลาว	 ตลาดแจ้งสว่าง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดหนองคาย	 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 (x̄ =	 4.19	 ;	 S.D.	 =	 0.66)	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับมาก 

1คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
2คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3คณะเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ทุกด้าน	โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	ด้านผลิตภัณฑ์	(	x̄ =	4.25	;	S.D.	=	0.67)	รองลงมาได้แก่	
ด้านการส่งเสริมการตลาด	(x̄ 	=	4.22	;	S.D.	=	0.73)	ด้านราคา	(x̄ =	4.16	;	S.D.	=	0.71)		และด้านการจัดจ�าหน่าย	 
(x̄ =	4.15	;	S.D.	=	0.78)	ตามล�าดับ
	 	 3.	แนวทางการพฒันาผูป้ระกอบการค้าชายแดน	ไทย-ลาว	ตลาดแจ้งสว่าง	มกีารตัง้ราคาสนิค้าต้องเหมาะสม
กับคุณภาพและปริมาณ	มีป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน	ราคาสินค้า/บริการต้องค�านึงถึงสภาพเศรษฐกิจและรายได้ของ
ผู้บริโภค	พัฒนาให้มีการเปิดช่องทางการจัดจ�าหน่าย	มีการโฆษณา	ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ	และมีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ตามต้องการ							

 ค�าส�าคัญ : ศักยภาพการค้าชายแดน,	ส่วนผสมทางการตลาด

Abstract

	 This	study	Border	Trade	and	Economic	Development:	Case	Study	of	Jang	Sa-wang	border	market,	
ongkhai	Province	The	purposes	of	this	research	were	to	1)	Marketing	mix	of	Thai-Lao	border	traders,	
2)	to	Development	of	Border-Thai-Laos	Border	Trade	Development	Project,	Amphoe	Mueang,	Nong	
Khai.	Researchers	use	integrated	research	in	qualitative	and	quantitative	research	at	the	same	time.	
For	qualitative	research,	20	participants	were	involved	in	semi-structured	interviews.	Thai-Lao	Border	
Traders	10	Thai	and	Lao	customers	7	people	in	the	market	and	3	scholars	/	stakeholders.	Quantitative	
research	is	a	research	tool	used	to	collect	information	from	entrepreneurs	who	trade	in	the	illuminated	
market.	Thai	and	Lao	people	370	marketers	were	notified	The	data	were	analyzed	by	the	computer	
program.	The	statistics	used	were	mean,	standard	deviation.	The	research	findings	were	as	follows:
	 	 1.	Customer	Satisfaction	on	Thai-Lao	Border	Trade	Market	Mix	Market,	Nong	Khai,	Thailand	
Overall,	it	was	at	a	high	level.	When	considering	each	aspect,	it	was	found	that	the	level	was	high	in	
all	aspects.	Sort	by	average	to	low.	Products	(x̄ =	4.39	;	S.D.	=	0.65)	Second,	the	price	(x̄ =	4.33	;	S.D.	
=	0.66)		Marketing	Promotion	(x̄	=	4.26	;	S.D.	=	0.71)		And	the	distribution.	(x̄	=	4.10	;	S.D.	=	0.82)	
respectively
	 	 2.	Thai-Lao	Border	Trade	Market	Mix	Market,	Muang	District,	Nong	Khai	Province	Overall,	the	
mean	was	at	 the	high	 level	 (x̄=	4.19;	S.D.	=	0.66).	The	products	were	 ranked	as	 follows:	product	 
(x̄ =	4.25;	S.D.	=	0.67),	followed	by	The	market	price	(x̄	=	4.16;	S.D.	=	0.71)	and	the	distribution	channel	
(x̄	=	4.15;	S.D.	=	0.78),	respectively.
	 	 3.	Guidelines	for	Thai-Lao	Border	Trade	Development	Price	must	be	appropriate	for	quality	
and	quantity.	The	price	tag	is	clear.	The	price	of	goods	/	services	must	take	into	account	the	economic	
condition	and	the	income	of	consumers.	Develop	a	channel	for	distribution,	advertising,	product	and	

services.	We	have	a	wide	range	of	products	to	choose	from.

 Keyword:	Border	Trade	Potential,	Marketing	mix	
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บทน�า

	 การค้าชายแดนนับว่าเป็นในรูปแบบการค้าของ

ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ ่มประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน	โดยในช่วงทีผ่่านมามลูค่าการค้าชายแดน

ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านท้ัง	 4	 ประเทศมีอัตราการ

เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลจากการที่

ประเทศเพื่อนบ้านเหล่าน้ีมีการปรับเปลี่ยนมา	 ด�าเนิน

นโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น	 รวมไปถึง

พัฒนาการของกรอบความร่วมมือและความตกลงทางการ

ค้าในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มอนุภูมิภาค	 

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มูลค่าการค้า

ระหว่างกันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งประโยชน์ที่เกิดจาก

การค้าชายแดนนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ใน

บริเวณชายแดนเท่านั้น	 แต่ยังส่งผลต่อความใกล้ชิดและ

ความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง	 ๆ	 มากขึ้น	 (วรวลัญช์	

ศรีเจริญ.	2556	:	2)

	 ในปัจจบุนัระบบเศรษฐกจิโลกเปลีย่นแปลงสลบัซบั

ซ้อนและเชื่อมโยงกันมาก	ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม

ต่อการพฒันาประเทศ	โดยกระแสโลกาภวิฒัน์และการปรับ

ระเบยีบเศรษฐกจิใหม่ของโลกน�าไปสูก่ารเปิดเสร	ีและการ

กีดกันทางการค้า	 ซึ่งด�าเนินการไปคู่ขนานกันในระบบ

เศรษฐกิจโลกปัจจุบันหนองคายเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีติดต่อ

กับพรมแดนแขวงเวียงจันทร์	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 โดยใช้	สะพานมิตรภาพไทย	-	

สปป.ลาว	แห่งที1่	เป็นจดุผ่านแดน	ซึง่ภาวะการค้าชายแดน	

ไทย-สปป.ลาว	ในปี	2558	มีมูลค่ารวม	151,063.69	ล้าน

บาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	2557	ร้อยละ	14.32	สินค้าส่งออกที่

ส�าคัญได้แก่	น้ามันดีเซล	รถยนต์/ชิ้นส่วนรถยนต์	ตลอดจน

ผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า	 (กรมการค้าต่าง

ประเทศ.	 2558	 :	 18)	 จะเห็นสิ่งที่สะท้อนภาพกการค้า

ชายแดนคอืประชาชน	การค้าขายในพืน้ทีไ่ด้ประโยชน์น้อย

ถงึน้อยมาก	เป็นการสร้างปัญหาความเลือ่มล�า้ทางสงัคม	ที่

ทกุฝ่ายจะต้องช่วยกนัแก้ไขพฒันาต่อไป	คณะบริหารธรุกจิ	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นสถาบันการศึกษาที่คอย

สนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการแก่ชุมชนรอบข้าง

มหาวิทยาลัย	ตลอดจนผู้ประกอบการเก่า	และผู้ประกอบ

รายใหม่	 เพื่อให้ประชาชน	 มีความอยู่ดีกินดี	 ซึ่งผู้วิจัยจึง

สนใจจะท�าการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

ชายแดน	 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	

กรณีศึกษา:	ตลาดแจ้งสว่าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย	

ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคชาวลาวที่มาซื้อ

สนิค้าในตลาด	ในตลาดสดแจ้งสว่างในอ�าเภอเมอืง	จงัหวดั

หนองคาย	 แล้วน�าผลการศึกษาไปช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้

ประกอบการต่อไป		

           

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

								1.	เพื่อศึกษาส่วนผสมทางการตลาดของผู้ประกอบ

การค้าชายแดน	 ไทย-ลาว	 ตลาดแจ้งสว่างอ�าเภอเมือง	

จังหวัดหนองคาย

	 2.	 สร้างแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเพื่อ

เพิม่ศกัยภาพให้ผู้ประกอบการค้าชายแดน	ไทย-ลาว	ตลาด

แจ้งสว่าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย	

 

ขอบเขตการวิจัย  

	 1.	ขอบเขตด้านเนื้อหา	

	 	 1.1	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้

บรโิภค	แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซือ้	แนวคดิ

และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยว

กับส่วนประสมทางการตลาด	 วิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	

โอกาส	 และอุปสรรค	 (SWOT	 Analysis)	 และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง

	 			 1.2	การวิจัยเชิงคุณภาพ	เป็นการสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้างผู้ประกอบการที่ค้าขายอยู่ในบริเวณตลาดแจ้ง

สว่าง	และสัมภาษณ์ลูกค้าชาวไทย-ชาวลาว	ที่ซื้อสินค้าใน

บริเวณตลาดแจ้งสว่าง	 และนักวิชาการ/ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	

จ�านวน	20	คน
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	 		 1.3	การวิจัยเชิงปริมาณ

	 2.	 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 

ผู้ประกอบการที่ค้าขายอยู่ในบริเวณตลาดแจ้งสว่าง	 ชาว

ไทยและชาวลาว		ปี	2558	จ�านวน	4,789	คน	กลุม่ตวัอย่าง	

370	 คน	 โดยการสุ่มอย่างง่าย	 ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างได้มา

โดยใช้สตูรการค�านวณตามวธิขีองยามาเน่	(Yamane.	1973	

:	727)

	 3.	ขอบเขตด้านพื้นที่	ตลาดแจ้งสว่าง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดหนองคาย

	 4.	ขอบเขตด้านระยะเวลา	มกราคม	2559-มกราคม	

2560

 วิธีด�าเนินการศึกษา

											 ประชากรและกลุม่ตวัอย่างการวจิยัเชงิคณุภาพ	

คือ	 ผู้ประกอบการที่ค้าขายอยู่ในบริเวณตลาดแจ้งสว่าง	

ลูกค้าชาวไทยและชาวลาวที่ซื้อสินค้าในบริเวณตลาดแจ้ง

สว่าง	และนักวิชาการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	20	คน	ส่วน

การวิจัยเชิงปริมาณเป็นผู้ประกอบการค้าชาวไทยและชาว

ลาวอยู่ในบริเวณตลาดแจ้งสว่าง	จ�านวน	4,789	คน	กลุ่ม

ตัวอย่าง	 จ�านวน	 370	 คน	 โดยการสุ่มอย่างง่าย	 โดยได้

ด�าเนินการดังนี้

	 	 1.	ก�าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย	โดยการ

สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบ

แนวคิด	

	 	 2.	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และเอกสารงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง

	 	 3	การวิจัยเชิงคุณภาพ	การเก็บรวบรวมข้อมูล	

และการสังเคราะห์ข้อมูล	ได้ด�าเนินการดังนี้

	 	 	 3.1	ประชากรและกลุม่ตวัอย่างผูใ้ห้ข้อมูล

หลัก	ได้แก่	ผู้ประกอบการที่ค้าขายอยู่ในบริเวณตลาดแจ้ง

สว่าง	ลกูค้าชาวไทยและชาวลาวทีซ่ือ้สนิค้าในบรเิวณตลาด

แจ้งสว่าง	และนกัวชิาการ/ผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง	จ�านวน	20	คน

	 	 	 3.2	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบ

สัมภาษณ์

											 	 3.3	 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้างผูใ้ห้ข้อมลูหลัก	รวบรวมข้อมลูโดยการบนัทกึเทป	

ถอดเทป	สรุปการสัมภาษณ์

	 	 	 3.4	สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

											 	 3.5	การตรวจสอบข้อมลู	โดยการน�าข้อมลู

จากการสัมภาษณ์	กลับไปตรวจสอบกับผู้ให้ข้อมูลหลัก

											 	 3.6	การวิเคราะห์	SWOT	Analysis

	 	 4.	 การวิจัยเชิงปริมาณ	 โดยการเก็บรวบรวม

และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย	ได้ด�าเนินการดังนี้

	 	 	 4.1	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 

ผู้ประกอบการที่ค้าขายอยู่ในบริเวณตลาดแจ้งสว่าง	 ชาว

ไทยและชาวลาว	จ�านวน	4,789	คน	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	

370	คน

	 	 	 4.2	 เครื่องมือที่ ใช ้ ในการวิจัยเป ็น

แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	4	ตอน	ดังนี้

  	 ตอนที่ 	 1 	 ข ้อมูลทั่ ว ไปของผู ้ ตอบ

แบบสอบถาม

	 	 	 ตอนที่	2	พฤติกรรมผู้บริโภค

	 	 	 ตอนที่	 3	 ความพึงพอใจของผู้ประกอบ

การต่อส่วนประสมทางการตลาดการค้าชายแดน	ไทย-ลาว	

ตลาดแจ้งสว่าง	 ประกอบด้วย	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	

ด้านการจัดจ�าหน่าย	และด้านการส่งเสริมการตลาด

													 	 ตอนที่	 4	 ส่วนประสมทางการตลาด	

ประกอบด้วย	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 ด้านการจัด

จ�าหน่าย	และด้านการส่งเสริมการตลาด

	 	 	 4.3	ขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบ

คณุภาพของเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ซึง่มีค่า

ความเชื่อมั่น

(Reliability)	ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	0.935					

	 	 5.	 พื้นที่การวิจัย	 คือ	 บริเวณตลาดแจ้งสว่าง	

จังหวัดหนองคาย
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การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 การวิเคราะห์ข ้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	โดยใช้ค่าความถี่	และค่าร้อยละ

	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้

บริโภคต่อการเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดการค้าชายแดน	ไทย-

ลาว	ตลาดแจ้งสว่าง	โดยใช้ค่าความถี่	และค่าร้อยละ		

	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้

ประกอบการต่อส่วนประสมทางการตลาดการค้าชายแดน	

ไทย-ลาว	ตลาดแจ้งสว่าง	โดยใช้ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน		

	 4.	 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู ้ประกอบการที่

ค้าขายอยู่ในบริเวณตลาดแจ้งสว่าง	 ชาวไทยและชาวลาว	

โดยใช้ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 5.	วิเคราะห์	SWOT	Analysis	เพื่อสร้างแนวทาง

การพฒันาเศรษฐกจิการค้าเพือ่เพิม่ศกัยภาพให้ผูป้ระกอบ

การค้าชายแดน	ไทย-ลาว	ตลาดแจ้งสว่าง

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัย	พบว่า

	 	 1.	ข้อมลูส่วนบคุคลของผูป้ระกอบการทีค้่าขาย

อยู่ในบริเวณตลาดแจ้งสว่าง	 ชาวไทยและชาวลาว	 ท่ีขาย

สินค้าในบริเวณตลาดแจ้งสว่าง	 อ.เมือง	 จ.หนองคาย	 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 จ�านวน	 216	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

58.38	อายุอยู่ระหว่าง	31	-	40	ปี	จ�านวน	149	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	40.27	การศกึษาระดับปรญิญาตร	ีจ�านวน	187	คน	

คิดเป็นร้อยละ	 50.54	 และรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง	

20,001-25,000	 บาท	 จ�านวน	 129	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

34.86			

	 	 2.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู ้

บริโภคต่อการเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดการค้าชายแดน	 

ไทย-ลาว	ตลาดแจ้งสว่าง	พบว่า	บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตลาดการค้าชายแดน	 ไทย-ลาว	

ตลาดแจ้งสว่างมากที่สุดคือตนเองจ�านวน	247	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	66.76	รูจ้กัตลาดแจ้งสว่าง	ได้จากเดนิทางผ่านมาก

ที่สุด	จ�านวน	263	คน	คิดเป็นร้อยละ	71.08	มีความถี่ใน

การมาเลือกซื้อสินค้าไม่แน่นอนมากที่สุดจ�านวน	189	คน	

คิดเป็นร้อยละ	51.08	และมค่ีาใช้จ่ายในการซือ้เฉล่ียต่อครัง้

มากที่สุดระหว่าง	501-1,000	บาท	จ�านวน	135	คน	

คิดเป็นร้อยละ	36.49

	 	 3.	 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู ้

ประกอบการต่อส่วนประสมทางการตลาดการค้าชายแดน	

ไทย-ลาว	ตลาดแจ้งสว่าง		อ�าเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย	

โดยรวม	 พบว่า	 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 (x̄	 =	 4.27	 ;	 

S.D.	=	0.64)	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดบั

มากทกุด้าน	โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	

ดังนี้	ด้านผลิตภัณฑ์	(x̄ =	4.39	;	S.D.	=	0.65)	รองลงมา

ได้แก่	ด้านราคา	(x̄ =	4.33	;	S.D.	=	0.66)	ด้านการส่ง

เสริมการตลาด	(x̄	=	4.26	;	S.D.	=	0.71	และด้านการจัด

จ�าหน่าย	(x̄	=	4.10	;	S.D.	=	0.82)	ตามล�าดับ

	 	 4.	 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด

การค้าชายแดน	 ไทย-ลาว	 ตลาดแจ้งสว่าง	 อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัหนองคาย	โดยรวม	พบว่า	มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	

(x̄		=	4.19	;	S.D.	=	0.66)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบ

ว่า	อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จาก

มากไปหาน้อย	 ดังนี้ 	 ด ้านผลิตภัณฑ์	 (x̄	 =	 4.25	 ;	 

S.D.	=	0.67)	รองลงมาได้แก่	ด้านการส่งเสรมิการตลาด	(x̄  

=	4.22	;	S.D.	=	0.73)	ด้านราคา	(x̄	=	4.16	;	S.D.	=	0.71	

และด้านการจัดจ�าหน่าย	 (x̄	 =	 4.15	 ;	 S.D.	 =	 0.78)	 

ตามล�าดับ

	 	 5.	แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิการค้าเพือ่เพิม่

ศักยภาพให้ผู้ประกอบการค้าชายแดน	ไทย-ลาว	ตลาดแจ้ง

สว่าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย	จะต้องพัฒนาในการ

ตั้งราคาสินค้าต้องเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของ

สินค้า/บริการ	 มีป้ายแสดงราคาสินค้าท่ีชัดเจนในการตั้ง

ราคาสินค้า/บริการ	 ต้องค�านึงถึงสภาพเศรษฐกิจและราย

ได้ของผูบ้รโิภค	พฒันาให้มกีารเปิดช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ให้ครอบคลุม	 เช่น	 ไลน์	 อินเตอร์เน็ต	 มีการโฆษณา	

ประชาสัมพนัธ์	ให้ทัว่ถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย	มผีลติภณัฑ์ที่
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หลากหลายให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ตามต้องการ	 สินค้าและ

วัตถุดิบที่ขายในตลาดต้องใหม่	สด	สะอาด	ปราศจากสาร

เจอืปน	ขายสนิค้าและบรกิารท่ีค�านงึถงึความปลอดภยั	เป็น

มติรกบัสิง่แวดล้อมได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลาย	และใช้			

กลยุทธ์ใหม่	ๆ	ในการกระตุ้นยอดขาย

อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการวจิยัมปีระเด็นส�าคัญน�ามาอภิปรายผล	ดงันี้

	 	 1.	 ส่วนผสมทางการตลาดของผู้ประกอบการ

ค้าชายแดน	ไทย-ลาว	ตลาดแจ้งสว่างอ�าเภอเมือง	จังหวัด

หนองคายของผู้ประกอบการท่ีค้าขายอยู่ในบริเวณตลาด

แจ้งสว่าง	ชาวไทยและชาวลาว	ทีข่ายสนิค้าในบรเิวณตลาด

แจ้งสว่าง	เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด	โดยรวมมีค่า

เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อย	 ดังน้ี	 ด้านผลิตภัณฑ์	 รองลงมาได้แก่	 

ด้านการส่งเสริมการตลาด	 ด้านราคา	 และด้านการจัด

จ�าหน่าย	ตามล�าดบั	เนือ่งจากผูบ้รโิภคเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์/

บรกิาร	มตีราสนิค้าเป็นทีรู่จ้กั	มคีวามใส่ใจด้านสิง่แวดล้อม

มากขึน้	และสนิค้าทีจ่�าหน่ายในตลาดตรงกบัความต้องการ

ของลกูค้า	มรีาคาเหมาะสมกับคณุภาพและปรมิาณ	เพราะ

ในการใช้จ่ายในปัจจุบันผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าจะค�านึงถึง

สภาพเศรษฐกจิและรายได้ของตนเอง	ราคาสามารถต่อรอง

ได้พร้อมทั้งมีป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน	 มีการโฆษณา	

ประชาสัมพันธ์	 ให้ทั่วถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 สินค้าและ

ลักษณะการขายตรงและขายโดยพนักงานเป็นหลักไม่ผ่าน

พ่อค้าคนกลางท�าให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดความพึง

พอใจและมคีวามต้องการในสนิค้าหรอืบรกิาร	(Kotler	and	

Armstrong,	2013)	สอดคล้องกบังานวจิยัของสรุย์ีวลัย์	สา

รีบุตร	(2550)	ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่

มีต่อการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลต�าบลทุ่งเสลี่ยม	

อ�าเภอทุ ่ ง เสลี่ยม	 จังหวัดสุโขทัย	 การศึกษาพบว ่า	 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลต�าบลทุ่งเสลี่ยม	

จังหวัดสุโขทัย	เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง	ด้านความปลอดภัย

ของอาหารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 ด้านสุขาภิบาลส่ิง

แวดล้อมและสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญชลี	 ไวว่อง	

(2552)	 ได้ศึกษาเรื่องผลการส�ารวจความพึงพอใจต่อ

ตลาดสดที่ได้มาตรฐานโครงการตลาดสดน่าซื้อ	 จังหวัด

พิษณุโลก	 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือส�ารวจความ 

พึงพอใจของภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซ้ือในจังหวัด

พษิณโุลก	ผลการศกึษาพบว่า	1)	เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงาน

ตลาดสดน่าซ้ือ	 กลยุทธ์การด�าเนินงานจังหวัดพิษณุโลกมี

แนวทางและกิจกรรมการด�าเนินงานท่ีเน้นหลักการบูรณา

การทา	งานร่วมกัน	2)	เจ้าหน้าที/่ผู้ปฏบิตังิานต่อการด�าเนนิ

งานด้านกระบวนการ	ขั้นตอนการให้บริการ	ค่าเฉลี่ย	3.98	

คดิเป็นร้อยละ	79.53	ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก	

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการค่า

เฉลี่ย	4.11	คิดเป็นร้อยละ	82.21	ระดับความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกค่าเฉล่ีย	 3.40	 

คิดเป็นร้อยละ	67.91

	 	 2.	แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิการค้าชายแดน	

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	กรณีศึกษา	:	

ตลาดแจ้งสว่าง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดหนองคาย	 พบว่า	

ทางการพัฒนาผู้ประกอบการค้าชายแดน	ไทย-ลาว	ตลาด

แจ้งสว่าง	ผูป้ระกอบการจะต้องพฒันาในการตัง้ราคาสนิค้า

ต้องเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของสินค้า/บริการ	 

มีป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจนในการตั้งราคาสินค้า/

บริการ	 ต้องค�านึงถึงสภาพเศรษฐกิจและรายได้ของผู้

บริโภค	 พัฒนาให้มีการเปิดช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้

ครอบคลุม	 เช ่น	 ไลน ์	 อินเตอร ์ เน็ต	 มีการโฆษณา	

ประชาสัมพนัธ์	ให้ทัว่ถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย	มผีลติภณัฑ์ที่

หลากหลายให้ลูกค้าเลือกซ้ือได้ตามต้องการ	 สินค้าและ

วัตถุดิบที่ขายในตลาดต้องใหม่	สด	สะอาด	ปราศจากสาร

เจอืปน	ขายสินค้าและบรกิารทีค่�านงึถงึความปลอดภัย	เป็น

มติรกบัสิง่แวดล้อมได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลาย	และใช้			

กลยุทธ์ใหม่	ๆ	ในการกระตุ้นยอดขายให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้า

หมายเกิดความพึงพอใจและมีความต้องการในสินค้าหรือ
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บริการ	 (Kotler	 and	 Armstrong,	 2013)	 ซ่ึงธุรกิจท่ี

ต้องการประสบความส�าเร็จจะต้องเปิดโอกาสให้ลูกค้า

แสดงความคิดเห็น	รับฟังค�าร้องเรียนจากลูกค้า	และตรวจ

สอบความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อที่จะน�า

ข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงคุณภาพในการตอบสนองต่อ

ความด้องการ	และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า	(ฉัตยาพร	

เสมอใจ,	 2550)	 สอดคล้องงานวิจัยนภัทรธิดา	 แก้วก่า	

(2553	 :	103)	 ได้ศึกษาเรื่องสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ตลาดสดและความพึงพอใจของประชาชนผู ้ใช้บริการ

ตลาดสดเทศบาลต�าบลพังโคน	 การศึกษาครั้งน้ีมีความมุ่ง

หมายเพื่อประเมินสภาวะสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมของ

ตลาดสดเทศบาลต�าบลพังโคนและเพื่อวัดระดับความพึง

พอใจของประชาชนผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาลต�าบล

พงัโคนโดยจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล	โดยแบ่งการศกึษา

ออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	1)	บริการด้านโครงสร้างตลาดสด	

2)	ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร	และ	3)	บริการ

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ทท	พ่อสาร	 (2555)	 ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการค้า

ชายแดนระหว่างไทย-ลาว	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	

ผลการศึกษาพบว่า	ในระดับจุลภาค	1)	ผู้ประกอบการค้า

ชายแดนจังหวัดนครพนมประกอบธุรกิจส่งออกมากท่ีสุด	

โดยส่วนใหญ่ท�าการค้าสินค้าประเภทพชืผลทางการเกษตร	

และมคีูค้่าทีส่�าคญัคอื	ชาวลาว	และชาวเวยีดนาม	2)	ระบบ

การช�าระเงินสินค้าส่วนใหญ่ใช้เงินสด	สกุลเงินบาทเป็นสื่อ

กลางในการช�าระสินค้าระหว่างกัน	รวมถึงระบบการช�าระ

เงินผ่านสถาบันการเงินยังไม่มีความสะดวกเพียงพอ	 

3)	ผูป้ระกอบการค้าชายแดนมปัีญหาและอปุสรรคเร่ืองการ

แข่งขนัในตลาดการค้า	ความไม่สะดวกด้านกฎระเบยีบของ

สปป.ลาว	นโยบายและกฎระเบียบการนาเข้า/ส่งออกของ	

ประเทศเพื่อนบ้านไม่มีความแน่นอน	 การเก็บค่าผ่านแดน

มรีาคาสงู	ความผนัผวนและความเสีย่ง	ด้านการแลกเปลีย่น

เงินสกุลกีบ

สรุปผลการวิจัย

										1.	พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อสินค้าที่

ตลาดการค้าชายแดน	 ไทย-ลาว	 ตลาดแจ้งสว่าง	 พบว่า	

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามากที่สุด

คอืตนเอง	กลุม่ตวัอย่างรูจ้กัตลาดแจ้งสว่าง	ได้จากเดนิทาง

ผ่านมากที่สุด	 มีความถี่ในการมาเลือกซื้อสินค้าตลาดการ

ค้าชายแดน	 ไทย-ลาว	ตลาดแจ้งสว่างไม่แน่นอนมากที่สุด	

และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุดระหว่าง	

501-1,000	บาท	

	 2.	ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการต่อส่วนประสม

ทางการตลาดการค้าชายแดน	 ไทย-ลาว	 ตลาดแจ้งสว่าง	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา

น้อย	คือ	ผลิตภัณฑ์	ราคา	การส่งเสริมการตลาด	และการ

จัดจ�าหน่าย	ตามล�าดับ

	 3.	 ส่วนประสมทางการตลาดการค้าชายแดน	 

ไทย-ลาว	 ตลาดแจ้งสว่าง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดหนองคาย	

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยเรยีงล�าดบัจากค่าเฉล่ียมากไป

หาน้อย	คือ	ผลิตภัณฑ์	การส่งเสริมการตลาด	ราคา	และ

การจัดจ�าหน่าย	ตามล�าดับ

	 4.	 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้า

ชายแดน	 ไทย-ลาว	 ตลาดแจ้งสว่าง	 อ�าเภอเมืองจังหวัด

หนองคาย		ผูป้ระกอบการค้าชายแดน	ไทย-ลาว	ตลาดแจ้ง

สว่าง	จะต้องพัฒนาในการตั้งราคาสินค้าต้องเหมาะสมกับ

คุณภาพและปริมาณของสินค้า/บริการ	 มีป้ายแสดงราคา

สินค้าที่ชัดเจนในการตั้งราคาสินค้า/บริการ	 ต้องค�านึงถึง

สภาพเศรษฐกจิและรายได้ของผูบ้รโิภค	พฒันาให้มกีารเปิด

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มลูกค้าเป้า

หมายและ	 	ใช้กลยุทธ์ใหม่	ๆ	ในการกระตุ้นยอดขาย

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลวิจัยไปใช้

	 1.	 สินค้าที่จ�าหน่ายในตลาดควรตรงกับความ

ต้องการของลูกค้า

	 2.	 สินค้าและบริการที่จ�าหน่ายควรค�านึงถึงความ

ปลอดภัย	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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	 3.	 สินค้าและบริการควรมีการเปิดช่องทางการจัด

จ�าหน่ายให้ครอบคลุม

	 4.	 ราคาสินค ้า/บริการควรก�าหนดขึ้นจากผู ้

ประกอบการตามต้นทุนที่แท้จริง

	 5.	สนิค้าในตลาดควรมใีห้เลอืกซือ้อย่างหลากหลาย

ชนิดให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

	 6.	 เพิ่มที่จอดรถเพื่อรองรับจ�านวนลูกค้าที่จะเพิ่ม

ขึ้นในอนาคต

	 7.	ควรมกีารบรหิารจดัการสิง่ปฏกิลู	ขยะมลูฝอยอย่าง

เป็นระบบ	มีกระบวนการจัดเก็บที่ถูกต้องตลอดจนการน�าไป

ก�า	จัด	เพื่อจะได้ไม่เกิดความสกปรก	ปราศจากโรคภัย	มีการ

ท�า	 ความสะอาดเป็นประจ�า	 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้

มาใช้บริการ	 เกิดความพึงพอใจในการที่จะมาใช้บริการ	

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตลาดได้เป็นอย่างดี

กิติกรรมประกาศ

	 วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

ชายแดน	 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	

กรณีศึกษา:	ตลาดแจ้งสว่าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย	

ฉบับน้ีส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี	 ต้องขอ

ขอบพระคุณคณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 

ทีใ่ห้ทนุอดุหนนุในการท�าวจิยัในครัง้นีแ้ละขอขอบพระคณุ

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกอมเกาะ	 อ�าเภอ

เมืองหนองคาย	จังหวัดหนองคาย	ผู้ประกอบการที่ค้าขาย

อยู่ในบริเวณตลาดแจ้งสว่าง	 ลูกค้าชาวไทยและชาวลาว	 

ที่ซื้อสินค้าในบริเวณตลาดแจ้งสว่างต�าบลหนองกอมเกาะ	

อ�าเภอเมืองหนองคาย	 จังหวัดหนองคาย	 คณะผู้วิจัยขอ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	ที่นี้ด้วย
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Research and Development of Motivational Enhancement Program

in Living Based on the Philosophy of Economic Sufficiency

อุทัย		วรสาร1	,	ปิยะธิดา	ปัญญา2		และไพศาล	วรค�า3

Uthai Worasarn1,	Piyatida	Panya2,Paisarn	Worakham3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง	พฒันาโปรแกรมเสรมิสร้างแรงจงูใจในการด�ารงชีวติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	และศึกษา

ผลการใช้และประเมินโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ด�าเนินการ

วิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา	แบ่งเป็น	3	ระยะ	คือ	1)	การศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการด�ารง

ชีวิต	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และถอดบทเรียนโดยการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับผู้ท่ีประสบผลส�าเร็จในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จ�านวน	 

9	ท่าน	2)	การพฒันาโปรแกรมเสรมิสร้างแรงจงูใจในการด�ารงชวีติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	จากยกร่างตาม

องค์ประกอบ	7	ส่วน	พร้อมหาคณุภาพโดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม	ด้วยผูเ้ชีย่วชาญ	

จ�านวน	12	ท่าน	ในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	และ	3)	การศึกษาผลการใช้และประเมินโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจใน

การด�ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยได้ด�าเนนิการตามระเบยีบวธิกีารวจิยัเชิงทดลอง	(Experimental	

Research)	แบบกึ่งทดลอง	(Quasi	-Experimental	Designs)	ศึกษากลุ่มเดียว	วัดก่อนและหลังการทดลอง	(The	one	

group	Pretest-	Posttest	Designs)	กับสมาชิกชุมชนบ้านเหล่าหนาด	หมู่ที่	1	ต�าบลดอนหว่าน	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

มหาสารคาม	จ�านวน	20	คน	และประเมินผลการใช้โปรแกรมฯ	โดยใช้รูปแบบการประเมินเชิงทดลองของเคิร์กแพทริค	

(Kirkpatrick)	ด�าเนนิการประเมนิใน	3	ลกัษณะ	คอื	1)	ประเมนิปฏกิริยิาตอบสนอง	(Reaction	Evaluation)		2)	ประเมนิ

ผลการเรียนรู้	 (Learning	 Evaluation)	 และ	 3)	 ประเมินพฤติกรรมที่เปล่ียนไปหลังการร่วมกิจกรรม	 (Behavior	

Evaluation)

 ผลการวิจัยพบว่า  

	 	 1.	แนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มีกระบวนการ

เสริมสร้างแรงจูงใจ	3	ประการ	คือ	(1)	กระบวนการให้ตระหนักถึงความต้องการมีสามารถ	(2)	กระบวนการให้ได้มีอิสระ

ก�าหนดได้ด้วยตนเอง	และ(3)	กระบวนการให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น	และยังพบว่า	การด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

1	,2,3สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

	Corresponding	author,	E	mail:	Research0078@gmail.com1
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เศรษฐกจิพอเพยีง	ประกอบด้วยพฤตกิรรม	6	ด้าน	ดงันี	้1)	ด้านการลดรายจ่าย	2)	ด้านการเพิม่รายได้	3)	ด้านการประหยดั		

4)	ด้านการเรียนรู้		5)	ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และ6)	ด้านการเอื้ออารี	รักสามัคคี	

	 	 2.	โปรแกรมเสรมิสร้างแรงจงูใจในการด�ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ประกอบด้วย	7	ส่วน	

ได้แก่	หลกัการและเหตุผล,	จดุมุง่หมายของโปรแกรม,	เนือ้หาสาระของโปรแกรม,	กจิกรรมพฒันา,	โครงสร้างของโปรแกรม,	

สื่อประกอบกิจกรรม	และการวัดและประเมินผล	

	 	 3.	ผลการใช้	พบว่า	ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ	เกิดความตระหนัก	เข้าใจ	รอบรู้	เห็นคุณค่า	กระตือรือร้น	มีความ

รับผิดชอบ	 ความรัก	 ความสามัคคี	 ความร่วมมือ	 ความเอื้ออารีต่อกันพร้อมสนองความต้องการมากยิ่งขึ้นสามารถสร้าง

แรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด�ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมทั้ง	6	ด้าน	จนเป็นแบบอย่างของ

ชมุชนทีม่คีณุภาพ	มคีวามสขุ	และพอเพยีงตามสภาพบรบิท	ส่วนผลการประเมนิโปรแกรมเสรมิสร้างแรงจงูใจในการด�ารง

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ตามแนวคิดของเคิร์กแพทริค	(Kirkpatrick)	ปรากฏผลดังนี้	1)	การประเมิน

ปฏกิริยิาตอบสนอง	(Reaction	Evaluation)	พบว่า	กลุม่เป้าหมายมคีวามพงึพอใจต่อโปรแกรมฯ	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากทีส่ดุ		2)	การประเมนิผลการเรยีนรู	้(Learning	Evaluation)	พบว่า	กลุม่เป้าหมายมพีฤตกิรรมการด�ารงชวีติตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงหลงัเข้าร่วมสงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ	อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั	.05	ทัง้ในภาพรวมและ

รายด้าน	และ	3)	การประเมนิพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปหลงัการร่วมกจิกรรม	(Behavior	Evaluation)		พบว่า	กลุม่เป้าหมาย

ทั้ง	 20	คน	 เกิดแรงจูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง	ๆ	ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

 ค�าส�าคัญ : โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจ,	แรงจูงใจในการด�ารงชีวิต,	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ABSTRACT

	 The	objectives	of	this	research	were	(1)	to	study	guidelines	on	motivation	enhancement	program;	

(2)	developed	motivational	enhancement	program	and	(3)	effects	of	used	and	assessed	of	motivational	

enhancement	program	in	living	based	on	the	Philosophy	of	Economic	Sufficiency.	Research	methodology	

divided	3	phases	including	Phase	1:	There	was	studied	on	guidelines	concerning	about	motivational	

enhancement	 in	 living	 based	 on	 the	 Philosophy	 of	 Economic	 Sufficiency	 to	 review	 literacy	 from	

documents	and	researches	and	researchers	and	lesson	learned	about	living	based	on	the	philosophy	

of	economic	sufficiency	from	informal	interviewer	form	with	9	successful	people.	Phase	2:	There	is	

development	of	motivational	enhancement	program	includes	7	elements	and	finding	a	quality	tool	

by	appropriately	checked	and	possibility	of	program	from	12	the	experts	and	Phase	3:	Effects	of	used	

and	assessed	of	motivational	enhancement	program	in	living	based	on	the	Philosophy	of	Economic	

Sufficiency	and	there	is	used	research	methodology	in	quasi	-	Experimental	research	designs	by	study	

in	the	one	group	pretest	-	posttest	designs	with	target	group	was	20	people	of	Ban	Laonard	Village	

Don	Waan	District	in	Maha	Sarakham	Province	and	motivational	enhancement	program	assessment	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

387

by	used	Kirkpatrick	technique	and	there	has	assessment	processed	3	characteristics	were	1)	Reaction	

Evaluation,	2)	Learning	Evaluation	and	3)	Behavior	Evaluation.

	 The	findings	revealed	that:

	 	 1.	Guidelines	for	motivational	enhancement	in	living	based	on	the	Philosophy	of	Economic	

Sufficiency	have		3	processes	were	(1)	Providing	of	be	aware	of	the	needs	by	ability,	(2)	Providing	of	

the	freedom	creations	by	yourself	and	(3)	Take	a	good	relationship	with	the	others	and	also	found	

that	livelihood	derived	from	the	Philosophy	of	Economic	Sufficiency	include	behavior	was	6	sides	that	

concerning	 to:	1)	Reducing	Expenses,	2)	 Increasing	Revenue,	3)	Saving,	4)	Learning,	5)	Natural	and	

Environmental		conserve	and	6)	Help	and	Unity.

	 	 2.	There	are	included	7	elements	that	1)	Reason	and	Principle,	2)	Goal	of	program,	3)	Contents,	

4)	Development	activities,	5)	Program	structure,	6)	Media	activities	and	7)	Evaluation	and	Assessment.

	 	 3.	 Effects	 of	 Program	 usage	 shown	 that	 participants	 have	 awareness,	 comprehend,	

knowledgeable,	appreciate,	be	enthusiastic,	be	love,	be	unity,	cooperation,	help	together	and	satisfy	

the	needs	more.	There	can	motivate	creation	or	 inspiration	 to	behavior	 changes	 in	appropriately	

livelihood	of	the	six	sides	and	it's	the	good	model	of	quality’s	community,	happy	and	sufficiency.	And	

assessment	of	motivational	enhancement	program	in	living	based	on	the	Philosophy	of	Economic	

sufficiency	by	used	Kirkpatrick	technique	shown	that	1)	Reduction	Evaluation	found	that	target	group	

have	satisfactory	to	this	program	by	overall	at	the	highest	level,	2)	Learning	Evaluation	found	that	

after	of	target	group	to	participated	in	this	program	were	higher	more	than	before	at	magnificent	.05	

both	overall	and	aspect	and	3)	Behavior	Evaluation	to	changes	after	the	activities	found	that	20	people	

in	target	group	have	motivation	in	livelihood	derived	from	the	Philosophy	of	Economic	Sufficiency,	

there	 are	behavior	modification	 and	 to	doing	 in	 variety	 activities	 in	 diary	 life	 consistent	with	 the	

Philosophy	of	Economic	Sufficiency	more	and	more.

 Keywords : 	 MOTIVATIONAL	 ENHANCEMENT	 //	MOTIVATION	 IN	 LIVING	 //	 PHILOSOPHY	OF	

ECONOMIC	SUFFICIENCY
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บทน�า

	 ปัจจุบันการด�ารงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป	

ส่งผลให้การด�าเนนิชีวติต้องสวนทางกบัแนวคดิ	และสิง่ด	ีๆ

ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจึงควรตระหนักและ

หันมาด�าเนินชีวิตโดยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดหลัก

การพึ่งตนเอง	ความพอมีพอกินพอใช้การรู้จักประมาณตน

หรือความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	การสร้างภูมิคุ้มกัน

ทีด่	ีมสีตริอบคอบและไม่ประมาท	ค�านงึถึงความถูกต้องตาม

หลักวชิาและความมคีณุธรรม	แล้วน�ามาประยกุต์ใช้	เพือ่ให้

รอดพ้นและสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภาย

ใต้กระแสโลกาภิวัฒน์	แต่ส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่หลาก

หลายและไม่ชัดเจนทีแ่ท้จรงิ	ท�าให้คนเราไม่ค่อยท�าหรอืน�า

มาปฏิบัติค่อนข้างน้อย	 ฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง

เหมาะสมจะต้องน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

มาเป็นแนวทางการด�ารงอยู ่และปฏิบัติตนในทุกระดับ	

(ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (กปร.	 2549)	 ด้วยการสร้างแรง

จงูใจในการด�ารงชวีติโดยเฉพาะแรงจงูใจภายใน	ทีเ่ป็นพลงั

ผลกัดันให้บคุคลมพีฤตกิรรมทีย่ัง่ยนืถาวรได้	(Deci	&	Ryan,	

1985)	 	ซึ่งมีความส�าคัญอย่างมากต่อการแสดงพฤติกรรม

ที่ยั่งยืนและคงทนถาวรของมนุษย์	(เรวดี	ทรงเที่ยง,	2548)

	 การที่คนเราจะด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นั้น

ต้องได้รับการสนองตอบตามความต้องการเพื่อเอาชนะสิ่ง

ท้าทายและความสามารถของตนเองให้ส�าเร็จจนเกิดแรง

จูงใจภายในเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 และสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอื่นอีกด้วย	

(รัตนา	บูรพากุล,	2545)	

	 จากข้างต้นสรปุได้ว่า	แนวทางหนึง่ทีจ่ะน�าไปสูก่าร

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีภูมิคุ ้มกันที่ด	ี

สามารถพึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยนื	คอืการเสรมิสร้างแรงจงูใจ

ในการด�ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ให้

เกดิกบับคุคลทกุระดบั	ผูว้จิยัจงึพฒันาโปรแกรมเสริมสร้าง

แรงจงูใจในการด�ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียง	 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจของเดซีและไรอัน	

(Deci	&	Ryan,	1985)	กบัแนวคดิของกรมการพฒันาชมุชน

กระทรวงมหาดไทย	(2549)	เพือ่เสรมิสร้างแรงจงูใจให้เกดิ

กบับคุคลดงักล่าวต่อความต้องการพ้ืนฐานภายในจติใจด้วย

รูปแบบกระบวนการกลุ่มและวิธีการที่หลากหลาย	จะช่วย

ให้ความต้องการพืน้ฐานภายในจติใจ	3	ประการของบคุคล

ได้รับการตอบสนองจนมีแรงจูงใจภายในในการด�ารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพิ่มขึ้นในที่สุด

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจใน

การด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 2.เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการ

ด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 3.	เพื่อศึกษาผลการใช้และประเมินโปรแกรมเสริม

สร้างแรงจูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ขอบเขตการวิจัย

	 ระยะท่ี1การศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างแรง

จงูใจในการด�ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

	 1.	ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล

	 	 1.1	 เอกสาร	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

เสรมิสร้างแรงจงูใจและการด�ารงชวีติตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	จ�านวนอย่างน้อย	15	เล่ม

	 	 1.2	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	ได้แก่บุคคลที่ประสบผล

ส�าเรจ็	เกีย่วกบัการด�ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง	จ�านวน	9	ท่าน

	 2.	ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 องค์ประกอบ	แนวคิด	ทฤษฎี	เกีย่วกบั	การเสรมิ

สร้างแรงจูงใจ	 และการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	

	 3.	ขอบเขตด้านตัวแปร	ตัวแปรที่ศึกษา	ได้แก่	

	 	 3.1	หลักการแนวคิด	ทฤษฎี	เกี่ยวกับการด�ารง

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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	 	 3.2	 แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจของการ

ด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ระยะที	่2		การพฒันาโปรแกรมเสรมิสร้างแรงจูงใจ

ในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 1.	ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล	

	 	 แหล่งข้อมลูทีใ่ช้	2	กลุม่	ได้แก่	ผูเ้ชีย่วชาญ	ได้แก่	

ผู ้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการสร้างโปรแกรม	 ด้าน

หลักสูตรและการสอน	ด้านเศรษฐกิจในการด�ารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และด้านการวิจัยและ

ประเมินผล	 เพื่อประเมินโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจใน

การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ

โปรแกรม	 จ�านวน	 12	 ท่าน	 และผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ

สอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย	จ�านวน	5	ท่าน

	 	 2.	ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการด�ารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีองค์ประกอบที่

ส�าคัญ	 7	 ส่วนคือ	 1)	 หลักการและเหตุผลของโปรแกรม	 

2)	จุดมุ่งหมายของโปรแกรม	3)	เนื้อหาสาระ	4)	กิจกรรม

การพัฒนาของโปรแกรม	 5)	 โครงสร้างของโปรแกรม	 

6)	 สื่อประกอบกิจกรรมและ	 7)	 การวัดและประเมินผล

โปรแกรม

	 	 3.	 ขอบเขตด้านตัวแปรตัวแปรที่ศึกษา	 ได้แก่	

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสรมิสร้าง

แรงจงูใจในการด�ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง

	 	 ระยะที่	 3	 การศึกษาผลการใช้และประเมิน

โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 ส�าหรับระยะนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ทดลองใช้โปร

แกรมฯโดยน�าไปใช้จรงิกบักลุม่เป้าหมาย	เพือ่ศกึษาผลการ

ใช้โปรแกรมฯและประเมนิโปรแกรมฯ	ด้วยการประยกุต์ใช้

แนวคิดการประเ มินเชิ งทดลองของเคิ ร ์กแพทริค	

(Kirkpatrick.;	1975)	โดยมีขอบเขตดังนี้

	 	 	 1.	ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล

	 	 	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ

	 	 	 	 1.1	กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	สมาชกิ

ชุมชนบ้านเหล่าหนาด	 หมู่ที่	 1	 ต�าบลดอนหว่าน	 อ�าเภอ

เมอืง	จงัหวดัมหาสารคาม	จ�านวน	20	คน	โดยคดัเลอืกจาก

ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจและสมัครใจเข้าร่วมโปร

แกรมฯ	เพือ่ตรวจสอบผลทีเ่กดิจากการเสรมิสร้างแรงจงูใจ

	 	 	 	 1.2	ผู้เชี่ยวชาญ	ส�าหรับประเมิน

ด้านพฤติกรรมการด�ารงชีวิต	 ก่อนและหลังใช้โปรแกรมฯ

จ�านวน	3	ท่าน

	 	 	 2.	ขอบเขตด้านเนื้อหา			

	 	 	 การทดลองใช้โปรแกรมฯ	 โดยใช้วิธีวิจัย

เชิงทดลอง	 (Experimental	 Research)	 แบบกึ่งทดลอง

(Quasi	experimental	Design)	แบบแผนที่2	ศึกษากลุ่ม

เดียว	 ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง	 (One	 Group	

Pretest-Posttest	Design)	(ไพศาล	วรค�า,	2559)

	 	 	 3.	ขอบเขตด้านตัวแปร

	 	 	 	 3.1	ความพงึพอใจในการเข้าร่วม

โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 	 3.2	แรงจงูใจในการด�ารงชีวติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 	 3.3	พฤตกิรรมการด�ารงชวีติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ระยะที่	1	การศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างแรง

จงูใจในการด�ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

	 1.	การด�าเนินการวิจัย

	 	 1.1	ศกึษาแนวทางการเสรมิสร้างแรงจงูใจจาก

เอกสาร	และงานวจิยั	ทีเ่กีย่วกบัข้องการเสรมิสร้างแรงจูงใจ

ในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ที่เป็นวิถีชีวิต	(Life	style)	ของสมาชิกชุมชน	

	 	 1.2	ถอดบทเรียนโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบ
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ผลส�าเร็จในการด�ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียง

	 2.		เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 2.1	แบบสังเคราะห์เอกสาร		

	 	 2.2	 แบบสัมภาษณ์แบบไม ่ เป ็นทางการ	

(Informal	Interview)	

	 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 3.1	 ศึกษาเอกสารวิชาการและงานวิจัย	 และ

สรุปประเด็นส�าคัญในการสร้างแรงจูงใจในการด�ารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

	 	 3.2	 น�าประเด็นไปสัมภาษณ์ผู ้ที่ประสบผล

ส�าเร็จในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงเพื่อถอดบทเรียน		

	 4.		การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาแรงจงูใจ	และแนวคิด

การเสริมสร้างแรงจูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	จากเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องโดยการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	

เพือ่ให้ได้ประเดน็ของแนวทางในการเสรมิสร้างแรงจงูใจใน

การด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ระยะที	่	2		การพฒันาโปรแกรมเสรมิสร้างแรงจงูใจ

ในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 1.		การด�าเนินการวิจัย

	 	 1.1	 ร่างโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการ

ด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยน�า

ผลจากการศกึษาในขัน้ตอนที1่มายกร่างตามองค์ประกอบ	

7	องค์ประกอบ	ดังนี้		

	 	 	 1.1.1	หลักการและเหตุผลของโปรแกรม	

	 	 	 1.1.2	จุดมุ่งหมายของโปรแกรม	

	 	 	 1.1.3	เนื้อหา	สาระของโปรแกรม

	 	 	 1.1.4	กิจกรรมพัฒนาโปรแกรม	

	 	 	 1.1.5	โครงสร้างของโปรแกรม		

	 	 	 1.1.6	สื่อประกอบ

	 	 	 1.1.7	 การวัดและประเมินผลกิจกรรม	

และประเมินโปรแกรม

	 	 1.2	หาคุณภาพโปรแกรมเสรมิสร้างแรงจงูใจใน

การด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดย

การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ด้วยผู้ทรง

คุณวุฒิ	จ�านวน	12	ท่าน	ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ	ด้าน

จิตวิทยาและการสร้างโปรแกรม,	 ด้านหลักสูตรและการ

สอน,	ด้านเศรษฐกิจในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจแบบพอเพียงและด้านวิจัยและประเมินผล	

จ�านวนด้านละ	 3	 ท่าน	 โดยก�าหนดเกณฑ์การพิจารณา

คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง	หรือหลายข้อ	ดังนี้	(1)	ท�างานด้าน

การศึกษา	และ/หรือ	 (2)	มีประสบการณ์ในการท�างานใน

ด้านที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย	 5	 ปี	 และ/หรือ	 (3)	 มีเอกสาร

หรือผลงานวจิยัเกีย่วกบัด้านทีเ่ชีย่วชาญ	อย่างน้อย	1	เร่ือง	

และ/หรือ	(4)	ส�าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

	 3.		การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 3.1	ผูว้จิยัขอหนงัสอืขอความร่วมมอืในการวจิยั

จากสาขาวิจัยฯ	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 ถึงผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะ

สม	และความเป็นไปได้ของโปรแกรมฯ

	 	 3.2	 ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของ

โปรแกรม	และติดต่อขอรับแบบประเมินคืนด้วยตนเอง

	 	 3.3	น�าคูม่อืโปรแกรมเสรมิสร้างแรงจงูใจในการ

ด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และ

เครื่องมือประเมินผล	ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองทั้ง	5	คน		

	 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 โดยการใช้สถติพิืน้ฐาน	ได้แก่	ค่าเฉล่ีย	(Mean)	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 และค่า

ดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	Congruency	:	IOC)	ไป

เปรียบเทียบกับเกณฑ์	 (ปิยะธิดา	 ปัญญา,	 2558)	 ในการ

วเิคราะห์หาคณุภาพของโปรแกรมด้านความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญ	

	 ระยะที่ 	 3	 การศึกษาผลการใช ้และประเมิน

โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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	 1.	การด�าเนินการวิจัย

	 	 1.1	ทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจใน

การด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดย

น�าโปรแกรมฯ	ไปใช้จรงิกับสมาชกิในชมุชน	โดยด�าเนนิการ

ตามระเบยีบวธิกีารวจิยัเชิงทดลองแบบกึง่ทดลอง	แบบแผน

ที่	 2	 ศึกษากลุ่มเดียว	 ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง	

(ไพศาล	วรค�า,	2559)			 	 	 	 	

	 	 1.2	ประเมินผลการใช้โปรแกรมเสริมสร้างแรง

จูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง	 โดยใช้รูปแบบการประเมินเชิงทดลองของเคิร์กแพ

ทริค	(Kirkpatrick;	1975)	ด�าเนินการประเมินใน3ลักษณะ

คือ

	 	 	 1)	ประเมนิปฏกิริยิาตอบสนอง	(Reaction	

Evaluation)	เป็นการตรวจสอบความรูส้กึหรอืความพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมฯ

	 	 	 2)	 	 ประเมินผลการเรียนรู้	 (Learning	

Evaluation)	เป็นการตรวจสอบผลการเรยีนรูห้รอืแรงจงูใจ	

โดยตรวจสอบให้ครอบคลุมท้ังด้านความรู้	 (Knowledge)	

ทักษะ	(Skills)	และเจตคติ	(Attitude)

	 	 	 3)	ประเมนิพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปหลงัการ

ร่วมกิจกรรม	(Behavior	Evaluation)	เป็นการตรวจสอบ

ว่าผูผ่้านกจิกรรมได้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเป็นไปตามความ

คาดหวังของโปรแกรมฯ	หรือไม่

	 2.		การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 แผนแบบการทดลอง	 ส�าหรับกระบวนการวิจัยใน

ขั้นตอนนี้	 ผู้วิจัยด�าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง	

(Experimental	Research)	แบบแผนกึ่งทดลอง	(Quasi-

experimental	 Design)	 แบบแผนที่	 2	 ศึกษากลุ่มเดียว	

ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง	(One	Group

Pretest-Posttest	Design)	(ไพศาล	วรค�า,	2559)		

	 การน�าโปรแกรมฯ	 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

แล้วไปด�าเนินการทดลองใช้จริง	มีขั้นตอนดังนี้

	 	 1.	ผูว้จิยัขอหนงัสอืของความร่วมมอืในการวจิยั

จากสาขาวิจัยฯ	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ถึงผู้น�าชุมชน

	 	 2.	ประสานงานกับผู้ร่วมสังเกตการณ์วิจัยเพื่อ

เตรียมความพร้อมส�าหรับการด�าเนินการสอนโดยจัด

ประชมุชีแ้จงแนวคดิ	หลกัการของโปรแกรม	รวมทัง้อธบิาย

รายละเอยีดเกีย่วกบัการจดักจิกรรมของโปรแกรม	สือ่	และ

วิธีการประเมินผล

	 	 3.	 ด�าเนินการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมเสริม

สร้างแรงจูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	

	 	 4.	ประเมนิผลการจดักิจกรรมตามรปูแบบการ

ประเมินของเคิร์กแพทริค	(Kirkpatrick)	ประกอบด้วย		

	 	 	 4 .1 	 ประ เ มินปฏิกิ ริ ย าตอบสนอง	

(Reaction	 Evaluation)	 โดยใช้แบบสอบถามความพึง

พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบ	ฯ	หลังอบรม

	 	 	 4.2	 ประเมินผลการเรียนรู้	 (Learning	

Evaluation)	 โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการด�ารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ก่อน	 และหลัง

อบรม

	 	 	 4.3	 ประเมินพฤติกรรมที่เปล่ียนไปหลัง

การอบรม	(Behavior	Evaluation)	โดยใช้แบบสัมภาษณ์

เชิงลึก	ในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงหลังการอบรม	1	เดือน

	 	 3.	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 	 3.1	วเิคราะห์ผลจากการร่วมกจิกรรมตาม																		

โปรแกรมฯ	ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ	โดยการใช้โปรแกรม	

ส�าเร็จรูป	ดังนี้

	 	 	 	 1)	หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของแรงจูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงของสมาชกิชมุชนโดยก�าหนดเกณฑ์

ในการแปลค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละข้อหรือแต่ละด้าน	

แบ่งออกเป็น	5	ระดับ

	 	 	 	 2)	เปรียบเทียบความแตกต่างใน

กลุม่ตวัอย่างทีไ่ม่เป็นอสิระต่อกนั	(Dependent	Sample)	

โดยใช้สถิติทดสอบที	(Dependent	Sample	t-test	หรือ	
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Paired	Sample	t-test)	

	 	 	 3.2	วเิคราะห์พฤตกิรรมการด�ารงชีวติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงหลังการอบรม	2	สปัดาห์	

โดยการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)

ผลการวิจัย

	 1.	 แนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการด�ารง

ชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมกีระบวนการ

เสริมสร้างแรงจูงใจ	 3	 ประการ	 คือ	 1)	 กระบวนการให้

ตระหนักถึงความต้องการมีสามารถ	2)	กระบวนการให้ได้

มีอิสระก�าหนดได้ด้วยตนเอง	 และ	 3)กระบวนการให้มี

สมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ืน่	และพบว่า	การด�ารงชวีติตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประกอบด้วยพฤติกรรม	6	ด้าน	

ดงันี	้1)	ด้านการลดรายจา่ย	2)	ด้านการเพิม่รายได้	3)	ด้าน

การประหยัด	 4)	 ด้านการเรียนรู ้	 5)	 ด้านการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ6)	 ด้านการเอ้ืออารี	 รัก

สามัคคี

	 2.	 โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการด�ารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ประกอบด้วย	 

7	 ส่วน	 ได้แก่หลักการและเหตุผล,จุดมุ ่งหมายของ

โปรแกรม,	 เนื้อหาสาระของโปรแกรม,	 กิจกรรมพัฒนา,	

โครงสร้างของโปรแกรม,	 สื่อประกอบกิจกรรมและการ

ประเมินผลโดยผลการประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของโปรแกรมฯทั้ง	11	ด้านของผู้ทรงคุณวุฒิ	12	

ท่าน	อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน

	 3.	การศกึษาผลการใช้	พบว่า	1)	การด�าเนนิการจัด

กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจตามโปรแกรม	ด�าเนินการตาม

ขั้นตอน	และระยะเวลาที่วางแผนไว้4หน่วยใช้เวลา	 23วัน	

ภายใน	8	สัปดาห์2)	การใช้โปรแกรมฯ	ท�าให้เกิดแรงจูงใจ	

หรือแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการ

ด�าเนนิชวีติของตนเองได้อย่างเหมาะสม	ดงันี	้(1).	ด้านการ

ลดรายจ่าย	พบว่า	มีความตระหนักและเห็นคุณค่า	ความ

จ�าเป็นของการใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน	 เกิดแรงจูงใจให้มี

ความรบัผดิชอบย่ิงขึน้	เหน็ได้จากมกีารปลกูพชืผกัสวนครวั

รั้วกินได้	เลี้ยงเป็ด	ไก่	กบ	ไว้เพื่อบริโภค	มีการผลิตเครื่อง

อุปโภคไว้ใช้เอง	 และสิ่งที่เห็นชัดเจนมากที่สุด	 คือ	 การใช้

สารชีวภาพ	 สมุนไพรต่างๆในการก�าจัดศัตรูพืชและลด

ประมาณการใช้สารเคมีในครอบครัวตนเอง	 (2).	 ด้านการ

เพิ่มรายได้	 พบว่า	 มีการสนองความต้องการและความคิด

ตนเองมากขึ้น	 มีความกระตือรือร้น	 ดิ้นรนหารายได้เสริม

อย่างเหมาะสม	สนบัสนนุสมาชกิในครวัเรอืนฝึกอาชีพเสรมิ

เพือ่เพิม่รายได้	เหน็ได้จากการจกัสานเปลนอน	ตะกร้า	และ

การเสนอขายสินค้าทางออนไลน์	(3).	ด้านการประหยดั	พบ

ว่า	 มีการออมเงินเพื่อชีวิตท่ีเป็นสุข	 รู้จักท�าบัญชีเปรียบ

เทยีบรายรบั	รายจ่าย	เป็นสมาชกิออมทรพัย์	กองทนุต่างๆ

ในชมุชนเพือ่สะสมเงนิเป็นประจ�า	เหน็ได้จากการประหยดั

พลังงานต่าง	ๆ	การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

นกัเรียนเป็นประจ�าทกุปี	(4).		ด้านการเรยีนรูพ้บว่า	มคีวาม

เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน	น�าสู่ลูกหลานในการด�าเนินชีวิต

เก่ียวกับการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา	 เห็นได้จากการ

สนับสนุนให้ลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักศาสนา	

ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเสมอมา	

(5).	ด้านการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมพบว่า	ความ

ร่วมมอืของสมาชกิในชมุชนเป็นแรงจูงใจให้เกดิคณุภาพของ

งานร่วมกัน	ร่วมรักษาสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะ

สมและถูกต้อง	 มีการยอมรับนับถือของตัวบุคคลท�าให้

ชุมชนสงบสุข	ไม่มภัียทางสังคมใดๆทีจ่ะมาสร้างความเดอืด

ร้อนได้	จะเหน็ได้จากระบบการปกครองทีม่แีต่ความสขุและ

ชุมชนที่เข้มแข็งตลอดมา	(6).	ด้านการเอื้ออารี	รักสามัคคี	

พบว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชน	ก่อให้เกิดความรัก	

สามคัคี	และมคีวามเอือ้อารต่ีอกนั	เป็นแบบอย่างของชมุชน

ที่มีคุณภาพ	โดดเด่น	เห็นได้จากการเป็นสมาชิกฌาปนกิจ

สงเคราะห์	สวัสดิการต่าง	ๆ	ของชุมชน	การด�ารงชีวิตของ

สมาชิกในชุมชนที่มีความสุข	 และพอเพียงตามสภาพ

บริบท3)	 หลังการเข้าร่วมโปรแกรม	 มีแรงจูงใจและ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปฏิบัติตนตามแนวทางการด�ารง

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และใส่ใจเกี่ยวกับ

การการด�าเนินงานมากขึ้นสามารถเป็นแบบอย่างได้	 และ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

393

ส่วนผลการประเมินโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการ

ด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

คิดของเคิร์กแพทริค	(Kirkpatrick)	ปรากฏผล	ดังนี้

	 	 1)	การประเมนิปฏกิริยิาตอบสนอง	(Reaction	

Evaluation)	 พบว่า	 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ

โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด

	 	 2)	 การประเมินผลการเรียนรู ้	 (Learning	

Evaluation)	 พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการด�ารง

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 หลังเข้าร่วม

โปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับ	.05ทั้งในภาพรวมและรายด้าน

	 	 3)	การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการ

ร่วมกจิกรรม(Behavior	Evaluation)	พบว่ากลุม่เป้าหมาย

ทั้ง	20	คน	เกิดแรงจูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	 ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันให้

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

	 1.	การศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจใน

การด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผลคือมีกระบวนการเสริม

สร้างแรงจูงใจประกอบด้วยความต้องการพื้นฐานภายใน

จิตใจของบุคคลใน	 3	 ประการ	 คือ	 1)	 กระบวนการให้

ตระหนักถึงความต ้องการมีสามารถ	 (Need	 for	

Competence)2)	 ความต้องการมีอิสระก�าหนดได้ด้วย

ตนเอง(Need	 for	 Autonomy)	 3)	 ความต้องการมี

สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น	(Need	for	Relatedness)	ทั้งนี้

เพราะความต้องการพืน้ฐานภายในจติใจของบคุคลมีความ

จ�าเป็นอย่างยิง่ต่อแรงจงูใจภายใน	หากความต้องการเหล่า

น้ีได้รับการตอบสนองกจ็ะท�าให้บคุคลมแีรงจงูใจภายในเพิม่

มากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการด�ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถท�านาย

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ดียิ่งขึ้นเม่ือความต้องการทั้ง	 3	

ประการนี้ได้รับการตอบสนอง	ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรง

จูงใจภายใน	(Intrinsic	Motivation	Theory)	หรือทฤษฎี

การก�าหนดด้วยตนเอง	(Self-Determination	Theory	 :	

SDT)	ของDeci	&	Ryan	(2000).	ที่อธิบายถึงแรงจูงใจและ

สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ส ่งอิทธิพลต่อทัศนคติและ

พฤติกรรมเพื่อ เพิ่มการปฏิบั ติและการเ พ่ิม ข้ึนของ

กระบวนการทางจิตวิทยาท�าให ้ เกิดพฤติกรรมการ

แสดงออกคือ	 ความสนใจ	 กระตือรือร้น	 รู้สึกสนุกสนาน

เพลิดเพลิน	เช่ือมัน่ว่าตนเองสามารถกระท�าได้	รูสึ้กว่าได้ใช้

ความเพียรพยายามอย่างเต็มความสามารถของตนเองที่

สัมพันธ์กับการได้มีโอกาสเลือก	 ตัดสินใจ	 หรือการได้

ก�าหนดด้วยตนเองพร้อมกับความต้องการพื้นฐานภายใน

จิตใจ	(Basic	Psychological	Needs)	ของมนุษย์นั้นหาก

ได้รบัการตอบสนองกจ็ะท�าให้มแีรงจงูใจภายในเพิม่มากขึน้

ที่จะท�าให้เอาชนะสิ่งท้าทายของตนเองให้ส�าเร็จ	 คือ	 

1)	 กระบวนการให้ตระหนักถึงความต้องการมีสามารถ	

(Need	 for	 Competence)	 2)	 ความต้องการมีอิสระ

ก�าหนดได้ด้วยตนเอง	(Need	for	Autonomy)	3)	ความ

ต ้องการมี สัมพันธภาพที่ ดี กั บ ผู ้ อื่ น 	 (Need	 fo r	

Relatedness)	และทฤษฎแีรงจงูใจของมาสโลว์(Maslow’s	

General	Theory	of	Human	Motivation,	1970.)	ที่เชื่อ

ว่าองค์กรจะบรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายน้ันขึ้นอยู่กับ

ความร่วมมือร ่วมใจของคนในองค์กร	 ซ่ึงอธิบายถึง

พฤตกิรรมของมนษุย์ว่าจะมคีวามต้องการเป็นไปตามล�าดบั

ชั้น	 5	 ขั้นดังนี้คือ	 1)ความต้องการทางด้านร่างกาย	

(Physiological	Needs)	 	2)ความต้องการทางด้านความ

ปลอดภัย	(Safety	Needs)3)ความต้องการทางด้านสังคม	

(Social	Needs)	สังคม	4)ความต้องการการยอมรับนับถือ	

(Esteem	Needs)	และ5)ความต้องการส�าเรจ็ในชวีติ	(Self-

actualization	 Needs)นอกจากนี้ยังพบว่าการด�ารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ประกอบด้วย

พฤติกรรม	6	ด้าน	ดังนี้	1)	ด้านการลดรายจ่าย	2)	ด้านการ
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เพิ่มรายได้	3)	ด้านการประหยัด	4)	ด้านการเรียนรู้	5)	ด้าน

การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ	6)	ด้านการเอื้อ

อารี	รักสามัคคี	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกชกรช�านาญ

กิตติชัย(2554).	 และสีอรุณ	 แหลมภู่(2554).	 ท่ีพบว่า	 

การด�ารงชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

มีองค์ประกอบ	3	ส่วน	คือ	1)	ความพอประมาณ	2)	ความ

มีเหตุผล	และ	3)	การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	พร้อม	2	เงื่อนไข	

ได้แก่	เงือ่นไขความรู	้และคณุธรรม	สามารถน�ามาประยกุต์

ใช้เป็นแนวทางการด�ารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชน

ในทุกระดับ

	 2.	 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการ

ด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลคือ	 

ได้โปรแกรมที่ประกอบด้วย	7	ส่วน	ได้แก่	1.หลักการและ

เหตผุลของโปรแกรม,	2.จดุมุง่หมายของโปรแกรม,	3.สาระ

เนื้อหาของโปรแกรม,	4.กิจกรรมพัฒนา,	5.โครงสร้างของ

โปรแกรม,	6.สื่อประกอบกิจกรรม	และ	7.การประเมินผล

โปรแกรม	 เม่ือน�าไปประเมินโดยผู ้เช่ียวชาญ	 พบว่า

โปรแกรมมีความเหมาะสมระดับมากในทุกส่วน	ทั้งนี้เป็น

เพราะมีการด�าเนินการจัดท�าเป็นขั้นตอน	 อยู่บนพื้นฐาน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ	

สอดคล้องกับหลักในการพัฒนาโปรแกรมของBar	 and	

Keating(1990).	ที่กล่าวว่ารูปแบบของโปรแกรมประกอบ

ด้วย	5	ขัน้เพือ่การพฒันาโปรแกรม(Five-	steps	Modelfor	

ProgramDevelopment)คือขั้นที่ 1การประเ มิน	

(Assessment)	ขั้นที่	2	การวางแผน	(Planning)	ขั้นที่	3	

การปฏิบัติ	(Implementation)	ขั้นที่	4	การประเมินหลัง

จบโปรแกรม	 (Post-assessment)	 ขั้นที่	 5	 การตัดสินใจ

เชงิบรหิาร	(Administrative	Decision)	ว่าจะด�าเนนิต่อไป

ปรบัปรุงหรือยกเลกิโปรแกรม	และ	Boone	(2002).ท่ีกล่าว

ว่าการพัฒนาโปรแกรมนั้นมีข้อตกลงเบื้องต้น	5	ข้อ	คือ	1)	

การพัฒนาโปรแกรมมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง

ในระดับรายบุคคลในด้านความรู้	ทักษะเจตคติ	ระดับกลุ่ม

และชุมชนในการประสานความต้องการและผลประโยชน์

ของกลุ่มต่าง	 ๆ	 2)	 การพัฒนาโปรแกรมเป็นเรื่องของการ

ตัดสินใจ	 บุคคลหรือตัวแทนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุก

ขั้นตอน	ตั้งแตก่ารวิเคราะห์และก�าหนดความต้องการและ

ปัญหาของชุมชน	 ตลอดทั้งขั้นตอนการประเมินและเสนอ

รายงาน	 3)	 การพัฒนาโปรแกรมมีหลักการส�าคัญในเรื่อง

ความร่วมมือ	(Collaborations)	หรือการมีส่วนร่วมของผู้

เข้ามารับบริการกับนักพัฒนาโปรแกรม	 ในการวิเคราะห์

และก�าหนดว่าอะไรคือความต้องการหรือปัญหาที่ต้องการ

จะแก้	การเลือกทรัพยากร	และวิธีปฏิบัติ	ตลอดจนวิธีการ

ประเมินที่เหมาะที่สุด	4)การพัฒนาโปรแกรมเป็นเรื่องของ

ระบบและแนวคิด	(Conceptual	Framework)	กล่าวคือ

การพฒันาโปรแกรมเป็นระบบใหญ่ทีป่ระกอบด้วยแนวคดิ

ต ่างๆท่ีมีระบบย ่อยอีก3ระบบที่ มีแนวความคิดที่มี

ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน	ได้แก่	(1)	ระบบวางแผน	(Planning)	(2)	

ระบบการสร ้ างและน� า ไปปฏิบัติ 	 (Des ign	 and	

Implementations)	 (3)	 ระบบการประเมินผลและการ

ตรวจสอบ	 (Evaluation	and	Accountability)	และ	5)	

การพัฒนาโปรแกรมเป็นวิธีการส�าคัญที่องค์กรจะได้ข้อมูล

ย้อนกลับ	 (Feedback)	 เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	 ท�าให้

องค์กรมีความตื่นตัว	 ทันเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 และสามารถ

ป รั บ ป รุ ง อ ง ค ์ ก ร ใ ห ้ ป ฏิ บั ติ ง า น ดี ข้ึ น ใ น อน า คต	 

ตรงกับ	Barrette	 J.	และคณะ	 (1968).ที่ได้เสนอขั้นตอน

ของการพัฒนาโปรแกรมไว้ดังนี้	ขั้นตอนที่	1	การวิเคราะห์

ความจ�าเป็นในการฝึกอบรม	 (Analyze	 the	 training	

need)ขั้นตอนที่	 2	 การอออกแบบโปรแกรมการอบรม	

(Design	the	training	program)	ขั้นตอนที่	3	การพัฒนา

โปรแกรมการฝึกอบรม	(Develop	the	training	program)	

ขั้นตอนที่	 4	 การใช้โปรแกรมการฝึกอบรม	 (Implement	

the	training	program)	และขั้นตอนที่	5	การประเมินผล

โปรแกรมการฝึกอบรม	(Evaluate	the	training	program)		

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเชษฐา		ค้าคล่อง.	(2557)และ

ชูศรี	สุวรรณ	(2552);ที่พบว่าโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจ

ท�าให ้มีแรงจูงใจภายในในการปฏิบัติ งานและการ

เปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นในด้านสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน

เป็นทีมและมีความพึงพอใจในงานมีความเหมาะสมและมี
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ความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ

	 3.	 ผลการใช้และประเมินโปรแกรมเสริมสร้างแรง

จูงใจในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีงผลจากการใช้พบว่า	ผูร่้วมโปรแกรมฯ	มคีวามตระหนกั	

เข้าใจ	 รอบรู้	 เห็นคุณค่า	กระตือรือร้น	มีความรับผิดชอบ	

ความรัก	ความสามัคคี	ความร่วมมือ	ความเอื้ออารีต่อกัน	

พร้อมสนองความต้องการมากยิง่ขึน้ท�าให้เกดิแรงจงูใจ	หรอื

แรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการด�าเนิน

ชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม	 ส่วนผลการประเมิน

โปรแกรม	 พบว่า	 มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมทุกด้านใน

ระดับมากผลการเปรียบเทียบความรู ้หลังการเข้าร่วม

โปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน	และมพีฤตกิรรมแรง

จงูใจในการด�าเนนิชวีติเปลีย่นแปลงคอืก่อนเข้าร่วมโปรแก

รมฯในระดบัปานกลาง	และหลงัเข้าร่วมในระดับมาก	กลุม่

เป้าหมายทัง้	20	คน	เกดิแรงจงูใจในการด�ารงชวีติตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	มกีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

และลงมอืปฏิบตักิจิกรรมต่าง	ๆ 	ในการด�ารงชวีติประจ�าวนั

ให้สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมากข้ึน

ทั้งน้ีเป็นเพราะโปรแกรมฯ	 มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	

และกิจกรรมสามารถส่งเสริมแรงจูงใจภายในและความ

ต้องการของผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ	ได้โดยมีการจัดหลักสูตร

กจิกรรมและกระบวนการท่ีสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของ

การเสริมสร้างเพื่อให้สามารถพัฒนาบุคคลให้มีแรงจูงใจที่

จะน�าพาการด�ารงชีวิต	 บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Peter	 and	Olson	 (2008)	 

ที่กล่าวว่ารูปแบบการด�ารงชีวิต	 (Lifestyle)	 เป็นรูปแบบ

การด�ารงชีวิตของบุคคลรวมถึงกิจกรรมความสนใจและ

ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป	 ซ่ึงจ�าแนกวิถีชีวิตของ

บุคคลไว้	 5	 แบบได้แก่	 1)รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้น

ด้านวัฒนธรรม	 (Cultural	 Orientation)	 2)รูปแบบการ

ด�าเนนิชวีติทีมุ่ง่เน้นด้านสงัคม	(Societal	Orientation)	3)

รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ ่ ง เน ้นด ้านความบันเทิง	

(Entertainment	Orientation)	4)รปูแบบการด�าเนนิชีวติ

ที่มุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครัว	 (Home	 and	 Family	

Orientation)	และ	5)รูปแบบการด�าเนนิชีวิตที่มุง่เน้นด้าน

กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง	 (Sport	 and	 Outdoor	

Orientation)และ	 โดนัลด์แอลเคิร์กแพทริค	 (Donald	L.	

Kirkpatrick;	1975)	ทีเ่สนอไว้ว่าควรด�าเนนิการประเมนิใน	

4	 ลักษณะคือ	 1)ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง	 (Reaction	

Evaluation)	เป็นการตรวจสอบความรูส้กึหรอืความพอใจ

ของผูเ้ข้ารบัการอบรม	2)ประเมนิผลการเรียนรู	้(Learning	

Evaluation)	เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรูโ้ดยควรตรวจ

สอบให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้	 (Knowledge)	 ทักษะ	

(Skills)	 และเจตคติ	 (Attitude)	 3)ประเมินพฤติกรรมที่

เปล่ียนไปหลังการอบรม	(Behavior	Evaluation)	เป็นการ

ตรวจสอบว่าผู้ผ่านการอบรมได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็น

ไปตามความคาดหวังของโครงการหรือไม่และ	 4)ประเมิน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน	 (Results	 Evaluation)	

เป็นการตรวจสอบว่าผลจากการอบรมได้เกดิผลดต่ีอองค์กร

หรอืเกดิผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้างคุณภาพของ

องค์กรดีขึ้นหรือมีคุณภาพขึ้นหรือไม่และแนวคิดของกรม

การพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย	 (2549)	 เพื่อเสริม

สร้างแรงจูงใจให้เกิดกับบุคคลในการด�ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิแบบพอเพยีง	ประกอบด้วยพฤตกิรรม	

6	ด้าน	ดังนี้	1)	ด้านการลดรายจ่าย	2)	ด้านการเพิ่มรายได้	

3)		ด้านการประหยดั	4)	ด้านการเรยีนรู	้5)	ด้านการอนรุกัษ์	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ	 6)	 ด้านการเอื้ออารี	 รัก

สามัคคี	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรธอุบลเดชประชา

รักษ์	 (2558)	 ;	สุภัทราภักดีศรี	 (2555)	ที่พบว่า	ผู้เข้าร่วม

โปรแกรมฯ	 มีความพึงพอใจและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

สามารถน�าความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิตหรือ

กจิกรรมภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมฯได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1)	 ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผล

ของโปรแกรม	โดยหวงัผลลพัธ์จ�านวนผูเ้ข้าร่วมเพิม่มากขึน้	

การสนับสนุนปัจจัยภายนอก	 เช่น	 ปัจจัยด้านครอบครัว	
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เป็นต้น
	 2)	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยว	
ข้องกับแรงจูงใจในการด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง	และหาแนวทางแก้ไข	โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรม
ของโปรแกรมที่พัฒนาข้ึน	 เพื่อให้โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น
สนองต่อปัจจยัเชงิสาเหตทุีเ่ก่ียวข้อง	แรงจงูใจในการด�าเนนิ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	 3)	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยว	
ข้องกับแรงจูงใจในการด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง	และหาแนวทางแก้ไข	โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรม
ของโปรแกรมที่พัฒนาข้ึน	 เพื่อให้โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น
สนองต่อปัจจยัเชงิสาเหตทุีเ่ก่ียวข้อง	แรงจงูใจในการด�าเนนิ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 4)	 ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 ( In	 depth	

Interviewed)	 ในผู้ที่สนใจแต่ไม่เข้าร่วมโปรแกรมเสริม

สร้างเกี่ยวข้อง	 แรงจูงใจในการด�าเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อให้ทราบสาเหตุทั้งหมดของการ															
ไม่เข้าร่วมโปรแกรม	 และน�าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและ

ทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมฯ	ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

	 งานวิจัยฉบับน้ีส�าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตา

และความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.ป ิยะธิดา	 ป ัญญาอาจารย ์ที่ปรึกษาหลักผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	วรค�าอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมพร้อม

ทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ว่าที่ร้อยตรี	ดร.อรัญ	ซุยกระเดื่อง

ประธานกรรมการสอบผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กาญจน์		

เรืองมนตรี	 กรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิ	 ที่กรุณาให้ค�า

ปรึกษาแนะแนวทางที่ถูกต้อง	และตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่างๆ	อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใย	จนท�าให้งานวจิยัส�าเรจ็

ลุล่วงและมีความสมบูรณ์เป็นมรดกล�้าค่าและความภูมิใจ

ของตระกูล	“วรสาร”	อีกด้วย	

	 จึงขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็น 

อย่างสูงยิ่ง	ไว้	ณ	โอกาสนี้
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การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษา

Analysis of Change in Academic Dishonesty of University Students

รัตติกาล		สารกอง1และ	เสกสรรค์		ทองค�าบรรจง2 

Rattikan		Sarnkong1	and	Sakesan		Thongkhambanchong2

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย	คือ	เพื่อวิเคราะห์โปรไฟล์การเปลี่ยนแปลงความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ

ของนักศึกษาบนแนวคิดของวิธีการแบบลิเคิร์ต	เมื่อจ�าแนกตามระดับเกรดเฉลี่ยสะสม	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที	่1-4	คณะครศุาสตร์/ศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัแห่งหนึง่	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	340	คน	ทัง้หมด	

16	ห้องเรียน	ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การวิจัยคร้ังนี้	 เป็นแบบสอบถามความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาบนแนวคิดของวิธีการแบบลิเคิร์ต	 จ�านวน	 

36	 ข้อ	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 1)	 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา	 ค่าความเชื่อมั่น	 และค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 

2)	การหาค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	3)	การวิเคราะห์โปรไฟล์	ผลการวิจัยมีดังนี้

	 ผลการค�านวณสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มพบว่า	 ค่าเฉล่ียรวมของการ

ขโมยคดัลอกข้อความจากทีผู่อ้ืน่เขียนไว้มาเป็นของตนเองมค่ีาสงูทีสุ่ด	และเรือ่งทีก่ขุึน้มค่ีาต�า่ทีส่ดุ	และเมือ่แยกพจิารณา

ตามระดับเกรดเฉล่ียสะสมแล้วพบว่า	 กลุ่มนักศึกษาท่ีมีระดับเกรดเฉล่ียสะสมต�่ากว่า	 3.50	 และกลุ่มนักศึกษาที่มีระดับ

เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	3.50	ขึ้นไป	มีการขโมยคัดลอกข้อความจากที่ผู้อื่นเขียนไว้มาเป็นของตนเองมีค่าสูงที่สุด	และเรื่อง

ที่กุขึ้นมีค่าต�่าที่สุด	

	 เมือ่สรปุรวมผลการวเิคราะห์ทัง้สามสมมตฐิานจากการวเิคราะห์โปรไฟล์	พบว่าโปรไฟล์ของกลุม่นกัศกึษาทัง้สอง

ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม	มีระดับไม่แตกต่างกัน	แต่รูปทรงของโปรไฟล์ทั้งสองกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน	ซึ่งส่งผลให้โปรไฟล์ของ

ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการอย่างน้อย	 1	 กลุ่มมีลักษณะไม่ราบเรียบ	 เนื่องจากค่าเฉล่ียของความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการ 

ทั้ง	3	ค่าที่ตอบสนองต่อกลุ่มนักศึกษาทั้งสองระดับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่เท่ากันทั้ง	3	ค่า	ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์อิทธิพลย่อย

เพิ่มเติม

	 การทดสอบ	One-sample	profile	analysis	ในการทดสอบ	Within-Level	of	GPA	effects	ให้ผลดังนี้	

	 ผลการวเิคราะห์ภายในกลุม่นกัศกึษาระดบัเกรดเฉล่ียสะสมต�า่กว่า	3.50	พบความแตกต่างอย่างมนียัส�าคัญทีร่ะดบั	

.01	ในการทดสอบระดับ	Multivariate	แสดงว่า	ค่าเฉลี่ยของตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการโดยรวมทั้ง	4	ค่าแตก

ต่างกัน	 และเมื่อพิจารณาแยกแต่ละ	 Profile	 segment	 ในการทดสอบระดับ	Univariate	 พบว่า	 Profile	 segment	 

คู่ที่	1	และคู่ที่	2	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	แต่คู่ที่	3	ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	แสดงว่าในกลุ่มนักศึกษา

1นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2อาจารย์ประจ�า สาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	3.50	นั้น	ค่าเฉลี่ยของเรื่องที่กุขึ้นสูงกว่าความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการท�าให้สะดวกขึ้น	และ

ค่าเฉลีย่ของการโกงสงูกว่าความไม่ซือ่สัตย์ทางวชิาการเรือ่งทีก่ขุึน้	แต่ค่าเฉล่ียของความไม่ซือ่สัตย์ทางวชิาการท�าให้สะดวก

ขึ้นกับการขโมยคัดลอกข้อความจากที่ผู้อื่นเขียนไว้มาเป็นของตนเองไม่แตกต่างกัน

	 ผลการวิเคราะห์ภายในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีระดับเกรดเฉล่ียสะสมตั้งแต่	 3.50	 ขึ้นไป	 พบความแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญที่ระดับ	.01	ในการทดสอบระดับ	Multivariate	แสดงว่า	ค่าเฉลี่ยของตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการโดยรวม

ทั้ง	4	ค่าแตกต่างกัน	และเมื่อพิจารณาแยกแต่ละ	Profile	segment	ในการทดสอบระดับ	Univariate	พบว่า	Profile	

segment	คู่ที่	1	และคู่ที่	2	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	แต่คู่ที่	3	ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	แสดงว่าในกลุ่ม

นักศึกษาระดับเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	3.50	ขึ้นไปนั้น	ค่าเฉลี่ยของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการเรื่องที่กุขึ้นสูงกว่าความไม่

ซื่อสัตย์ทางวิชาการท�าให้สะดวกข้ึน	 และค่าเฉล่ียของการโกงสูงกว่าความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการเรื่องที่กุขึ้น	 แต่ค่าเฉล่ีย

ของความไม่ซือ่สตัย์ทางวชิาการท�าให้สะดวกขึน้กบัการขโมยคดัลอกข้อความจากทีผู่อ้ืน่เขยีนไว้มาเป็นของตนเองไม่แตก

ต่างกัน

	 การทดสอบ	Between-Level	of	GPA	effects	ในกลุ่มนักศึกษาทั้งสองระดับเกรดเฉลี่ยสะสม	ให้ผลดังนี้
 ผลการวเิคราะห์ระดบั	Multivariate	พบความแตกต่างในภาพรวมของค่าเฉลีย่ความไม่ซ่ือสตัย์ทางวชิาการระหว่าง

กลุ่มนักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	 3.50	 และนักศึกษาที่มีระดับเกรดตั้งแต่	 3.50	 ขึ้นไปอย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับ	.01	แสดงว่าค่าเฉลี่ยของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการทั้ง	4	ค่าในกลุ่มนักศึกษาสองระดับเกรดเฉลี่ยแตกต่างกันซึ่ง

ต้องท�าการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าความแตกต่างดังกล่าวเกิดขึ้นในตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการตัวใดบ้าง

	 ผลการวิเคราะห์ระดับ	Univariate	ของตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการย่อย	4	ตัวแปร	พบว่ากลุ่มนักศึกษาที่

มรีะดับเกรดเฉลีย่สะสมตัง้แต่	3.50	ข้ึนไปมค่ีาเฉล่ียความไม่ซือ่สัตย์ทางวชิาการภายในสูงกว่ากลุ่มนกัศกึษาทีม่รีะดบัเกรด

เฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	3.50	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	คือค่าเฉลี่ยของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการท�าให้สะดวก

ขึ้น	ค่าเฉลี่ยของการขโมยคัดลอกข้อความจากที่ผู้อื่นเขียนไว้มาเป็นของตนเองและค่าเฉลี่ยของการโกง	ส่วนค่าเฉลี่ยของ

ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการเรื่องที่กุขึ้นของนักศึกษาสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน	

 ค�าส�าคัญ	:	การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง	,ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ
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Abstract

	 The	major	aim	of	the	research	was	to	analyze	the	profiles	of	change	in	academic	dishonesty	

of	university	students	by	Likert	technique	based	on	their	academic	record.	The	sample	subjects	of	

the	study	were	three	and	forty	1st-4th	year	students	of	faculty	of	Education,	a	University	in	2017.	The	

samples	were	 selected	by	Multi-stage	 random	sampling.	The	 instrument	was	 thirty	 six	 items	of	a	

questionnaire	with	analysis	of	content	validity,	reliability	and	discrimination.	The	data	was	calculated,	

tabulated	and	analyzed	by	means	of	statistical	procedures:	the	percentage,	frequency,	mean	and	

standard	deviation.	Profile	analysis	was	used	for	the	study.	

	 The	research	results	showed	that	the	maximum	score	of	the	students	for	the	academic	dishonesty	

was	plagiarism.	The	minimum	score	of	the	students	for	the	academic	dishonesty	was	fabrication.	The	

study	indicated	that	the	maximum	score	for	plagiarism	was	students	with	of	the	grade	point	average	

(GPA)	of	3.49	and	less.	Whereas,	the	minimum	score	for	fabrication	was	students	with	the	grade	point	

average	of	3.50	and	more.	

	 Regarding	profile	 analysis,	 the	 findings	 revealed	 that	 the	 academic	dishonesty	 level	 of	 the	

students	with	the	different	grade	point	averages	was	not	significantly	different.	Whereas,	the	shape	of	

the	academic	dishonesty	profile	of	one	group	was	flat.	The	flatness	was	indicated	by	the	inequality	

of	three	means	of	the	academic	dishonesty.	As	a	result,	the	simple	effect	was	studied	and	analyzed	

more.  

	 In	one-sample	profile	analysis	of	within-level	of	GPA	effects,	the	findings	 indicated	that	the	

students	with	the	grade	point	average	of	3.49	and	less	regarding	the	multivariate	analysis	was	significantly	

different	at	the	.01	level.	The	study	indicated	that	the	four	scores	for	the	academic	dishonesty	of	the	

students	were	different.	 	 The	profile	 segment	of	 the	 first	 pair	 and	 the	 second	pair	 regarding	 the	

univariate	testing	was	significant	at	the	.01	level,	but	the	profile	segment	of	the	third	pair	was	not	

significant	at	the	.01	level.		The	findings	showed	that	the	average	level	of	the	fabrication	of	the	students	

with	the	grade	point	average	of	3.49	and	less	was	higher	than	that	of	facilitating	academic	dishonesty.	

The	average	score	for	cheating	of	the	students	was	more	than	that	of	the	fabrication.	The	average	

score	for	facilitating	academic	dishonesty	and	plagiarism	of	the	students	was	not	different.	

	 The	results	showed	that	the	academic	dishonesty	of	the	students	with	GPA	of	3.50	and	more	

regarding	 the	 four	 values	 of	 the	multivariate	 analysis	 was	 significantly	 different	 at	 the	 .01	 level.		

Additionally,	the	segment	profile	of	the	first	pair	and	the	second	pair	regarding	the	univariate	analysis	

was	significant	at	the	.01	level	of	the	statistical	significance,	but	the	third	pair	was	not	significant	at	

the	.01	level	of	the	statistical	significance.	The	study	indicated	that	the	score	for	the	fabrication	of	the	

students	with	the	GPA	of	3.50	and	more	was	more	than	that	for	facilitating	academic	dishonesty,	and	
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the	 score	 for	 facilitating	 academic	 dishonesty	 of	 the	 students	was	more	 than	 that	 for	 cheating.	

Additionally,	the	score			for	cheating	of	the	students	was	more	than	that	for	fabrication.	Whereas,	the	

average	score	for	facilitating	academic	dishonesty	and	plagiarism	of	the	students	was	not	different.	

	 Testing	between-level	of	GPA	effects	of	the	students	with	two	different	grade	point	averages,	

the	results	were	as	follows.

	 The	academic	dishonesty	of	the	students	with	the	GPA	of	3.50	and	more	and	with	3.49	and	

less	was	significantly	different	at	the	 .01	level.	The	four	scores	other	academic	dishonesty	of	two	

groups	with	the	different	GPA	should	be	studied	further.	

	 Regarding	the	univariate	analysis	of	the	four	variables	of	the	academic	dishonesty,	the	findings	

indicated	that	the	score	for	academic	dishonesty	of	the	students	with	the	GPA	of	3.50	and	more	was	

more	than	that	of	the	students	with	the	GPA	of	3.49	and	less	at	the	.01	level	of	the	statistical	significance.		

The	average	score	of	the	students	for	facilitating	academic	dishonesty,	plagiarism	and	cheating	was	

different,	but	the	average	score	of	the	students	for	fabrication	was	not	different.

 Keywords: Analysis	of	Change,	Academic	Dishonesty

บทน�า 

	 ยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	 

(พ.ศ.	2552-2561)	คร	ูถอืเป็นบคุคลส�าคญัในกระบวน	การ

ปฏรูิปการศกึษาเพราะเป็นด่านหน้าและกลไกส�าคัญในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและในสภาพสังคมที่เปลี่ยน	 แปลง	

จึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาครูและเตรียมครูท่ีจะเข้าสู่

วิชาชีพให้มีสมรรถนะสูง	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการ

ศกึษา,	2551)	คณุภาพครเูป็นปัจจยัทีส่�าคญัทีส่่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน	 เพราะมีข้อค้นพบ

จากงานวิจัยหลายเรื่องของกลุ่มประเทศ	องค์กรเพื่อความ

ร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา	(OECD:	Organization	

for	 Economic	 and	 Cooperation	 Development)	 

ที่พบว่านักเรียนที่มีโอกาสได้เรียนรู้กับครูที่สอนเก่งจะมี

พัฒนาการที่ก้าวหน้ามากกว่านักเรียนท่ีเรียนกับครูท่ีสอน

ไม่เก่งถึง	3	เท่า	(สุพรทิพย์	ธนภัทรโชติวัต	และเทียมจันทร์	

พานิชย์ผลินไชย,	2558)

	 ส�าหรับหน่วยงานที่ผลิตครูในประเทศไทยมีหน่วย

งานทีร่บัผดิชอบในการผลติคร	ูคอื	คณะศกึษา	ศาสตร์และ

ครุศาสตร์	 นอกจากนี้แล้ว	 ส�านักงานคณะ	 กรรมการการ

อดุมศึกษา	(2553)	ได้ก�าหนดกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบั

อุดมศึกษา	(TQF:	Thai	Qualifi	cations	Framework	for	

Higher	Education)	เพื่อใช้เป็นทิศทางให้กับสถาบันผลิต

ครนู�าไปใช้พฒันานสิติครใูห้เป็นผูม้คีณุลกัษณะของบณัฑติ

ทีพ่งึประสงค์	ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร	ี

ในสาขาครศุาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ซึง่ประกอบด้วยมาตรฐาน

การเรียนรู้	6	ด้าน	อันได้แก่	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ด้าน

ความรู้	 ด้านทักษะทางปัญญา	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ	 ด้านทักษะ	 การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข	การสื่อ	สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	และ

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

	 นักศึกษาครูหรือนิสิตครูในยุคการศึกษา	 4.0	

นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์หรือสาขา

วิชาของตนเอง	 สามารถจัดการการเรียนการสอนให  ้
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สอดคล้องกบัแนวทางการศกึษาใหม่	ๆ 	แล้วนัน้	ยงัต้องเป็น

ผู้ที่มีคุณลักษณะส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง	 ก็คือ	 ต้องเป็นผู้มี

คุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณในวิชาชีพ	 ซ่ึงเป็น

หลกัส�าคญัพืน้ฐานในการประพฤตปิฏบิตัใินความเป็นครทูี่

สมบูรณ์ในอนาคต	นักศึกษาครูหรือนิสิตครูจะต้องเป็นผู้ที่

มีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง	 พฤติกรรมความ 

ไม่ซื่อสัตย์ในการเรียนเป็นเรื่องที่ส�าคัญและเป็นตัวชี้วัดถึง

ระดับความมีคุณธรรมและจริยธรรม	หรือความไม่ซื่อสัตย์

ทางวชิาการ	(Academic	Dishonesty)	ซึง่ความไม่ซือ่สตัย์

ทางวิชาการที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาคือ	 การกระท�าพฤติกรรม

ใด	ๆ	ของนักศึกษาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านวิชาการ	ทั้งใน

ด้านความรู ้	 ความคิด	 ความรู ้สึก	 ความตั้งใจหรือการ

แสดงออกใด	 ๆ	 ที่ท�าให้ตนเองได้รับผลประโยชน์	 หรือให้

ประโยชน์แก่ผู้อื่นทางด้านวิชาการ	 จากประเด็นข้างต้น

ผู ้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความไม่ซื่อสัตย์ทาง

วชิาการของนกัศกึษา	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภัฏ

มหาสารคาม	 โดยยึดหลักทฤษฎีของ	Bushway	&	Nash	

(1997)	และ	Pavela	&	McCabe	(1999)	โดยแบ่งประเดน็

ที่จะศึกษาออกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	1)	การโกง	(Cheating)	

2)	 เรื่องที่กุขึ้น	 (Fabrication)	 3)	 ความไม่ซ่ือสัตย์ทาง

วิชาการท�าให้สะดวกขึ้น	 (Facilitating	 Academic	

Dishonesty)	และ	4)	การขโมยคดัลอกข้อความจากทีผู่อ้ืน่

เขียนไว้มาเป็นของตนเอง	(Plagiarism)			

	 ในการวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกับความไม่ซ่ือสัตย์

ทางวิชาการของนักศึกษา	 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	

มหาวทิยาลยัแห่งหนึง่	และจากงานวจัิยทีเ่ก่ียวข้องกบัความ

ไม่ซือ่สตัย์ทางวิชาการในระยะ	10	ปีที	่ผ่านมา	(พ.ศ.	2550-

2559)	พบว่า	ในประเทศไทยได้มีการศึกษาน้อยมากเกี่ยว

กับความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษา	 ดังน้ันผู้วิจัย

จึงมีความสนใจที่ศึกษาในประเด็นดังกล่าว	โดยในการวิจัย

ครั้งนี้เลือกศึกษากับนักศึกษาชั้นปีที่	1-4	คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 คือ	 

เพือ่วเิคราะห์โปรไฟล์การเปล่ียนแปลงความไม่ซือ่สัตย์ทาง

วิชาการของนักศึกษาบนแนวคิดของวิธีการแบบลิเคิร์ต	 

เมื่อจ�าแนกตามระดับเกรดเฉลี่ยสะสม

วิธีการศึกษา

 วิธีวิจัย และการวางแผนการทดลองทางสถิติ

	 	 แบบแผนการวิจัย	 (Research	 Design)	 การ

วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

การพฒันาโมเดลการวดัและวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของ

ความไม่ซ่ือสัตย์ทางวชิาการของนักศึกษาบนแนวคิดของวิธี

การแบบลิเคิร์ตเมื่อจ�าแนกตามระดับเกรดเฉลี่ยสะสม

	 	 การก�าหนดประชากรและการเลือกกลุ ่ม

ตัวอย่าง	(Sampling	Design)	ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

คร้ังน้ีเป็นนักศึกษาช้ันปีที่	 1-4	 คณะครุศาสตร์/ศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	

2,130	คน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา

ชัน้ปีที	่1-4	คณะครศุาสตร์/ศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลัยแห่ง

หนึ่ง	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	340	คน	ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีได้มาจากการค�านวณโดยใช้สูตร

ของ	ทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	(ไพศาล	วรค�า,	2558)

	 	 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง	 การสุ่มตัวอย่างใน

การศึกษานี้	ผู้วิจัยใช้วิธีการการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	โดย

สุ่มจากนักศึกษาชั้นปีที่	1-4	คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง	 เม่ือท�าการคัดเลือกหน่วยที่จะใช้

เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาแล้ว	 ผู้วิจัยได้ท�าการสุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้วธิกีารสุม่อย่างง่าย	จากสตูรการค�านวณของ	

Taro	 Yamane	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	 และท�าการ

ค�านวณได้กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาช้ันปีที่	 1-4	 จ�านวน	

340	คน	แบ่งเป็นชั้นปีละ	4	ห้องเรียน	จ�านวนทั้งหมด	16	

ห้องเรียน	
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 การเก็บข้อมูล

	 	 ผู ้ วิ จัยด�าเนินการทดลองใช้แบบสอบถาม	 

(try	out)	และเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้

	 	 1.	 ติดต ่อคณะครุศาสตร ์/ศึกษาศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง	 เพื่อส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์

การทดลองใช้แบบสอบถามในการวิจัย	 ในภาคเรียนท่ี	 2							

ปีการศึกษา	2560	เป็นนักศึกษาชั้นปีที่	1-4	จ�านวน	140	

คน

	 	 2.	 ติดต ่อคณะครุศาสตร ์/ศึกษาศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง	 เพื่อส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์

เกบ็รวบ	รวมข้อมลูในการวจิยั	ในภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	

2560			

	 	 3.	 ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถาม	 ให้มีจ�านวน

มากกว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ	10	เพื่อใช้ในการวัด	

คัดเลือกแบบสอบถามที่ผู้ตอบตอบไม่สมบูรณ์	 หรือความ

ไม่ตั้งใจในการตอบ

	 	 4.	 ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง	 โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม	 ท้ังน้ีแบบ	

สอบถามทุกฉบับจะถูกท�ารหัสไว้เพ่ือที่จะสามารถจ�าแนก

ได้อย่างถูกต้อง

	 	 5.	ตรวจสอบและคดัแยกแบบสอบถามทีไ่ด้รบั

การตอบ	 หรือมีร่องรอยระบุถึงการไม่ตั้งใจท�าแบบสอบ	

ถาม	และคดัเลอืกเฉพาะแบบสอบถามทีเ่ป็นฉบบัสมบรูณ์ไว้

	 	 6.	 ท�าการลงรหัสและจัดระบบข้อมูลเพื่อการ

วิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

	 	 ในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลตามล�าดับ	ดังนี้

	 	 1.	วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือในการวิจัย	ดังนี้					

					 	 	 1.1	 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หา	(Content	Validity)	โดยการพจิารณาค่า	IOC	จาก

ผู้เชี่ยว	 ชาญ	 5	 ท่าน	 เพื่อปรับปรุงการใช้ภาษาให้ถูกต้อง

และสอด	คล้องกับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง	พิจารณาใช้ข้อ

ค�าถามที่มีค่า	IOC	ตั้งแต่	.50	ขึ้นไป

      	 1 . 2 	 การตรวจสอบความ เ ช่ื อมั่ น	

(Reliability)	 ท�าการตรวจสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach	⍺-Coefficients)	

พจิารณาใช้ข้อค�าถามทีม่ค่ีาความเช่ือมัน่รายด้านตัง้แต่	.70	

ขึ้นไป

      	 1.3	การตรวจสอบค่าอ�านาจจ�าแนกราย

ข้อ	(Discrimination)	โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	

(Pearson-Product	Moment	Correlation)	พิจารณาใช้

ข้อค�าถามที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	.20	ขึ้นไป

	 	 	 1.4	เมื่อท�าการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง

เมือ่แล้วผูว้จิยัจึงท�าการปรบัปรุงแบบสอบถามเพือ่สร้างเป็น

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ต่อไป	

 	 2.	 น�าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ

ด้านการวดัและประเมนิผล	จ�านวน	5	ท่าน	ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกับองค์ประ	 กอบที่ต้องการวัด	 ความถูกต้อง

เหมาะสม	ตลอดจนการใช้ภาษาในการเขยีนข้อค�าถาม	โดย

การศึกษาครั้งนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	 ของ

แบบสอบ	ถามอยู่ระหว่าง	0.60	ถึง	1.00

	 	 3. 	 น�าแบบสอบถามที่ปรับแก ้ ในขั้นต ้น	 

ไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ได้รับว่าครบถ้วนหรือถูกต้องเพียงพอที่จะสามารถ

ใช้ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้	 น�าข้อมูลที่ได้ตรวจสอบ

ความเชื่อมั่น	 โดยการศึกษาครั้งนี้มีค ่าความเชื่อมั่น	 

อยู่ระหว่าง	0.816-0.919

 	 4.	 ตรวจสอบค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อของ
แบบสอบถาม	 โดยมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	 0.258-
0.672
	 	 5.	 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยการหาค่าสถิติ
พื้นฐาน	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 	 6.	วเิคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์โปรไฟล์การ
เปล่ียนแปลงความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาบน
แนวคดิของวธิกีารแบบลเิคร์ิต	จ�าแนกตามระดบัเกรดเฉลีย่

สะสม
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Statistical 

Design)

	 	 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติส�าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูลใน	 3	 ส่วน	 ได้แก่	 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของ

เครื่องมือ	 ค่าสถิติพื้นฐาน	 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 	 1.	การหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา	(Content	 

Validity)	 ค่าความเช่ือม่ัน	 (Reliability)	 และค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้อ	(Discrimination)

	 	 2.	 การหาค่าความถ่ี	 ร้อยละ	 (Percentage)	 

ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 	 และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)

	 	 3.	การวิเคราะห์โปรไฟล์	(Profile	Analysis)

ผลการศึกษา

	 ตอนที่	 1	 ผลการวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐานของ

ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง	ด้วยการน�าเสนอค่า	ความถี	่

และ	ร้อยละ	ดังตารางที่	1

ตารางที่	1	ค่าความถี่	ร้อยละ	ของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม

ตัวอย่าง

 2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผูเ้ชี่ยวชาญด้าน
การวัดและประเมินผล จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหวา่ง
ข้อค าถามกับองค์ประ กอบที่ต้องการวัด ความถูกต้อง
เหมาะสม ตลอดจนการใช้ภาษาในการเขียนข้อค าถาม 
โดยการศึกษาครั้งนี้มีคา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบสอบ ถามอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 
 3. น าแบบสอบถามที่ปรับแก้ในขัน้ต้น ไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ไดร้ับว่าครบถ้วนหรือถูกตอ้งเพียงพอท่ีจะสามารถ
ใช้ส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูลได ้น าข้อมูลที่ไดต้รวจสอบ
ความเชื่อมั่น โดยการศึกษาครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่น อยู่
ระหว่าง 0.816-0.919 
 4. ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของ
แบบสอบถาม โดยมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.258-
0.672 
 5. วิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้นโดยการหาค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก ่ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6. วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์โปรไฟล์การ
เปลี่ยนแปลงความไม่ซื่อสตัย์ทางวชิาการของนักศึกษาบน
แนวคิดของวิธีการแบบลิเคริ์ต จ าแนกตามระดับเกรด
เฉลี่ยสะสม 

 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Statistical 
Design) 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิตสิ าหรบัการวิเคราะห์
ข้อมูลใน 3 ส่วน ได้แก่ สถติิที่ใช้ในการหาคณุภาพของ
เครื่องมือ ค่าสถติิพื้นฐาน และสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และ
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination) 

 2. การหาค่าความถี่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3. การวิเคราะห์โปรไฟล ์(Profile Analysis) 
 

ผลการศึกษา 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน
ของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการน าเสนอค่า 
ความถี่ และ ร้อยละ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าความถี่ ร้อยละ ของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

Variables f Percent 

Sex Male 72 21.2 

Female 268 78.8 

GPA ‹3.50 132 38.8 

≥3.50 208 61.2 

Academic 
Year 

1 100 29.4 

2 76 22.4 

3 100 29.4 

4 64 18.8 

 

 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าความเชื่อมั่น (RElIAblIlITy)

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าความเช่ือมั่น (Reliablility) 
 

Variables Mean S.D. Variance 
Cronbach’s 

Alpha 
Che 36.63 4.773 22.785 .791 
Fab 31.48 4.793 22.972 .779 
Fac 38.54 4.974 24.744 .854 
Pla 38.89 5.370 28.836 .867 

 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์โปรไฟล์การ
เปลี่ยนแปลงความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศกึษา
บนแนวคิดของวิธีการแบบลิเคริ์ต เมื่อจ าแนกตามระดับ
เกรดเฉลี่ยสะสม 

การวิเคราะห์โปรไฟล์นี้มีตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์
ทางวิชาการเป็นตัวแปรตาม ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรย่อย 
4 ตัว คือ การโกง (Che) เรื่องที่กุขึ้น (Fab)  ความไม่
ซื่อสัตย์ทางวิชาการท าใหส้ะดวกขึน้ (Fac) และการขโมย
คัดลอกข้อความจากทีผู่้อื่นเขียนไว้มาเป็นของตนเอง (Pla) 
ส่วนกระบวนการของการวิเคราะห์จะแยกวิเคราะหโ์ปร
ไฟล์ตามตัวแปรเกณฑ์ในการจ าแนกกลุ่มจ านวน 2 ตัวแปร 
ได้แก่ ตัวแปรระดับเกรดเฉลี่ยสะสม แบ่งเป็น ระดับเกรด
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.50 และระดบัเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
3.50 ข้ึนไป โดยจะแบ่งการน าเสนอผลการวเิคราะห์
ออกเป็นสองส่วนด้วยกัน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 การน าเสนอค่าสถิติพ้ืนฐานเพ่ือ
บรรยายลักษณะของเส้นโปรไฟล์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร ระดับโดยเฉลีย่ของเส้น
โปรไฟล์ (Average Level) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่บ่งช้ี
ถึงช่วงกว้างของค่าเฉลี่ยทุกตัวแปรในโปรไฟล์ที่กระจาย
ออกจากระดับโดยเฉลี่ย (Dispersion) 

ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานในการ
วิเคราะห์โปรไฟล์ ซึ่งจะเป็นการวเิคราะห์โปรไฟลเ์พื่อท า
การทดสอบสมมติฐาน 3 ประการ ได้แก่  
 1. การทดสอบความขนานกันของโปรไฟล์ 
(Parallelism of profiles)                                               

            2. การทดสอบความพ้องกันของโปรไฟล์ 
(Coincident of profiles)   

 3. การทดสอบความแบนราบของโปรไฟล์ 
(Flatness of profiles)  

 ซึ่งในการวิเคราะห์โปรไฟล์ในการวิจัยครั้งนี้ มี
รายละเอียดดังนี ้

ส่วนที่ 1 ค่าสถติิพื้นฐานของตัวแปรความไม่ซื่อสตัย์ทาง
วิชาการเมื่อจ าแนกตามระดับเกรดเฉลีย่สะสมจากแบบวัด
เจตคตติามเทคนิคของลิเคริ์ต 

  

 

 

 

 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

406

	 ตอนท่ี	2	ผลการวเิคราะห์โปรไฟล์การเปลีย่นแปลง

ความไม่ซือ่สตัย์ทางวชิาการของนักศกึษาบนแนวคิดของวิธี

การแบบลิเคิร์ต	เมื่อจ�าแนกตามระดับเกรดเฉลี่ยสะสม

	 การวิเคราะห์โปรไฟล์น้ีมีตัวแปรความไม่ซ่ือสัตย์

ทางวิชาการเป็นตัวแปรตาม	 ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรย่อย	

4	ตวั	คอื	การโกง	(Che)	เรือ่งทีก่ขุึน้	(Fab)		ความไม่ซือ่สตัย์

ทางวิชาการท�าให้สะดวกขึ้น	 (Fac)	 และการขโมยคัดลอก

ข้อความจากที่ผู ้อื่นเขียนไว้มาเป็นของตนเอง	 (Pla)	 

ส่วนกระบวนการของการวเิคราะห์จะแยกวเิคราะห์โปรไฟล์

ตามตัวแปรเกณฑ์ในการจ�าแนกกลุ่มจ�านวน	 2	 ตัวแปร	

ได้แก่	ตัวแปรระดับเกรดเฉลี่ยสะสม	แบ่งเป็น	ระดับเกรด

เฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	 3.50	และระดับเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	

3.50	 ขึ้นไป	 โดยจะแบ่งการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ออก

เป็นสองส่วนด้วยกัน	ดังนี้

 	 ส่วนที่	 1	 การน�าเสนอค่าสถิติพื้นฐานเพื่อ

บรรยายลักษณะของเส้นโปรไฟล์	ได้แก่	ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร	 ระดับโดยเฉลี่ยของเส้น

โปรไฟล์	(Average	Level)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่บ่งชี้

ถึงช่วงกว้างของค่าเฉล่ียทุกตัวแปรในโปรไฟล์ที่กระจาย

ออกจากระดับโดยเฉลี่ย	(Dispersion)

	 	 ส่วนท่ี	2	การทดสอบสมมติฐานในการวเิคราะห์

โปรไฟล์	ซึง่จะเป็นการวเิคราะห์โปรไฟล์เพือ่ท�าการทดสอบ

สมมติฐาน	3	ประการ	ได้แก่	

	 	 	 1.	การทดสอบความขนานกนัของโปรไฟล์	

(Parallelism	of	profiles)																																														

		 	 	 2.	การทดสอบความพ้องกันของโปรไฟล์	

(Coincident	of	profiles)		

	 	 	 3.	การทดสอบความแบนราบของโปรไฟล์	

(Flatness	of	profiles)	

	 	 ซึ่งในการวิเคราะห์โปรไฟล์ในการวิจัยครั้งนี้	 

มีรายละเอียดดังนี้

	 ส่วนที	่1	ค่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรความไม่ซือ่สัตย์

ทางวชิาการเมือ่จ�าแนกตามระดบัเกรดเฉล่ียสะสมจากแบบ

วัดเจตคติตามเทคนิคของลิเคิร์ต

ตารางที่	3	ค่าสถิติเชิงบรรยาย	(Descriptive	statistics)	ระดับโดยเฉลี่ยของเส้นโปรไฟล์	(Average	Level)	และการก

ระจายในเส้นโปรไฟล์	(Dispersion)	ของตวัแปรความไม่ซ่ือสัตย์ทางวชิาการ	บนแนวคิดของวธิกีารแบบลิเคิร์ตเมือ่จ�าแนก

ตามระดับเกรดเฉลี่ยสะสม

 

 

 

ตารางที่ 3 ค่าสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ระดับโดยเฉลี่ยของเส้นโปรไฟล์ (Average Level) และการกระจาย
ในเส้นโปรไฟล์ (Dispersion) ของตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ บนแนวคิดของวิธีการแบบลเิคิรต์เมื่อจ าแนกตามระดับ
เกรดเฉลี่ยสะสม 

Groups 
Dependent Variables Average Level Dispersion 

CHE FAB FAC PLA Mean Rank S.D. Rank 
GPA1 

[GPA < 3.50] 
Mean 3.958 3.694 4.122 4.176 

3.980 2 0.440 1 
S.D. 0.533 0.525 0.567 0.599 

GPA2 
[GPA ≥ 3.50] 

Mean 4.157 3.841 4.374 4.405 
4.192 1 0.427 2 

S.D. 0.521 0.569 0.522 0.582 

Total 
Mean 4.080 3.784 4.277 4.317 

 
S.D. 0.534 0.556 0.553 0.599 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของการขโมย
คัดลอกข้อความจากทีผู่้อื่นเขียนไว้มาเป็นของตนเอง (Pla) 
มีค่าสูงที่สดุ รองลงมาคือ ความไมซ่ื่อสัตย์ทางวิชาการท า
ให้สะดวกขึ้น (Fac) ส่วนเรื่องที่กุขึ้น (Fab) มีค่าต่ าที่สุด 
และเมื่อแยกพิจารณาตามระดับเกรดเฉลี่ยสะสมแล้ว
พบว่า ทั้งนักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.50 
และนักศึกษาท่ีมรีะดับเกรดเฉลีย่สะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
มีค่าเฉลีย่ของการขโมยคัดลอกข้อความจากที่ผู้อื่นเขียนไว้
มาเป็นของตนเอง (Pla) สูงที่สุด รองลงมาคือ ความไม่
ซือ่สัตย์ทางวิชาการท าใหส้ะดวกขึน้ (Fac) การโกง (Che) 
และเรื่องที่กุขึ้น (Fab) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาระดับโดย 

 

เฉลี่ย (Level) ของแต่ละเส้นโปรไฟล์ในแต่ละระดับเกรด
เฉลี่ยสะสม พบว่านักศึกษาทีม่ีระดับเกรดเฉลีย่สะสม
ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไปโดยเฉลี่ยของโปรไฟลต์ัวแปรความไม่
ซื่อสัตย์ทางวิชาการสูงกว่านักศึกษาท่ีมีระดบัเกรดเฉลีย่
สะสมต่ ากว่า 3.50  และเมื่อพิจารณาขนาดการกระจาย
ออกจากค่าเฉลี่ย (Dispersion) ของแต่ละเส้นโปรไฟล์
พบว่า เส้นโปรไฟล์ของนักศึกษาทีม่ีระดบัเกรดเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่า 3.50 มีการกระจายออกจากค่าเฉลี่ยสูงกว่าของ
เส้นโปรไฟล์ของนักศึกษาท่ีมีระดบัเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
3.50 ข้ึนไป ซึ่งสามารถแสดงไดด้ังกราฟเส้นต่อไปนี ้
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 จากตารางที	่3	พบว่า	ค่าเฉลีย่รวมของการขโมยคดั

ลอกข้อความจากที่ผู้อ่ืนเขียนไว้มาเป็นของตนเอง	 (Pla)	 

มค่ีาสงูทีส่ดุ	รองลงมาคอื	ความไม่ซือ่สตัย์ทางวชิาการท�าให้

สะดวกขึ้น	(Fac)	ส่วนเรื่องที่กุขึ้น	(Fab)	มีค่าต�่าที่สุด	และ

เมื่อแยกพิจารณาตามระดับเกรดเฉลี่ยสะสมแล้วพบว่า	 

ทั้งนักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	 3.50	 และ

นักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	3.50	ขึ้นไป	มีค่า

เฉลี่ยของการขโมยคัดลอกข้อความจากที่ผู้อื่นเขียนไว้มา

เป็นของตนเอง	(Pla)	สงูทีส่ดุ	รองลงมาคอื	ความไม่ซือ่สตัย์

ทางวชิาการท�าให้สะดวกขึน้	(Fac)	การโกง	(Che)	และเรือ่ง

ที่กุขึ้น	 (Fab)	 ตามล�าดับ	 เมื่อพิจารณาระดับโดยเฉลี่ย	

(Level)	 ของแต่ละเส้นโปรไฟล์ในแต่ละระดับเกรดเฉล่ีย

สะสม	พบว่านกัศกึษาทีม่รีะดบัเกรดเฉลีย่สะสมตัง้แต่	3.50	

ขึ้นไปโดยเฉล่ียของโปรไฟล์ตัวแปรความไม่ซ่ือสัตย์ทาง

วิชาการสูงกว่านักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	

3.50		และเมือ่พจิารณาขนาดการกระจายออกจากค่าเฉลีย่	

(Dispersion)	ของแต่ละเส้นโปรไฟล์พบว่า	เส้นโปรไฟล์ของ

นักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	3.50	มีการกระ

จายออกจากค่าเฉลี่ยสูงกว่าของเส้นโปรไฟล์ของนักศึกษา

ที่มีระดับเกรดเฉล่ียสะสมตั้งแต่	 3.50	 ขึ้นไป	 ซ่ึงสามารถ

แสดงได้ดังกราฟเส้นต่อไปนี้

ภาพที่	 4.4	กราฟเส้นโปรไฟล์ของตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการบนแนวคิดของวิธีการแบบลิเคิร์ต	 เมื่อจ�าแนกตาม

ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม

 

 ภาพที่ 4.4 กราฟเส้นโปรไฟล์ของตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการบนแนวคิดของวิธีการแบบลเิคิรต์ เมื่อจ าแนก
ตามระดับเกรดเฉลี่ยสะสม 

 2. การทดสอบสมมติฐานของโปรไฟล์ตัวแปรความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการบนแนวคิดของวิธีการแบบลิเคิร์ต เมื่อ
จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความขนานกันของโปรไฟล์ (Parallelism) ความพ้องกันของโปรไฟล์ (Coincident) และความแบน
ราบของโปรไฟล์ (Flatness) ในการวิเคราะห์โปรไฟล์ของตัวแปรความไมซ่ื่อสัตย์ทางวิชาการบนแนวคดิของวิธีการแบบลิเคริ์ต 
เมื่อจ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 

Groups/ 
Contrasts 

Parallelism Coincident Flatness 
Multivariate 

test 
Univariate 

test F 
Multivariate 

test 
Univariate  

test 

 F F  F F 
Groups 

GPA1 : GPA2 
 

0.992 
 

0.876 
(0.454) 

   
18.555 
(.000) 

 
0.567 

 
84.974 
(.000) 

 

Contrasts         
Dche-fab(GPA1 : GPA2)   0.652 (0.420)     79.29 (.000) 
Dfab-fac(GPA1 : GPA2)   2.620 (0.106)     217.026 (.000) 
Dfac-pla(GPA1 : GPA2)   0.176 (0.675)     2.294 (.131) 

* ตัวเลขในวงเล็บ คือค่าระดับนัยส าคัญ (p-value) 

 จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์โปรไฟล์ทั้ง 3 สมมติฐานนั้นสามารถแยกแปล
ความหมายในแต่ละสมมติฐานไดด้ังนี้  

3.96 

3.69 

4.12 4.18 

4.16 
3.84 4.37 4.40 

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1 2 3 4

Less than 3.50 3.5 or more
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	 2.	 การทดสอบสมมติฐานของโปรไฟล์ตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการบนแนวคิดของวิธีการแบบลิเคิร์ต	 เมื่อ

จ�าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม

 

ตารางที	่4	ผลการทดสอบความขนานกนัของโปรไฟล์	(Parallelism)	ความพ้องกนัของโปรไฟล์	(Coincident)	และความ

แบนราบของโปรไฟล์	(Flatness)	ในการวิเคราะห์โปรไฟล์ของตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการบนแนวคิดของวิธีการ

แบบลิเคิร์ต	เมื่อจ�าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม

	 จากตารางที่	 4	แสดงผลการทดสอบสมมติฐานใน

การวเิคราะห์โปรไฟล์ทัง้	3	สมมตฐิานนัน้สามารถแยกแปล

ความหมายในแต่ละสมมติฐานได้ดังนี้		 	

 สมมติฐานท่ี 1 การทดสอบความขนานกันของ

โปรไฟล	์พบว่า	ผลการวิเคราะห์ระดับ	Multivariate	ไม่มี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(p	=	0.992,	Multivariate	

F-statistics	=	0.876,	p=	.454)	แสดงว่า	ค่าความชันใน

ทุกส่วนของโปรไฟล์ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน	จึงบ่งชี้

ว่าไม่เกดิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างระดบัเกรดเฉลีย่สะสมกบัความ

ไม่ซือ่สตัย์ทางวชิาการดงันัน้จงึสรปุได้ว่า	โปรไฟล์ของกลุม่

นักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	 3.50	 และ

นักศึกษาท่ีมีระดับเกรดเฉล่ียสะสมตั้งแต่	 3.50	 ขึ้นไปมี

ความขนานกัน

 สมมติฐานท่ี 2 การทดสอบความพ้องกันของ

โปรไฟล์ พบว่า	ผลการวเิคราะห์มนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	

.05	(F-statistics	=	18.555,	p	=	.000)	แสดงว่า	มอีทิธพิล

หลักของระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต่อความไม่ซ่ือสัตย์ทาง

วิชาการ	ดังนั้นสรุปได้ว่า	ระดับโดยเฉลี่ยของตัวแปรความ

ไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของกลุ่มนักศึกษาที่มีระดับเกรด

เฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	3.50	และนักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ย

สะสมตั้งแต่	3.50	ขึ้นไปแตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 3 การทดสอบความแบนราบของ

โปรไฟล	์พบว่า	ผลการวิเคราะห์ระดับ	Multivariate	มีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 (p	 =	 0.567,	Multivariate	

F-statistics	=	84.974,	p	<	.01)	แสดงว่า	การตอบสนอง

ของค่าเฉลี่ยของตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการทั้ง	 4	

ตัวแปร	 (Che,	 Fab,	 Fac,	 Pla)	 ที่มีต่อกลุ่มนักศึกษาที่มี

ระดบัเกรดเฉลีย่สะสมต�า่กว่า	3.50	และนักศกึษาทีม่รีะดบั

 

Groups/ 
Contrasts 

Parallelism Coincident Flatness 
Multivariate 

test 
Univariate 

test F 
Multivariate 

test 
Univariate  

test 

 F F  F F 
Groups 

GPA1 : GPA2 
 

0.992 
 

0.876 
(0.454) 

   
18.555 
(.000) 

 
0.567 

 
84.974 
(.000) 

 

Contrasts         
Dche-fab(GPA1 : GPA2)   0.652 (0.420)     79.29 (.000) 
Dfab-fac(GPA1 : GPA2)   2.620 (0.106)     217.026 (.000) 
Dfac-pla(GPA1 : GPA2)   0.176 (0.675)     2.294 (.131) 

* ตัวเลขในวงเล็บ คือค่าระดับนัยส าคัญ (p-value) 

 จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์โปรไฟล์ทั้ง 3 สมมติฐานนั้นสามารถแยกแปล
ความหมายในแต่ละสมมติฐานไดด้ังนี้  

สมมติฐานที่ 1 การทดสอบความขนานกันของโปรไฟล์ 
พบว่า ผลการวเิคราะห์ระดับ Multivariate ไม่มีนัยส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั .05 ( = 0.992, Multivariate F-
statistics = 0.876, p= .454) แสดงว่า ค่าความชันในทุก
ส่วนของโปรไฟล์ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงบ่งช้ีว่า
ไม่เกดิปฏสิัมพันธ์ระหว่างระดับเกรดเฉลี่ยสะสมกับความ
ไม่ซื่อสตัย์ทางวิชาการดังนั้นจึงสรปุได้ว่า โปรไฟล์ของกลุ่ม
นักศึกษาท่ีมีระดับเกรดเฉลีย่สะสมต่ ากว่า 3.50 และ
นักศึกษาท่ีมีระดับเกรดเฉลีย่สะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไปมี
ความขนานกัน 

 สมมติฐานที่ 2 การทดสอบความพ้องกันของ
โปรไฟล์ พบว่า ผลการวเิคราะห์มนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 (F-statistics = 18.555, p = .000) แสดงว่า 
มีอิทธิพลหลักของระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต่อความไม่
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ดังนั้นสรุปไดว้่า ระดับโดยเฉลี่ยของ
ตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของกลุ่มนักศึกษาท่ีมี

ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.50 และนักศึกษาที่มี
ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไปแตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 3 การทดสอบความแบนราบ
ของโปรไฟล์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับ Multivariate 

มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 ( = 0.567, 
Multivariate F-statistics = 84.974, p < .01) แสดงว่า 
การตอบสนองของค่าเฉลี่ยของตัวแปรความไม่ซื่อสตัย์ทาง
วิชาการทั้ง 4 ตัวแปร (Che, Fab, Fac, Pla) ที่มีต่อกลุ่ม
นักศึกษาท่ีมีระดับเกรดเฉลีย่สะสมต่ ากว่า 3.50 และ
นักศึกษาท่ีมีระดับเกรดเฉลีย่สะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจากการทดสอบความ
แตกต่างระดับ Univariate ในแตล่ะ Profile segment 
แล้ว พบว่า คู่เปรียบเทียบคู่ที่ 1 และ 2 ท่ีมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 (F-statistics ของ Dche-fab(GPA1 : 
GPA2) = 79.290, p <.01 และ F-statistics ของ       
Dfab-fac (GPA1 : GPA2) = 217.026, p <.01) ส่วนคู่
เปรียบเทยีบที่ 3 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01      
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เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	 3.50	 ขึ้นไปแตกต่างกัน	 และเมื่อ

พิจารณาจากการทดสอบความแตกต่างระดับ	Univariate	

ในแต่ละ	Profile	segment	แล้ว	พบว่า	คู่เปรียบเทียบคู่ที่	

1	และ	2	ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	(F-statistics	

ของ	Dche-fab	(GPA1	:	GPA2)	=	79.290,	p	<.01	และ	

F-statistics	ของ	Dfab-fac	(GPA1	:	GPA2)	=	217.026,	

p	<.01)	ส่วนคู่เปรียบเทียบที่	 3	 ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.01	(F-statistics	ของ	Dfac-pla	(GPA1	:	GPA2)	=	

2.294,	p	>	 .01)	 ดังนั้น	 จึงสรุปได้ว่า	 ค่าเฉลี่ยของความ 

ไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการทั้ง	 3	 ค่าของนักศึกษาแตกต่างกัน	

โดยที่ค่าเฉล่ียรายคู่ของเรื่องที่กุขึ้น	 (Fab)	 กับความไม่

ซือ่สตัย์ทางวชิาการท�าให้สะดวกขึน้	(Fac)	มค่ีาสงูทีส่ดุ	รอง

ลงมาคือคู่ของการโกง	(Che)	กับเรื่องที่กุขึ้น	(Fab)	และคู่

ของความไม่ซือ่สตัย์ทางวชิาการท�าให้สะดวกขึน้	(Fac)	กบั

การขโมยคัดลอกข้อความจากที่ผู้อ่ืนเขียนไว้มาเป็นของ

ตนเอง	(Pla)	มีค่าต�่าที่สุด

ตารางที่	5	การวิเคราะห์	Simple	Effect	ตามโปรไฟล์ของตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการบนแนวคิดของวิธีการแบบ

ลิเคิร์ตเมื่อจ�าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม	

 

 

 

GPA Groups 
Descriptive Statistics 

Test of Within-Level of GPA Effects 
Multivariate test Univariate F-test/Sig. 

Che Fab Fac Pla  F/Sig. Che-Fab Fab-Fac 
Fac-
Pla 

Less than 
3.50 

Mean 3.958 3.694 4.122 4.176 
0.574 

31.425 28.663 72.236 1.345 
S.D. 0.533 0.525 0.567 0.599 0.000 0.000 0.000 0.248 

3.50 or 
More 

Mean 4.157 3.841 4.374 4.405 
0.517 

63.785 58.720 170.273 0.848 
S.D. 0.521 0.569 0.522 0.582 0.000 0.000 0.000 0.358 

Multivariate 
test 

 0.943 

 

F 5.064 
Sig. 0.000 

Univariate 
test 

F 11.485 5.635 17.475 12.037 
Sig. 0.001 0.018 0.000 0.001 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

 ผลการวิจัยสามารถสรุปภายใต้วตัถุประสงค์  
การวิจัยได้ดังนี ้วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อ
วิเคราะหโ์ปรไฟล์การเปลี่ยนแปลงความไมซ่ื่อสัตย์ทาง
วิชาการของนักศึกษาบนแนวคิดของวิธีการแบบลิเคิรต์
เมื่อจ าแนกตามระดับเกรดเฉลี่ยสะสม 

 โปรไฟล์ของความไม่ซื่อสตัย์ทางวิชาการ
ประกอบขึ้นจากตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ การโกง 
เรื่องที่กุขึ้น ความไม่ซื่อสัตย์ทางวชิาการท าให้สะดวกขึ้น 
และการขโมยคดัลอกข้อความจากที่ผู้อื่นเขียนไว้มาเป็น
ของตนเอง และผลการทดสอบสามารถสรุปได้ดังนี ้

 ผลการค านวณสถิตเิชิงบรรยายของตัวแปร
ความไมซ่ื่อสัตย์ของนักศึกษาท้ังสองกลุ่มพบว่า ค่าเฉลีย่
รวมของการขโมยคัดลอกข้อความจากที่ผู้อื่นเขียนไวม้า
เป็นของตนเองมีค่าสูงที่สดุ และเรือ่งที่กุขึ้นมีค่าต่ าที่สุด 

และเมื่อแยกพิจารณาตามระดับเกรดเฉลี่ยสะสมแล้ว
พบว่า กลุ่มนักศึกษาท่ีมีระดับเกรดเฉลีย่สะสมต่ ากว่า 
3.50 และกลุ่มนักศึกษาที่มรีะดับเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
3.50 ข้ึนไป มีการขโมยคดัลอกข้อความจากที่ผู้อื่นเขียนไว้
มาเป็นของตนเองมีค่าสูงที่สุด และเรื่องที่กุขึ้นมีค่าต่ าทีสุ่ด  

เมื่อสรปุรวมผลการวิเคราะห์ทั้งสามสมมติฐาน
จากการวิเคราะหโ์ปรไฟล์ พบว่าโปรไฟล์ของกลุม่
นักศึกษาท้ังสองระดับเกรดเฉลี่ยสะสม มรีะดับไม่แตกต่าง
กัน แต่รูปทรงของโปรไฟล์ทั้งสองกลุ่มมีปฏิสมัพันธ์กัน ซึ่ง
ส่งผลใหโ้ปรไฟล์ของความไม่ซื่อสตัย์ทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 กลุ่มมีลักษณะไม่ราบเรยีบเนื่องจากค่าเฉลีย่ของ
ความไมซ่ื่อสัตย์ทางวิชาการทั้ง 3 ค่าที่ตอบสนองต่อกลุม่
นักศึกษาท้ังสองระดับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่เท่ากันท้ัง 3 ค่า 
ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์อิทธิพลย่อยเพิ่มเตมิ 

วิจารณ์และสรุปผล

	 ผลการวิจัยสามารถสรุปภายใต้วัตถุประสงค	์	 

การวิจยัได้ดังนี	้วตัถปุระสงค์ของการวจิยั	คอื	เพือ่วเิคราะห์

โปรไฟล์การเปลี่ยนแปลงความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของ

นกัศกึษาบนแนวคดิของวธิกีารแบบลเิคร์ิตเม่ือจ�าแนกตาม

ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม

	 โปรไฟล์ของความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการประกอบ

ขึ้นจากตัวแปรสังเกตได้	 4	 ตัวแปร	 ได้แก่	 การโกง	 

เรื่องที่กุขึ้น	 ความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการท�าให้สะดวกขึ้น	

และการขโมยคดัลอกข้อความจากทีผู่อ้ืน่เขยีนไว้มาเป็นของ

ตนเอง	และผลการทดสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

	 ผลการค�านวณสถติเิชงิบรรยายของตวัแปรความไม่

ซ่ือสัตย์ของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มพบว่า	 ค่าเฉล่ียรวมของ

การขโมยคัดลอกข้อความจากที่ผู้อ่ืนเขียนไว้มาเป็นของ

ตนเองมีค่าสูงที่สุด	และเรื่องที่กุขึ้นมีค่าต�่าที่สุด
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	 เมือ่สรุปรวมผลการวเิคราะห์ทัง้สามสมมตฐิานจาก

การวิเคราะห์โปรไฟล์	 พบว่าโปรไฟล์ของกลุ่มนักศึกษาทั้ง

สองระดับเกรดเฉล่ียสะสม	 มีระดับไม่แตกต่างกัน	 แต่รูป

ทรงของโปรไฟล์ทั้งสองกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน	 ซึ่งส่งผลให้

โปรไฟล์ของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการอย่างน้อย	1	กลุ่ม

มลีกัษณะไม่ราบเรียบเนือ่งจากค่าเฉลีย่ของความไม่ซือ่สตัย์

ทางวิชาการทั้ง	3	ค่าที่ตอบสนองต่อกลุ่มนักศึกษาทั้งสอง

ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่เท่ากันทั้ง	 3	 ค่า	 ดังนั้นจึงต้อง

วิเคราะห์อิทธิพลย่อยเพิ่มเติม

	 การทดสอบ	 One-sample	 profile	 analysis	 

ในการทดสอบ	Within-Level	of	GPA	effects	ให้ผลดังนี้	

	 ผลการวิเคราะห์ภายในกลุ่มนักศึกษาระดับเกรด

เฉลีย่สะสมต�า่กว่า	3.50	พบความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญั

ที่ระดับ	.01	ในการทดสอบระดับ	Multivariate	แสดงว่า	

ค่าเฉลีย่ของตวัแปรความไม่ซ่ือสตัย์ทางวชิาการโดยรวมทัง้	

4	 ค่าแตกต่างกัน	 และเม่ือพิจารณาแยกแต่ละ	 Profile	

segment	ในการทดสอบระดบั	Univariate	พบว่า	Profile	

segment	คูท่ี่	1	และคูท่ี	่2	มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	

แต่คูท่ี	่3	ไม่มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	แสดงว่าในกลุม่

นักศึกษาระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	3.50	นั้น	ค่าเฉลี่ย

ของความไม่ซือ่สตัย์ทางวชิาการเรือ่งทีก่ขุึน้สงูกว่าความไม่

ซื่อสัตย์ทางวิชาการท�าให้สะดวกขึ้นและค่าเฉลี่ยของการ

โกงสูงกว่าความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการเรื่องที่กุขึ้น	 แต่ค่า

เฉลี่ยของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการท�าให้สะดวกขึ้นกับ

การขโมยคัดลอกข้อความจากท่ีผู้อ่ืนเขียนไว้มาเป็นของ

ตนเอง	ไม่แตกต่างกัน

	 ผลการวเิคราะห์ภายในกลุม่นกัศกึษาทีม่รีะดบัเกรด

เฉลี่ยสะสมตั้งแต่	3.50	ขึ้นไป	พบความแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญที่ระดับ	 .01	 ในการทดสอบระดับ	 Multivariate	

แสดงว่า	 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการ

โดยรวมทั้ง	4	ค่าแตกต่างกัน	และเมื่อพิจารณาแยกแต่ละ	

Profile	 segment	 ในการทดสอบระดับ	 Univariate	 

พบว่า	Profile	segment	คู่ที่	1	และคู่ที่	2	มีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .01	แต่คู่ที่	 3	 ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	 แสดงว่าในกลุ่มนักศึกษาระดับเกรดเฉล่ียสะสมตั้งแต่	

3.50	 ขึ้นไปน้ัน	 ค่าเฉล่ียของความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการ

เรือ่งทีก่ข้ึุนสูงกว่าความไม่ซือ่สตัย์ทางวชิาการท�าให้สะดวก

ขึ้น	 และค่าเฉลี่ยของการโกงสูงกว่าความไม่ซื่อสัตย์ทาง

วิชาการเร่ืองที่กุขึ้น	 แต่ค่าเฉล่ียของความไม่ซ่ือสัตย์ทาง

วชิาการท�าให้สะดวกขึน้	กบัการขโมยคดัลอกข้อความจาก

ที่ผู้อื่นเขียนไว้มาเป็นของตนเองไม่แตกต่างกัน

	 การทดสอบ	 Between-Level	 of	 GPA	 effects	 

ในกลุ่มนักศึกษาทั้งสองระดับเกรดเฉลี่ยสะสม	ให้ผลดังนี้

	 ผลการวิเคราะห์ระดับ	Multivariate	พบความแตก

ต่างในภาพรวมของค่าเฉล่ียความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ

ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉล่ียสะสมต�่ากว่า	

3.50	และนักศึกษาที่มีระดับเกรดตั้งแต่	3.50	ขึ้นไปอย่าง

มีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .01	 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของความไม่

ซื่อสัตย์ทางวิชาการทั้ง	 4	 ค่าในกลุ่มนักศึกษาสองระดับ

เกรดเฉลี่ยแตกต่างกันซึ่งต้องท�าการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า

ความแตกต่างดงักล่าวเกดิข้ึนในตวัแปรความไม่ซือ่สตัย์ทาง

วิชาการตัวใดบ้าง

	 ผลการวิเคราะห์ระดับ	 Univariate	 ของตัวแปร

ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการย่อย	 4	 ตัวแปร	 พบว่ากลุ่ม

นักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	3.50	ขึ้นไปมีค่า

เฉลี่ยความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการภายในสูงกว่ากลุ ่ม

นกัศกึษาทีม่รีะดบัเกรดเฉลีย่สะสมต�า่กว่า	3.50	อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.01	คือค่าเฉล่ียของความไม่ซือ่สัตย์

ทางวิชาการท�าให้สะดวกขึน้	ค่าเฉลีย่ของการขโมยคดัลอก

ข้อความจากที่ผู้อื่นเขียนไว้มาเป็นของตนเองและค่าเฉลี่ย

ของการโกง	 ส่วนค่าเฉลี่ยของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ

เรื่องที่กุขึ้นของนักศึกษาสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน	

	 ผลการวจิยัพบว่า	ความไม่ซือ่สัตย์ทางวชิาการทัง้ส่ี

ด้านของนกัศกึษาทัง้สองระดับเกรดเฉลีย่สะสมไม่แตกต่าง

กันโดยที่ค่าเฉลี่ยของการโกง	ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ

ท�าให้สะดวกขึ้น	และการขโมยคัดลอกข้อความจากที่ผู้อื่น

เขียนไว้มาเป็นของตนเอง	 อยู่ในระดับที่สูงกว่าเรื่องที่กุขึ้น	

เหมือนกันทั้งสองระดับเกรดเฉลี่ยสะสม	 ผลการวิจัย 
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ดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า	นกัศกึษาทีม่รีะดบัเกรดเฉลีย่สะสม

มากไม่ได้มีความซือ่สตัย์ทางวชิาการมากตาม	ข้อค้นพบครัง้

นี้สอดคล้องกับ	สุชาดา	กรเพชรปราณี	 (2549)	ได้ท�าการ

วิจัยเรื่อง	 ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย	 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า	 ระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทาง

วิชาการ	เช่นเดียวกับทรงสิริ	วิชิรานนท์	(2551)	ได้ท�าการ

วิจัยเรื่อง	 การขาดคุณธรรมความซ่ือสัตย์ในการเรียนของ

นกัศกึษา	ผลการศกึษาพบว่าความ	สมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร

พบว่า	ตวัแปรบุคคล	ได้แก่	ชัน้ปี	และเกรดเฉลีย่สะสม	และ

ตัวแปรการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	 เจตคติท่ีมีต่อการขาด

คุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียน	 ความตั้งใจที่จะกระท�า

ความไม่ซือ่สัตย์ในการเรยีนมคีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะการ

ขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับ	 .01	 ซึ่งสอดคล้องกับทรงศิริ	 วิชิรานนท์	 (2553)	 

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาด

คุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียนของนักศึกษา	 ผลการ

ศึกษาพบว่า	ปัจจัย	ชั้นปี	เกรดเฉลี่ยสะสม	การคล้อยตาม

กลุม่อ้างองิ	เจตคตต่ิอการขาดคณุธรรมความสือ่สตัย์ในการ

เรียน	 การรับรู้การควบคุมการขาดคุณธรรมความซ่ือสัตย์

ในการเรียน	 ความตั้งใจที่จะกระท�าความไม่ซื่อสัตย์ในการ

เรยีน	มคีวาม	สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการขาดคณุธรรมความ

ซื่อสัตย์ในการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	

เช่นเดียว	 กับศิริพร	 เสริตานนท	์ (2557)	 ท�าการวิจัยเรื่อง

การศึกษาพฤติกรรมไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย	 ผลการศึกษาพบว่า	 นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย

สะสมในระดับสูงขึ้นมีพฤติกรรมไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการ	

ด้านการจัดท�ารายงานและการสร้างข้อมูลเท็จในสัดส่วนที่

สูงกว่านักศึกษากลุ่มอื่น	ๆ	

	 ตามประเดน็ดงักล่าวข้างต้นอาจสรปุได้ว่า	นกัศกึษา

ที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมมากจะมีความไม่ซื่อสัตย์ทาง

วิชาการสูง	 จากผลการวิจัยครั้งน้ีได้ข้อสรุปว่าระบบการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาค่อนข้างประสบความล้มเหลวใน

ส่วนของการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนเน่ืองจากข้อมูล

เชิงประจักษ์จากการวิจัยบ่งชี้อย่างชัดเจนว่ามหาวิทยาลัย

อาจจะช่วยเพิม่พนูความรู้ความสามารถให้ผู้เรยีนได้มากขึน้

กจ็รงิ	แต่ไม่ได้เพิม่ความมจีริยธรรมในตวันกัศึกษาให้สงูขึน้

ได้	รวมไปถึงมหาวิทยาลัยควรจะมีมาตรการในการลงโทษ

นักศึกษาที่ไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการอย่างเข้มงวดและจริงจัง

มากขึน้	และควรจดัให้มโีครงการทีช่่วยส่งเสรมิให้นกัศึกษา

ตระหนักถึงความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์

	 	 1.1	จากผลจากการศึกษา	ท�าให้ทราบเทคนิค

วิธีการ	และเทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมกับการวัดความไม่

ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษา	 ดังนั้น	 นักวิจัยที่ท�าการ

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลการวัดและวิเคราะห ์

การเปล่ียนแปลงของความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการของ

นกัศึกษา	ควรให้ความส�าคญักับการการพฒันาแบบวดัทีส่่ง

ผลกับการตอบแบบสอบถามที่สามารถวัดได้ตรงกับ

พฤติกรรมที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

	 	 1.2	 จากผลจากการวิเคราะห์เมื่อใช้แบบวัด

ความไม่ซือ่สตัย์ทางวชิาการทัง้	4	ฉบบั	ท�าให้ทราบถึงความ

ไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการที่แท้จริงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทาง

วิชาการของนักศึกษา	 ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อน�าไปประกอบ

การพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์หรือระเบียบเกี่ยวกับ

พฤติกรรมความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป	 ดังนั้น	 

ผู้บริหารควรมีการศึกษางานวิจัยและพัฒนาเกณฑ์หรือ

ระเบียบเกี่ยวกับพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการให้

นักศึกษามีหลักเกณฑ์ในการประพฤติที่ดีตามที่ต้องการ

	 	 1.3	จากผลการวิจัย	ท�าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ

เกีย่วกบัความไม่ซือ่สตัย์ทางวชิาการของนกัศกึษา	เพือ่เป็น

แนวทางส�าหรับนักวิจัยและบุคคลทั่วไปในการตระหนัก

และให้ความส�าคัญกับพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทาง

วิชาการของนักศึกษา	 เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความเที่ยง

ตรงถูกต้องแม่นย�าและน่าเชื่อถือ	
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	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรมกีารศกึษาการใช้เทคนคิแบบวดัทัง้	4	

แบบนี้เพิ่มขึ้น	ที่ส่งผลต่อความเที่ยงตรงของโมเดลสมการ

โครงสร้างเชิงเส้นจากแหล่งอื่น	 ๆ	 เช่น	 การใช้ค�าถามเชิง

บวก-เชงิลบ	วธิกีารตอบแบบสอบถาม	สภาพอารมณ์ของผู้

ตอบ	ความยาวของมาตรวัดเป็นต้น

	 	 2.2	ควรมกีารศกึษาการใช้เทคนคิแบบวดัความ

ไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการแบบอ่ืน	 และการใช้เทคนิควิธีการ

ทางสถิติ	โดยการประยุกต์ใช้วิธีการอื่น	ๆ	มาเปรียบเทียบ

กันว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
The Development of Active Learning Activity to Enhance Learning ability 

of Pre-Service Teacher Students

วนิดา	ผาระนัด
wanida	pharanat

บทคัดย่อ

	 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	พฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้ชิงรกุทีส่่งเสรมิความสามารถการเรยีนรูข้องนกัศกึษา
ครู	2)	ศึกษาความสามารถการเรียนรู้ของนักศึกษาครู	และ	3)	ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่
ส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของนักศึกษาครู	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักศึกษาครูชั้นปีที่	4	คณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ที่เรียนในรายวิชาการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา	ภาคเรียนที่	1	ปีการ
ศึกษา	2559	จ�านวน	1	ห้อง	21	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการน�าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการพรรณนาวิเคราะห์
 ผลการศึกษา 
	 	 1.	ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของนักศึกษาครู	ได้แบบแผนใน
การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ทีพ่ฒันาขึน้โดยมวัีตถปุระสงค์ในการส่งเสรมิผู้เรยีนให้มคีวามรู้	ความเข้าใจ	และสามารถน�าการ
เรียนรู้เชิงรุกไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา	 โดยสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลา	ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก	4	ด้าน	คือการอภิปรายกลุ่ม	
(Group	discussion)	การเขยีนบนัทกึประจ�าวนั	(Dairy)	การอ่านโดยใช้ค�าถามน�า	(Reading	Quiz)	เพือ่กระตุน้ให้นกัศึกษา
ได้ฝึกกระบวนการคิดข้ันสูง	 และการสะท้อนความคิดในการน�าเสนอผลการศึกษา	 โดยมีข้ันตอนกิจกรรมการเรียนรู้	 
5	ขั้นตอน	คือ	1.	ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน	2.	ขั้นเสนอสถานการณ์ปัญหา	3.	ขั้นปฏิบัติการแก้ปัญหา	4.	ขั้นอภิปราย	และ	 
5.	ขั้นสรุปผล	และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู	ของผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	คน	พบว่า	โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	(x̄	=3.91,S.D.=0.50)
	 	 2.	ผลการศกึษาความสามารถการเรยีนรูข้องนกัศกึษา	พบว่า	มคีวามสามารถการเรยีนรูค้ะแนนเฉลีย่โดยรวม
คิดเป็นร้อยละ	 84.11	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ความสามารถการเรียนรู้ด้านการพูดและการฟัง	 มีคะแนนคิด 
เป็นร้อยละ	 84.14	 ด้านการเขียน	 มีคะแนนคิดเป็น	 ร้อยละ	 78.86	 ด้านการอ่าน	 มีคะแนนเป็น	 ร้อยละ	 86.57	 และ 
ด้านการสะท้อนความคิด	 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ	 86.86	 และผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู ้
เชิงรุกที่ส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของนักศึกษาครู	 พบว่า	 นักศึกษาครูโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 
(x̄	=3.89,S.D.=0.44	)

 ค�าส�าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก, ความสามารถการเรียนรู้, ความพึงพอใจ
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Abstract

	 The	aims	of	this	study	were:	1)	to	develop	active	learning	activity	to	enhance	learning	ability	
of	pre-service	teacher	students,	2)	to	investigate	learning	ability	of	pre-service	teacher	students,	and	
3)	to	study	student’s	satisfaction	with	active	learning	activity	to	enhance	learning	ability	of	pre-service	
teacher	students.	The	subjects	of	the	study	were	21	fourth	year	teacher	students	in	one	section	from	
Faculty	of	Education,	Rajabhat	Maha	Sarakham	University,	who	enrolled	in	the	teaching	Observation	
and	Participation	in	School	Practices	in	the	first	semester,	academic	year	2016.	Purposive	sampling	
method	was	 used.	Quantitative	 data	were	 analyzed	 by	 using	 statistical	 analyses	 including	mean,	
percentage,	and	standard	deviation.	Qualitative	data	were	presented	by	using	descriptive	analysis.

	 Results	of	the	study
	 	 1.	The	results	of	the	development	of	active	learning	activity	to	enhance	learning	ability	of	
pre-service	teacher	students	contributed	to	the	concept	for	developing	activity	focusing	on	promoting	
student’s	knowledge,	understanding,	and	applying	active	learning	activity	for	their	teaching	Observation	
and	Participation	in	School	Practices.	Four	active	learning	activities	were	integrated	according	to	the	
consistency	to	content	and	time.	The	four	activities	included	group	discussion,	diary,	Reading	Quiz	
that	can	encourage	students	to	improve	their	advanced	thinking	skills,	and	Reflective	thinking	by	giving	
presentation.	There	were	five	steps	 in	 learning	activity	consisting	of	1)	 Introduction	2)	Present	the	
problem	situation	3)	Problem	solving	4)	Discussion	and	5)	Conclusion.	The	appropriateness	of	the	
active	learning	activity	to	enhance	learning	ability	of	pre-service	teacher	students	was	evaluated	by	
five	experts.	The	result	of	the	evaluation	showed	that	the	appropriateness	was	rated	at	high	level	 
(x̄	=3.91,S.D.=0.50)	 	
	 	 2.	The	results	of	the	learning	ability	of	pre-service	teacher	students	showed	that	students	
got	overall	score	of	learning	ability	at	84.11%.	Considering	individual	aspect,	the	results	showed	that	
students	got	listening	and	speaking	score	at	84.14%,	writing	score	at	78.86%,	reading	score	at	86.57,	
and	reflective	thinking	score	at	86.86%.	The	results	of	the	evaluation	of	Student’s	satisfaction	with	
active	learning	activity	to	enhance	learning	ability	of	pre-service	teacher	students	showed	that	student’s	
satisfaction	was	rated	at	high	level	(x̄	=3.89,S.D.=0.44	)

 Keyword :	active	learning	activity,	learning	ability,	satisfaction
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บทน�า
	 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.2542	และ
แก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2545	ได้ก�าหนดให้	กระทรวง
ศกึษาธกิารส่งเสรมิให้มรีะบบ	กระบวนการผลติ	และพัฒนา
ครู	คณาจารย์	และบุคลากรให้มีคุณภาพ	และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง	 โดยการก�ากับและ
ประสานงานกับสถาบันท่ีท�าหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครู	
(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546)	และพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา	 พ.ศ.	 2546	 ได้ก�าหนดให้
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพทางการศึกษาประเภทหน่ึงท่ีมีการ
ควบคุม	ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ	
ทัง้ด้านความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพีด้านการปฏิบตังิาน
และการปฏิบัติตน	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	
2550)	 นอกจากนี้ทิศทางในการผลิตและพัฒนาครูยัง
จ�าเป็นต้องสอดรับกับวิสัยทัศน์การศึกษาไทย	 แนวคิดใน
การปฏิรูปการเรียนรู้ของไทย	 และนานาชาติ	 โดยเฉพาะ
ความสอดคล้องกนัระหว่างหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
ในศตวรรษที่	 21	 จะมุ่งปรับตัวทางด้านการศึกษาเพื่อ
รองรับการแข่งขันในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	
(Fox,	2011	:	7)	นกัการศกึษาจะต้องท�าความเข้าใจในการ
เปลีย่นแปลงและปรบัตัวโดยการปรบัเปลีย่นหลกัสูตรและ
การเรียนการสอนให้มีลักษณะเป็นเนื้อหาวิชาท่ีผู ้เรียน
จ�าเป็นต้องรู้	ต้องได้รับการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะ
ที่จ�าเป็น	(Trilling	and	Fadel,	2009)	การเรียนการสอน
ในศตวรรษที	่21	ควรพฒันาผูเ้รยีนให้มนีสิยัการเรยีนรูแ้บบ
ต่อเนื่อง	(Habit	of	continuous	learning)	โดยเน้นวิชา
แกนและเนื้อหาในศตวรรษที่	 21	 (Core	 subjects	 and	
21st	 century	 themes)	 ทักษะการเรียนรู้และทักษะ
นวัตกรรม	 (Learning	 and	 innovation	 skills)	 ทักษะ
สารสนเทศ	 สื่อ	 และเทคโนโลยี	 (Information,	media,	
and	technology	skills)	และทักษะชีวิตและการท�างาน	
(Life	and	caree	skills)	ดังนั้น	การพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่	 21	 จึงต้องใช้การวิจัยเป็น
เครือ่งมอืในการพัฒนาและยกระดบัคณุภาพการศกึษา	โดย
มุง่ให้ความส�าคญัทัง้หลกัสูตรทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชีวติและ
การเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อคุณภาพของการเรียนรู้ที่

มคีวามหมายอย่างแท้จริง	(ประสาท	เนอืงเฉลมิ.	2556	:	21)	
	 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ต้องก้าวข้าม	 “สาระ
วิชา”	 ไปสู่การเรียนรู้	 “ทักษะแห่งศตวรรษที่	 21”	 (21st	
Century	 Skills)	 ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้	 แต่ต้องให้
นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 โดยครูจะออกแบบการ
เรยีนรู้	ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช	(Coach)	และอ�านวยความ
สะดวก	 (Facilitator)	 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศท�าให้การสื่อสารไร้พรมแดน	 การเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลสามารถท�าได้ทุกที่ทุกเวลา	 ผลกระทบจากยุค
โลกาภิวัฒน์น้ีส่งผลให้ผู้เรียนจ�าเป็นจะต้องมีสามารถเรียน
รู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองและเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา	 ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้น
มากมายทกุวนิาทที�าให้เนือ้หาวชิามมีากเกนิกว่าทีจ่ะเรยีน
รู้จากในห้องเรียนได้หมด	 ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ	 
“พูด	บอก	เล่า”	ไม่สามารถจะพัฒนาให้ผู้เรียนให้น�าความ
รูท้ีไ่ด้จากการเรยีนในช้ันเรยีนไปปฏบิติัได้ด	ีดงันัน้	ครผููส้อน
จึงจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 เทคโนโลยี	 และ
การเรียนรู้ของนักศึกษา	 จากผู้สอนคือผู้ถ่ายทอด	 ปรับ
เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้
ทักษะต่างๆ	 สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง	 จนเกิดเป็นการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย	การจัดการเรียนรู้เชิงรุก	(Active	
Learning)	 เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนา
กระบวนการเรยีนรู	้ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนประยุกต์ใช้ทกัษะและ
เชื่อมโยงองค์ความรู ้น�าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคต	 หลักการจัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก	 เป็นการน�าเอาวิธีการสอน	 เทคนิคการสอนที่
หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรม
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน	ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรยีนกบัผู้เรยีนและผู้เรยีนกับผู้สอน	จงึถอืเป็นการ
จัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมี
คุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ได้ก�าหนด
บทบาทหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพครูไว้อย่าง
ชัดเจนในพระราชบัญญัติแห ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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มหาสารคาม	พ.ศ.2547	มาตรา	7	และ	มาตรา	8	ได้ระบุ
บทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของวชิาชพีครใูนการ
ผลติและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษาให้มคีณุภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพช้ันสูง	 (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม.	2551)	จากความส�าคัญดังกล่าวข้าง
ต้น	 ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่ง
เสรมิความสามารถการเรยีนรูข้องนกัศกึษาคร	ูเพือ่เป็นการ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ	
ได้แลกเปลี่ยนความรู ้	 ประสบการณ์	 ข้อมูลข่าวสาร	 
เ พ่ือท�าให ้ เกิดความเข ้าใจสภาพป ัญหา	 ข ้อจ�า กัด	 
ความต้องการ	 สภาพที่แท้จริงของห้องเรียนกับปัญหาใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้	 เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาครูเกิดทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริม
ความสามารถการเรียนรู้ของนักศึกษาครู	
	 2.	เพือ่ศกึษาความสามารถการเรยีนรูข้องนกัศกึษา
ครู
	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกที่ส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของนักศึกษาครู

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 1.1	 ประชากรที่ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 คือ	
นักศึกษาครูชั้นปีที่	4	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาการศกึษาสงัเกต
และมีส่วนร่วมในสถานศึกษา	 ภาคเรียนท่ี	 1	 ปีการศึกษา	
2559	จ�านวน	13	หมู่เรียน	490	คน
		 	 	 	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 คือ	
นักศึกษาครูชั้นปีท่ี	 4	 สาขาวิชาฟิสิกส์	 คณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	จ�านวน	1	หมู่เรียน	21	
คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	3	ประเภท	คือ
	 	 2.1	 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมความ
สามารถการเรียนรู้ของนกัศึกษาคร	ูจ�านวน	5	กจิกรรม	รวม	

10	ชั่วโมง	ได้แก่	กิจกรรมการเรียนรู้ที่	1	การศึกษาสภาพ
ทั่วไปและการบริหารสถานศึกษา	 กิจกรรมการเรียนรู้ที่	 2	
การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา	 กิจกรรมการเรียนรู้ที่	 3	 
การศึกษางานในหน้าที่ครู	 กิจกรรมการเรียนรู ้ที่ 	 4	 
การศึกษาผู้เรียน	 และกิจกรรมการเรียนรู้ที่	 5	 การศึกษา
การจัดการเรียนรู้	มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
	 	 	 2.1.1	 ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้เชิงรุก	และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้	ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น�า
แนวคิดองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ	Meyer	
&	Jones.	B	(1993	:	20)	ที่มีความเกี่ยวข้องกัน	3	ประการ	
ได้แก่	ปัจจยัพืน้ฐาน	(Basic	Elements)		กลวธิใีนการเรียน
การสอน	 (Learning	Strategies)	และทรัพยากรทางการ
สอน	(Teaching	Resource)	มาเป็นแนวทางในการเขียน
องค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู้
	 	 	 2.1.2	 ด�าเนินการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก	 รายวิชาการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา	 โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดข้ันตอนกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก	5	ขั้นดังนี้	1)	ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน	2)	ขั้นเสนอ
สถานการณ ์ป ัญหา	 3 ) 	 ขั้ นปฏิบัติ การแก ้ป ัญหา	 
4)	ขั้นอภิปราย	และ	5)	ขั้นสรุปผล
	 	 	 2.1.3	น�ากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	ท่าน
	 	 	 2.1.4	ปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ	
	 	 	 2.1.5	น�ากจิกรรมการเรยีนรู้ไปทดลองใช้	
(Try-out)	 กับนักศึกษาครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 เพื่อตรวจ
สอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม	
โดยหลังจากการทดลองใช้	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไขและเพิ่มเติมสถานการณ์ปัญหาที่น�ามาใช้ให้มีความ
สอดคล้องกับแต่ละกิจกรรม	 และเพิ่มเติมประเด็นค�าถาม
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์	 แล้วจัดพิมพ์กิจกรรม
เพื่อน�าไปใช้ต่อไป
	 	 2.2	 แบบประเมินความสามารถการเรียนรู ้	
ส�าหรับอาจารย์	 เป็นแบบประเมินที่ใช้เกณฑ์การประเมิน
เป็นแบบรูบริคส์	 แบบแยกองค์ประกอบ	 (Analytic	
Rubrics)	 4	 ระดับ	 เพื่อประเมินความสามารถการเรียนรู้	 
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4	ด้าน	คือ	ด้านการพูดและการฟัง	ด้านการเขียน	ด้านการ
อ่าน	และด้านการสะท้อนความคิด
	 	 	 2.2.1	ศกึษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถการเรียนรู้	ศึกษา
วิธีการสร้างแบบประเมิน	และการประเมินโดยใช้รูบริคส์
	 	 	 2.2.2	 สร้างแบบประเมินความสามารถ
การเรียนรู้
	 	 	 2.2.3	น�าแบบประเมนิความสามารถการ
เรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	ท่าน	
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ	 โดยเป็นกลุ ่มเดียวกับที่
พิจารณาแผนกิจกรรมการเรียนรู้
	 	 	 2.2.4	ปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ	 และจัดพิมพ์แบบประเมินความสามารถการ
เรียนรู้ที่แก้ไขแล้ว	ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
	 	 2.3	แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ครู	หลังใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
	 	 	 2.3.1	ศกึษาเอกสาร	หนังสอื	และงานวิจยั
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ	และการสร้างแบบสอบถาม
	 	 	 2.3.2	 เขียนนิยามปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
	 	 	 2.3.3	สร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	
	 	 	 2.3.4	น�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา	 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา	และพจิารณาความถกูต้องเหมาะสมของข้อค�าถาม	
	 	 	 2.3.5	ปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ชีย่วชาญ	จากนัน้น�าไปทดลองใช้	(Try	Out)	กบันกัศกึษา
คร	ูชัน้ปีที	่4	ทีเ่รยีนวชิาการศกึษาสงัเกตและการมส่ีวนร่วม
ในสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน
	 	 	 2.3.6	น�าแบบสอบถามมาวเิคราะห์หาค่า
อ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ	โดยใช้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวม	 (Item-total	
Correlation)	 ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ	 .05	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	ระหว่าง	0.66	–	
0.94

	 	 	 2.3.7	 วิเคราะห์หาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามท้ังฉบับตามการหาแอลฟา	 (⍺)	 ของครอ
นบาค	ได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.95
	 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล	ด�าเนินการดังนี้
	 	 3.1	สปัดาห์ที	่1	ผูว้จิยัอธบิายรายละเอยีดเกีย่ว
กับงานที่ต้องปฏิบัติในรายวิชาการศึกษาสังเกตและการมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา	โดยนักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น	7	กลุ่ม	
เพื่อลงไปสังเกตการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา	จ�านวน	7	โรงเรียน
	 3.2	สัปดาห์ที	่2-6	ด�าเนนิการตามกจิกรรมการเรียน
รู้ที่	1-6	
	 3.3	 สัปดาห์ที่	 7-8	 ผู้เรียนติดต่อโรงเรียนและรับ
หนังสือเพื่อขออนุญาตเข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน	
	 3.4	 สัปดาห์ที	่ 9-10	 ผู้เรียนออกปฏิบัติการศึกษา
สังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา	 โดยผู้วิจัยประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	ด้าน
การพูดและการฟัง	ด้านการเขียน	ด้านการอ่าน	และด้าน
การสะท้อนความคิด			
	 3.5	สัปดาห์ที	่11-16	นกัศึกษาวเิคราะห์ข้อมลู	สรปุ
ผลรายงานการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา	
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนร่วมการอภิปราย	 สะท้อนผล	
และด�าเนินการจัดท�ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์	
	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
	 	 4.1	การวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรม
การเรียนรู ้เชิงรุก	 โดยใช้	 ค่าเฉล่ีย	 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน	
	 	 4.2	 การประเมินความสามารถการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูรายกลุ่ม	 ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน	 โดยตรวจ
คะแนนตามเกณฑ์แบบรูบริคส์	แล้ววิเคราะห์หาร้อยละ	
	 	 4.3	 การประเมินระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาครู	 ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

418

สรุปผลการวิจัย
	 1.	ผลการพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูเ้ชิงรกุท่ีส่งเสริม
ความสามารถการเรียนรู้ของนักศึกษาครู	
	 	 1.1	 ผลการร่างกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่ง
เสรมิความสามารถการเรยีนรูข้องนกัศกึษาคร	ูได้แบบแผน
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์
ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้	ความเข้าใจ	และสามารถ
น�าการเรียนรู้เชิงรุกไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาสังเกตและ 
มีส่วนร่วมในสถานศึกษา	โดยสอดแทรกกิจกรรมการเรียน
รูเ้ชงิรุกหลากหลายกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนือ้หา
และเวลา	ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านการพูด
และการฟังผ่านการอภิปรายกลุ่ม	 (Group	 discussion)	
ด้านการเขียน	 ผ่านกิจกรรมการเขียนบันทึกประจ�าวัน	
(Dairy)	 ด้านการอ่านผ่านการอ่านโดยใช้ค�าถามน�า	
(Reading	 Quiz)	 เลือกค�าถามเน้นค�า	 (Emphasizing)	 
ที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิดขั้นสูง	 ด้านการสะท้อนความคิด
ผ่านการน�าเสนอผลการศกึษา	ปัญหาและข้อเสนอแนะหลงั
สิ้นสุดการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา	 โดย
แต่ละกิจกรรมการเรียนรู้มี	 5	 ข้ันดังน้ี	 1)	 ขั้นน�าเข้าสู่บท
เรียน	2)	ขั้นเสนอสถานการณ์ปัญหา	3)	ขั้นปฏิบัติการแก้
ปัญหา	4)	ขัน้อภปิราย	และ	5)	ขัน้สรปุผล	รายละเอยีดดงันี้
	 	 กิจกรรมการเรียนรู้ที่	1	การศึกษาสภาพทั่วไป
และการบรหิารสถานศกึษา	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นกัศกึษา
ได้ศกึษาสภาพทัว่ไปและการบรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีน
ที่ท�าการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษาว่ามี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณสมบัติของสถานศึกษา
ส�าหรับปฏิบัติการสอนของคุรุสภา
	 	 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี	 2	 การศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษา	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางใน
การวางแผนศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ที่ท�าการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม
	 	 กจิกรรมการเรยีนรูท้ี	่3	การศกึษางานในหน้าที่
คร	ูมวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้นกัศกึษาได้ศกึษางานในหน้าทีค่รู
ในโรงเรียนที่ท�าการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถาน
ศกึษาว่ามคีวามสอดคล้องกบัมาตรฐานคณุสมบตัขิองสถาน
ศึกษาส�าหรับปฏิบัติการสอนของคุรุสภา

	 	 กิจกรรมการเรียนรู้ที่	 4	 การศึกษาผู้เรียน	 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาผู้เรียนในโรงเรียน
ที่ท�าการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษาว่ามี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณสมบัติของสถานศึกษา
ส�าหรับปฏิบัติการสอนของคุรุสภา
	 	 กิจกรรมการเรียนรู้ที่	 5	 การศึกษาการจัดการ
เรียนรู้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนที่ท�าการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมใน
สถานศกึษาว่ามคีวามสอดคล้องกบัมาตรฐานคณุสมบตัขิอง
สถานศึกษาส�าหรับปฏิบัติการสอนของคุรุสภา
	 	 1.2	 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมความสามารถการเรียน
รู ้ของนักศึกษาครู	 ของผู ้ เชี่ยวชาญ	 จ�านวน	 5	 คน	 
เพือ่พจิารณาความถกูต้องเหมาะสม	พบว่า	ผลการประเมนิ
ความคดิเหน็จากผู้เชีย่วชาญทีม่ต่ีอการใช้กจิกรรมการเรยีน
รู้เชิงรุกที่ส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของนักศึกษาคร	ู
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก	 (x̄	 =3.91,
S.D.=0.50)	
	 2.	 ผลการศึกษาความสามารถการเรียนรู ้ของ
นักศึกษา	 พบว่า	 มีความสามารถการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ย
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ	 84.11	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	
พบว่า	 ความสามารถการเรียนรู้ด้านการพูดและการฟัง	 
มคีะแนนคดิเป็นร้อยละ	84.14	ด้านการเขยีน	มคีะแนนคดิ
เป็น	 ร้อยละ	 78.86	 ด้านการอ่าน	 มีคะแนนเป็น	 ร้อยละ	
86.57	และด้านการสะท้อนความคิด	มีคะแนนคิดเป็นร้อย
ละ	86.86
	 3.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้กิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู	 พบว่า	 นักศึกษาครู	 โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก	(x̄	=3.89,S.D.=0.44)

อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	ผลการพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูเ้ชิงรกุท่ีส่งเสริม
ความสามารถการเรียนรู้ของนักศึกษาครู	 4	 ด้าน	 ได้แก	่ 
ด้านการพูดและการฟัง	ด้านการเขียน	ด้านการอ่าน	และ
ด้านการสะท้อนความคิด	 โดยกิจกรรมการเรียนรู้มี	 5	 ขั้น
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ดงันี	้1)	ขัน้น�าเข้าสูบ่ทเรยีน	2)	ขัน้เสนอสถานการณ์ปัญหา	 
3)	ขั้นปฏิบัติการแก้ปัญหา	4)	ขั้นอภิปราย	และ	5)	ขั้นสรุป
ผล	และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนรู ้ เชิงรุกท่ีส ่งเสริมความสามารถการเรียนรู ้ของ
นักศึกษาครูของผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	คน	พบว่า	โดยรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 (x̄	 =3.91,S.D.=0.50)	
อาจเนื่องมาจาก	ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ยึดหลักการการเรียนรู ้เชิงรุก	 รวมกับคู ่มือการพัฒนา
นักศึกษาครู	 โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวอย่าง	 
เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล	
เพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก	
เป็นการจัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยผู้เรียนจะ
ต้องควบคุมการเรียนรู ้ด ้วยตนเองในการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ	ท�าให้มีโอกาสคิดและตัดสินใจ	เกี่ยวกับการ
พูด	 การฟัง	 การอ่าน	 การเขียนการสะท้อนแนวความคิด
และความรูท้ีไ่ด้รบัจากการมปีฏสิมัพนัธ์กบัเพือ่นและผูส้อน	
ตลอดจนมีการทบทวนความรู ้และซักซ้อมการตอบข้อ
ค�าถามโดยผู้สอนสร้างสถานการณ์กระตุ้น	 ช้ีแนะรับฟัง
ความคิดเห็นและอ�านวยความสะดวก	 (พรรณิภา	 กิจเอก.	
2550	:	20)	การเรยีนเชงิรกุจงึเป็นการเรยีนทีเ่น้นการพฒันา
ทกัษะ	เน้นการพัฒนาความคดิระดับสงู	(Higher-Ordered	
Thinking)	เน้นการปฏิบตัมิากกว่าการฟังบรรยาย	เน้นการ
วัดประเมินด้านความคิดระดับสูง	 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้
เรียนเป็นหลัก	 (ทวีวัฒน์	 วัฒนกุลเจริญ.	 2545	 :	 1-2)	
สอดคล้องกับงานวิจัยของจอห์นสัน	 และคนอื่น	 ๆ	
(Johnson;	et	al.	1991:	29-58)	ทีด่�าเนนิการสอนโดยการ
สอน	 10-15	นาที	 ตามด้วยกิจกรรมอื่นๆ	 3-4	 นาที	 เพื่อ
เปลี่ยนบรรยากาศ	 และเป ็นการให ้โอกาสผู ้สอนมี
ปฏสิมัพนัธ์กบัผูเ้รยีน	เช่น	การตัง้ค�าถามให้ผูเ้รยีนตอบ	หรอื
จะให้ผู้เรียนช่วยกันคิดเป็นกลุ่มเพื่อตอบ	 ผู้เรียนจะเข้าใจ
เนื้อหา	 และจ�าได้นานกว่า	 การเรียนเชิงรุกเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะที่สามารถเลือกรับข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างมีระบบ	 เน้นการท�ากิจกรรมให้เกิดการคิด
และการวิเคราะห์	 อภิปราย	ประเมินและตรวจสอบความ
คิดของตนเอง	ในการเรียนรู้ต่าง	ๆ	

	 2.	 ผลการศึกษาความสามารถการเรียนรู ้ของ
นักศึกษา	 พบว่า	 มีความสามารถการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ย
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ	 84.11	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	
พบว่า	 ความสามารถการเรียนรู้ด้านการพูดและการฟัง	 
มคีะแนนคดิเป็นร้อยละ	84.14	ด้านการเขยีน	มคีะแนนคดิ
เป็น	 ร้อยละ	 78.86	 ด้านการอ่าน	 มีคะแนนเป็น	 ร้อยละ	
86.57	และด้านการสะท้อนความคิด	มีคะแนนคิดเป็นร้อย
ละ	86.86	ซึ่งจากผลดังกล่าวจะเห็นว่านักศึกษาครูมีความ
สามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่สูง	 อาจเนื่องมาจากมี
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามกรอบ
ภาระงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ครู	 โดยให้นักศึกษาครูได้ฝึก
ปฏบิตักิารแก้ปัญหาจากกรณศีกึษาต่างๆ	ท�าให้มโีอกาสคดิ
และตัดสินใจ	เกี่ยวกับการพูด	การฟัง	การอ่าน	การเขียน
สะท้อนแนวความคิด	 เพราะการศึกษาจะเป ็นส่ิงที่
เพลดิเพลนิได้ครกูจ็ะต้องมวีธิกีารสอนทีส่นกุอยูใ่นแผนการ
สอนด้วย	แผนการสอนไม่ควรมีเฉพาะวัตถุประสงค์เนื้อหา
สาระ	และแนวการสอนการเรียนเท่านั้น	แต่ต้องมีกิจกรรม
ที่เด็ก	 ๆ	 สนุกสนานเพลิดเพลินแทรกอยู่ด้วย	 (ชัยอนันต	์
สมุทวณิช.	2542	:	78)		และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ	
ทิศนา	แขมมณี	(2545	:	90)	ที่ได้กล่าวถึงความส�าคัญของ
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีผลต่อความส�าเร็จของ
การเรยีนทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นส�าคัญ	การรูจ้กัสร้างบรรยากาศ
ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ	 จะช่วยให้ผู ้เรียนและ 
ผู ้สอนต่างยอมรับกันและกัน	 ท�าให้นักเรียนกล้าถาม	 
กล้าแสดงออก	และกล้าโต้แย้งอย่างมเีหตผุล	สอดคล้องกบั
ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์	 (Piaget’s	
Theory	 of	 Intellectual	 Development)	 (ภพ	 เลาห
ไพบูลย์.	2542	:	71)	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พรรณิ
ภา	กจิเอก	(2550	:	92-93)	ทีพ่บว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่า
แบบปกตอิย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	เบญจมาศ	
เทพบุตรดี	 (2550	 :	100)	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การคิดวิเคราะห์เฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ความส�าคัญ	
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมและรายด้าน
จ�านวน	4	ด้าน	หลังเรยีนสูงกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบวฎัจกัร
การเรียนรู้	 5	 ขั้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05,	
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วทญัญ	ูวฒุวิรรณ์	(2553	:	58)	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา	หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และโซโกเลิฟ	 และบลังก	์
(Sokolove	and	Blunck.	2008	:	109)	นักเรียนที่เรียน
ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ดั้งเดิมอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.001	
	 3.	ผลการศกึษาความพงึพอใจต่อกิจกรรมการเรียน
รู้เชิงรุกที่ส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของนักศึกษาคร	ู
พบว่า	นกัศกึษาครู	โดยรวมมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก	
(x̄	=3.89,S.D.=0.44)	อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้สอดแทรก
กิจกรรมการเรียนเชิงรุกหลากหลายกิจกรรมตามความ
เหมาะสมของเนือ้หา	ตลอดจนมกีารทบทวนความรูแ้ละซกั
ซ้อมการตอบข้อค�าถาม	เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
และเพือ่กระตุน้ความสามารถในการคดิขัน้สงู	ส่งเสรมิให้ผู้
เรียนได้คิด	 และได้น�าเสนอแนวทางวิธีการแก้ปัญหาของ
ตนเอง	 ท�าให้ผู้เรียนได้เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจูงใจให้ประสบความส�าเร็จในการ
เรียนอย่างมีความหมายและสนุกสนาน	 ไม่น่าเบ่ือหน่าย	 
ผูเ้รียนสนใจ	มคีวามกระตอืรอืร้น	เข้าร่วมอภปิราย	น�าเสนอ	
และสรุปความคิดรวบยอด	 โดยร่วมกันคิดแก้ปัญหาและ
สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี	(สุขุมมาลย์	
แสงกล้า.	2551	:	32-33)	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	โคเมียม	
และไรอัน	(Comia	and	Ryan.	2006	:	1)	พบว่า	ส่งเสริม
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น	 แสดง
ให้เหน็ว่าการเรยีนการสอนวทิยาสาสตร์เชิงรกุมรีะดบัสงูขึน้
ทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 ความสามารถในการแก้
ปัญหา	การท�างานกลุ่ม	การระดมพลังสมองความสัมพันธ์
ในห้องเรียนดีขึ้น	และทักษะทางด้านจิตพิสัยนักเรียนเรียน
ด้วยความสนุกสนาน	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	โซโก
เลิฟ	และบลังก์	(Sokolove	and	Blunck.	2008	:	109)	

พบว่า	 นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เชิงรุก	 เกิดแรงกระตุ ้นให้เกิดความสนใจ 
อยากรู้	และมีความตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้น	เมื่อเรียนด้วยวิธี
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลงานวิจัยไปใช้
	 	 1.1	การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิรกุ	ควรมกีาร
วางแผนและเตรยีมตวัให้พร้อมก่อนท�าการสอน	เช่น	ศกึษา
และท�าความเข้าใจผู้เรียน	 การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม	
วัสดุ	 อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผูเ้รยีน	เพือ่จะท�าให้การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุกเป็นไปอย่างสมบูรณ์และ 
มีประสิทธิภาพ
	 	 1.2	ในช่วงเวลาทีใ่ห้ผู้เรยีนท�ากจิกรรม	ครผูู้สอน
ควรควบคุมเวลาให้เป็นไปตามก�าหนดไว้ทั้งนี้เพื่อที่จะ
สามารถ	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครบทุกส่วนและทุกข้ัน
ตอนของการจัดการเรียนรู้
	 	 1.3	 ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมมากที่สุดและทั่วถึงทุกคนโดยให้นักศึกษาได้ใช้
ทักษะกระบวนการต่าง	 ๆ	 ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู	้
เพือ่ให้สามารถค้นพบความรูส้ร้างองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง
	 	 1.4	 เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่ผู้
เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จึงควรมี
การสรุปบทเรียนทุกครั้งที่ท�ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อย
	 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1	ควรท�าการศกึษาการจดักจิกรรมการเรยีน
รูโ้ดยการจดักจิกรรมการเรยีนเชิงรกุ	ร่วมกบัเทคนคิการสอ
นอืน่ๆควบคูก่นัไป	เช่น	การเรียนแบบก�าหนดและหมนุเวยีน
หน้าที่ของสมาชิก	และศึกษาตัวแปรอื่น	ๆ	เพิ่มเติม	
	 	 2.2	ควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุกในเนื้อหาการเรียนรู ้
อื่น	ๆ	ในระดับต่าง	ๆ	และในรายวิชาอื่น	ๆ	
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บทคัดย่อ

	 การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัและพฒันามวัีตถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาสภาพปัจจบุนัสภาพทีพึ่งประสงค์และความต้องการ
จ�าเป็น	2)	พัฒนารูปแบบและ	3)	การสร้างคู่มือและท�าข้อตกลงกับกลุ่มเป้าหมายรูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่ง
เสรมิทกัษะชวีติและอาชพีเกษตรสมยัใหม่แบ่งเป็น	3	ระยะ	1)	ศกึษาสภาพปัจจบุนัสภาพทีพ่งึประสงค์และความต้องการ
จ�าเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 สถานศึกษา	 388	 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 4	 แห่งและผู้ทรง
คณุวฒุใิช้แบบสอบถามแบบบันทึกการศกึษาพหกุรณแีละแบบสมัภาษณ์	2)	พฒันารปูแบบจากผูเ้ชีย่วชาญและตรวจสอบ
ยืนยันจากการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญใช้แบบประเมินและแบบตรวจสอบรายการ	 และ	 3)	 สร้างคู่มือและท�าข้อตกลงกับ
กลุม่เป้าหมายในการใช้รปูแบบกลุม่เป้าหมายได้แก่โรงเรยีนบ้านกอกวทิยาคมใช้แบบประเมนิความพงึพอใจวเิคราะห์ข้อมลู
ด้วยสถิติบรรยาย	ทดสอบค่าทีและเทคนิคPNImodified	 และวิเคราะห์เชิงเน้ือหาผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางสภาพที่พึงประสงค์
อยู่ในระดับมากที่สุดและความต้องการจ�าเป็นทุกด้านรูปแบบประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษาร่วมกับ
นโยบายและวสิยัทศัน์การมีส่วนร่วมกบัชุมชน	6	ด้านได้แก่	การระดมความคดิ	การร่วมวางแผนการร่วมลงมือท�า	การร่วม
ติดตามประเมินผล	การรับประโยชน์ร่วมกัน	และการสร้างเครือข่ายทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่	5	ด้าน	ได้แก่	
การสร้างสมัพนัธ์กบับคุคลอืน่การแก้ปัญหาการสือ่สาร	การริเร่ิมสร้างสรรค์ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยคีวามพอเพยีงและ
การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับผลการประเมินรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุดการตรวจสอบยืนยันเห็นด้วยกับรูปแบบและ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 ค�าส�าคัญ :	รูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชน,ทักษะชีวิตและอาชีพ,การเกษตรสมัยใหม่
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Abstract

	 The	research	was	Research	andDevelopment	objectives	were	to	1)	explore	the	present	and	
desirable	condition	and	needs	of	community	participation	to	promote	life	and	modern	agriculture	
career	skills	of	schools	under	Office	of	the	Basic	Education	Commission	in	the	Northeast,	2)	develop	
model	of	community	participation	to	promote	life	and	modern	agriculture	career	skills	of	schools	
under	Office	of	the	Basic	Education	Commission	in	the	Northeast,	and	3)	extend	application	of	the	
model	of	community	participation	to	promote	life	and	modern	agriculture	career	skills	of	schools	
under	Office	of	the	Basic	Education	Commission	in	the	Northeast.	The	study	on	educational	management	
for	local	development	employed	explanatory	sequential	design	mixed	methods	research	with	3	phases	
--	quantitative	method	for	the	first	and	qualitative	method	for	the	second.	The	quantitative	sample	
group	consisted	of	1,940	respondents	answering	questionnaire.	The	qualitative	method	employed	
Multi-Case	Study	with	target	group	being	obtained	from	4Best	Practice	organizations.	The	research	
tools	were	 case	 study	 record	 form,	 in-depth	 interview	 form,	 and	model	 confirmation	 form.	 The	
quantitative	research	employed	Modified	Priority	Needs	 Index	(PNImodified)	technique,	descriptive	
statistics.	The	qualitative	analysis	involved	content	analysis	and	inductive	conclusion.	The	research	
findings	are	as	following.1)	The	present	condition	as	a	whole	has	the	operation	at	medium	level	and	
the	desirable	condition	as	a	whole	at	high	level.	The	needs	exist	 in	all	dimensions	of	community	
participation	 to	 promote	 life	 and	modern	 agriculture	 career	 skills.	 2)	 The	model	 of	 community	
participation	to	promote	life	and	modern	agriculture	career	skills	consists	of	(1)	collaborative	analysis	
on	schoolwith	community	on	shared	policy	and	shared	vision;	(2)	the	community	participation	procedure	
involves	 6	 steps	 --	 brain	 storming	 participation,	 planning	 participation,	 taking	 action	 participation,	
monitoring	participation,	mutual	benefits	participation,	and	network	building;	(3)	evaluation	of	life	and	
modern	 agriculture	 career	 skills	 consists	 of	 building	 relations	 with	 others,	 problem	 solving,	
communication,	 creativity	 on	 innovation	 and	 technology	 adoption,	 and	 sufficiency;	 (4)	 feedback	
examination	 reveals	 the	 suitability	 and	 feasibility	 assessment	 at	 highest	 level;	 and	 3)	 Extending	
application	of	the	model	of	community	participation	to	promote	life	and	modern	agriculture	career	
skills,	it	is	found	that	school	principals,	teachers	and	stakeholders	have	the	highest	satisfaction	on	the	
project	operation.

 Key words:	educational	management	for	local	development,	community	participation,	life	and	
career	skills,	modern	agriculture
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บทน�า

 จากสถานะของประเทศและบรบิทการเปลีย่นแปลง

ต่าง	ๆ	ที่ประเทศก�าลังประสบอยู่ส่งผลให้การก�าหนดวิสัย

ทัศน์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	12

(พ.ศ.	2560	–	2564)	เน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู ้ให ้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดย 

1)	ปฏริปูระบบบรหิารจดัการทางการศกึษาโดยปรบัระบบ

บริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อ

ผลลัพธ์	 (Accountability)	 (2)	 ปฏิรูประบบการคลังด้าน

การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการ

ศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณส่งตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริม

การมีส ่วนร ่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา	 

3)	 พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบตั้งแต่กระบวนการผลิต

สรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่งรวมทั้งระบบการ

ประเมนิและรับรองคณุภาพทีเ่น้นผลลพัธ์จากตวัผูเ้รียนและ	

4)	 ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง

สมรรถนะก�าลังคนท้ังระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถม

ศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้

รวมท้ังการปรบัหลกัสตูรและผลติก�าลงัคนให้สอดคล้องกบั

การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดรวมถึงการ

วิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ที่กล่าวว่า“ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่ง

ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”และเป็นคตพิจน์ประจ�าชาติ

ว ่า	 “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2558:	 19;	 

คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ,	2558:	20)	

	 ในขณะเดียวกันแนวนโยบายประเทศไทย	 4.0	 

ที่เป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน	 4	 องค์ประกอบส�าคัญ	

คือ1)	 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม	 (Traditional	

Farming)	 ในปัจจุบัน	 ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่	ที่เน้นการ

บริหารจัดการและเทคโนโลยี	 (Smart	 Farming)	 

โดยเกษตรกรต้องร�่ารวยขึ้น	 และเป็นผู ้ประกอบการ	

(Entrepreneur)	 2)	 เปลี่ยนจากผู้ประกอบการรายย่อย

(Traditional	 SMEs)	 ที่มีอยู่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่

ตลอดเวลาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง	 (Smart	

Enterprises	และ	Startups)	ที่มีศักยภาพสูง	3)	 เปลี่ยน

จากการบริการแบบดั้งเดิม	 (Traditional	Services)	ซึ่งมี

การสร้างมลูค่าค่อนข้างต�า่ไปสูก่ารสร้างมลูค่าการให้บรกิาร

ที่สูงขึ้น	 (High	 Value	 Services)	 และ	 4)	 เปลี่ยนจาก

แรงงานทักษะต�่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	

และทักษะสูงซึ่งเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่

เน้นการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยเีข้ามาช่วยพฒันาโดยที่

ภาคการเกษตรยงัคงเป็นแกนหลกั	แต่จะเปลีย่นการเกษตร

แบบดั้งเดิมไปสู ่การเกษตรสมัยใหม่โดยสนับสนุนให้

เกษตรกรมีความปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	และเป็นผู้

ประกอบการมากขึน้	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร,	

2559:	2)	

	 จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าเป้าหมายของการ

พฒันาประเทศจะส�าเรจ็ได้นัน้การให้การศกึษามส่ีวนส�าคญั

โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องเริ่มต้นที่สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วย

งานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อส่งผลต่อคุณภาพ

ของประชาชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์กล่าวคือ	 

เป็นคนเก่งคนดี	และมีความสุข	มีชีวิตส�าหรับการด�ารงตน

ที่ดี	สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพทุกด้านได้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต	ดังนั้นการพัฒนาอาชีพเกษตรสมัยใหม่

ในสถานศึกษาจึงเป็นประเด็นส�าคัญที่สถานศึกษาทุกแห่ง

ต้องน�าไปบรูณาการในหลกัสตูรสถานศกึษาเพือ่สอดคล้อง

กบัแนวนโยบายดงักล่าวโดยเฉพาะการปลูกพืชเล้ียงสัตว์ซ่ึง

เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรไทย	อันจะน�าไปสู่การพัฒนา

เศรษฐกจิและระดบัฐานรากในชุมชน	การส่งเสรมิวสิาหกจิ

เพื่อสังคม	 เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทาย

ทางสังคมในมติต่ิางๆการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้วสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแขง็และสามารถแข่งขนัได้ใน

เวทีโลก	 การยกระดับขีดความสามารถ	 การเสริมสร้าง

ทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทัน 

กั บพลวั ต ก า ร เป ล่ี ยนแปลงจ ากภายนอกต ่ อ ไป	 

(กรมประชาสัมพันธ์,	2559)	
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	 สภาพปัจจบุนัการจดัการศกึษาของสถานศึกษาขัน้

พื้นฐานยังมีปัญหาด้านคุณภาพมากมายโดยเฉพาะสถาน

ศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นชนบท

ผู้ปกครองมีอาชีพหลักในการท�านาและมีรายได้น้อยส่งผล

ต่อการสนับสนุนการศึกษาเล ่าเรียนของบุตรหลาน	

นอกจากนี	้คณุภาพการศกึษายงัมปัีญหาและสาเหตสุ�าคญั

เกิดจากความไม่พร้อมของสถานศึกษาทั้งในด้านงบ

ประมาณ	และบคุลากร	(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน,	 2558:	 23)	 ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขมา

อย่างต่อเนือ่งแต่ยงัไม่สามารถด�าเนนิการได้ส�าเร็จ	ไม่ว่าจะ

เป็นรูปแบบการยุบโรงเรียนเพ่ือไปเรียนร่วมกัน	 หรือ

โรงเรยีนแม่เหลก็	ซึง่การแก้ปัญหาในเชงิบรหิารนัน้เป็นการ

แก้ปัญหาที่ใช้ทรัพยากรท้ังงบประมาณและบุคลากรน้อย

ทีส่ดุ	แต่มปีระสทิธภิาพสงูสดุ	กล่าวคอื	การใช้วธิกีารบรหิาร

แบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคต

ที่ก�าลังปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบัน	ซึ่งการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมมีความหมายหลายแนวคิดเพราะการมีส่วนร่วมนั้นมี

หลายมิติที่มีความแตกต่างกันแต่มีความสอดคล้องกันเช่น	

สนับสนุนส่งเสริมต่อการพัฒนาการแบ่งปันผลประโยชน์ที่

เป็นผลจากการพัฒนานัน้อย่างเสมอภาคและมคีวามเชือ่ถอื

ในการตดัสนิใจเพือ่ก�าหนดเป้าหมายนโยบายและแผนรวม

ทั้งการน�าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู ่การ

ปฏบิตั	ิอย่างไรกต็ามหากมองถึงการมส่ีวนร่วมให้ครอบคลมุ

จะต้องมองให้ถึงบริบทที่เกี่ยวข้องโดยการก�าหนดความ

หมายและสร้างความเข้าใจให้ตรงกนัเน้นกระบวนการทีเ่ปิด

โอกาสให้ผู ้ร ่วมงานทุกระดับทั้งองค์การหรือผู ้มีส ่วน

เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในภาระงานและหน้าที่บริหาร

โดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด�าเนินการประเมินผลและ 

รับผิดชอบ	 (Baksh,1995,	 Hoy	 and	Miskel,	 2001,	

RameshandRao,	1990)	สอดคล้องกบักมล	ตราช	ู(2558)	

ทีก่ล่าวถงึการพฒันาคณุภาพของชุมชนเพือ่ยกระดบัการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยชุมชนจ�าเป็นต้องมี

ยุทธศาสตร์การเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 และสามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายภายในชุมชน	รวม

ทัง้การพฒันานวตักรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างต่อเนือ่ง

นอกจากน้ี	 สถานศึกษาควรน�ารูปแบบของหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงทีแ่สดงหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงให้

เข้าใจง่ายมาเป็นตรรกะ	 บูรณาการเป็นเครื่องมือการสอน

ที่ให้ภาพรวมและให้โอกาสน�าไปประยุกต์ใช้ตลอดจน

กระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างเป็นขัน้ตอนให้น�าไปประยกุต์ใช้อย่างกว้างขวาง	ซึง่จะ

สร้างภมูคิุม้กนั	และช่วยให้สงัคมไทยสามารถยนืหยดัอยูไ่ด้

อย่างมัน่คงท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลง	มกีารบรหิาร

จัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสมเพื่อให้การพัฒนาไปสู่

ความสมดุลและยั่งยืนในท่ีสุด	 สอดคล้องกับนโยบายของ

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานทีเ่น้นส่งเสรมิ

การสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้	 STEM	 ศึกษาที่เน้น

ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อันจะเป็นกลไก

ส�าคัญน�าไปสู่การสร้างเสริมและพัฒนานวัตกรรมในภาพ

รวมต่อไป	 (ส�านักงานโครงการสานพลังประชารัฐ.	

2559,Avery	 and	 Bergsteiner,	 2011,	 Avery	 and	

Bergsteiner,	2016)

	 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น	ประกอบกับแนว

นโยบายของรัฐที่เน้นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการลงทุนด้านบุคลากรด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง

สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักทาง

เทคโนโลยแีละนวตักรรมตลอดจนการวจิยัและพฒันาให้ใช้

ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้

ความคุม้ครองทรัพย์สนิทางปัญญามาใช้ให้เกดิประโยชน์ใน

สถานศึกษา	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาและ

การวิจัยเรื่อง	 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชน

เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่ในสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซึ่งเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะ

น�าไปสู่การตอบโจทย์ปัญหาวิจัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และมีความพอเพียงที่
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สอดคล้องกับภูมิสังคม	สามารถน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค�าถามการวิจัย

	 1.	 สภาพปัจจุบัน	 สภาพที่พึงประสงค ์และ 

ความต้องการจ�าเป็นของการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่ง

เสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่ในสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่ในระดับใด

	 2.	 รูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริม

ทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่ในสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 ที่เป็นประโยชน์มีความเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติและเหมาะสมมีลักษณะเป็นอย่างไร

	 3.	คูม่อืและการท�าข้อตกลงกบักลุม่เป้าหมายในการ

ใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต

และอาชีพเกษตรสมัยใหม่ในสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียง

เหนือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพือ่ศึกษาสภาพปัจจบุนัสภาพทีพึ่งประสงค์และ

ความต้องการจ�าเป็นของการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่ง

เสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่ในสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือ

ส่งเสริมทกัษะชวีติและอาชพีเกษตรสมัยใหม่ในสถานศกึษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	
	 3.	เพือ่สร้างคูมื่อและท�าข้อตกลงกบักลุม่เป้าหมาย
ในการใช้รปูแบบการมส่ีวนร่วมกับชมุชนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะ
ชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่ในสถานศึกษาสังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	ประชากร	กลุ่มตัวอย่าง	และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้

ในการวิจัย

	 	 ระยะที่	 1ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่	

สถานศึกษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้

ฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จ�านวน	 25,044	 โรงเรียน	

ก�าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สตูรยามาเน่ทีร่ะดบัความคลาด

เคล่ือนในการสุ่มร้อยละ	 5	 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 388	

โรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	หน่วยงานทีม่กีารปฏบิตัทิีเ่ป็น

เลิศ	 (Best	 Practice)	 จ�านวน4	 แห่งและผู้ทรงคุณวุฒิใน

การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	interview)จ�านวน	9	คน	

จากการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

และเทคนิคแบบบอกต่อ	(Snowball	Sampling)

	 	 ระยะที่	2	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ผู้เชี่ยวชาญใน

การประเมนิรูปแบบจ�านวน	9	คน	และการตรวจสอบยนืยนั

รปูแบบโดยการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ	(Connoisseurship)

จ�านวน	24	คน

	 	 ระยะที่	3	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	 โรงเรียนบ้าน

กอกวทิยาคม	ต�าบลผาเสวย	อ�าเภอสมเดจ็	จงัหวดักาฬสินธุ์

ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย	 1)	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 2)	 ครู	 

3)	 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 4)	 ผู้น�าชุมชนและ	 

5)	ผู้ปกครองนักเรียน	รวมจ�านวน	65	คน

	 2.	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	

	 	 ตัวแปร	 ได้แก่รูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชน

เพือ่ส่งเสรมิทกัษะชวีติและอาชีพเกษตรสมยัใหม่	ประกอบ

ด้วย	

	 	 2.1	ด้านการด�าเนนิการมส่ีวนร่วมกบัชมุชนม6ี	

ตัวแปรได้แก่	 1)	 การระดมความคิด	 2)	 การร่วมวางแผน 

3)	 การร่วมลงมือท�า	 4)	 การร่วมติดตามประเมินผล	 

5)	การรับประโยชน์ร่วมกัน	และ6)	การสร้างเครือข่าย

	 	 2.2	 ด้านการส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ

เกษตรสมัยใหม่มี	 5ตัวแปรได้แก่	 1)	 การสร้างสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่น	 2)	 การแก้ปัญหา	 3)	 การสื่อสาร	 4)	 การริเริ่ม

สร้างสรรค์ใช้นวตักรรมและเทคโนโลย	ีและ	5)	ความพอเพียง
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วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ระยะที่	 1การศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึง

ประสงค์และความต้องการจ�าเป็นในการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่

	 	 1.	ศึกษาเอกสาร	งานวิจัยและสังเคราะห์องค์

ประกอบที่เกี่ยวข้อง

	 	 2.	ส�ารวจสภาพปัจจบุนัสภาพทีพ่งึประสงค์และ

ความต้องการจ�าเป็นของการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่ง

เสรมิทกัษะชวิีตและอาชพีเกษตรสมยัใหม่จากกลุม่ตวัอย่าง

สถานศึกษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้

ฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�านวน	 388	 โรงเรียน	 

ผูใ้ห้ข้อมลูโรงเรียนละ	5	คน	ประกอบด้วย	1)	ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา	2)	ครู	3)	กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	4)	ผู้น�า

ชุมชน	 และ5)ผู้ปกครองนักเรียน	 รวมจ�านวน1,940	 คน	 

ได้มาด้วยการสุ ่มแบบหลายข้ันตอนและสุ ่มอย่างง่าย	 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่ามค่ีาความเช่ือมัน่	0.98	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ

บรรยายและเทคนิค	Modified	 Priority	 Needs	 Index	

(PNImodified)

	 	 3.ศึกษาพหุกรณี(Mult i -Case	 Study) 

จากหน่วยงานที่มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	 (Best	 Practice)	

เก่ียวกบัการมส่ีวนร่วมกับชุมชนและการส่งเสรมิทกัษะชวีติ

และอาชีพเกษตรสมัยใหม่	ระหว่างวันที่	7	ธันวาคม	2559	 

ถึงวันที่	 15	 มกราคม	 2560	 จ�านวน	 4	 แห่ง	 ได้แก่	 

1)	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารตี�าบลสรุนาร	ีอ�าเภอเมอืง

นครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	2)	วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยมีหาสารคาม	ต�าบลเขวาอ�าเภอเมอืงมหาสารคาม	

จังหวัดมหาสารคาม	 3)	 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล	 ต�าบล 

นาทัน	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์	และ	4)	โรงเรียนสัต

ยาไส	 ต�าบลห้วยหิน	 อ�าเภอชัยบาดาล	 จังหวัดลพบุรี	 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารการสังเกตและ

การสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	

	 	 4.	 สัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	

ผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง	 โดยใช้

เทคนิคแบบบอกต่อ	(Snowball	Sampling)	ระหว่างวันที่	

20	มกราคม	2560	ถึงวันที่	15	มีนาคม	2560	ได้จ�านวน	 

9	คน	ประกอบด้วย	1)	ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบการ

พัฒนาเกษตรสมัยใหม่	 	จ�านวน	2	คน	2)	ผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		

จ�านวน	3	คน	3)	ศกึษานเิทศก์ทีร่บัผดิชอบด้านการบรหิาร

จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

จ�านวน	2	คนและ	4)	นกัวชิาการส่งเสรมิการเกษตรจ�านวน	

2	 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช ้แบบสัมภาษณ์แบบ 

กึ่งโครงสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา

	 	 5.	 ร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่ง

เสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่ในสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ระยะที่	 2	 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่

	 	 1.	ประเมนิรูปแบบการมีส่วนร่วมกับชมุชนเพือ่

ส่งเสริมทกัษะชวีติและอาชพีเกษตรสมัยใหม่ในสถานศกึษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจากผู้เช่ียวชาญ	 จ�านวน	 9	 คน	

ประกอบด้วย	 1)	 ผู้บริหารส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา	

จ�านวน	2	คน	2)	ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียน

รู ้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 	 จ� านวน	 3	 คน	 

3)	ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จ�านวน	 2	 คน	 และ	 

4)นักวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเกษตร

สมัยใหม่	 จ�านวน	 2	 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ

ประเมนิแบบมาตราส่วนประมาณค่า5	ระดับ	และปรบัปรงุ

แก้ไขตามข้อเสนอแนะวเิคราะห์ข้อมลูด้วยการหาค่าความถี	่ 

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  2.	ตรวจสอบยืนยันรูปแบบโดยการสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ	 (Connoisseurship)	 เมื่อวันที่	 28	 เมษายน	
2560	ณ	โรงแรมโกลด์เมาท์เท่นวังน�า้เขยีวรสีอร์ท	ต�าบลวงั
น�้าเขียว	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมาจ�านวน	 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

429

24	คนประกอบด้วย	1)	ผูท้รงคณุวฒุจิากสถาบนัอดุมศกึษา	
จ�านวน	11	คน	2)	ผูบ้รหิารระดบัสงูทีร่บัผดิชอบการพฒันา
เกษตรสมัยใหม่	จ�านวน	5	คน	3)	ผู้บริหารสถานศึกษาที่
เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ�านวน	 
5	 คนและ	 4)	 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จ�านวน	 3	 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบตรวจสอบ
รายการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ	

	 ระยะที่	 3	 การสร้างคู่มือและท�าข้อตกลงกับกลุ่ม

เป้าหมายในการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือส่ง

เสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่

	 	 1.	 จัดท�าคู่มือการใช้รูปแบบท่ีผ่านการยืนยัน

จากผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยความเป็นมา	 วัตถุประสงค	์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	

วิธีด�าเนินการ	การประเมินผลและเงื่อนไขความส�าเร็จ

	 	 2.	จดัท�าโครงการและด�าเนนิกิจกรรมการอบรม

เชิงปฏบิตักิารเพือ่การสร้างคูม่อืและท�าข้อตกลงกบักลุม่เป้า

หมายรูปแบบในสถานศกึษาสงักัดส�านกังานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเลือกแบบเจาะจงจากสถานศึกษาท่ี

เปิดสอนทัง้ในระดบัก่อนประถมศึกษา	ระดับประถมศกึษา	

และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และเต็มใจสมัครเข้าร่วม

โครงการ	จ�านวน	1	โรงเรยีน	คอื	โรงเรยีนบ้านกอกวทิยาคม	

ต�าบลผาเสวย	 อ�าเภอสมเด็จ	 จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่	 

22	 มิถุนายน2560	 ผู้ร่วมด�าเนินการและให้ข้อมูลจ�านวน	 

65	คนประกอบด้วย	1)	ผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน	1	คน	 

2)	ครู	จ�านวน	18	คน3)	กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จ�านวน	 13	 คน	 4)	 ผู ้น�าชุมชน	 จ�านวน	 5	 คนและ	 

5)	 ผู้ปกครองนักเรียน	 จ�านวน	 28	 คนเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบของผู ้

เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถ่ี	 ร้อยละ	 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

	 จากการด�าเนินการวิจัย	พบว่า	

	 1.	 สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่ง

เสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่โดยรวมมีการ

ปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง	(x̄	=2.69,S.D=0.31)	มสีภาพ

ที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 (x̄	 =	 4.83, 

S.D=	 0.32)และมีความต้องการจ�าเป็นของการมีส่วนร่วม

กบัชมุชนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะชวีติและอาชพีเกษตรสมยัใหม่ 

ทุกด้าน	(PNImodified=	0.65	-	0.90)

	 2.	 รูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริม

ทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่	 ประกอบด้วย	 

1)	การวเิคราะห์สภาพของสถานศกึษาร่วมกบันโยบายและ

วิสัยทัศน์	2)	การด�าเนินการมีส่วนร่วมกับชุมชนมี	6	ด้าน	

ได้แก่การระดมความคดิ	การร่วมวางแผนการร่วมลงมือท�า	

การร่วมติดตามประเมินผล	การรับประโยชน์ร่วมกัน	และ

การสร้างเครือข่าย	 3)	 การประเมินทักษะชีวิตและอาชีพ

เกษตรสมัยใหม่มี	5ด้าน	ได้แก่	การสร้างสัมพันธ์กับบุคคล

อื่นการแก้ปัญหาการส่ือสาร	 การริเริ่มสร้างสรรค์ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีและความพอเพียงและ	 

4)	การตรวจสอบข้อมลูย้อนกลับ	ซึง่มผีลการประเมนิความ

เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด	 (x̄	 =	 4.50,	 S.D=0.51)	 และผลการตรวจสอบ

ยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับรูปแบบที่พัฒนาขึ้นคิด

เป็นร้อยละ95	

	 3.	การสร้างคูม่อืและท�าข้อตกลงกบักลุม่เป้าหมาย

การใช้รูปแบบพบว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู	 กรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ผู้น�าชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน

มคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิโครงการ	โดยรวมอยูใ่นระดบั

มากที่สุด	(x̄	=	4.52,	S.D=0.45)

	 สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริม

ทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่ในสถานศึกษา	สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	มีแผนภูมิและข้อความอธิบายลักษณะ	ได้ดังนี้
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ภาพที่ 1 รูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่ในสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
แผนภูมิและข้อความอธิบายลักษณะ ได้ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1รูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่มีองค์ประกอบ

ส าคัญ คือ1) การวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษาร่วมกับนโยบาย
และวิสัยทัศน์2) การด าเนินการมีส่วนร่วมกับชุมชน3) การ
ประเมินทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่และ4)การ

การวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา 
โดยเทคนิคSOAR Analysis 

1.จุดแข็ง (Strengths: S) 
2.โอกาส (Opportunities: O) 
3.ความฝัน/แรงบันดาลใจ 

(Aspirations: A) 
4.ผลลัพธ์ (Result: R) 

นโยบายและวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย : การพัฒนาทกัษะชวีิตและ

อาชีพเกษตรสมัยใหม่ตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 

ทิศทาง : สร้างความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืนในสถานศึกษาและ
ชุมชน 

 
 

การด าเนินการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
1. การระดมความคิด (Brainstorming 

Participation) 
2. การร่วมวางแผน (Planning 

Participation)  
3. การร่วมลงมือท า (Taking Action 

Participation)  
4. การร่วมติดตามประเมินผล 

(Monitoring Participation)  
5. การรับประโยชน์ร่วมกัน (Mutual 

Benefits Participation) 
6. การสร้างเครือข่าย (Network 

Building) 
 

การประเมินทักษะชีวิตและอาชีพ
เกษตรสมัยใหม ่

1. การสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
(Building Relations with 
Others) 

2. การแก้ปัญหา (Problem 
Solving) 

3. การสื่อสาร(Communication) 
4. การริเริ่มสร้างสรรค์ใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยี (Creativity on 
Innovation and Technology 
Adoption) 

5. ความพอเพยีง (Sufficiency) 
 

การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) 
1. ก่อนด าเนินการ (Before Activity)2. ระหวา่งด าเนินการ (During Activity)3. หลังด าเนินการ (After Activity) 
 
 

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับชมุชนเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม ่
ในสถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

อภิปรายผล

	 ผลการวจิยั	พบว่า	รปูแบบการมส่ีวนร่วมกบัชมุชน

เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่มีองค์

ประกอบส�าคญั	คอื	1)	การวเิคราะห์สภาพของสถานศกึษา

ร่วมกบันโยบายและวสิยัทศัน์	2)	การด�าเนนิการมส่ีวนร่วม

กับชุมชน	3)	การประเมินทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัย

ใหม่และ	 4)	 การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับซ่ึงมีประเด็น

ส�าคัญในการอภิปราย	ดังนี้

	 1.	 การวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษาร่วมกับ

นโยบายและวิสัยทัศน์	 ถือว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งก่อนที่

จะด�าเนินการในองค์ประกอบอื่น	 รวมทั้งเป้าหมาย	 และ

ทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย	

4.0เพือ่ให้สอดคล้องกบัทศิทางการพฒันาประเทศทีม่แีนว

โน้มและทิศทางการเปล่ียนแปลงในอนาคตและการ

วิเคราะห์ครั้งน้ีใช้วิธีการ	 SOAR	 Analysis	 ที่มีจุดเด่นที่

สอดคล้องกับการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานที่เน้น

การวางแผนจากล่างขึ้นบน	 (Bottom	 up)	 กล่าวคือ 

ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์	 วางแผนงาน	
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และท�าตามแผนงานนัน้ซึง่จะท�าให้ก่อให้เกิดการร่วมมอืกนั

ท�างานให้บรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าวิธี	 SWOT	 Analysis	 

ซึ่งเป็นวิธีจากบนลงล่าง	(Top-down)	ในขณะเดียวกันยัง

เป็นการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์การเชิงบวก	 โดยมุ่งไป

ที่จุดแข็ง	 สิ่งที่ประสบความส�าเร็จท่ีผ่านมา	 ค้นหาโอกาส

แห่งความส�าเร็จ	 สร้างแรงบันดาลใจให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้ง

ไว้ร่วมกัน	 และสามารถก�าหนดผลงานท่ีตั้งไว้ในแต่ละช่วง

ได้และยังเป็นตัวเชื่อมโยง	 วิสัยทัศน์	 (Vision)	 พันธกิจ	

(Mission)	 และเป้าหมาย	 (Goals)	 ที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกัน

ก�าหนดขึ้น	 ให้เป็นรูปธรรมในเชิงแผนงานท่ีสอดคล้องกับ

สภาพการแข่งขันในปัจจุบันมากขึ้น	(Stavros	and	Cole,	

2013,Cole	and	Stavros,	2013,	Cox,	2014,	Stavros,	

2013)	ดงันัน้ส�าหรับผูน้�าสถานศกึษาทีเ่น้นพลงัเชงิบวกและ

ผู้ที่อยากเปลี่ยนแปลงองค์การเชิงบวกจึงเหมาะสมที่จะน�า

เอา	SOAR	Analysis	ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์

จะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การต่อไป	

	 2.	การด�าเนนิการมส่ีวนร่วมกับชมุชนเนือ่งจากการ

มีส่วนร่วมกับชุมชนท�าให้มีการร่วมตัดสินใจและเกิดความ

รู้สึกว่าเป็นเจ้าของ	การท�างานที่เน้นให้ความส�าคัญในด้าน

การแสดงความคดิเห็นและรับฟังความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั

เพื่อน�าไปสู่กระบวนการตัดสินใจร่วมกันจะช่วยให้เกิด

บรรยากาศเชิงบวกน�าไปสู่การพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 ได้เป็น

อย่างดีนอกจากนี้สมาชิกของชุมชนย่อมรู้ดีว่าตนเองก�าลัง

ท�าอะไร	มปัีญหาอะไร	และอยากจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าให้

โอกาสแก่ชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในกิจกรรมการพฒันาย่อม

ช่วยให้โครงการต่าง	 ๆ	 ตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริง

ของชุมชนได้ดีกว่าสอดคล้องกับ	 James	 (2001)	ที่พบว่า

ความส�าเร็จของการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานเกิด

จากผู ้น�าในสถานศึกษามีบทบาทในการตัดสินใจเพิ่ม

บทบาทการมส่ีวนร่วมของชมุชนและพฒันาการสือ่สารผูน้�า

ใช้ภาวะผู้น�าแบบเกื้อหนุนหรือเอื้ออ�านวยความสะดวก	

และท�าให้ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษารู้สึกพอใจ

ในทางตรงกันข้ามหากชุมชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจจะพบว่าคนในชุมชนไมค่อยกระตือรือร้นในการ

ช่วยเหลือสถานศึกษาเท่าใดนัก	(Pauline,	2003)	

	 3.	 การประเมินทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัย

ใหม่เนื่องจากการประเมินผลความส�าเร็จของการด�าเนิน

งานด้านต่าง	ๆ	นับว่ามีความส�าคัญเพราะจะบ่งชี้ถึงความ

ส�าเร็จ	 ความก้าวหน้าหลังด�าเนินการในกิจกรรมอย่าง

ครอบคลมุทัง้การใช้การประเมนิความคุม้ค่าของระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรการใช้หาความสัมพันธ์

ระหว่างความส�าเร็จของระบบการประเมินผลการปฏิบัติ

งานองค์กรกับความส�าเร็จของผลประกอบการขององค์กร

และการเปรยีบเทยีบกบัองค์กรทีด่ทีีส่ดุในเรือ่งนีห้รอืทีเ่รยีก

กันว่า	Benchmarking	โดยสิ่งที่ต้องการคือความพยายาม

หาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เรียกกันว่า	Best	Practice	เพื่อจะ

เป็นแนวทางที่จะท�าให้องค์กรสามารถน�ามาปรับให้เข้ากับ

องค์กร	และท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จในเรื่องระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรต่อไป	 (Kaydos,	

1999)	 อย่างไรก็ดี	 ต้องมีการประเมินให้ครอบคลุมกับ 

เป้าหมายที่ต้องการซึ่งเกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตและอาชีพ

เกษตรสมัยใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับการริเริ่มสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่	 ๆ	 ดังที่Partnership	 for	 21st	 Century	

Skills	(2014),ชนดัดาเทยีนฤกษ์	(2557),	ฉัตรชยัสารกัิลยะ	

และอิสระว่องกุศลกิจ	 (2559)	 ได้ให้ความส�าคัญสูงสุดกับ

ทักษะด้านการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับ

การขับเคลื่อนประเทศไทยและการศึกษา	4.0

	 4.การตรวจสอบข้อมูลย ้อนกลับถือเป ็นองค์

ประกอบส�าคัญองค์ประกอบหนึ่งที่จะบ่งชี้ถึงความส�าเร็จ

หรือข้อบกพร่องของการท�างานที่จะต้องมีการตรวจสอบ

ข้อมูลย้อนกลับทั้งก่อน–ระหว่าง-หลังการด�าเนินงาน	

สอดคล้องกับสัมฤทธิ์กางเพ็ง(2560);	 Cambridge	

International	 Examinations,	 (2017)	 ที่กล่าวถึงวงจร

การสะท้อนผล	(The	Reflective	Cycle)	ทีจ่ะต้องให้ความ

ส�าคัญกับการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยมีการด�าเนินการตาม

วงจรการทบทวน	(Reflection	cycle)	ทัง้ขัน้การออกแบบ

การปฏิบัติการประเมินค่าและประเมินผล	 โดยให้ความ

ส�าคัญทัง้การทบทวนก่อนปฏบิตั	ิ(Before	Action	Review:	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

432

BAR)	การทบทวนระหว่างปฏบิตั	ิ(During	Action	Review:	

DAR)	และการทบทวนหลงัปฏบิตั	ิ(After	Action	Review:	

AAR)

	 นอกจากนี	้จากผลการน�ารปูแบบการมส่ีวนร่วมกบั

ชุมชนเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่ไป

ขยายผลในสถานศึกษา	 พบว่าผู ้บริหารสถานศึกษาครู	

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้น�าชุมชนและผู้ปกครอง

นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิโครงการอยูใ่นระดับ

มากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความเหมาะสม

และเป็นไปได้ของรปูแบบโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุทัง้นี้

อาจเป็นเพราะว่า	รปูแบบผ่านกระบวนการพฒันาตามหลกั

วิชาการโดยการวิเคราะห์สภาพสถานศึกษา	 ทิศทางวิสัย

ทัศน์ของหน่วยงานต้นสังกัด	 และผ่านกระบวนการ

ออกแบบ	 ร่าง	 และตรวจสอบรูปแบบตามหลักวิชาการ

นอกจากนี้	 รูปแบบดังกล่าวผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วม

ตั้งแต่การระดมความคิดเห็นเพื่อการวางแผนท�าให้รู้สึกถึง

ความเป็นเจ้าของท�าให้เกิดความร่วมมือด�าเนินการในทุก

ขั้นตอน	 ในขณะเดียวกันรูปแบบที่น�ามาใช้เป็นรูปแบบที่

ยดืหยุน่ไม่เฉพาะเจาะจง	(Specific	Model)	ท�าให้สามารถ

ปรับให้เข้ากับบริบทของตนเองได้เป็นอย่างดีและที่ส�าคัญ

ยังมีจุดเด่นในเรื่องของความไม่ซับซ้อน	 กระชับท�าให้เกิด

ความสะดวกในการน�าไปปฏบิตัใินแต่ละขัน้ตอน	สอดคล้อง

กับ	Joyce,	WeilandCalhoun	(2009)	ที่กล่าวถึงรูปแบบ

ที่ดีต ้องมีการศึกษาวิ เคราะห ์ข ้อมูลพื้นฐานต ่าง	 ๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	 น�าเสนอแนวคิดส�าคัญของข้อมูลที่ได้จากการ

วิเคราะห์มาก�าหนดหลักการเป้าหมาย	 และองค์ประกอบ

อื่น	 ๆ	 ตลอดจนมีการประเมินรูปแบบโดยทดสอบ

ประสิทธิภาพของรูปแบบที่ได้สร้างขึ้นและสอดคล้องกับ	

Oxford	 Dictionaries	 (2017),	 สัมฤทธ์ิกางเพ็ง	 (2560)	 

ทีอ่ธิบายรปูแบบท่ีดว่ีาต้องเป็นรปูแบบทีท่�าให้เข้าใจได้ง่าย

กระชับ	 ถูกต้องไม่ซับซ้อนและสามารถตรวจสอบเปรียบ

เทียบกับปรากฏการณ์จริงหรือน�าไปปฏิบัติได้ง่าย	อย่างไร

ก็ตาม	 การขยายผลในครั้งน้ีเน่ืองจากมีข้อจ�ากัดด้านเวลา

จงึเป็นเพียงการน�ากระบวนการของรปูแบบไปทดลองใช้ใน

บริบทจริงเพื่อต้องการยืนยันว่ารูปแบบมีความเหมาะสม

และเป็นไปได้จริง	

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไป

ใช้และข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป	ดังนี้

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

	 	 1.1	ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ควรน�ารูปแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะ

ชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้นขยายผลให้กับ

โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน

ปลายเพือ่พฒันาทกัษะชวีติและอาชพีส�าหรบันกัเรยีนแบบ

มีส่วนร่วม	 เนื่องจากผลจากการน�ารูปแบบไปขยายผล 

พบว่า	ผู้เกีย่วข้องหรอืผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมคีวามพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุดโดยใช้	STEM	ศึกษาในระบบการเรียนการ

สอนและบูรณาการวิชาเกษตรเข้าไปในกระบวนการเป็น	

STEAM	 c ience/Technology/Eng ineer ing/

Agriculture/Mathematics)	 และจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนเพื่อการวิจัย	และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 	 1.2	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรน�ารูปแบบการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพเกษตรสมัยใหม่ที่

พัฒนาขึ้นไปขยายผลโดยเฉพาะในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาโดยมีการติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อให้

เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

	 	 1.3	 ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอืหรอืภาคอืน่ๆ	ควรน�ารปูแบบการมส่ีวนร่วม

กบัชมุชนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะชวีติและอาชพีเกษตรสมยัใหม่

ที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใช้โดยปรับหรือประยุกต์รูปแบบให้

สอดคล้องกับสภาพหรือบริบทของตนเอง
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	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรมีการวิจัยตามรูปแบบที่ค้นพบและใช้

กระบวนการวิจัยและพัฒนาให ้ครบถ ้วนเนื่องจาก

กระบวนการขยายผลในครัง้นีไ้ด้ด�าเนนิการในระยะเวลาสัน้	

เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 และประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น	 ควรมีการทดลองให้ครบหนึ่งปีการ

ศกึษาและวดัผลส�าเรจ็ด้านทกัษะชีวติและอาชพีของผูเ้รยีน

ที่ผ ่านกระบวนการพัฒนาตลอดจนประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการด�าเนินโครงการตามรูปแบบ

	 	 2.2	 ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกและให้ความส�าคัญ

เกีย่วกบัประสทิธภิาพประสทิธผิลของการมส่ีวนร่วมของรปู

แบบการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ

อาชีพเกษตรสมัยใหม่ในสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 เนื่องจากรูปแบบที่พัฒนาขั้นนี้ได้

เน้นเฉพาะความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 และความพึง

พอใจต่อรปูแบบในบรบิทของโรงเรยีนทีเ่ปิดการสอนระดบั

ก ่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา	 และระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น
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โมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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บทคัดย่อ 
 
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรักการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย		ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์	2)	ศึกษาอิทธิพลทางตรง
และอทิธพิลทางอ้อมของตวัแปรในโมเดลเชงิสาเหตขุองนสัิยรกัการอ่านของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที	่6	โรงเรยีนเอกชน	
จงัหวดัเลย	ตวัแปรท่ีใช้ในการวจิยัครัง้นี	้ประกอบด้วย	ตวัแปรแฝง	5	ตวั	แบ่งเป็นตัวแปรแฝงภายนอก	3	ตวั	ได้แก่	อทิธพิล
ของสื่อ	การสนับสนุนจากโรงเรียน		และการสนับสนุนจากครอบครัว	ตัวแปรแฝงภายใน	2	ตัว	ได้แก่	แรงจูงใจในการอ่าน	
และนิสัยรักการอ่าน		ตัวแปรสังเกตได้	15	ตัว	กลุ่มตัวอย่าง	เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	390	คน	โดยการ
สุม่แบบสองขัน้ตอน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	แบบสอบถาม	การวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	
ความโด่ง	ความเบ้	ค่าไคสแควร์	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	ดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล		และ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	 	ผลการวิจัยพบว่า	 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 และมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด	ตัวแปรที่น�ามาศึกษาในโมเดลสามารถอธิบายความหมายแปรปรวนของนิสัยรักการอ่าน	
ได้ร้อยละ	 83	 และ	 2.	 อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานตามล�าดับ	 ดังนี้	 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อนิสัยรักการอ่าน	มี	4	ตัวแปร	ได้แก่	แรงจูงใจในการอ่าน	อิทธิพลของสื่อ	และการสนับสนุน
จากครอบครัว	มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ		0.39		0.27		และ	0.21	ตามล�าดับ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ	.01	และการสนับสนุนจากโรงเรียน		มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ	0.23		อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ	 .05	 และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อนิสัยรักการอ่าน	 มี	 2	 ตัวแปร	 ได้แก่	 การสนับสนุนจากโรงเรียนและการ
สนับสนุนจากครอบครัว	มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ	0.20	และ	0.12	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
โดยส่งผ่านแรงจูงใจในการอ่าน
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Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	(1)	to	investigate	the	consistency	of	the	structural	equation	
modeling,	and	(2)	to	study	the	direct	and	indirect	influences	of	the	variables	in	the	causal	model	of	
reading	habits	of	Prathomsueksa	6	students	at	private	schools,	Loei	province.	The	variables	used	in	
this	study	consisted	of	five	latent	variables	divided	 into	three	as	external	latent	variables	 :	media	
influence,	school	support	and	family	support	and	two	internal	latent	variables	:	reading	motivation	
and	reading	habits.	There	were	15	indicators	used	to	observe	variables.	The	sample	was	composed	
of	390	Prathomsueksa	6	students	private	schools	at	Loei	province	by	two-stage	random	sampling.	The	
instruments	used	in	the	research	were	survey	questionnaire.	Data	were	analyzed	by	using	:	mean,	
standard	deviation,	skewness,	kurtosis,	chi-square,	pearson	product–moment	correlation	coefficient	
analysis	of	model,	validation	test	of	the	model	index	and	structural	equation	model	analysis.	The	
research	results	as	follows:	1)	The	model	was	consistent	with	empirical	data	and	has	a	consistency	
index	that	falls	within	the	set	criteria.	The	variables	in	the	model	could	describe	the	reading	habits	
variance	with	83%.	And	2)	The	direct	and	indirect	effects	of	variables	on	had	the	standard	influence	
coefficient	respectively	as	follows	:	There	were	4	variables	which	directly	effected	on	reading	habits	
:	reading	motivation	(0.39);	media	influence	(0.27);	family	support	(0.21)	with	the	statistical	significance	
at	.01	level	and	school	support	(0.23)	with	the	statistical	significance	at	.05	level.	There	were	2	variables	
which	indirectly	effected	on	reading	:	school	support	(0.20);	family	support	(0.12)	with	the	statistical	
significance	at	.05	level	through	reading	motivation.

 Keyword : the	causal	model,	reading	habits,	private	school

บทน�า  

         	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	นับ

เป็นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตฉิบบัแรกทีเ่กล่าวถงึ

คุณลักษณะและนิสัยด้านการอ่านโดยตรง	 โดยในมาตรา	

24	วรรค	3	ก�าหนดให้มกีาร	“จดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนได้เรยีน

รู้จากประสบการณ์จริง	ฝึกปฏิบัติ	ให้ท�าได้	คิดเป็น	รักการ

อ่าน	และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนือ่ง”	นอกจากนัน้ได้ก�าหนด

ปัจจยัส่งเสรมิสนบัสนนุการอ่านและการเรียนรู	้เช่น	มาตรา	

7	 มาตรา	 23	 วรรค	 4	 มาตรา	 25	 เป็นต้น	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ,	ม.ม.ป.)	

	 กระทรวงศกึษาธกิารได้ก�าหนดจุดมุง่หมายของการ

ปฏริปูการศกึษา	โดยมุง่หวงัให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะทีส่�าคญั

คอืเป็นผูใ้ฝ่รู	้ใฝ่เรยีน	และเสาะแสวงหาความรู้ทีม่คีณุค่าใน

การด�ารงชีวิต	การท�างานและการพัฒนาสติปัญญา	ดังนั้น

การอ่านจึงมคีวามส�าคญัอย่างยิ่งในการเรยีนรู้ทางวชิาการ

และข้อมูลข่าวสารต่าง	 ๆ	 และน�าความรู้ที่ได้จากการอ่าน

การศึกษาค้นคว้ามาพัฒนาความคิดได้อย่างเหมาะสมที่มี

คณุค่าต่อตนเองและส่วนรวม	(กรมวชิาการ,2545)	ซึง่นสิยั

รักการอ่านนอกจากจะเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนา

ประเทศแล้ว	ยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ที่มีนิสัยรักการ

อ่าน	 เพราะเม่ือจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว	 จะได้

อาศัยการอ่านเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ท�าให้

ชีวิตมีค่ามากขึ้น	 ซ่ึงวิธีการที่ดีที่สุดในการปลูกฝังนิสัยรัก

การอ่านตลอดชีวิต	คือ	การให้เด็กสนใจในหนังสือและการ
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อ่านหนงัสอืตัง้แต่อายยุงัน้อย		ดงันัน้การปลกูฝังนสิยัรกัการ

อ่าน	จงึเปรยีบได้กับการมอบอ�านาจอนัมค่ีามหาศาลเพราะ

ความรู ้ที่ได้จากการอ่านน้ันจะเป็นทุนในตัวเด็กให้ใช้

ประโยชน์ต่อไป	การอ่านจงึเป็นการลงทนุน้อยแต่ได้ผลมาก	

(สกุณี		เกรียงชัยพร,	2548)	

	 การส�ารวจการอ่านหนงัสอืของประชากร	พ.ศ.	2558	

ได้ส�ารวจการอ่านหนงัสือของประชากร	(อายตุัง้แต่ 6	ปีขึน้ไป)	

พบว่า	 คนไทยอายุตั้งแต่	 6	 ปีขึ้นไปมีอัตราการอ่านหนังสือ

ร้อยละ	 77.7	 การอ่านของคนไทยจ�าแนกตามภูมิภาค	 

พบว่า	กรุงเทพฯ	มีอัตราการอ่านร้อยละ	93.5	ภาคกลาง	

ร้อยละ	78.4	และอตัราการอ่านหนงัสอืต�า่สดุคอื	ภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ	73	การอ่านของประชากรมีความ

แตกต่างกันตามวัย	 วัยเด็กและวัยเยาวชนมีอัตราการอ่าน

สูงใกล้เคียงกันคือ	 ร้อยละ	90.7	และ	89.6	 รองลงมาคือ	

กลุ่มวัยท�างาน	ร้อยละ	79.1	และต�่าสุดคือ	กลุ่มวัยสูงอายุ	

ร้อยละ	 52.8	 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการส�ารวจ 

ทีผ่า่นมา	พบว่า	ปี	2558	การอา่นของประชากรทุกกลุม่วยั		 

มอีตัราการอ่านลดลงจากปี	2556	(ส�านกังานสถติแิห่งชาต,ิ		

2559)	

	 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 

การพฒันา	(Organization	for	Economic	Co-operation	

and		Development	-	OECD)		ได้เผยแพร่ผลสอบ	PISA	

ของปี	 2558	 ซึ่งเป ็นปีท่ีมีการจัดสอบล่าสุดออกมา		 

การสอบครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมสอบจาก	 72	 ประเทศ		

จ�านวนกว่า		540,000		คน		ปรากฏว่าผลสอบของนักเรียน

ไทยไม่ได้มพีฒันาขึน้จากปีก่อน	ๆ 		โดยในวชิาวทิยาศาสตร์		

คณิตศาสตร์		และการอ่าน		ไทยอยู่อันดับ		52		54		และ		

57		ตามล�าดบั		(ส�านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั,		2560	

:	ออนไลน์)		สอดคล้องกับ		ดวงจันทร์		วรคามิน		และคณะ	

(2559)	 พบว่า	 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6		

มัธยมศึกษาปีที่	 4	 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ปีที่	 1	 จากทุกภูมิภาค	 ทั่วประเทศ	 จ�านวน	 	 6,235	 คน		 

ผ่านเกณฑ์การวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

วชิาการอ่าน	คณติศาสตร์	และวทิยาศาสตร์		ร้อยละ		1.07	

4.16	และ		0.29	ตามล�าดบั		สอดคล้องกบัผลคะแนน		PISA		

ของนกัเรยีนไทย	โดยมข้ีอค้นพบทีน่่าสนใจ	ดงันี	้ปัจจยัด้าน

โรงเรียน	พบว่า		นักเรียนจากโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียง	

เหนอืมคีะแนนการคดิวเิคราะห์ต�า่สุด	ในส่วนมติกิารบรหิาร

จดัการโรงเรยีน		พบว่า		นกัเรยีนของโรงเรียนเอกชน		(สงักดั

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน)	 และโรงเรียน

อาชีวะ	 (สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา)		

มีคะแนนการคิดวิเคราะห์น้อยกว่านักเรียนของโรงเรียนรัฐ		

(สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)		 

จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่า		นักเรียนของโรงเรียนเอกชน

และโรงเรียนอาชีวะมีคะแนนการคิดวิเคราะห์การอ่าน		

คณติศาสตร์	และวทิยาศาสตร์	น้อยกว่านกัเรยีนของโรงเรียน

รฐั		ท�าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษานกัเรียนของโรงเรยีน

เอกชน	

	 จากการศกึษาค้นคว้าเอกสาร	ทฤษฎ	ี	และงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนิสัยรักการอ่าน		 

ดังเช่น		สุขุม		เฉลยทรัพย์	(2531)	พบว่า	ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการอ่านของเด็ก	ได้แก่	อิทธิพลจากครอบครัว		อิทธิพล

ของสื่อมวลชน	อิทธิพลจากธุรกิจหนังสือ	และอิทธิพลจาก

โรงเรยีน	อกีทัง้	ศรรัีตน์	เจงิกลิน่จนัทร์	(2542)	แสดงแนวคดิ

ว่า	 สภาพแวดล้อม	 การอบรมเล้ียงดู	 การท�าตัวเป็นแบบ

อย่าง		จะพฒันานสัิยรกัการอ่านดขีึน้		ขณะที	่	ศิรอิร		อนิทร์

ตลาดชมุ		(2545)		ได้แนวคดิว่า		การส่งเสรมิสนบัสนนุจาก

พ่อแม่		การสนับสนุนจากครู		การเป็นแบบอย่างให้กับเด็ก

เกดินสัิยรกัการอ่านตามไปด้วย	อกีทัง้	สนัตกิา	ดวงจติ	(2552)	 

นสัิยรกัการอ่านไม่ได้ขึน้อยูก่บัปัจจยัใดปัจจยัหนึง่	แต่ละขึน้

อยู่กับปัจจัยหลาย	ๆ	ด้าน	เช่น		ความเชื่อในความสามารถ

ของตนเอง		แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์		เจตคติต่อการอ่าน		การมุ่ง

อนาคตควบคมุตน	การอบรมเลีย้งด	ู	การสนบัสนนุการอ่าน

จากผู้ปกครอง		การสนับสนุนการอ่านจากครู		และการส่ง

เสริมการอ่านจากห้องสมุดโรงเรียน	 จะเห็นได้ว่ามีปัจจัย

หลายปัจจัยที่เข ้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการอ่านหรือ

พฤตกิรรมการอ่านของนกัเรยีน		ถ้าครตู้องการส่งเสรมินสิยั

รักการอ่าน	 การทราบถึงปัจจัยส�าคัญท่ีมาส่งเสริมเป็นสิ่ง
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หนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน	

	 ด้วยเหตนุี	้ผูว้จัิยมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาว่า		มปัีจจยั

ใดบ้างท่ีส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียน

เอกชน	รวมทัง้ปัจจยัเหล่านัน้มคีวามสมัพนัธ์กันลกัษณะใด		

โดยส่งผลทางตรงหรอืทางอ้อมผ่านปัจจยัใดบ้างต่อนสิยัรกั

การอ่าน	 และรูปแบบโมเดลมุ่งเน้นไปท่ีความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของตัวแปร	 โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโมเดลลิสเรล		 

ผูว้จิยัสนใจศกึษาโมเดลเชงิสาเหตขุองนสิยัรกัการอ่านของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่		6		โรงเรียนเอกชนในจังหวัด

เลย	ซึง่ผลการศกึษาครัง้นีส้ามารถน�าไปพฒันาปรบัปรงุการ

จดัการเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง	ๆ 	จะท�าให้สามารถเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์ทาง

	 การเรียนให้กับนักเรียนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นจนเป็นนิสัยถาวร	 โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้	 1)	 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ

โมเดลเชิงสาเหตุนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนเอกชน	 จังหวัดเลย	 2)	 เพื่อศึกษา

อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของโมเดลเชิงสาเหตุ

นิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6		

โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย

;                                                                         
    

 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วิธีการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเลย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาเอกชน  จ านวน  1,117  คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2560  
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเลย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาเอกชน  จ านวน 390  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบสองขั้นตอน  (Two – Stage  random  sampling)  
โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจาก 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ การก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  คือ  10  หน่วยตัวอย่างต่อตัวแปร  
หรือขนาดตัวอย่างตั้งแต่ 100, 200 ถึง 500 หรือมากกว่า
ขึ้นอยู่กับความซ้ าซ้อนของรูปแบบ  (Schumacker  and  
Lomax, 2010) ซึ่ง Hair, et al. (2006 อ้างถึงใน ภัทราพร  
เกษสังข์,  2555)  กล่าวไว้ว่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมขั้น
ต่ าสุด 5:1 ถ้าให้เหมาะสม 10 ถึง 20 ตัวอย่างต่อพารามิเตอร์ 
ถ้าเพิ่มความแกร่ง  40 : 1  ในการวิจัยครั้งนี้ได้ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1) จ านวนตัวแปรสังเกตภายนอก (x) = 9 จะ
ได้  (LX) = 9 
       2) จ านวนตัวแปรสังเกตภายใน (y) = 6 จะได้  
(LY) = 6      
   3) ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตภายนอก 
(TD) = 9 
   4) ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตภายใน  
(TE) = 6  
       5) จ านวนอิทธิพลตัวแปรแฝงภายนอกไป 
ตัวแปรแฝงภายใน (GA) = 6 
     6) จ านวนอิทธิพลตัวแปรแฝงภายในไปตัวแปร
แฝงภายใน (BE) = 1 
       7) ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรแฝง
ภายใน (Ze) = 2 
      จ านวนพารามิเตอร์ เท่ากับ 39  ตัว (LX + Ly 
+ TD  +  TE + GA + BE + Ze) 
      ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 10 คน  
ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ในโมเดล  ซึ่งจ านวนพารามิเตอร์ของ
งานวิจัยนี้มี 39 ตัว ขนาดของตัวอย่างจึงควรมีประมาณ  
390  คน   
  การได้มาซึ่งตัวอย่าง โดยท าการสุ่มแบบสอง
ขั้นตอน (Two–Stage random sampling) โดยมีขั้นตอน
การสุ่ม  ดังนี้ 
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วิธีการศึกษา
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้		ได้แก่		นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 6	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2560		
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเลย	 สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการ	การศึกษาเอกชน		จ�านวน		1,117		คน
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้		ได้แก่		นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่		6	ภาคเรียนที่	1		ปีการศึกษา		2560		
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเลย	 สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการ	การศึกษาเอกชน		จ�านวน	390	คน	ซึ่งได้มาจาก
การสุ ่มแบบสองขั้นตอน	 (Two	 –	 Stage	 random		
sampling)		โดยมีขั้นตอน		ดังนี้
	 การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 เน่ืองจาก 
การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการวเิคราะห์ตวัแปรพหคุณู	การก�าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง		คือ		10		หน่วยตัวอย่างต่อตัวแปร		
หรือขนาดตัวอย่างตั้งแต่	100,	200	ถึง	500	หรือมากกว่า
ขึ้นอยู่กับความซ�้าซ้อนของรูปแบบ		(Schumacker		and		
Lomax,	2010)	ซึ่ง	Hair,	et	al.	(2006	อ้างถึงใน	ภัทราพร		
เกษสังข์,		2555)		กล่าวไว้ว่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมขั้น
ต�่าสุด	 5:1	 ถ้าให้เหมาะสม	 10	 ถึง	 20	 ตัวอย่างต่อ
พารามิเตอร์	ถ้าเพิ่มความแกร่ง		40	:	1		ในการวิจัยครั้งนี้
ได้ประมาณค่าพารามิเตอร์ดังนี้

      1)	จ�านวนตัวแปรสังเกตภายนอก	(x)	=	9	จะได้	 
(LX)	=	9
					 	 2)	จ�านวนตัวแปรสังเกตภายใน	(y)	=	6	จะได้		
(LY)	=	6					
	 	 3)	 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกต
ภายนอก	(TD)	=	9
	 	 4)	ความคลาดเคลือ่นของตวัแปรสงัเกตภายใน		
(TE)	=	6	
					 	 5)	จ�านวนอิทธิพลตัวแปรแฝงภายนอกไป
ตัวแปรแฝงภายใน	(GA)	=	6
			 	 6)	จ�านวนอทิธพิลตวัแปรแฝงภายในไปตวัแปร
แฝงภายใน	(BE)	=	1
					 	 7)	 ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรแฝง
ภายใน	(Ze)	=	2
				 	 	จ�านวนพารามิเตอร์	เท่ากับ	39		ตัว	(LX	+	Ly	
+	TD		+		TE	+	GA	+	BE	+	Ze)

					 	 ผู้วิจัยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 10	 คน		
ต่อ	1	ค่าพารามิเตอร์ในโมเดล		ซึ่งจ�านวนพารามิเตอร์ของ
งานวิจัยนี้มี	 39	 ตัว	 ขนาดของตัวอย่างจึงควรมีประมาณ		
390		คน	 	
	 	 การได้มาซึง่ตวัอย่าง	โดยท�าการสุม่แบบสองขัน้
ตอน	(Two–Stage	random	sampling)	โดยมขีัน้ตอนการ
สุ่ม		ดังนี้
 	 1)	 ส�ารวจสมาชิกของประชากรท่ีเป็นกลุ ่ม
ตัวอย่าง	คือ	นักเรียน	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6		โรงเรียน
เอกชนในจงัหวดัเลย	ปีการศกึษา	2560		จ�านวน		1,117		คน
	 	 2)	 การสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 random	
sampling)	โดยใช้โรงเรยีนประถมศึกษาในสังกดัส�านกังาน	
คณะกรรมการการศกึษาเอกชน	เป็นชัน้ในการแบ่ง	จ�านวน		
12		โรงเรียน		
	 	 3)		ด�าเนนิการสุม่อย่างง่าย		(Simple		random		
sampling)	 โดยสุ่มตามสัดส่วนในแต่ละโรงเรียนให้ได้
จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง		390		คน		จากประชากร		ค�านวณ
สัดส่วน		คือ		390/1,117		=		0.349

การเก็บข้อมูล
	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามโดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตรประเมินค่า	 (Rating	 scale)	 ชนิด	
5	ระดับ	ได้แก่	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
โดยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน	นิสัยรักการอ่าน	และปัจจัยเชิง
สาเหต	ุในทีน่ีม้	ี4	ปัจจยั	ดงันัน้เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัแบ่ง
ออกเป็น	6	ตอน	ดังนี้	ตอนที่	1	สอบถามข้อมูลพื้นฐานของ
นักเรียน	 ตอนที่	 2	 สอบถามนิสัยรักการอ่าน	 ตอนที่	 3	
สอบถามแรงจูงใจในการอ่าน	 ตอนที่	 4	 สอบถามอิทธิพล
ของสื่อตอนที่	5	สอบถามการสนับสนุนจากโรงเรียน	และ
ตอนที่	6	สอบถามการสนับสนุนจากครอบครัว
	 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	 ผู ้วิจัยได้
ท�าการหาความแม่นตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 validity)	
โดยผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	ท่าน	ตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
มือด้านความแม่นตรงเชิงเนื้อหา	 ความครอบคลุมของ
เนือ้หา	ความถกูต้องชดัเจนของภาษา	หาค่าอ�านาจจ�าแนก
รายข้อ		(Discriminates)	โดยน�าแบบสอบถามที่คัดเลือก
ข้อที่มีคุณภาพแล้ว	 ทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับนักเรียนช้ัน
ประถม	ศึกษาปีที่	6	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	โดยหาค่า	Item	
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total	 correlation	 หาความเชื่อม่ัน	 (Reliability)	 
น�าแบบสอบถาม	ที่คัดเลือกข้อที่มีคุณภาพแล้ว	ทดลองใช้	
(Try	out)	กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	100	
คน	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ
ครอนบราค	 หาความแม่นตรงเชิงโครงสร้าง	 (Construct	
validity)	 โดยตรวจสอบจากการวิเคราะห์ตัวประกอบเชิง
ยืนยัน	(Confirmatory		factor	analysis)	ด้วยโปรแกรม
ลิสเรล	ดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่	1	แสดงคุณภาพเครื่องมือในการท�าวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล
	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	 เพื่อให้ทราบ
คณุลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง	และลกัษณะของการแจกแจง
ของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในโมเดลการวิจัย	
	 2.	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีใช้ใน
โมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรักการอ่าน		
	 3.	 การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้โปรแกรม
ลิสเรล	 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของนสิยัรกั
การอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 	 6	 	 โรงเรียน
เอกชน		จังหวัดเลย		ตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์		
การวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรแฝง	5	ตัว	คือ	นิสัยรักการอ่าน		แรง
จงูใจในการอ่าน	อทิธพิลของสือ่	การสนบัสนนุจากโรงเรยีน	

;                                                                         
    

 
 

5 

  1) ส ารวจสมาชิกของประชากรท่ีเ ป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6  
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเลย ปีการศึกษา 2560  จ านวน  
1,117  คน 
  2) การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random 
sampling) โดยใช้โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เป็นช้ันในการแบ่ง 
จ านวน  12  โรงเรียน   
  3)  ด าเนินการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  random  
sampling) โดยสุ่มตามสัดส่วนในแต่ละโรงเรียนให้ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  390  คน  จากประชากร  ค านวณ
สัดส่วน  คือ  390/1,117  =  0.349 
 

การเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามโดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตรประเมินค่า (Rating scale) ชนิด 
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
โดยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน นิสัยรักการอ่าน และปัจจัยเชิง
สาเหตุ ในที่นี้มี 4 ปัจจัย ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี ้ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐาน
ของนักเรียน ตอนที่ 2 สอบถามนิสัยรักการอ่าน ตอนที่ 3 
สอบถามแรงจูงใจในการอ่าน ตอนที่ 4 สอบถามอิทธิพล
ของสื่อตอนที่ 5 สอบถามการสนับสนุนจากโรงเรียน และ
ตอนที ่6 สอบถามการสนับสนุนจากครอบครัว 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ท า
การหาความแม่นตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดย
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ด้านความแม่นตรงเชิงเนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหา 
ความถูกต้องชัดเจนของภาษา หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  
(Discriminates) โดยน าแบบสอบถามที่คัดเลือกข้อที่มี
คุณภาพแล้ว ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่า Item total  
correlation หาความเช่ือมั่น (Reliability) น าแบบสอบถาม 
ที่คัดเลือกข้อที่มีคุณภาพแล้ว ทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 100 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบราค 

หาความแม่นตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดย
ตรวจสอบจากการวิ เคราะห์ตัวประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory  factor analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล 
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงคุณภาพเครื่องมือในการท าวิจัย 

ตัวแปร 
ดัชนีความ
สอดคล้อง 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

ความ
เชื่อมั่น 

1. นิสัยรักการอ่าน 0.80 – 1.00 0.58 – 0.94 0.98 
2. แรงจูงใจใน     
   การอ่าน 

0.80 – 1.00 0.51 – 0.95 0.95 

3. อิทธิพลของสื่อ 1.00 0.68 – 0.83 0.94 
4. การสนับสนุน 
   จากโรงเรียน 

1.00 0.52 – 0.87 0.95 

5. การสนับสนุน 
   จากครอบครัว 

0.80 – 1.00 0.75 – 0.92 0.98 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปรผล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  เพื่อให้ทราบ
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะของการแจก
แจงของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในโมเดลการวิจัย  
 2. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ใน
โมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรักการอ่าน   
 3. การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้โปรแกรม 
ลิสเรล การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรัก
การอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียน
เอกชน  จังหวัดเลย  ตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
การวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรแฝง 5 ตัว คือ นิสัยรักการอ่าน  
แรงจูงใจในการอ่าน อิทธิพลของสื่อ การสนับสนุนจาก
โรงเรียน และการสนับสนุนจากครอบครัว โดยตัวแปร
สังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด จ านวน 15 ตัว 
 4. การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน   
 

และการสนับสนุนจากครอบครัว	โดยตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด	จ�านวน	15	ตัว
	 4.	 การวิเคราะห์เส ้นทางอิทธิพล	 โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน		

	 เมื่อพิจารณานิสัยรักการอ่าน	พบว่า	โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 3.447,	 	 S	 =	 0.456)	 เมื่อ
พิจารณาตัวแปรสังเกตมีค่าเฉลี่ย	 อยู่ระหว่าง	 3.383	 –	
3.884	ดังแสดงในตารางที่	2
ตารางที่	2	แสดงสถิติพื้นฐานของตัวแปร

;                                                                         
    

 
 

6 

 เมื่อพิจารณานิสัยรักการอ่าน พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง  (X = 3.447,  S = 0.456)  เมื่อ
พิจารณาตัวแปรสังเกตมีค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 3.383 – 
3.884 ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงสถิติพื้นฐานของตัวแปร 
ตัวแปร   

 
ระดับ S 

นิสัยรักการอ่าน    
1. ความกระตือรือร้น 3.468 ปานกลาง 0.557 
2. ความสม่่าเสมอในการอ่าน 3.383 ปานกลาง 0.599 
3. ความสนใจในการอ่าน 3.409 ปานกลาง 0.549 
4. เจตคติต่อการอ่าน 3.529 มาก 0.537 

รวม 3.447 ปานกลาง 0.456 
แรงจูงใจในการอ่าน    
1. แรงจูงใจภายใน 3.643 มาก 0.616 
2. แรงจูงใจภายนอก 3.734 มาก 0.716 

รวม 3.688 มาก 0.606 
อิทธิพลของสื่อ    
1. สื่อสิ่งพิมพ ์ 3.739 มาก 0.792 
2. สื่อวิทยุ  โทรทัศน ์ 3.806 มาก 0.857 
3. สื่ออินเทอร์เน็ต 3.884 มาก 0.669 

รวม 3.810 มาก 0.733 
การสนับสนุนจากโรงเรียน    
1. การสนับสนุนการอ่าน 
   จากครู 

3.617 มาก 0.652 

2. การจัดสภาพแวดล้อม 
    ในโรงเรียน 

3.637 มาก 0.743 

3. การจัดกิจกรรม 3.632 มาก 0.706 
รวม 3.629 มาก 0.638 

การสนับสนุนจากครอบครัว    
1. การสนับสนุนการอ่าน 
   จากผู้ปกครอง 

3.541 มาก 0.681 

2. การเป็นแบบอย่าง 3.517 มาก 0.806 
3. การจัดสภาพแวดล้อม 3.621 มาก 0.556 

รวม 3.560 มาก 0.601 

 
 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
พิจารณาจากค่าสถิติที่ ใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไคสแควร์  
(Chi-Square) เท่ากับ 57.67 ที่องศาอิสระเท่ากับ 74 และ 
ความน่าจะเป็น (p-Value) เท่ากับ .92 ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่
ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 ค่ามาตรฐานดัชนีรากที่
สองของค่าเฉลี่ยก่าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ  
0.0061 ค่าดัชนีรากก่าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง
โดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 และค่าวิกฤติขนาด
ตัวอย่าง (Critical N : CN) เท่ากับ 707.92 ซึ่งค่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก่าหนดทุกค่า ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  เกณฑ์ดัชนีความความสอดคลอ้งของโมเดลเชิง

สาเหตุตามสมมุติฐานที่ปรับปรุงกับข้อมูลเชิง
ประจักษ ์

ดัชนีตรวจสอบ เกณฑ ์ หลังปรับ 
X2 .01 < p ≤ 1.00 57.67 

(p= 0.92) 
X2 /df 0< X2/df ≤ 2 0.78 

GFI .95≤ GFI ≤1.00 0.98 

AGFI .90≤ AGFI ≤1.00 0.97 

RMR 0≤ RMR ≤ .05 0.0061 

RMSEA 0≤ RMSEA ≤ .05 0.00 

CN CN ≥ 200 707.92 

 
ผลการศึกษา  
 1. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุของนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย ตามสมมุติฐานการวิจัยในครั้ง
แรก พบว่า โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ผู้วิจัยจึ งด่า เนินการปรับแก้ โมเดลโดยการเพิ่ม เส้น
ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปร จนได้
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	 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ	์	

พจิารณาจากค่าสถติท่ีิใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

โมเดลกับข ้อมูลเชิงประจักษ ์	 ได ้แก ่ 	 ค ่าไคสแควร	์	 

(Chi-Square)	เท่ากับ	57.67	ที่องศาอิสระเท่ากับ	74	และ	

ความน่าจะเป็น	 (p-Value)	 เท่ากับ	 .92	 ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	 (GFI)	 เท่ากับ	 0.98	 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่

ปรับค่าแล้ว	 (AGFI)	 เท่ากับ	0.97	ค่ามาตรฐานดัชนีรากที่

สองของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่เหลือ	 (RMR)	 เท่ากับ		

0.0061	 ค่าดัชนีรากก�าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง

โดยประมาณ	(RMSEA)	เท่ากับ	0.00	และค่าวิกฤติขนาด

ตัวอย่าง	 (Critical	N	 :	 CN)	 เท่ากับ	 707.92	ซึ่งค่าอยู่ใน

เกณฑ์ที่ก�าหนดทุกค่า	ดังแสดงในตารางที่	3

ตารางที	่3		เกณฑ์ดชันคีวามความสอดคล้องของโมเดลเชงิ

สาเหตุตามสมมุติฐานที่ปรับปรุงกับข้อมูลเชิงประจักษ์

;                                                                         
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 เมื่อพิจารณานิสัยรักการอ่าน พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง  (X = 3.447,  S = 0.456)  เมื่อ
พิจารณาตัวแปรสังเกตมีค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 3.383 – 
3.884 ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงสถิติพื้นฐานของตัวแปร 
ตัวแปร X ระดับ S 

นิสัยรักการอ่าน    
1. ความกระตือรือร้น 3.468 ปานกลาง 0.557 
2. ความสม่ าเสมอในการอ่าน 3.383 ปานกลาง 0.599 
3. ความสนใจในการอ่าน 3.409 ปานกลาง 0.549 
4. เจตคติต่อการอ่าน 3.529 มาก 0.537 

รวม 3.447 ปานกลาง 0.456 
แรงจูงใจในการอ่าน    
1. แรงจูงใจภายใน 3.643 มาก 0.616 
2. แรงจูงใจภายนอก 3.734 มาก 0.716 

รวม 3.688 มาก 0.606 
อิทธิพลของสื่อ    
1. สื่อสิ่งพิมพ ์ 3.739 มาก 0.792 
2. สื่อวิทยุ  โทรทัศน ์ 3.806 มาก 0.857 
3. สื่ออินเทอร์เน็ต 3.884 มาก 0.669 

รวม 3.810 มาก 0.733 
การสนับสนุนจากโรงเรียน    
1. การสนับสนุนการอ่าน 
   จากครู 

3.617 มาก 0.652 

2. การจัดสภาพแวดล้อม 
    ในโรงเรียน 

3.637 มาก 0.743 

3. การจัดกิจกรรม 3.632 มาก 0.706 
รวม 3.629 มาก 0.638 

การสนับสนุนจากครอบครัว    
1. การสนับสนุนการอ่าน 
   จากผู้ปกครอง 

3.541 มาก 0.681 

2. การเป็นแบบอย่าง 3.517 มาก 0.806 
3. การจัดสภาพแวดล้อม 3.621 มาก 0.556 

รวม 3.560 มาก 0.601 
 

 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
พิจารณาจากค่าสถิติที่ ใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไคสแควร์  
(Chi-Square) เท่ากับ 57.67 ที่องศาอิสระเท่ากับ 74 และ 
ความน่าจะเป็น (p-Value) เท่ากับ .92 ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่
ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 ค่ามาตรฐานดัชนีรากที่
สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ  
0.0061 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง
โดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 และค่าวิกฤติขนาด
ตัวอย่าง (Critical N : CN) เท่ากับ 707.92 ซึ่งค่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนดทุกค่า ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  เกณฑ์ดัชนีความความสอดคลอ้งของโมเดลเชิง

สาเหตุตามสมมุติฐานที่ปรับปรุงกับข้อมูลเชิง
ประจักษ ์

ดัชนีตรวจสอบ เกณฑ ์ หลังปรับ 
   .01 < p ≤ 1.00 57.67 

(p= 0.92) 
  /df 0<   /df ≤ 2 0.78 

GFI .95≤ GFI ≤1.00 0.98 

AGFI .90≤ AGFI ≤1.00 0.97 

RMR 0≤ RMR ≤ .05 0.0061 

RMSEA 0≤ RMSEA ≤ .05 0.00 

CN CN ≥ 200 707.92 

 
ผลการศึกษา  
 1. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุของนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย ตามสมมุติฐานการวิจัยในครั้ง
แรก พบว่า โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ผู้วิจัยจึ งด า เนินการปรับแก้ โมเดลโดยการเพิ่ม เส้น
ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปร จนได้

ผลการศึกษา 

	 1.	ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง

สาเหตุของนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่	6		โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	ตามสมมุติฐานการวิจัย

ในครั้งแรก	 พบว่า	 โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์	ผู้วจิยัจงึด�าเนนิการปรบัแก้โมเดลโดยการเพิม่เส้น

ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปร	 

จนได้โมเดลทีม่คีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์		และ

มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 2.	ผลการวเิคราะห์อทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทาง

อ้อมของตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนเอกชน	จังหวดัเลย		

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของ

ตัวแปรที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	พบว่า	นิสัยรักการอ่าน	(E2)	ของนักเรียน	ได้

รับอิทธิพลทางตรง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

จากแรงจงูใจในการอ่าน	(E1)	อทิธพิลของสือ่	(K1)	และการ

สนบัสนนุจากครอบครัว		(K3)	โดยมขีนาดอทิธพิลมาตรฐาน	

เท่ากบั	0.39		0.27		และ	0.21	ตามล�าดบั	และได้รบัอทิธพิล

ทางตรง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 จากการ

สนับสนุนจากทางโรงเรียน	 (K2)	 โดยมีขนาดอิทธิพล

มาตรฐาน	เท่ากับ	0.23		นอกจากนี้	นิสัยรักการอ่านของ

นกัเรยีนยงัได้รบัอทิธพิลทางอ้อม	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	 .05	 จากการสนับสนุนจากโรงเรียน	 (K2)	 โดยส่ง

ผ่านแรงจูงใจในการอ่าน	 (E1)	 มีขนาดอิทธิพลทางอ้อม

มาตรฐาน	 เท่ากับ	 0.20	 และจากการสนับสนุนจาก

ครอบครัว	 (K3)	 โดยส่งผ่านแรงจูงใจในการอ่าน	 (E1)	 

มขีนาดอทิธพิลทางอ้อมมาตรฐาน	เท่ากบั	0.12	ตามล�าดบั

	 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงของตัวแปรแฝง

ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายใน	คือ	แรงจูงใจใน

การอ่าน	(E1)	พบว่า	แรงจงูใจในการอ่าน	(E1)	ได้รบัอทิธพิล

ทางตรง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 จาก 

การสนับสนุนการอ่านจากโรงเรียน	 (K2)	 โดยมีขนาด

อทิธพิลมาตรฐาน	เท่ากบั	0.51	และการสนบัสนนุการอ่าน



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

444

จากครอบครัว	(K1)	โดยมีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน	เท่ากับ		
0.30
	 เมื่อพิจารณาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของสมการ
โครงสร้างนิสัยรักการอ่าน	 มีค่าเท่ากับ	 0.83	 แสดงว่า	
ตัวแปรที่น�ามาศึกษาในโมเดลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของนสิยัรกัการอ่านของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษา
ปีที่	6		โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	ได้ร้อยละ	83	

ตารางที	่4		ค่าสถติ	ิ	ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝง		และ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน	(β)	ของโมเดลเชิงสาเหตุ
ของนิสยัรกัการอ่านของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที	่6	หลงั
ปรับโมเดล

;                                                                         
    

 
 

7 

โมเดลที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมของตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย  
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปร
ที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า นิสัยรักการอ่าน (E2) ของนักเรียน ได้รับอิทธิพล
ทางตรง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากแรงจูงใจ
ในการอ่าน (E1) อิทธิพลของสื่อ (K1) และการสนับสนุนจาก
ครอบครัว  (K3) โดยมีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 
0.39  0.27  และ 0.21 ตามล าดับ และได้รับอิทธิพล
ทางตรง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการ
สนับสนุนจากทางโรงเรียน (K2) โดยมีขนาดอิทธิพล
มาตรฐาน เท่ากับ 0.23  นอกจากนี้ นิสัยรักการอ่านของ
นักเรียนยังได้รับอิทธิพลทางอ้อม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จากการสนบัสนุนจากโรงเรียน (K2) โดย
ส่งผ่านแรงจูงใจในการอ่าน (E1) มีขนาดอิทธิพลทางอ้อม
มาตรฐาน เท่ากับ 0.20 และจากการสนับสนุนจาก
ครอบครัว (K3) โดยส่งผ่านแรงจูงใจในการอ่าน (E1) มี
ขนาดอิทธิพลทางอ้อมมาตรฐาน เท่ากับ 0.12 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงของตัวแปรแฝง
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายใน คือ แรงจูงใจใน
การอ่าน (E1) พบว่า แรงจูงใจในการอ่าน (E1) ได้รับอิทธิพล
ทางตรง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก 
การสนับสนุนการอ่านจากโรงเรียน (K2) โดยมีขนาด
อิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 และการสนับสนุนการอ่าน
จากครอบครัว (K1) โดยมีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ  
0.30 
 เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของสมการ
โครงสร้างนิสัยรักการอ่าน มีค่าเท่ากับ 0.83 แสดงว่า ตัวแปร
ที่น ามาศึกษาในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
นิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  
โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย ได้ร้อยละ 83  
 
 

ตารางที่ 4  ค่าสถิติ  ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง  
และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน (β) ของ
โมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังปรับโมเดล 

 
ตัวแปรผล E1 E2 
ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE 
K1 0.12 - 0.12 0.32** 0.05 0.27** 
K2 0.51* - 0.51* 0.43** 0.20* 0.23* 
K3 0.30* - 0.30* 0.33** 0.12* 0.21** 
E1    0.39** - 0.39** 
หมายเหตุ  **p<.01, *p<.05,   

 
วิจารณ์และสรุปผล  
 จากผลการวิจัยที่น าเสนอข้างต้น โดยภาพรวมแล้ว
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวิจัย  
อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ดังกล่าวยังมีประเด็นที่
น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
 1. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุของนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย ตามสมมุติฐานการวิจัย เมื่อมี
การปรับแก้โมเดลแล้วปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าไคสแควร์แตกต่าง
จากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ยอมรับ
สมมุติฐานหลักที่ว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด ได้แก่ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI)  
และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับค่าแล้ว (AGFI)  
มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนท่ี
เหลือ (RMR) และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเข้าใกล้ 0  
และค่าวิกฤติขนาดตัวอย่าง (Critical N : CN) มีค่า
มากกว่า 200 ซึ่งทุกค่าท่ีได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ
การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (Jöreskog, K.  
and Sörbom, D. 1993 อ้างถึงใน ภัทราพร เกษสังข์,  
2558) โดยตัวแปรแฝงในโมเดลสามารถอธิบายความ

วิจารณ์และสรุปผล 
	 จากผลการวจิยัทีน่�าเสนอข้างต้น	โดยภาพรวมแล้ว
สอดคล้องกบักรอบแนวคิดและสมมตุฐิานการวจิยั		อย่างไร
ก็ตามผลการวิเคราะห์ดังกล่าวยังมีประเด็นที่น่าสนใจ	 
ดังต่อไปนี้
	 1.	 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุของนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่	 6	 โรงเรียนเอกชน	 จังหวัดเลย	 ตามสมมุติฐานการวิจัย	
เม่ือมีการปรับแก้โมเดลแล้วปรากฏว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์	โดยพจิารณาค่าไคสแควร์
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แสดงว่า	
ยอมรบัสมมตุฐิานหลักทีว่่า	โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์	 และมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก�าหนด	 ได้แก่	 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง	
(GFI)	 และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับค่าแล้ว	
(AGFI)	 มีค่าเข้าใกล้	 1	 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสอง
ของส่วนที่เหลือ	(RMR)	และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลัง
สองของความคลาดเคลือ่นโดยประมาณ	(RMSEA)	มค่ีาเข้า
ใกล้	0		และค่าวิกฤติขนาดตัวอย่าง	(Critical	N	:	CN)	มีค่า
มากกว่า	 200	 ซ่ึงทุกค่าที่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด 

ภาพประกอบ 2 โมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย

;                                                                         
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แปรปรวนของนิ สั ย รั ก ก า ร อ่ านของนั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย  ได้ร้อยละ   
83 ซึ่ ง เป็น ไปตามเกณฑ์ที่นั กวิจั ยต้องการส าหรับ
ความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรที่
ก าหนดเกณฑ์อย่างน้อยขั้นต่ าร้อยละ 50 (Hair and  
others, 2006 อ้างถึงใน ภัทราพร เกษสังข์, 2558) อีก
ทั้งตัวแปรอิสระที่เลือกมานั้นได้มีการสังเคราะห์คัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
2. โมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย ซึ่งผลการ
วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปร
แฝ งที่ ส่ ง ผ ลต่ อนิ สั ย รั ก ก า รอ่ า นของนั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย พบว่า  
นิสัยรักการอ่านของนักเรียน ได้รับอิทธิพลรวมมากที่สุด

จากการสนับสนุนจากโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 อีกทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้อาจ
เพราะการสนับสนุนจากทางโรงเรียน การส่งเสริมการอ่าน
จากครู การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีน  และการจัด
กิจกรรม ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่ง   
ธัญชิตา รัตนาธรรม (2548) พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่านจะประสบผลส าเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของ
สถานศึกษา สถาบันครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะ 
 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านมาเป็น
อย่างดี จึงอาจจะท าให้โมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรักการ
อ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเลย ท่ีเป็นโมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์และมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ ในเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนัก เห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ของการอ่าน พร้อมให้การสนับสนุนโครงการ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ปรีชา บ ารุงภักดี 

 
 
ภาพประกอบ 2 โมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย 
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ของการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล	 (Jöreskog,	

K.		and	Sörbom,	D.	1993	อ้างถึงใน	ภัทราพร	เกษสังข์,		

2558)	 โดยตัวแปรแฝงในโมเดลสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของนสิยัรกัการอ่านของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษา

ปีที่	6	โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	ได้ร้อยละ	83	ซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่นักวิจัยต้องการส�าหรับความสามารถในการ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรท่ีก�าหนดเกณฑ์อย่าง

น้อยขั้นต�่าร้อยละ	50	(Hair	and		others,	2006	อ้างถึง

ใน	ภทัราพร	เกษสงัข์,	2558)	อกีทัง้ตวัแปรอสิระทีเ่ลอืกมา

นั้นได้มีการสังเคราะห์คัดเลือก

	 2.	 โมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรักการอ่านของ

นกัเรยีน	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีนเอกชน	จงัหวดัเลย	

ซึ่งผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม

ของตัวแปรแฝงที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีนเอกชน	จงัหวัดเลย	พบว่า		นสัิย

รกัการอ่านของนกัเรยีน	ได้รบัอทิธพิลรวมมากทีส่ดุจากการ

สนับสนุนจากโรงเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	

.01	อกีทัง้อทิธิพลทางตรงและทางอ้อม	ทัง้นีอ้าจเพราะการ

สนับสนุนจากทางโรงเรียน	 การส่งเสริมการอ่านจากครู	 

การจดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีน		และการจดักจิกรรม	

ช่วยกระตุน้ให้นกัเรยีนมนีสิยัรกัการอ่าน	ซ่ึง		ธญัชติา	รตันา

ธรรม	 (2548)	 พบว่า	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะ

ประสบผลส�าเรจ็ได้	ต้องอาศยัความร่วมมอืของสถานศกึษา	

สถาบนัครอบครวั	และชมุชน	โดยเฉพาะตวัแปรทีม่อีทิธพิล

หรือส่งผลต่อนสิยัรักการอ่านมาเป็นอย่างด	ีจงึอาจจะท�าให้

โมเดลเชงิสาเหตขุองนสัิยรกัการอ่านของนกัเรยีนช้ันประถม

ศึกษาปีที่	6	โรงเรียนเอกชน	จังหวัดเลย	ที่เป็นโมเดลตาม

ทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีค่าดัชนีความ

สอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง

ตระหนกั	เหน็ความส�าคญัและประโยชน์ของการอ่าน	พร้อม

ให้การสนับสนุนโครงการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	

สอดคล้องกับ	ปรีชา	บ�ารุงภักดี	(2548)	ผลการวิจัยพบว่า	

แนวทางการพฒันาการส่งเสรมินสิยัรกัการอ่านในโรงเรยีน	

ได้แก่	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	 กิจกรรม

ภาษาไทยวนัละค�า	กจิกรรมส่งเสรมิวชิาภาษาไทย	กจิกรรม

เร้าใจและจูงใจ	 ให้นักเรียนเกิดความพยายามที่จะอ่าน	

กระตุ ้นแนะน�าให ้อยากรู ้อยากเห็นเรื่องราวต่าง	 ๆ	 

ในหนังสือ	 การสร้างบรรยากาศการอ่านให้เกิดขึ้นในบ้าน	

โรงเรียน	 	 และสังคม	 ส่วน	 สกุณี	 เกรียงชัยพร	 (2548)	 

พบว่า	การสนบัสนนุการอ่านของครมีูความสมัพนัธ์ทางบวก

กับนิสัยรักการอ่านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

สอดคล้องกับ	 เบญจางค์	 ปั ้นคล้าย	 (2551)	 พบว่า	 

การสนับสนุนการอ่านของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

นิสัยรักการอ่านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	 .01	 ส่วน	 

นิลเนตร	 นิลประดิษฐ์	 	 (2549)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่องการ

พฒันาโมเดลเชงิสาเหตุนสิยัการอ่านของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	 6	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 โมเดลประกอบด้วย

ตัวแปรด้านนักเรียน	 	 ด้านครอบครัว	 และด้านโรงเรียน	 

ผลการวิจัยพบว่า	ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของตวัแปรนสัิยการอ่านได้ร้อยละ	91	โดย

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงกับนิสัยการอ่าน	 คือ	 ตัวแปร

ปัจจัยด้านโรงเรียน	ส่วน	กรุณา	 โถชารี	 (2553)	 ได้ศึกษา

เรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

นสิยัรกัการอ่านของนกัเรยีน	ผลการวจิยัพบว่า	แนวทางใน

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใช้กิจกรรมหลัก	 3	 กิจกรรม	

ประกอบด้วย	1)	กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่จัดโดย

โรงเรียน	 2)	 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่จัดโดยครู

ประจ�าชัน้หรอืครผููส้อน	3)	กจิกรรมส่งเสรมินสิยัรกัการอ่าน

ที่จัดโดยผู้ปกครอง	ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่านของนกัเรยีนตามขัน้ต่าง	ๆ 	ท�าให้นกัเรยีนกลุ่มเป้าหมาย

มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น	ดังเช่น	สแนคเกอร์		(2000	อ้างถึง

ใน	ชลัมภ์	 ยิ้มดี,	 2558)	 ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่านตลอดชีวิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา	พบว่า	 นิสัยรัก

การอ่านตลอดชวีติ	สามารถส่งเสรมิโดยให้นกัเรยีนมโีอกาส

สังเกตนักอ่านที่ประสบความส�าเร็จ	เช่น		ครูผู้สอน

	 ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรงมากทีส่ดุคอื	แรงจงูใจใน

การอ่าน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติุฐาน	ทัง้นีอ้าจเพราะนกัเรยีนได้รบัแรงผลกัดนัให้
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เกิดพฤติกรรมการอ่าน	 ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการใน

การอ่าน	 ความต้องการความก้าวหน้า	 ต้องการความ

เพลิดเพลิน	 และความบันเทิง	 ซ่ึง	 ปิลันทนา	 จันทรัตน์	

(2557)		ผลการวจิยั	นสิยัการอ่านได้รับอทิธพิลทางตรงจาก

แรงจูงใจในการอ่านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านโรงเรียนมีอิทธิพลทาง

ตรงต่อนิสัยการอ่านอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	แต่ปัจจัย

ด้านครอบครัวและโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อนิสัยการ

อ่านผ่านการส่งผ่านของแรงจูงใจในการอ่านอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทีิร่ะดบั	.01	คเนลล์	(Knell	1999	อ้างถงึใน		

เพ็ญยุภา	สุขเอม,	2550)	ท�าการวิจัยเรื่อง	การประเมินแรง

จูงใจในการอ่านโดยตรวจสอบแรงกระตุ ้นภายในและ

ภายนอก	 ครู	 ผู้ปกครอง	 ทัศนคติ	 สภาพแวดล้อมภายใน

ห้องเรยีนและบทบาททางเทคโนโลยทีีม่ต่ีอแรงจงูใจในการ

อ่านของนักเรียนเกรด	2	ผลการวิจัยพบว่า	คุณค่าจากการ

อ่านทีไ่ด้รับของผู้ปกครองมอีทิธพิลต่อแรงจงูใจในการอ่าน

ของกรณศีกึษามากทีส่ดุ	การเข้าถงึสิง่ทีอ่่านภายในชัน้เรยีน

มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการอ่านและครูมีส่วนในการ

สนับสนุนแรงจูงใจในการอ่านและเป็นผู้มีส่วนส�าคัญใน

การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความปรารถนาที่จะอ่าน	การใช้

แรงจูงใจภายนอก	 เช่น	 การให้รางวัล	 หรือสิ่งล่อใจอื่น	 ๆ	 

มีความส�าคัญน้อยที่สุดในการเกิดแรงจูงใจในการอ่านของ

กรณีศึกษา

	 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงรองลงมา	 คือ	 อิทธิพล

ของสือ่	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	โดยมอีทิธพิล

ทางบวก	 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน	 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะใน

ยุคปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนและสื่อสามารถเข้าถึงได้ 

ทุกที่ทุกเวลา	 เข้าถึงได้สะดวก	 และรวดเร็ว	 ซึ่งสื่อเป็น

ตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูล	(ภัทราพร	เกษสังข์,	2556)	

สื่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่เว็บบล็อก	 (Blog)	

เว็บไซต์	 (Website)	 แต่รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์	 (Social	

Media)	 อาทิ	 Line	 Facebook	 Instagram	We	 chat	 

มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากข้ึน	 ซ่ึง	 ภาณุวัฒน์	 

กองราช	(2554)	พบว่า	พฤตกิรรมความหลงใหลจนผดิปกติ	

(System	 Addiction)	 และการติดการใช้งาน	 (System	

Stickiness)	 เป็นผลมาจากการรับรู ้ความเพลิดเพลิน	

(Perceived	Enjoyment)	และอิทธิพลทางสังคม	(Social	

Influence)	 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า	 การที่กลุ่มวัยรุ่นมี

ความเพลิดเพลินในการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์จนท�าให้

เกิดความรู้สึกชื่นชอบ	และสนุกสนาน		รวมถึงเป็นการท�า

กระแสนิยม	 จึงท�าให้อัตราในการใช้เพิ่มมากขึ้นจนเกิด

เป็นการติดการใช้งาน	 และอาจท�าให้เกิดความรู้สึกกังวล

หรือหมกมุ่นว่าจะต้องเข้าไปใช้งานอีกจนกลายเป็นความ

หลงใหลจนผิดปกติ	สอดคล้องกับ	Wu	Li		and	Yuehua	

Wu	 (2017)	 ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า	 การสร้างแรงจูงใจใน

การอ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นการสร้างแบบหลายมิติซึ่ง

รวมถึงมิติของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 การพัฒนาตนเอง	 

การรับรู้แบบ	peer	การได้มาซึ่งข้อมูล		ความสนใจส่วนตัว	

และการฆ่าเวลา	 ผลการวิจัยยังพบว่า	 มิติการสร้างแรง

บันดาลใจที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกิจกรรมการอ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ของเยาวชน	โดยเฉพาะแรงจูงใจในการอ่าน	

การฆ่าเวลา	และการพฒันาตนเองเป็นตวัพยากรณ์ทีส่�าคญั

ทั้งด้านการอ่านและการท�ากิจกรรมผ่านทางสื่อสังคม

ออนไลน์	อย่างไรก็ตาม	การได้รบัข้อมลูและความสนใจส่วน

บุคคลเป็นตัวพยากรณ์เฉพาะในการอ่านเท่านั้น	ในขณะที่

การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการรับรู้แบบ	 peer	 มีนัย

ส�าคัญท�านายพฤติกรรมทางสังคม	 ซึ่ง	 ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (2558)	 ผลการศึกษา

โครงสร้างตวัชีว้ดัวฒันธรรมการอ่านของคนไทยสะท้อนให้

เหน็ว่า	ปัจจบุนัประชาชนนยิมการอ่านผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

มากกว่าสือ่ส่ิงพมิพ์	สาเหตท่ีุท�าให้ไม่อยากอ่านหนงัสือและ

สื่อต่าง	ๆ	มากที่สุดคือ	ชอบฟังวิทยุ	ดูทีวีมากกว่า	ร้อยละ	

30.7	สอดคล้องกับ		มานะ	ตรีรยาภิวัฒน์	(2559)	ผลการ

วิจัยพบว่า	พฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านทางออนไลน์ของ

ประชาชนส่วนใหญ่จะอ่านข่าวผ่านอุปกรณ์มือถือ	คิดเห็น

คะแนนเฉลี่ย	 4.35	 (จากคะแนนเต็ม	5	คะแนน)	ซึ่งบ่อย

กว่าอ่านจากคอมพวิเตอร์	ซ่ึงคิดเป็นคะแนนเฉล่ีย	3.12	เมือ่

แบ่งตามกลุ่มอายุ	กลุ่ม	เจเนอเรชั่น	Z	อายุระหว่าง	12-18	ปี	
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“ติดสื่อใหม่	ไว้ใจสื่อดั้งเดิม”	เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการ

รบัข่าวสารทางสือ่สงัคมออนไลน์หรอืโซเชียลเนต็เวร์ิคบ่อย

ที่สุด	 มากกว่ากลุ ่มอื่น	 ๆ	 รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์	 

สื่อเว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ันข่าว	 หนังสือพิมพ์	 และวิทย	ุ

สอดคล้องกับ	 	 Ahmad	Shabani	 and	others	 (2011)	 

ผลการศกึษาพบว่า	นกัเรียนสาขาวชิาทางเทคนิคและสาขา

วศิวกรรมมปีรมิาณการอ่านจากแหล่งข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์

มากทีส่ดุ	ขณะทีป่รมิาณการพิมพ์เอกสารออกจากเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุดในคณะวิทยาศาสตร์	 นักศึกษา

ปริญญาเอกมักใช้ประโยชน์จากการสแกนเพื่ออ่านแหล่ง

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขณะท่ีนักศึกษาปริญญาโทพิมพ์

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม	Liyi	Zhang		and	Wei	Ma	

(2011)	 พบว่า	 การอ่านหนังสือบนมือถืออยู่ในช่วงเริ่มต้น

ของการพัฒนาและมศีกัยภาพทางการตลาดมากในประเทศ

จีน	 ค่าบริการจากการอ่าน	 (pay-reading)	 จะท�ารายได้

เลก็ๆ	ส่วนผูใ้ช้ทีม่กีารศกึษาดมีแีนวโน้มทีจ่ะจ่ายค่าบรกิาร

ส�าหรับเอกสารทางวิชาการมากขึ้น	 	 ในขณะที่ผู้ใช้รายอื่น

ชอบวรรณกรรมออนไลน์	โดยทัว่ไปบรกิารอ่านหนงัสอืผ่าน

โทรศัพท์มือถือเร่ิมเป็นที่นิยมมากขึ้น	 	 โดยมีการปรับปรุง

การขยายขอบเขตการให้บรกิารและการท�าตลาดด้วยราคา

ที่แม่นย�าในประเทศจีน		

	 ตัวแปรที่ มี อิท ธิพลทางตรงอีกตั วแปร	 คือ	 

การสนับสนุนการอ่านจากครอบครัว	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีอิทธิพลทางบวก	 	 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมุติฐานท้ังนี้อาจเป็นเพราะการสนับสนุนการอ่านจาก

ครอบครวั	ผูป้กครอง	การเป็นแบบอย่าง	และการจดัสภาพ

แวดล้อม	 เป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน		 

ซึ่ง	ถาวร	บุบผาวงษ์	 (2546)	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	โรงเรยีนขยายโอกาส	ในจังหวดัสระบรุี	

โดยผลการวิจัยพบว่า	 ความเชื่อมั่นในความ	 สามารถของ

ตนเอง	การส่งเสริมการอ่านที่บ้านของผู้ปกครอง	การเลี้ยง

ดูแบบประชาธิปไตย	และแบบกวดขันของผู้ปกครอง	การ

ส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดโรงเรียน	 	 ส่งผลร่วมกันต่อ

นิสัยรักการอ่าน	 ที่ระดับนัยส�าคัญ	 .01	 สอดคล้องกับ	 

นิลเนตร	 นิลประดิษฐ์	 (2549)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่องการ

พฒันาโมเดลเชงิสาเหตุนสัิยการอ่านของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	 6	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 โมเดลประกอบด้วย

ตัวแปรด้านนักเรียน	 ด้านครอบครัว	 และด้านโรงเรียน	 

ผลการวิจัยพบว่า	ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของตัวแปรนิสัยการอ่านได้ร้อยละ	91	ซึ่ง	

ไพจติต์	สายจนัทร์	(2548)	ได้ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการอ่าน

ของนักเรียนช้ันประถม	 ศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 ผลการศึกษาพบ

ว่า	 ผลการเรียนและการส่งเสริมการอ่านจากครอบครัวมี

ความสมัพนัธ์กับการอ่านของนักเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.01		สอดคล้องกับ	สันติกา	ดวงจิต	(2552)	ได้

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปีที	่3	ในจงัหวดัศรสีะเกษ	พบว่า	ตวัแปรทีส่่ง

ผลในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อนิสัยรักการอ่าน	

ตัวแปรที่ส่งผลโดยทางตรงและโดยทางอ้อม	ได้แก่	การมุ่ง

อนาคตควบคุมตน	 การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย	 

การอบรมเลีย้งดแูบบเข้มงวดกวดขนั	การสนบัสนนุการอ่าน

จากผู้ปกครอง	 การสนับสนุนการอ่านของครู	 และการส่ง

เสรมิการอ่านจากห้องสมดุโรงเรยีน	สอดคล้องกบั	เบญจางค์	

ป้ันคล้าย	(2551)	ได้ศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อนสัิยรกัการอ่าน

ของนักเรียนช่วงชั้นที่	 2	 โรงเรียนวัดนิมมานรดี	 เขต

ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร	ผลการศึกษาพบว่า	มีปัจจัย	3	

ตัว	ได้แก่		

	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 การสนับสนุนการอ่านจากผู้ปกครอง	

ลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดและห้องเรียน	ส่งผลต่อ

นิสัยรักการอ่านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และ

ร่วมกันพยากรณ์นิสัยรักการอ่านได้คิดเป็นร้อยละ	 45.90	

ซึ่ง	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

(2558)	ได้ส�ารวจตวัอย่างจากพ่อแม่ผูป้กครองของกลุม่เดก็

ปฐมวัย	พบว่า	ค่าดัชนีวัฒนธรรมการอ่านเด็กปฐมวัยได้ค่า

ดชันเีท่ากบั	49.6		หมายความว่าพ่อแม่ผูป้กครองมกีารอ่าน

หนังสือให้เด็กฟังในระดับปานกลาง	
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การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิด
ส�าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

Development of Logical Thinking Using Story Telling Activity with Open-
Ended

Questions for Preschool Children at Training Preschool Child Center

สยุมพู		สัตย์ซื่อ1,	ภูษิต	บุญทองเถิง2 ,	ทัศนีย์	นาคุณทรง3
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิด		2)	เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานแบบปกติ	 3)	 เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ
ค�าถามปลายเปิดกับเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รับการจัดกจิกรรมการเล่านทิานแบบปกต	ิกลุ่มเป้าหมายเป็นเดก็ปฐมวยัท่ีก�าลงัศกึษา
อยู่ในชั้นอนุบาลปีที่	2	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	30	คน	ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(Multi-
stage	Random	Sampling)		แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ�านวน	15	คนและกลุ่มควบคุม	จ�านวน	15	คน	รวมระยะเวลาทดลอง
ทั้งสิ้น	 8	สัปดาห์	 สัปดาห์ละ	3	 วันวันละ	30	นาที	 การทดลองใช้แบบแผนวิจัยแบบ	Randomized	Control-Group	
pretest-posttest	Design	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิด	
จ�านวน	24	แผน	แบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลจ�านวน	3	ชุด	ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นดังนี้	ชุดที่	1	=	0.99		ชุดที่	2	=	0.98	
ชุดที่	3	=	0.99	และค่าความเชื่อมั่นรวมทุกชุด	=	0.99	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	ค่าร้อยละ		เฉลี่ย	และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐาน	ด้วย	t-test	แบบ	Dependent	Samples	และ	Independent	Samples
	 ผลวิจัยพบว่า
	 	 1.เด็กปฐมวัยการคิดเชิงเหตุผลหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิดสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
	 	 2.	เดก็ปฐมวยัการคดิเชงิเหตผุลหลงัการจดักจิกรรมการเล่านทิานแบบปกตสิงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.01

 	 3.เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิดมีการคิดเชิงเหตุผลสูงกว่าเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

 ค�าส�าคัญ : การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย	;	การเล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิด	

1นักศึกษาปริญญาโท (หลักสูตรและการเรียนการสอน) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2ศษ.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	1)	compare	logical	thinking	of	preschool	children	before	

and	after	story	telling	activity	with	open-ended	questions,	2)	compare	logical	thinking	of	preschool	

children	before	and	after	normal	story	telling	activity,	and	3)	compare	logical	thinking	of	preschool	

children	participating	into	story	telling	activity	with	open-ended	questions	and	normal	story	telling	

activity.	 	The	 samples	consisted	of	30	persons.	 ,	using	 randomized	control-group	pretest-posttest	

design.		Several	research	tools	were	applied	in	this	paper	consisting	of	24	plans	of	story		telling	activity	

with	open-ended	questions;	3	sets	of	logical	thinking	test	with	reliability	of	set	1	=	0.99,	set	2	=	0.98,	

set	3	=	0.99,	and	total	reliability	=	0.99.		The	data	were	analyzed	as	percentage,	mean,	and	standard	

deviation	while	hypotheses	were	tested	by	dependent	samples	t-test	and	independent	samples	t-test.

	 	 1.	The	logical	thinking	of	preschool	children	after	participating	into	the	story	telling	activity	

with	open-ended	questions	was	higher	than	before	learning	with	a	0.1	level	of	statistical	significance.

	 	 2.	The	logical	thinking	of	preschool	children	after	participating	into	the	normal	story	telling	

activity	was	higher	than	before	learning	with	the	0.1	level	of	statistical	significance.

	 	 3.	The	logical	thinking	of	preschool	children	after	participating	into	the	story	telling	activity	

with	open-ended	questions	was	higher	than	those	who	attended	the	normal	story	telling	with	the	0.1	

level	of	statistical	significance.

 Keywords : Early	Childhood	Thinking;	Storytelling	with	Open-ended	Questions

บทน�า

	 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยช่วงอายุ	 3-5	 ปี		 

ตั้ งอยู ่บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส ่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ทีส่นองต่อธรรมชาตแิละพฒันาการของ

เด็กแต่ละคน	 คือศึกษาให้รู้จักตนเองเพ่ือให้เข้าใจพื้นฐาน

ของมนุษย์	การศึกษาสภาพแวดล้อมซึ่งเชื่อมโยงกับมนุษย์		

และระบบการศึกษาในการสร ้างคนให ้มี ท้ังความด	ี 

ความเก่งและมีความสุข	 (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน.2547	:	5)	ซึง่สิง่ทีส่�าคญัท่ีสดุในการพฒันา

เด็กให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนั่นก็คือ	 การคิด	 ทั้งนี้การ

จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยควรเน้นให้เด็กได้รับการ

พัฒนาความคิดให้เป็นคน	 “คิดเป็น”	 เมื่อเด็กคิดเป็นแล้ว	

เดก็จะสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและตดัสนิใจเลอืก

สิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตได้	(เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์.	2543	

:	72)	การคดิเชงิเหตุผลเป็นการคิดทีต้่องอาศยัหลักการหรอื

ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องมาสนับสนุนอย่างเพียงพอเป็นการคิด

ที่มีโอกาสผิดพลาดน้อยและถือว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่

พฒันาให้มคีณุภาพสงูขึน้ได้	ผูท้ีม่ทัีกษะในการคดิเชงิเหตผุล

สูงย่อมมคีวามคิดทีม่คุีณภาพสงู	ซึง่ความคิดทีม่คุีณภาพสูง

นั้นจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์ให้

แก่มนุษย์ได้นานัปการ	(จ�านง	วิบูลย์ศรี.	2536:	29)	ฉะนั้น

การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลสามารถเริ่มได้ในเด็กปฐมวัย

ซึ่งเป ็นช่วงวัยที่ส�าคัญที่สุดเพราะสิ่งที่ เด็กได้รับจาก

ประสบการณ์และการเรยีนรูใ้นช่วงปฐมวยัเป็นช่วงทีส่�าคญั

ต่อการวางรากฐานของการพัฒนาทุกด้าน	 และการเจริญ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต	 ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อน

เกณฑ์บ้านโคกสะอาด		มีเด็กในความดูแลจ�านวน		30-40	

คน		ซึง่รบัเดก็อายรุะหว่าง	2-4	ขวบ		กจิกรรมการสอนของ
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ครูผู้สอนมีการสอดแทรกกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิด

เชิงเหตุมีค่อนข้างน้อย	 ส่วนใหญ่จะเน้นกิจกรรมกลางแจ้ง	

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ	 และรูปแบบการเล่า

นิทานของครูผู้ดูแลจะใช้ค�าถามปลายปิด	เช่นเด็ก	ๆ	ชอบ

นทิานทีค่รเูล่าไหม	อยากฟังอกีหรอืเปล่า		เป็นต้นเมือ่มกีาร

เปลี่ยนครูผู้ดูแล	 และจากการประเมินของครูผู้สอนพบว่า

เด็กสามารถท่องจ�านิทานท่ีครูเล่าได้ดี	 แต่จะไม่สามารถ

เชื่อมโยงหรือตอบค�าถามท่ีครูถามในเชิงเหตุผลได้	 ทั้งนี้

กิจกรรมการเล่านิทานจะเป็นกิจกรรมที่เด็ก	ๆ 	ให้ความชื่น

ชอบเป็นพิเศษประกอบกับจากการศึกษาเอกสารและงาน

วจิยัทีเ่ก่ียวข้องพบว่าการน�านทิานมาใช้ส่งเสรมิพฒันาการ

ด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กหลายท่านประสบความ

ส�าเร็จ	 เพราะกิจกรรมการเล่านิทานตรงกับความสนใจ 

ของเด็ก	 ช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งครู

สามารถกระตุ้นความสนใจของเด็กด้วยค�าถามปลายเปิด	

จะท�าให้ทราบว่าเด็กเรียนรู้อะไรและคิดอย่างไรต่อเรื่องที่

ฟัง	ฉะนัน้การพัฒนาการคดิเชงิเหตผุลสามารถเริม่ได้ในเดก็

ปฐมวยัซึง่เป็นช่วงวยัทีส่�าคญัทีส่ดุเพราะสิง่ทีเ่ดก็ได้รบัจาก

ประสบการณ์และการเรยีนรูใ้นช่วงปฐมวยัเป็นช่วงทีส่�าคญั

ต่อการวางรากฐานของการพัฒนาทุกด้าน	 และการเจริญ

เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต	การปลกูฝังหรอืการพฒันาการ

คิดควรให้เด็กเรียนรู ้ผ่านการลงมือกระท�า	 ผ่านการใช้

ประสาทสัมผัสทั้ง	 5	 เปิดโอกาสให้เด็กค้นพบด้วยตนเอง	

เร่ิมจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว	 และควรเปิด

โอกาสให้ท�ากิจกรรมเหล่านี้ซ�้า	ๆ	เพื่อให้เด็กเกิดการเรียน

รู้คิดอย่างเป็นระบบและคิดอย่างมีเหตุผล	ซึ่งการคิดอย่าง

มีเหตุผลจะเป็นประโยชน์ส�าหรับเด็กในอนาคต	 (นิตยา	 

คชภกัด.ี	2543)	ทัง้นีก้ารใช้ค�าถามเป็นการจัดประสบการณ์

ส�าหรับเด็กปฐมวัย	 ท�าให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์

หาเหตุผลแก้ปัญหาท�าให้เกิดการเรียนรู้อยากรู้อยากเห็น

เพิ่มขึ้น	 ท�าให้มีการถามตอบอย่างต่อเน่ืองระหว่างผู้ใหญ่

กบัเดก็	และการใช้ค�าถามถอืเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

เรียนรู้	 ที่ช่วยให้เด็กสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 และพัฒนา

ความคิดใหม่	 ๆ	 การใช้ค�าถามจะช่วยขยายทักษะการคิด	

(สภุทัทา	ปิณฑะแพทย์.	2555)	ค�าถามปลายเปิดจะสามารถ

กระตุน้ความคดิสร้างสรรค์ความคดิวเิคราะห์และท�าให้เดก็

ปฐมวยัมคีวามสามารถในการแก้ปัญหาในชวีติประจ�าวนัสูง

ขึน้อกีด้วย	นัน้ทีผ่่านมาได้มผีูศ้กึษาความสามารถในการคดิ

เชิงเหตุผลของเด็กอนุบาลโดยจัดประสบการณ์การเล่น

ประกอบค�าถาม	 (พรีเพชร	 แสงเทียน.	 2534)	 และ	 

(สุวรรณา	 ไชยะธน.	 2537)	 จัดประสบการณ์โดยการตั้ง

ค�าถามส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก

อนุบาลจากการวิจัยข้างต้นพบว่าเด็กที่ได้รับการส่งเสริม

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

มากขึ้น

	 จากหลักการและเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ศกึษาว่าการใช้นทิานประกอบค�าถามปลายเปิดจะสามารถ

พัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กได้หรือไม่	 โดยเฉพาะการ

คดิเชงิเหตผุลด้านการจ�าแนก	ด้านการจดัประเภท	และด้าน

อุปมาอุปไมยซ่ึงผลจากการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์แก่

ครแูละผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการให้การศกึษาแก่เด็กปฐมวยัเพือ่

ที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

ประกอบค�าถามปลายเปิดในการพฒันาด้านการเรยีนรูข้อง

เด็กปฐมวัยต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก

ปฐมวัยระหว่างก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

ประกอบค�าถามปลายเปิด

	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก

ปฐมวยัระหว่างก่อนและหลงัจดักิจกรรมการเล่านทิานแบบ

ปกติ

	 3.	 เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก

ปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ

ค�าถามปลายเปิดกบัเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการ

เล่านิทานแบบปกติ
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สมมติฐานของการวิจัย

	 1.	 การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากการ

จดักจิกรรมการเล่านทิานประกอบค�าถามปลายเปิดสงูกว่า

ก่อนการจัดกิจกรรม

	 2.	 การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการจัด

กิจกรรมการเล่านิทานแบบปกติสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม

	 3.	 การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยได้รับการจัด

กจิกรรมการเล่านทิานประกอบค�าถามปลายเปิดสงูกว่าเดก็

ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานแบบปกติ

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 1.1	ตวัแปรอสิระ		ได้แก่		กจิกรรมการเล่านทิาน

ประกอบค�าถามปลายเปิด

	 	 1.2	ตัวแปรตาม		ได้แก่		การคิดเชิงเหตุผล	

	 2.	 ขอบเขตเน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัย	 ผู้วิจัยได้ศึกษา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	 สาระการเรียนรู้และเน้ือหา

เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการคิดเชิงเหตุผล	แยกเป็น		

3	ด้าน	คือด้านการจ�าแนก	ด้านการจัดประเภท	และด้าน

การอุปมาอุปไมย

	 3.	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือภาคเรียนที่	2	ปี

การศกึษา	2556	ท�าการทดลองเป็นเวลา	8	สปัดาห์	สปัดาห์

ละ	3	วัน	วันละ	30	นาทีรวมทั้งสิ้น	24	ครั้ง			

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประชากรเป็นเด็ก

ปฐมวัยชาย-หญิงอายุระหว่าง	 3-4	 ปี	 ท่ีก�าลังศึกษาอยู่ใน

ชั้นอนุบาลปีที่	 2	 ภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2556	 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ท้ัง	 4	 ศูนย์ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลโคกนาโก		จ�านวน		150		คน

	 2.	กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยักลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ใน

การวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย	–	หญิงอายุระหว่าง	3-4	

ปีที่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่	2	ภาคเรียนที่	2	ปีการ

ศึกษา	 2556	 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโคกสะอาด	

จ�านวน	 30	 คน	 ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	

(Multi-stage	Random	Sampling)	

เครื่องมือการวิจัย

	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการการสร้างเคร่ืองมือและหา

คุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนต่อไปนี้

	 1.	 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

ประกอบค�าถามปลายเปิดด�าเนินการมีขั้นตอนการสร้าง

ดังนี้

	 	 1.1	ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย	

	 	 	 พุทธศักราช	2546	นิทานโดยมีเนื้อหาส่ง

เสริมให้เด็กได้ใช้การคิดเชิงเหตุผลในด้านการจ�าแนก		การ

จัดประเภท			และอุปมาอุปไมย	และเอกสารต�าราและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

	 	 1.2	คัดเลือกนิทานที่จะใช้ใน

	 	 	 กิจกรรม	ซึง่สร้างแผนการจดักจิกรรมการ

เล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิดมีทั้งหมด	 8	 แผน	 

ใช้นิทานทั้งหมด		8	เรื่อง	คือ	ราชสีห์กับหนู	หมาจิ้งจอกกับ

แพะ		นกกากับเหยือก		สุนัขจิ้งจอกกับเงา	นกกระเรียนกับ

หมาป่า	หมขีาวกับสนุขัจิง้จอก	สนุขัจ้ิงจอกกบัเสอืดาว		และ

หมีกับกวางน้อย	และก�าหนดค�าถามที่ใช้ให้ครอบคลุมการ

พัฒนาการคิดเชิงเหตุทั้ง	3	ด้าน

	 	 1.3	น�าแผนการจัดกิจกรรมเสนอ

	 	 	 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	 และ

ให้ผู ้เชี่ยวชาญจ�านวน	 3	 ท่านตรวจสอบคุณภาพของ 

เครือ่งมอื	โดยการพจิารณาความสอดคล้องของจดุประสงค์		

กจิกรรมการเรยีนการสอน		ส่ือการเรยีนการสอน		และการ

ประเมนิผลของแผนการจดักจิกรรมทีใ่ช้กระบวนการสร้าง

เพื่อพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล	 ตลอดจนความชัดเจนของ

ภาษาที่ใช้ในการจัดท�าแผน	 ปรับปรุงแก้ไขโดยยึดตามค�า

แนะน�าของผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้เชี่ยวชาญ

ทั้ง	3	ท่าน



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

455

	 	 1.4	น�าผลการประเมินแผนการ

	 	 	 จั ดกิ จกรรมจากการพิจารณาจาก 

ผู้เชีย่วชาญมาหาค่าเฉลีย่ซึง่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating	Scale)	5	ระดับตามวิธีของลิเคอร์ท	(Likert)	และ

น�าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย	 ซ่ึงค่าเฉลี่ย	 4.31	 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	0.53	

	 	 1.5	น�าแผนการจัดกิจกรรมการ

	 	 	 เล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิดที่

ปรบัปรงุแก้ไขไปทดลองใช้กบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนบุาลปีที	่2	

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข

ให้เหมาะสม	

	 	 1.6	น�าแผนการจัดกิจกรรมการ

	 	 	 เล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิดที่

ปรบัปรุงเหมาะสมแล้วไปจดัท�าเป็นฉบบัสมบรูณ์แล้วน�าไป

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดกิจกรรมต่อไป

	 2.	แบบวดัการคดิเชงิเหตผุล		ซึง่เป็นแบบเลอืกตอบ

ประเภทข้อค�าถามทีเ่ป็นรปูภาพและข้อค�าถามทีเ่ป็นภาษา	

มีเกณฑ์ในการให้คะแนนคือ		ตอบถูกให้	1	คะแนน	ตอบ

ผิดให้	0	คะแนน		ทั้งสิ้น		45		ข้อ		แบ่งเป็น	3	ชุด	ๆ	ละ	

15	ข้อ	มีขั้นตอนการจัดท�าดังนี้

	 	 2.1	ศึกษาเอกสารต�าราและ

	 	 	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีจิตวิทยา

พัฒนาการและการเรียนรู ้ของเด็กปฐมวัยแบบทดสอบ

การเตรียมความพร้อมด้านความสามารถในการคิดเชิง

เหตุผลวิธีสร้างแบบทดสอบการคิดเชิงรูปภาพและวิธี

วิเคราะห์ข้อสอบ

	 	 2.2	สร้างแบบวัดการคิดเชิง

	 	 	 เหตุผลซึง่เป็นแบบเลือกตอบประเภทขอ้

ค�าถามที่เป็นรูปภาพและขอ้ค�าถามที่เป็นภาษา	มีเกณฑ์ใน

การให้คะแนนคือ	 ตอบถูกให้	 1	 คะแนน	 ตอบผิดให้	 0	

คะแนน	จ�านวน	ทั้งสิ้น		45	ข้อ	แบ่งเป็น	3	ชุด	ๆ	ละ	15	

ข้อดังนี้

	 	 	 ชุดที่	1	แบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิง

เหตุผลด้านการจ�าแนกจ�านวน	15	ข้อ

	 	 	 ชุดที่	2	แบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิง

เหตุผลด้านการจัดประเภทจ�านวน	15	ข้อ

	 	 	 ชุดที่	3	แบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิง

เหตุผลด้านการอุปมาอุปไมยจ�านวน	15	ข้อ	 	

	 	 2.3	สร้างคูม่อืในการด�าเนนิการทดสอบวดัการ

คิดเชิงเหตุผลให้สอดคล้องกับแบบทดสอบแต่ละชุดที่ได้

สร้างขึน้ในข้อ	2	และน�าแบบทดสอบการคดิเชงิเหตผุลและ

คูม่อืด�าเนนิการทดสอบทีส่ร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมความ

สอดคล้องของข้อค�าถามและพฤติกรรมที่ต้องการวัด

	 	 2.4	น�าแบบทดสอบเสนอ

	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบความเที่ยง

ตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 ความเหมาะสมด้าน

ภาษาประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุด

ประสงค์เชิงพฤติกรรม	 (IOC)	 แล้วน�าไปเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์การยอมรบัของผูป้ระเมนิโดยระบเุกณฑ์การผ่านการ

ประเมินตั้งแต่	0.66	–	1.00	และปรับปรุงตามค�าแนะน�าผู้

เชี่ยวชาญ

	 	 2.5	น�าแบบทดสอบและคู่มือ

	 	 	 ด�าเนนิการทดสอบวดัการคดิเชงิเหตผุลที่

ผ่านการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับเด็กนักเรียนชั้น

อนุบาลปีที่	2	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556		ศูนย์เด็ก

อ่อนโรงงานบ้านโคกสุวรรณ	 จ�านวน	 30	 คนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง		

	 	 2.6	น�าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์

ข้อสอบรายข้อ	 เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอ�านาจ

จ�าแนกและคัดเลือกไว้ชุดละ	10	ข้อ

	 	 2.7	น�าแบบทดสอบทีผ่่านการคดัเลอืกมาหาค่า

ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ	ซึง่แบบทดสอบทีค่ดัเลอืกไว้

มีคุณภาพ	ดังนี้

	 	 	 ชุดท่ี	1	แบบทดสอบวดัการคิดเชงิเหตผุล

ด้านการจัดประเภท	มีค่าความยากง่าย	0.33	–	0.70	มีค่า

อ�านาจจ�าแนก	0.27	–	0.60	และมีค่าความเชื่อมั่น	0.99

	 	 	 ชุดท่ี	2	แบบทดสอบวดัการคิดเชงิเหตผุล
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ด้านการเปรยีบเทยีบ	มค่ีาความยากง่าย	0.20	–	0.83	มค่ีา

อ�านาจจ�าแนก	0.33	–	0.53	และมีค่าความเชื่อมั่น	0.89

	 	 	 ชดุท่ี	3	แบบทดสอบวดัการคดิเชงิเหตผุล

ด้านอุปมาอุปไมย	 มีค่าความยากง่าย	 0.33	 –	 0.80	 มีค่า

อ�านาจจ�าแนก	0.27	–	0.73	และมีค่าความเชื่อมั่น	0.99	

ส่วนค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยรวมเป็น	0.98

	 	 2.8	น�าแบบทดสอบทีห่าค่าความเชือ่มัน่แล้วไป

ใช้ในการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลเพื่อเก็บรวบรวม

ข้อมูลก่อนและหลังการทดลองของเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองผู ้วิจัยได้

ด�าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ	 Control	

Group	 Pretest-	 Posttest	 Design	 (พวงรัตน์	 ทวีรัตน์,	

2543	:	62)		ได้แบ่งการทดลองเป็น	3	ขั้นตอนดังนี้

	 	 1.	ขั้นก่อนการทดลอง

	 	 	 ผูวิ้จยัท�าการทดสอบก่อนการทดลองโดย

ให้เดก็ปฐมวยัซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่างทัง้	2	กลุม่คอืเดก็ปฐมวยั

ทีไ่ด้รบัการเล่านทิานประกอบค�าถามปลายเปิดจ�านวน	15	

คนและเด็กปฐมวัยที่ได้รับการเล่านิทานแบบปกติจ�านวน	

15		คน	ท�าแบบสอบการคิดเชิงเหตุผลทั้ง	3	ด้าน	แล้วเก็บ

ไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง	(Pretest)	

	 	 2.ขั้นทดลอง

	 	 	 ผูว้จัิยด�าเนนิการแบ่งเดก็ปฐมวยัซึง่เป็นก

ลุม่ตวัอย่างเป็น	2	กลุม่คอืเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการเล่านทิาน

ประกอบค�าถามปลายเปิดและกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ

จัดกิจกรรมเล่านิทานแบบปกติ		ซึ่งทั้ง	2	กลุ่มจะได้รับการ

จัดกิจกรรมการเล่านิทานทุกสัปดาห์	 ๆ	 ละ	 3	 วันคือวัน

จันทร์	วันพุธ	และวันศุกร์	ใช้วันละเวลา	30	นาที	รวมเล่า

นิทานทั้งหมด		8		เรื่อง	สัปดาห์ละ	1	เรื่อง		จะเล่าเรื่องเดิม

ซ�้ากันอยู่	 3	 วัน	 โดยนิทานท่ีเล่า	 ผู้เล่านิทาน	 สถานท่ีเล่า

นทิาน	จะเหมอืนกันทกุอย่าง	ต่างกนัทีก่ลุ่มเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้

รบัการเล่านทิานประกอบค�าถามปลายเปิดจะได้ใช้แผนการ

จดักจิกรรมการเล่านทิานประกอบค�าถามปลายเปิดทีส่ร้าง

ขึ้นในการจัดกิจกรรม	 ซึ่งจะมีการตั้งค�าถามในการ

พัฒนาการคิดเชิงเหตุผลทั้ง	 3	 ด ้านตามสมมติฐาน 

ทีต่ัง้ไว้	และกลุม่เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการเล่านทิานแบบปกติ

จะใช้แผนกิจกรรมของศูนย์ในการจัดกิจกรรม	และค�าถาม

ที่ใช้ในกิจกรรมค�าถามปิด	 เช่น	 ตัวละครในนิทานสีอะไร	

จ�านวนตวัละคร	ฯลฯ	หรอืกจิกรรมเข้าจงัหวะประกอบการ

เล่านิทานแทน

	 	 การจดัแบ่งเวลาจะหมนุเวยีนเวลา	เช่นกลุม่แรก

เริ่มเล่านิทาน	9.30	–	10.00	น.		อีกกลุ่มจะเข้าต่อในเวลา	

10.10	–	10.40	น.	สลับกันไป

ส�าหรบัระหว่างทีอ่กีกลุ่มก�าลังท�ากจิกรรมอยูจ่ะมผู้ีดแูลเดก็

อีกกลุ่มให้ท�ากิจกรรมอย่างอื่น		

	 	 3.ขั้นหลังการทดลอง

	 	 	 ผูว้จิยัท�าการทดสอบหลังจากทีท่ัง้	2	กลุ่ม

ได้รับการกิจกรรมครบทั้ง	 8	 สัปดาห์ตามแผนการจัด

กจิกรรมแล้ว		โดยให้เดก็ปฐมวยัทัง้	2	กลุม่ท�าแบบทดสอบ

การคิดเชิงเหตุผลทั้ง	 3	 ด้าน	 ฉบับเดียวกับที่ใช้ก่อนการ

ทดลองแล้วเก็บไว้เป็นคะแนนหลังการทดลอง	(Posttest)	

หลงัจากนัน้ผูว้จิยัน�าคะแนนการคดิเชิงเหตผุลทีไ่ด้จากการ

ทดสอบก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ

เพื่อทดสอบสมมติฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น	3	หัวข้อดังนี้

	 	 1.	วเิคราะห์เปรยีบเทยีบการคดิเชงิเหตผุลของ

เด็กปฐมวัยระหว่างคะแนนก่อนและจัดกิจกรรมการเล่า

นิทานประกอบค�าถามปลายเปิด

	 	 2.		วเิคราะห์เปรยีบเทยีบการคิดเชงิเหตผุลของ

เด็กปฐมวัยระหว่างคะแนนก่อนและจัดกิจกรรมการเล่า

นิทานแบบปกติ

	 	 3.	วเิคราะห์เปรยีบเทยีบการคดิเชงิเหตผุลของ

เด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ
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ค�าถามปลายเปิดกบัเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการ

เล่านิทานแบบปกติ

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยมีดังนี้

	 	 1.	การคดิเชงิเหตผุลของเด็กปฐมวยัหลงัการจดั

กิจกรรมการเล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิดสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	ซึ่งเป็นไป

ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 และหากพิจารณาถึงคะแนนเฉลี่ย

ก่อนและหลังจัดกิจกรรมมีความแตกต่างกันมากโดย

คะแนนเฉลีย่หลงัจดักจิกรรมได้	23.6	คะแนน	คะแนนเฉล่ีย

ก่อนจัดกิจกรรมได้	14.66	คะแนน		และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจาก

การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิด	

ด้านการจ�าแนก	 	 ด้านการจัดประเภท	 และ	 ด้านอุปมา

อุปไมยสูงกว่าก่อนเรียน

	 	 2.	การคดิเชงิเหตผุลของเด็กปฐมวยัหลงัการจดั

กจิกรรมการเล่านทิานแบบปกตสิงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	

และหากพจิารณาถงึคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัจดักจิกรรม

มคีวามแตกต่างกนัมากโดยคะแนนเฉลีย่หลงัจดักจิกรรมได้	

14.66	 คะแนน	 คะแนนเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรมได้	 14.27	

คะแนน	 	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการคิดเชิง

เหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมการเล่า

นทิานประกอบค�าถามปลายเปิด	ด้านการจ�าแนก		ด้านการ

จัดประเภท	 และ	 ด้านอุปมาอุปไมยสูงกว่าเล็กน้อยเพียง

ด้านละ	1-2	คะแนน

	 	 3.	 เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่า

นทิานประกอบค�าถามปลายเปิดมกีารคดิเชงิเหตผุลสงูกว่า

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานแบบปกติ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมุติฐานหากพิจารณาถึงคะแนนเฉลี่ยหลังจากได้รับการ

จัดกิจกรรมของเด็กปฐมวัยทั้ง	 2	กลุ่มนี้พบว่ามีความแตก

ต่างกันมาก	 โดยเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่า

นิทานประกอบค�าถามปลายเปิดได้คะแนนเฉล่ียหลังจัด

กิจกรรม	23.6		คะแนน	ซึ่งมากกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ

จัดกิจกรรมเล่านิทานแบบปกติซึ่งได้คะแนนเฉล่ียหลังจัด

กิจกรรมเพียง	14.66	คะแนน	

อภิปรายผล

	 ผู้วิจัยได้น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจมา

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้

	 	 1.	จากสมมตุฐิานข้อท่ี	1	การคดิเชงิเหตุผลของ

เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

ประกอบค�าถามปลายเปิดจากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ

ค�าถามปลายเปิด	มคีะแนนเฉลีย่หลังสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 หากพิจารณาถึงคะแนน

เฉล่ียก่อนและหลังเรียนและพิจารณาเป็นรายด้านพบ

ว่าการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัด

กิจกรรมการเล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิด	ด้านการ

จ�าแนก		ด้านการจดัประเภท	และ	ด้านอปุมาอปุไมยสงูกว่า

ก่อนเรียนซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้จะเห็นได้ว่าการ

เล่านทิานประกอบค�าถามปลายเปิดเป็นกิจกรรมทีส่ามารถ

ช่วยกระตุ ้นพัฒนาการด้านการคิดของเด็กได้อย่างดี			

กจิกรรมการเล่านทิานเป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ปฐมวยัโปรดปราน

และช่ืนชอบ	 นิทานจึงเปรียบเสมือนเป็นส่ิงเร้าที่ท�าให้เด็ก

สนใจ	และด้วยกจิกรรมการเล่านิทานประกอบค�าถามปลาย

เปิดทีผู่ว้จัิยท�าจดัข้ึน		เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวยัเกดิ

การคิดเชิงเหตุผล	 เนื่องจากค�าถามที่ใช้ในการเล่านิทาน	 

ได้ฝึกใช้เด็กใช้เหตุผลในการคิดเปรียบเทียบ	 จัดประเภท	

และอุปมาอุปไมยจากเนื้อเรื่องในนิทาน	 ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	ชนาธิป	บุบผามาศ.	(2553	:124	)	ได้ศึกษา	 

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม

การเล่านทิานอีสปประกอบค�าถาม	พบว่า	การคิดเชงิเหตผุล

ของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

อีสปประกอบค�าถามสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.01	นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ	พรรณทพิา		มสีาวงษ์	(2554:	58-59)	ได้ศกึษา	ผลของ

การจดักจิกรรมการเล่านทิานประกอบการใช้ค�าถามทีม่ต่ีอ

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย	พบว่า	 เด็กปฐมวัย

ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเล่านทิานประกอบการใช้ค�าถาม

มีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ

ทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05

	 	 2.	จากสมมตุฐิานข้อท่ี	2	การคดิเชงิเหตุผลของ

เด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานแบบปกติสูง

กว่าก่อนจดักจิกรรม		จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่าการ

คิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเล่า

นิทานแบบปกติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ ระ ดับ	 .01	 ซึ่ งสอดคล ้อง กับสมมุติ ฐานที่ ตั้ ง ไว 	้ 

หากพิจารณาถึงคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนและ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก

ปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ

ค�าถามปลายเปิด	 ด้านการจ�าแนก	 	 ด้านการจัดประเภท	

และ	 ด้านอุปมาอุปไมยสูงกว่าก่อนเรียนเพียงเล็กน้อย	

เนือ่งจากการเรียนของเดก็ปฐมวยัแบบปกตเิดก็ได้เรยีนรูใ้น

ระดบัหนึง่	และด้วยกิจกรรมทีจั่ดคือการเล่านทิานเรือ่งเดมิ

ทัง้สปัดาห์	ซึง่เป็นการย�า้คดิย�าท�า	เป็นส่วนหนึง่ในการกระ

ตุ้นให้เด็กเกิดการคิดเชิงเหตุผลได้เช่นกัน	 แต่โอกาสที่เด็ก

จะมีการคิดเชิงเหตุผลในด้าน	การจ�าแนก	การจัดประเภท	

อปุมาอปุไมย	แต่หากพจิารณาจากคะแนนทีไ่ด้และคะแนน

รายบุคคลแล ้วการจัดกิจกรรมดังกล ่าวยังสามารถ

พัฒนาการคิดเชิงเหตุได้น้อยกว่าการจัดกิจกรรมท่ีเป็นสิ่ง

กระตุ ้นเช่น	 การเล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิด		 

การใช้ค�าถามทีเ่ปิดกว้างให้เดก็คดิ	จนิตนาการได้กบันทิาน

ที่ใช้เล่าหรือสื่อสารกับเด็ก	 ค�าถามท่ีไม่เจาะจง	 ค�าถามที่

ชักชวนให้เด็กคิดตาม	 และบทบาทของครูท่ีมีต่อชั้นเรียน

เป็นสิ่งส�าคัญในการกระตุ้นเด็ก	 โดยเฉพาะในขณะที่เด็ก

ร่วมกิจกรรมครูผู้สอนควรฝึกให้เด็กได้คิด	 ให้ความเป็น

กันเอง	 และร่วมมือกับเด็กในการท�ากิจกรรมอย่างเต็มที่	 

จะท�าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและเกิดการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง	ดงันัน้บทบาทของครมูส่ีวนในการพฒันาการทางสติ

ปัญญาและการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง	

	 	 3.	จากสมมตุฐิานข้อท่ี	3	การคดิเชงิเหตุผลของ

เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ

ค�าถามปลายเปิดสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม

การเล่านิทานแบบปกติ		จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ

ค�าถามปลายเปิดมีการคิดเชิงเหตุผลสูงกับเด็กปฐมวัยที่ได้

รบัการจดักจิกรรมการเล่านทิานแบบปกตอิย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิตทิีร่ะดบั	.01	ซึง่สอดคล้องกบัสมมตุฐิาน		เนือ่งจาก

การจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิด	ส่งผล

ให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล	 ทั้ง	 3	

ด้าน	ด้านการจ�าแนก		การจัดประเภท	และอุปมาอุปไมย	

ได้ดีกว ่าเล ่านิทานแบบปกติเน่ืองจากการเล่านิทาน

ประกอบค�าถามปลายเปิด	เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความ

คิดเห็น	 ได้ตอบค�าถาม	 และถามค�าถามที่ เค ้าสงสัย		 

การมส่ีวนร่วมในการเล่านทิาน		การได้สนทนากบัครผูู้สอน	

ท�าให้เด็กเกิดพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลขึ้น		เช่น

การตั้ งค�าถามพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลด ้านจ�าแนก 

	 ครูผู้สอน	:	เด็ก	ๆ 	คิดว่าราชสีห์		เสือดาว		และช้าง		

อะไรที่ไม่เข้าพวก	?

	 เด็กปฐมวัย	:	ช้าง

	 ครูผู้สอน	:	แล้วท�าไม.....ถึงไม่เข้าพวก	?

	 เด็กปฐมวัย	:	เพราะตัวใหญ่	...เพราะช้างไม่มีขน...

เพราะช้างด�า...เพราะช้างมีหูใหญ่กว่า

ค�าถามพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลด้านจัดประเภท

	 ครูผู ้สอน	 :	 เด็กๆ	 คิดว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่เป็น

ประเภทเดียวกับราชสีห์	?

	 เด็กปฐมวัย	:	เสือ,เสือดาว,หมาป่า	ฯลฯ

	 ครูผู้สอน	:	แล้วท�าไม.....ถึงไมถึงเป็นประเภทเดียว

กับราชสีห์?

	 เด็กปฐมวัย	 :	 มี	 1	 ขา	 ,	 มีขน,	 น่ากล้ว,อยู่ในป่า

เหมือนกัน	ฯลฯ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

459

ค�าถามพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลด้านอุปมาอุปไมย

	 ครูผู้สอน	:	ราชสีห์กินอะไรเป็นอาหาร	?

	 เด็กปฐมวัย	:	กินวัว	,กินเนื้อสัตว์

	 ครูผู้สอน	:	แล้วหนูกินอะไรเป็นอาหาร	?

	 เด็กปฐมวัย	:	กินข้าว	,กินข้าวโพด

	 ต่างกับการเล่านิทานแบบปกติที่ให้เด็กฟังนิทาน	 

ดรูปูประกอบ	หรอืใช้กิจกรรมเข้าจงัหวะแทนการใช้ค�าถาม

ปลายเปิด	หรือใช้ค�าถามในการสนทนาหรือสื่อสารกับเด็ก

ระหว่างเล่านิทานเป็นค�าถามปลายปิด		เช่น	

	 ครูผู้สอน	:ราชสีห์น่ากลัวไหม

	 เด็กปฐมวัย	:	กลัวค่ะ	/	กลัวครับ

	 ครูผู้สอน	:	ถ้ากล้วเด็ก	ๆ	จะดื้อกับครูไหม

	 เด็กปฐมวัย	:	ไม่ดื้อค่ะ	/	ไม่ดื้อครับ

	 การใช้ค�าถามปลายปิดจะไม่เปิดโอกาสให้เดก็แสดง

ความคิดเห็น		เด็กก็จะได้รับแต่ความสนุกสนาน		เพลินกับ

นทิาน		และลุน้ว่านทิานจะจบอย่างไร		ใครชนะ	ใครแพ้	ส่ง

ผลให้เด็กปฐมวัยขาดการพัฒนาด้านความคิดในระหว่างที่

มกีารเล่านทิานของเดก็ปฐมวยั	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ

เกริก		ยุน้พันธ์	(2543:	55	–	56)	นทิานและค�าถามจะท�าให้

เดก็	ๆ 	หรอืผูฟั้งสามารถใช้กระบวนการคดิในการพจิารณา

แก้ปัญหา	และแนวคดิของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	

(2538:	656	–	657)	การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดและ

คิดเชิงเหตุผลว่ามีหลากหลายวิธี	 เช่น	 การฝึกการรับรู้ทาง

ประสาทสัมผัส	การใช้ค�าถาม	การสังเกตเปรียบเทียบและ

ใช้ความคดิเป็นต้น	ซึง่หลกัส�าคญัในการจดักจิกรรมนัน้ต้อง

ค�านึงถึงสื่อและสภาพแวดล ้อมท่ีมีความเหมาะสม

สอดคล้องกับพัฒนาการความสนใจของเด็ก	 ซึ่งกิจกรรม

อาจจะจัดในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก	 

ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ครูและเด็กจะสนทนาซักถามกันหรือถ้า

เป็นกลุม่เลก็อาจใช้กจิกรรมในรปูแบบการเล่นเกม	เป็นต้น	

ดังนั้น	พ่อแม่	ครู	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	จึงมีบทบาทในการส่ง

เสริมการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์บุญ	 ไวว่อง	 (2550:43)	 ได้

ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อน

และหลังการได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน

ประกอบค�าถามปลายเปิดพบว่าเดก็มคีวามสามารถในการ

แก้ปัญหาหลังได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเล่า

นทิานประกอบค�าถามปลายเปิดสงูกว่าก่อนรบัการสอนโดย

การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิด		

เช่นเดียวกับงานวิจัยของ	 ธีรนุช	 แสนหาญ	 (2550	 :	 82)	 

การเปรยีบเทยีบความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรยีนชัน้อนบุาล	

2	หลังได้รบัการจัดการเรยีนรูด้้วยแผนการจดัประสบการณ์

การเล่านทิานประกอบค�าถามปลายเปิดทีส่่งเสรมิความคดิ

สร้างสรรค์	 สูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .01	 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริ

ลกัษณ์			อนัทะแสน	(2555:90)	เดก็ปฐมวยัท่ีได้รบัการสอน

โดยใช้กจิกรรมเล่านทิานปลายเปิดมรีะดบัความสามารถใน

การแก้ปัญหาหลังจากได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการ

สอนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 สรุปได้ว่า	 การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ

ค�าถามปลายเปิด	 เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะการ

คิดเชิงเหตุผลด้านการจ�าแนก	การจัดประเภท		และอุปมา

อุปไมย	ให้แก่เด็กปฐมวัยได้		และเป็นการจัดการเรียนการ

สอนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย	 กิจกรรมน้ีช่วยพัฒนา

ทัศนคติที่ดีต่อการตอบค�าถาม	 การแสดงความคิดเห็น	 

กล้าคิดและรักการเรียนรู้	 ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการคิดในหลายทักษะให้ดียิ่งขึ้น	 เพราะเด็กได ้

แสดงออกถึงความรู้	 ความคิด	 ความรู้สึกผ่านการตอบ

ค�าถามจากเรื่องราวในนิทานที่ฟัง	 การใช้ค�าถามเป็น

กิจกรรมที่ใช้อยู่เสมอในการเรียนการสอน	ค�าถามที่ใช้ควร

เป็นค�าถามที่มีประสิทธิภาพ	ใช้สนองความต้องการเพื่อให้

นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดค�าถามให้อธิบาย	 

ให้เปรียบเทียบ	ให้จ�าแนกประเภท	ให้ยกตัวอย่าง	ค�าถาม

ให้วิเคราะห์	 และค�าถามให้ประเมินค่า	 ทั้งนี้ก่อนการจัด

กิจกรรมครูควรเตรียมค�าถามที่ดีเพื่อให้ผลของการจัดจัด

กิจกรรมเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
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ข้อเสนอแนะ

	 1.ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้

	 	 1	 1	 ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม		

เนือ่งจากระหว่างทีม่กีารเล่านทิานครูจะตัง้ค�าถามและเชญิ

ชวนให้เดก็ตอบค�าถาม		เดก็บางคนต้องใช้ระยะเวลาในการ

คดิหาค�าตอบ		และครกูต้็องตัง้สถานการณ์คอยช่วยกระตุน้

ให้เด็ก	ๆ		พยายามคิดหาเหตุผลในการตอบค�าถาม		เวลา

ทีต่ัง้ไว้	30	นาทจีงึไม่เพยีงพอ	ควรใช้เวลาอย่างน้อย	45	นาที

	 	 1.2	ควรมีการจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์	ไว้ล่วง

หน้า	 ที่ท�าให้เด็กได้สัมผัส	 และมีส่วนสัมพันธ์กับในนิทาน

และมีสีสันสวยงาม	 เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กให้มาก

ยิ่งขึ้น

	 	 1.3	 ควรมีพิจารณาเรื่องการแบ่งกลุ ่มเด็ก

ปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 	 เนื่องจากเด็กปฐัมวัยอยู่ในชั้น

เรียนเดียวกันแต่ถูกแยกออกเป็น	2	กลุ่มด้วยการจับฉลาก

แบ่งกลุม่		และมช่ีวงเวลาการจดักจิกรรมทีต้่องแยกกนั	เดก็

บางคนยังไม่เข้าใจว่าท�าไมถึงต้องแยกกันฟังนิทาน	 ท�าไม

เพื่อนถึงได้เข้าไปฟังนิทาน	 และตัวเองไม่ได้ฟังต้องมาท�า

กิจกรรมกลางแจ้งแทน	 ท�าให้ช่วงแรก	 ๆ	 ของการด�าเนิน

กิจกรรมต้องใช้เวลาในการอธิบายจัดกลุ่มเด็ก	ๆ

	 	 1.4	 ในการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ

ค�าถามปลายเปิด		นิทานที่น�ามาควรเป็นนิทานที่ครูท�าขึ้น

เอง		คดัสรรเนือ้หาหรอืเป็นเรือ่งทีใ่กล้ตวัเด็ก	ๆ 		เพือ่ให้เดก็

สามารถมองเห็นภาพและเห็นสถานการณ์จริง			เช่นเด็ก	ๆ

บางคนไม่เคยเหน็สงิโตกจ็ะนกึภาพความดรุ้ายไม่ออก		หรอื

ไม่เคยเห็นนกกระเรียนก็จะนึกไม่ออก	 ซ่ึงจะส่งผลต่อ

ค�าถามปลายเปิดที่ถามเด็ก	ๆ	 เมื่อตอบไม่ได้เพราะไม่รู้จัก		

บางคนก็จะเกิดความเขินอายและไม่ค่อยตอบค�าถามอีก

	 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 	 2.1	ควรมีการศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก

ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ

ค�าถาม	ในระดับชั้นอื่น	ๆ	เช่น	ระดับประถมศึกษา	เป็นต้น

	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเล่า

นิทานประกอบค�าถามปลายเปิด	 ที่มีผลต่อความสามารถ

ด้านอื่น	 ๆ	 เช่น	 พัฒนาการทางด้าน	 ความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์	 ความสามารถทางภาษา	 และความสัมพันธ์

ทางสังคม	พฤติกรรมความร่วมมือ	เป็นต้น

	 	 2.3	 ควรศึกษาการคิดเชิงเหตุผลด้วยการจัด

กิจกรรมการเล่านิทานประกอบค�าถามปลายเปิดเป็น

การ์ตนูแอนเิมชนัเพราะมคีวามน่าสนใจน่าตืน่เต้นสามารถ

ท�าให้นักเรียนอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

	 	 2.4	 ควรท�าการศึกษาบรรยากาศการจัด

กจิกรรมทีก่ระตุน้การตอบค�าถาม			และส่งเสรมิการคดิเชิง

เหตุผลส�าหรับเด็กปฐมวัย	 เพื่อให้เด็กปฐมวัยให้ความร่วม

มือในการตอบค�าถาม	 และช่วยในการคิดจินตนาการของ

เด็กได้ดียิ่งขึ้น

	 	 2.5	ควรมีการติดตามพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล

ของเด็กปฐมวัยกลุ่มเดิม	 	 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่า

นิทานประกอบค�าถามปลายเปิด		เพื่อดูว่าการจัดกิจกรรม

นี้มีผลต่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็กแบบถาวรหรือไม่		หรือ

หากหยุดการใช้ค�าถามปลายเปิด		เด็กจะมีพัฒนาการด้าน

การคิดเชิงเหตุผลลดลง		
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การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 3 
Development of Management of Education According to Sufficiency
Economy  Philosophy on Participatory Under Maha sarakam Primary

Educational Service Area Office 3

มยุรี		โพธิแสน1กมล	ตราชู2	ทรงศักดิ์	จีระสมบัติ3	และ	เสฐียรพงษ์		ศิวินา4

Mayuree		Phothisaen1	Satianpong.	Siwina2	Songsak	Jeerasombat3	Kamol		trachoo4

บทคัดย่อ

 

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ส�ารวจสภาพปัจจุบัน	2)	พัฒนารูปแบบการบริหาร

สถานศกึษาพอเพยีง	และ3)น�ารูปแบบการบรหิารสถานศกึษาพอเพยีงสูก่ารปฏบิตัแิละประเมินผล	แบ่งเป็น	3	ระยะ	ระยะ

ที1่	การศกึษาสภาพปัจจบุนั	กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	โรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม	

เขต	3	จ�านวน	107	แห่ง	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ		เป็น	(1)	ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2)	ผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 	 (3)	 ครูวิชาการ	 	 (4)	 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ	 	 (5)	 ประธานสภานักเรียน	 และ	 (6)	 เลขานุการสภานักเรียน	 

รวมจ�านวน	642	คน	ท�าการศึกษาสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	จ�านวน	2	แห่งระยะที่2	การพัฒนารูป

แบบ	กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	9	คน	ระยะที่3	น�ารูปแบบไปปฏิบัติ	 	และประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษา	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1-6	ของ

โรงเรียนบ้านโนนสังจ�านวน	74	คน	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา

	 ผลการวิจัยพบว่า(1)	สภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	(M=	2.90)	(2)	รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาพอเพียงมี7	องค์ประกอบ	ได้แก่	ศึกษาสภาพความต้องการ	ก�าหนดมาตรฐานสถานศึกษา	ร่วมวางแผน	ร่วม

ตัดสินใจ	ร่วมด�าเนินงาน	ร่วมประเมินผลและร่วมชื่นชมผลงาน	และ	(3)	การน�ารูปแบบสู่การปฏิบัติและประเมินผล	พบ

ว่า	ปฏิบัติโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก(M=	4.31)ส่วนความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก(M	=	4.40)

และมีการยอมรับรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก	(M	=	4.22)

 ค�าส�าคัญ: การบริหาร,สถานศึกษาพอเพียง,	การมีส่วนร่วม,	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1ผู้อ�านวยการสถานศึกษา		โรงเรียนบ้านโนนสัง		อ.โกสุมพิสัย	จ.	มหาสารคาม
2นักวิชาการสาธารณสุข		ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
3อาจารย์	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4อาจารย์	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract

	 This	research	was	a	research	and	development.	The	purposes	of	this	research	were	to;	1)	to	

survey	present	states	of	management	of	education	according	to	sufficiency	economy	philosophy	on	

participatory;	2)	to	develop	a	model	management	of	education,	and	3)	to	practice	and	evaluate	a	

model	management.	This	 research	consisted	of	3	stages.	The	first	stage	was	to	study	the	present	

states.	The	sample	used	in	this	research	were	that	school	under	Maha	sarakam		primary	educational	

service	area	office	3,	The	respondents	were	642	which	consisted	of	107	schools,	each	of	school	6	

participants	;	(1)	chairmen	of	basic	educational	school	board,	(2)school	principals,		(3)	academic	teacher,		

(4)	teacher	responsible	for	project,	(5)	student	council,	and	(6)	student	council	secretary.	Which	were	

the	best	practices	2	schools	on	management	according	to	sufficiency	economy	philosophy	by	structured	

interview	form.	The	second	stage	was	to	invent	and	develop	a	model	had	been	evaluated	for	project	

and	model	by	focus	group	discussion	9	experts.	The	third	stage	were	to	practice	and	evaluate	a	model.	

The	respondents	were	74	which	consisted	of	basic	educational	school	board,	school	principals,	teacher	

and	student	in	primary	education	at	Ban	Nongsang	school.	A	questionnaire	survey	was	used	in	data	

collection	as	well	as	interview,	evaluation	form	and	a	record	form.	The	analysis	of	quantitative	data	

were	using	median,	mean,	standard	deviation	and	priority	needs	index.

	 	 The	finding	were	as	follows	:	1)	The	present	states	as	whole	was	at	a	moderate	level	(M	=	

2.90	2).	A	model	consisted	of	7	components,	includes;	needs	study,	define	school	standards,	planning,	

make	a	decision,	operating	evaluate	and	appreciated,	and	3)	The	practice	and	evaluation	as	whole	

was	at	high	level	(M	=4.31)	satisfaction	to	project	as	whole	was	at	high	level	(M	=	4.40),	and	acceptance	

to	model	as	whole	was	at	high	level	(M	=	4.22)

 Keywords: Management	of	Model	on	Education,	Sufficiency	Economy,	Participatory,	Philosophy	

of	sufficiency	economy
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1. บทน�า

	 	 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นหลกัคดิและ

หลกัปฏบัิตใินการด�าเนนิชวีติทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9	ทรงมีพระราชด�ารัสชี้แนะแก่

พสกนกิรชาวไทยมานานกว่า	30	ปีทีไ่ด้ทรงเน้นย�า้แนวทาง

การพัฒนาอย่างเป็นข้ันเป็นตอนบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง	

เพื่อให้เกิดความพอมี	พอกิน	พอใช้	 และมีความสุขโดยใช้

หลักความพอประมาณ	 การค�านึงถึงความมีเหตุผล	 

การสร้างภูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวั	และทรงเตอืนสตปิระชาชนคน

ไทยไม่ให้ประมาท	ตระหนักถึงการพฒันาทีส่มดลุ	ก้าวหน้า

ไปอย่างสมดุลในแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องตามหลัก

วชิาการ	และการมคีณุธรรม	จรยิธรรม	เป็นกรอบในการคดิ

และการกระท�า	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	2552:	1)	 	 โดยมี

เป้าหมายส�าคัญของการขับเคลื่อน	 คือ	 การท�าให้เยาวชน

รูจ้กัความพอเพยีงปลกูฝัง	อบรมบ่มเพาะให้เยาวชนมคีวาม

สมดลุทางเศรษฐกจิ	สงัคม	สิง่แวดล้อมและวฒันธรรม	โดย

สอดแทรกแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงให้เข้าเป็น

ส่วนหนึ่งของหลักสูตร	สาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ	โดยในระยะ

แรก	 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	 จะต้องเริ่มจากการค้นหาตัวอย่าง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม	 กล่าวคือ	 การจัด

โครงการหรือกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง	ทีส่ามารถท�าได้ทัง้การเรยีนรูใ้นห้องเรยีนและการ

เรยีนรู้นอกห้องเรยีน	เพือ่เป็นการสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้อง

และชัดเจน	เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีวิธีปรับเจตคติ

อปุนสิยั	และพฤติกรรมทีส่อดคล้องกบัการด�าเนนิชีวิตตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	แนวทางการน�าปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน

ศึกษา	(เพ็ญพรรณ	ชูติวิศุทธิ์,	2550:	155-157)

	 	 แต่จากการรายงานข้อมูลสถานการณ์การศกึษา

ไทย	 พบว่า	 ในการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของ

นักเรียนระดับชาติ	(National	Test	:	NT)	ประเทศไทยมี

ผลการศึกษาต�่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติทุกครั้ง	 และสถาน

ศึกษาส่วนมากไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 เนื่องจากไม่

ผ่านการประเมินในตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานท่ี	 5	 ด้านผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รยีน	คะแนนทดสอบทางการศกึษาแห่ง

ชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-Net)	 อยู ่ในระดับต�่า	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2558:	39-76)	สอดคล้องกับผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบ	3	ปีการศึกษา	2555	ของโรงเรียน

บ้านโนนสังต�าบลหนองบอน	อ�าเภอโกสุมพิสัย		ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 

ผลการประเมนิคณุภาพภายในของสถานศึกษา	ปีการศกึษา	

2558:	 9-15	 ซึ่งสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาน

ศึกษา	 พบว่า	 มาตรฐานที่	 13	 สถานศึกษาส่งเสริมความ

สมัพนัธ์และความร่วมมอืกับชุมชนในการพฒันาการศกึษา	

ระดบัคุณภาพพอใช้	(โรงเรยีนบ้านโนนสัง,	2558)	และมจีดุ

ที่ควรพัฒนาระดับการศึกษาปฐมวัย	 ด้านผู้เรียน	 พบว่า	 

ควรพฒันาผู้เรยีนให้มทีกัษะในการสือ่สารทีเ่หมาะสมกบัวยั

และมมีารยาท	ปฏบิตัติามวฒันธรรมประเพณขีองไทยรวม

ทั้งมีความสนใจใฝ่เรียนรู ้ รักการอ่าน	 ด้านครู	 พบว่า	 

ควรพฒันาครปูฐมวยัให้มคีวามรูใ้นวชิาทีส่อนตามทีค่รุสุภา

ก�าหนดด้านผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดการส่งเสรมิให้ครผูลติ

ส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลายที่มีความเหมาะสมและ

เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างพอเพียง	 	 สถานศึกษาขาดการส่ง

เสรมิในการใช้สือ่ภมูปัิญญาท้องถิน่มาใช้ในการจดัการเรยีน

การสอนอย่างต่อเนื่อง		นอกจากนี้สถานศึกษาขาดการส่ง

เสริมการเรียนรู้ท่ีเป็นบริบทของท้องถิ่นมาบูรณาการการ

จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	 ระดับประถมศึกษา	 พบว่า	

ด้านผู้เรียนผู้เรียนยังขาดการพัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิในกลุ่ม

สาระภาษาไทยคณิตศาสตร์	การพัฒนาการแสดงออกการ

รายงานหน้าชั้นเรียน	 การประชุมสภานักเรียนและการรับ

ประทานอาหารควรจดัให้เดก็ทกุคนล้างถ้วยชามของตนเอง

ให้สะอาด		ด้านครู	พบว่า	ครูบางส่วนยังขาดการได้รับการ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษา

และหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ขาดการจัดท�า

แผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาด้านการจัดการเรียนการ

สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั		โดยใช้สือ่หลากหลายและขาด
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การส่งเสรมิให้เดก็กล้าแสดงออก	มคีวามมัน่ใจ	กล้าน�าเสนอ

หน้าชั้นเรียนทุกคน	 รวมท้ังการส่งเสริมให้ผู ้เรียนคิด

วิเคราะห์ลงมือปฏิบัติจริงให้มากขึ้น	และด้านผู้บริหาร	พบ

ว่า	สถานศึกษายังขาดการกระตุ้นให้ทุก	ๆ 	ฝ่าย		มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 สถานศึกษาขาดการวาง

ระบบกลไกลในการตรวจสอบ	การปฏิบัติตามแผน		การใช้

ทรพัยากรสถานศกึษาตามระบบ	การมส่ีวนร่วมและถ่วงดลุ	

นอกจากนี้ยังขาดการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถาน

ศกึษาและน�าผลมาวางแผนเพือ่พฒันาและบรูณาการสาระ

การเรียนรู้ที่เป็นบริบทของท้องถิ่นให้เป็นหลักสูตรของ

สถานศึกษาและสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อ

ร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

	 	 ทางออกของการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น

วัลลภา	อารีรัตน์,	ชัญญา	อภิปาลกุล	และเสาวนี	ตรีพุทธ

รัตน์	(2553:	53-55)	ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกระบวนการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีช่วยกระตุ ้น	

เร่งเร้าให้ครูมคีวามตืน่ตวัทีจ่ะปรบัปรงุการเรยีนการสอนให้

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ		ในท�านองเดียวกันผู้

วจิยัได้สังเคราะห์ผลการสงัเคราะห์ข้ันตอนของการบรหิาร

สถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3แบ่งเป็น	 7	 

องค์ประกอบ	คือ	1)	ศึกษาสภาพความต้องการ	2)	ก�าหนด

มาตรฐานสถานศึกษา	 3)	 ร่วมวางแผน	 4)	 ร่วมตัดสินใจ	 

5)	ร่วมด�าเนินงาน	6)	ร่วมประเมินผล	และ	7)	ร่วมชื่นชม 

ผลงาน

	 	 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

ข้างต้นชี้ให้เห็นถึงเหตุผลและความจ�าเป็นของการบริหาร

สถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว	

ประกอบกับโรงเรียนบ้านโนนสัง	 ยังไม่ผ่านการประเมิน

สถานศกึษาพอเพยีงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้วจิยัพฒันารปูแบบการบรหิารสถานศึกษา

พอเพียงแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีงในโรงเรยีนสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 ขึ้นเพื่อเป็นรูปแบบในการ

พัฒนาการบริหารสถานศึกษา	อันจะส่งผลใหเ้กิดการสรา้ง

วัฒนธรรมที่ดีขององค์กรสามารถจัดสภาพแวดล้อมบริบท

ทั่วไป	 	 และการจัดการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนการ

สอนและกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน	 เพื่อให้สถานศึกษามี

คุณภาพในทุก	ๆ	ด้านต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

	 2.1	เพือ่ส�ารวจสภาพปัจจบุนัของการบรหิารสถาน

ศึกษาพอเพียงแบบมีส ่วนร ่วมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3

	 2.2	 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอ

เพยีงแบบมส่ีวนร่วมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในโรงเรยีนสังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3

	 2.3	เพือ่น�ารปูแบบการบรหิารสถานศกึษาพอเพยีง

แบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3	ไปปฏิบัติและประเมินผล

3. ขอบเขตการวิจัย

	 3.1	ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง	ระยะที	่1ประชากร	

ได้แก่	โรงเรยีนในสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	เขต	3	จ�านวน	145	แห่งกลุ่มตัวอย่าง	

ได้แก่	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	เขต	3	จ�านวน	107	แห่ง	

	 3.2	 กลุ่มเป้าหมาย	 ระยะที่	 2	 ได้แก่	 ผู้เชี่ยวชาญ	

จ�านวน	9	คน	

	 3.3	กลุ่มเป้าหมายระยะที่	3	ได้แก่	คณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ผูบ้รหิารสถานศกึษาครูและนกัเรยีน

จ�านวน	 74	 คน	 และผู ้เข้าร่วมสัมมนาอิงผู ้เชี่ยวชาญ	 
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จ�านวน	12	คน

	 3.4	องค์ประกอบหรือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 3.4.1	 ตัวแปรการวิจัยด้านการบริหารสถาน

ศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วม	 ได้แก่ศึกษาสภาพความ

ต้องการก�าหนดมาตรฐานสถานศึกษา	 ร่วมวางแผน	 

ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมด�าเนินงาน	 ร่วมประเมินผล	 และร่วม

ชื่นชมผลงาน

	 	 3.4.2	ตัวแปรด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงของกระทรวงศกึษาธกิาร5	ด้านได้แก่

ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านหลักสูตรและการ

จดัการเรยีนการสอนด้านการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนด้าน

พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผลลัพธ์และภาพ

ความส�าเร็จ

4. วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ระยะที่	1	การศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหาร

สถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

	 	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร	ได้แก่	

โรงเรียนในสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

มหาสารคาม	เขต	3	จ�านวน	145	แห่งกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	 เขต	3	จ�านวน	107	แห่ง	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	

โรงเรียนละ	6	คน	ได้แก่	1)	ประธานคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จ�านวน	 1	 คน	 2)	 ผู้บริหารสถานศึกษา		

จ�านวน	1	คน	3)	ครูวิชาการจ�านวน	1	คน	4)	ครูผู้รับผิด

ชอบโครงการ	 จ�านวน	 1	 คน	 5)	 ประธานสภานักเรียน	

จ�านวน	1	คน	 	 และ	6)	 เลขานุการสภานักเรียน	จ�านวน	 

1	คน		รวมผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	จ�านวนทั้งสิ้น	642	คน

	 	 2.	วิธีการด�าเนินการ

	 	 	 2.1	ศึกษาเอกสาร	ต�ารา	 งานวิจัย	 และ

สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต	เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์

หลกัการ		แนวคดิ	ทฤษฎีเพือ่เป็นองค์ประกอบหรอืตวัแปร

การวจิยั	แบ่งออกเป็น	2	กลุม่	คอื		ตวัแปรการวจิยัด้านการ

บรหิารสถานศึกษาพอเพยีงแบบมส่ีวนร่วมและตวัแปรการ

วจิยัด้านการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

	 	 2.2	ส�ารวจความคิดเห็น	โดยใช้แบบส�ารวจที่ผู้

วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา	 และความ

ต้องการการบรหิารสถานศกึษาพอเพยีงแบบมส่ีวนร่วมตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาตาม

ประเภทและจ�านวนที่ก�าหนด		

	 	 	 2.3	ก�าหนดศึกษาสถานศึกษาพอเพียงที่

มวีธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิเกีย่วกบัการบรหิารสถานศกึษาพอ

เพียงแบบมีส่วนร่วม		ระหว่างวันที่		25	ตุลาคม	2559	ถึง	

วันที่	29	ตุลาคม	2559	จ�านวน	2	แห่งได้แก่	(1)	โรงเรียน

บ้านสามเพียแสนจ�าปา	 อ�าเภอเมืองจังหวัดยโสธร	 สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร	 เขต	 1	

และ	 (2)	 โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง	 อ�าเภอกุดรัง		

จังหวัดมหาสารคาม	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3

	 	 	 2.4	วเิคราะห์ข้อมลูและสงัเคราะห์ข้อมูล

ที่ได้จากการศึกษา	 พร้อมทั้งก�าหนดองค์ประกอบของรูป

แบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 

เขต	 3	 ด�าเนินการระหว่างวันที่	 23	 พฤศจิกายน	 2559	 

ถงึวนัที	่29	พฤศจกิายน	2559วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช่ความถี	่

และร้อยละ

	 	 3.	เครื่องมือวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถามความคิด

เหน็เกีย่วกบัการบรหิารสถานศกึษาพอเพยีงแบบมส่ีวนร่วม

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	มลีกัษณะเป็นแบบ

มาตรวัดประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 แบบลิเคิร ์ต	

แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่	 0.60-1.00	

ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อตั้งแต่	0.480-0.839	และค่าความ

เช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ	 0.893	 และแบบสัมภาษณ์วิธีการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาพอเพียง

แบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี

ลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
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	 ระยะที่	2	การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	

	 	 1.	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ผู้เชี่ยวชาญ	ที่ได้จาก

การเลือกแบบเจาะจง	จ�านวน	9	คน

	 	 2.	วิธีด�าเนินการวิจัย	

	 	 	 2.1	ก�าหนดและยกร่างรปูแบบการบรหิาร

สถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง	และร่างโครงการวจัิยและพฒันารปูแบบ

การบริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 2.2	ก�าหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย

ทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญ	โดยพจิารณาจากความรูค้วามสามารถใน

สาขาอาชีพและประสบการณ์ท�างานมีลักษณะคล้ายคลึง

กัน	(Homogenous	groups)

	 	 	 2.3	จัดสนทนากลุ่มเมื่อวันที่	9	มกราคม	

2560ที่โรงเรียนบ้านโนนสังอ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัด

มหาสารคาม

	 	 	 2.4	น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสนทนากลุม่ไป

ปรับปรุง	เพื่อน�าสู่การปฏิบัติ

	 	 3.	เครือ่งมอืวจิยั	ได้แก่	แบบบนัทกึการสนทนา

กลุ่ม	 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงการวิจัยและ

พัฒนาและแบบประเมินโครงการ

	 	 4.	สถติแิละการวเิคราะห์ข้อมลูวิเคราะห์ข้อมลู

โดยใช้สถติพิืน้ฐาน	ได้แก่	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งมาตรฐาน	และ

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ ่ม	 โดยใช้การ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา

	 ระยะที	่3การน�ารปูแบบการบรหิารสถานศกึษาพอ

เพยีงแบบมส่ีวนร่วมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

สู่การปฏิบัติและประเมินผล

	 	 1.	 กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านโนนสัง

อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงได้มาจากการ

เลือกตัวอย่างแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษา	 17คน	 

ผู้บริหารสถานศึกษา	1	คน	ครูผู้สอน	7	คนและนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	1-6	จ�านวน	49	คนรวมจ�านวน	74	คน

	 2.วิธีด�าเนินการวิจัย

	 	 2.1	ศึกษาพืน้ทีท่ีใ่ช้ในการวจิยั	คือ	โรงเรยีนบ้าน

โนนสังต�าบลหนองบอน	อ�าเภอโกสุมพิสัย	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต	 3	 และ

ชุมชนในเขตบริการเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป	 สภาพบริบท	

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การบริหารจัดการ	

ศกัยภาพ	และทนุทางสงัคม		รวมทัง้การศกึษาเชงิลกึแหล่ง

เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย

	 	 2.2	 จัดท�าโครงการวิจัยในแผนพัฒนาและ

ประสานกบัคณะคร	ู	คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าโครงการวิจัยและพัฒนารูป

แบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	

3	ไปทดลองใช้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

	 	 2.3	 ด�าเนินโครงการตามรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วม	 7	 องค์ประกอบ	

ระหว่างวันที่18	มกราคม	2560	ถึง	30	มิถุนายน	2560

											 2.4	 จัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อตรวจสอบ

และยืนยันรูปแบบ	 เมื่อวันที่ 	 25	 ตุลาคม2560	 ณ.	

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

	 3.	เครื่องมือวิจัย	ได้แก่		แบบสอบถามการปฏิบัติ

งานตามโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารสถาน

ศึกษาพอเพียงแบบมีส ่วนร ่วมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อตั้งแต่	0.297-

0.892	ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.783	แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ	 และแบบตรวจสอบรายการรูปแบบการ

บรหิารสถานศึกษาพอเพยีงแบบมส่ีวนร่วมตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย	และ

ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน	
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5. ผลการวิจัย

	 5.1	 สภาพปัจจุบันในการบริหารสถานศึกษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคามเขต	 3	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 (M=	

2.57)	เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านทัง้	5	ด้าน	อยูใ่นระดบัปาน

กลางและการศึกษาวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	 พบว่า	 สถาน

ศกึษาพอเพยีงมีรูปแบบการบรหิารแบ่งเป็น	3	ระยะคอื	การ

ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารในสถานศึกษาพอเพียงการ

สร้างยุทธศาสตร์และการประเมินยุทธศาสตร์

	 5.2	รปูแบบการบรหิารสถานศกึษาพอเพยีงแบบมี

ส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบ

ด้วย	7	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	ศึกษาสภาพความต้องการ	

2)	 ก�าหนดมาตรฐานสถานศึกษา	 3)	 ร ่วมวางแผน	 

4)	ร่วมตัดสินใจ	5)	ร่วมด�าเนินงาน	6)	ร่วมประเมินผลและ	

7)	 ร่วมช่ืนชมผลงานซ่ึงผู้เช่ียวชาญเห็นว่ารูปแบบมีความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

(M=4.01)

 5.3	การน�ารปูแบบการบรหิารสถานศกึษาพอเพยีง
แบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติและประเมินผลพบว่า	 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
โครงการ	 เห็นว่ามีการปฏิบัติในโครงการการบริหารสถาน
ศึกษาพอเพียงแบบมีส ่วนร ่วมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	(M=	4.40,3.93	
ตามล�าดบั)มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอโครงการฯ	โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก	ผลการด�าเนินโครงการพบว่า	จากกิจกรรมตาม
โครงการ	 ทั้งสิ้นรวม	 64	 กิจกรรม	 มีการด�าเนินงานตาม
โครงการ	จ�านวน	58	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	90.63	และ
ไม่ได้ด�าเนินการ	จ�านวน	6	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	9.37	
ผลการตรวจสอบยืนยันรูปแบบของผู ้เชี่ยวชาญ	 มีการ
ยอมรบัรปูแบบโดยรวมคดิเป็นร้อยละ	92.00	และโรงเรียน
บ้านโนนสังได้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง	
ระดับเขตการศึกษา	เมื่อวันที่	8พฤศจิกายน	2560

										จากผลการวิจัย	ผู้วิจัยได้น�าเสนอแผนภูมิแสดงรูป

แบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	

3	หลังการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญได้ดังนี้

6. อภิปรายผลและสรุปผล

	 6.1	 จากผลการศึกษาสภาพในการบริหารผลการ

สังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาพอ

เพียงแบบมีส่วนร่วม	พบว่า	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	7	องค์

ประกอบคือ	 1)	 ศึกษาสภาพความต้องการ	 2)ก�าหนด

มาตรฐานสถานศึกษา	 3)	 ร่วมวางแผน	 4)	 ร่วมตัดสินใจ	 

5)	ร่วมด�าเนนิงาน	6)	ร่วมประเมนิผลและ	7)	ร่วมชืน่ชมผล

งาน	สอดคล้องกบังานวจัิยเฉลียว	บรีุรกัษ์	และคณะ	(2545,	

น.	238)	พบว่า	การบรหิารจดัการสถานศกึษาพอเพยีงแบบ

มส่ีวนร่วมประกอบด้วยขัน้ตอน1)	การส�ารวจความต้องการ

ข้อมูลพื้นฐาน	2)	ร่วมวางแผนพัฒนาสถานศึกษา	3)	การมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ	4)	การมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน	

5)	การมีส่วนร่วมในการประเมินผล	และ	6)	การมีส่วนร่วม

ในการรบัผลประโยชน์และช่ืนชม	เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ

องค์ประกอบของการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง

แบบมีส่วนร่วมจากการศึกษาของCohen	 &	 Uphoff	

5 

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการด าเนิน
โครงการพบว่า จากกิจกรรมตามโครงการ ทั้งสิ้นรวม 64 กิจกรรม มี
การด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 58 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
90.63 และไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.37 
ผลการตรวจสอบยืนยันรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญ มีการยอมรับรูปแบบ
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.00 และโรงเรียนบ้านโนนสังได้ผ่านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ระดับเขตการศึกษา เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2560 
          จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอแผนภูมิแสดงรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 หลังการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. อภิปรายผลและสรุปผล 
 6.1จากผลการศึกษาสภาพในการบริหารผลการสังเคราะห์
องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วม พบว่า 
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 7 องค์ประกอบคือ 1) ศึกษาสภาพความ
ต้องการ 2)ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา 3) ร่วมวางแผน4) ร่วม
ตัดสินใจ 5) ร่วมด าเนินงาน 6)ร่วมประเมินผลและ7) ร่วมชื่นชมผลงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยเฉลียว บุรีรักษ์ และคณะ (2545, น. 238)พบว่า 
การบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย
ขั้นตอน1) การส ารวจความต้องการข้อมูลพื้นฐาน2) ร่วมวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4) การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และ6) การมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์และชื่ นชม  เช่น เดียวกับงานวิจั ยของ

องค์ประกอบของการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วม
จากการศึกษาของCohen & Uphoff (1977, p. 169) พบว่า การ
บริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วยขั้นตอน 
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3) 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และ 4) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์และชื่นชมและวัลลภา อารีย์รัตน์ และคณะ (2553, น. 
299) ซ่ึงพบว่า การบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วม
ประกอบด้วยขั้นตอน 1) การส ารวจความต้องการข้อมูลพื้นฐาน 2) 
ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 3) ร่วมวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 4) 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 5) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 6) 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและ7) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์และชื่นชม 
 6.2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 7 องค์ประกอบคือ 1) 
ศึกษาสภาพความต้องการ 2)ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา 3)ร่วม
วางแผน4) ร่วมตัดสินใจ 5) ร่วมด าเนินงาน 6) ร่วมประเมินผลและ7) 
ร่วมชื่นชมผลงานโดยมีความเหมาะสมของรูปแบบและความเป็นไปได้ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับผลการวิจัยของดิษย์ชัย  แก่นท้าว  
และคณะ (2556: 1-2) ได้ตรวจสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า องค์ประกอบทั้งหมดมีความ
เหมาะสมเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก: พรพรรณ  อินทร์ประเสริฐ (2550 
: 5) พบว่า ผลการตรวจสอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยแต่ละองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานมีความถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นไปได้ในอยู่ในระดับมาก :ในท านองเดียวกันกับนง
ลักษณ์  เรือนทอง (2550 : 2) ที่พบว่ารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี
ประ สิทธิผล :จี ระพงษ์   หอมสุวรรณ  และคณะ (2556 :  34) 
ผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันว่ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
 6.3 จากผลการน ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและ
ประเมินผล..กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่ามีผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากในท านองเดียวกับพรรณิกา
สุวรรณอ าไพ (2551: 212-215)ที่ได้วิเคราะห์กระบวนการส่งเสริม
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน
กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการปฏิบัติดีที่สุดพบว่าบริบทของ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเต็มไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นมีพันธุ์
ไม้ที่หลากหลายการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้
มีการร่วมมือกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลให้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพการจัด
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(1977,	p.	169)	พบว่า	การบริหารจัดการสถานศึกษาพอ
เพยีงแบบมส่ีวนร่วมประกอบด้วยขัน้ตอน	1)	การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ	 2)	 การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 
3)	การมีส่วนร่วมในการประเมินผล	และ	4)	การมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์และชื่นชมและวัลลภา	 อารีย์รัตน์	
และคณะ	 (2553,	 น.	 299)	 ซึ่งพบว่า	 การบริหารจัดการ
สถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วยข้ันตอน	
1)	 การส�ารวจความต้องการข้อมูลพื้นฐาน	 2)	 ก�าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา	 3)	 ร่วมวางแผนพัฒนาสถาน
ศึกษา	4)	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	5)	การมีส่วนร่วม
ในการด�าเนินงาน	 6)	 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
และ7)	การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และชื่นชม
	 6.2	รปูแบบการบรหิารสถานศกึษาพอเพยีงแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบ
ด้วย	 7	 องค์ประกอบคือ	 1)	 ศึกษาสภาพความต้องการ	 
2)ก�าหนดมาตรฐานสถานศึกษา	 3)ร่วมวางแผน	 4)	 ร่วม
ตดัสนิใจ	5)	ร่วมด�าเนนิงาน	6)	ร่วมประเมนิผลและ	7)	ร่วม
ชื่นชมผลงานโดยมีความเหมาะสมของรูปแบบและความ
เป็นไปได้	โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	เช่นเดยีวกบัผลการวจิยั
ของดิษย์ชัย	 	แก่นท้าว	 	และคณะ	(2556:	1-2)	ได้ตรวจ
สอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด	พบว่า	 องค์ประกอบทั้งหมดมีความเหมาะสมเป็น
ไปได้อยู่ในระดับมาก:	พรพรรณ		อินทร์ประเสริฐ	(2550	:	
5)	พบว่า	ผลการตรวจสอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์	โดยแต่ละองค์ประกอบการบรหิารสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานมีความถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปได้ในอยู่ใน
ระดับมาก	 :ในท�านองเดียวกันกับนงลักษณ์	 เรือนทอง	
(2550	 :	 2)	 ที่พบว่ารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสทิธผิล:จรีะพงษ์		หอมสวุรรณ		และคณะ	(2556	:	34)	
ผูท้รงคณุวุฒยินืยนัว่ารปูแบบการบรหิารแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
	 6.3	 จากผลการน�ารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพยีงสูก่ารปฏบิตัแิละประเมนิผล..กลุม่เป้าหมายทีเ่ข้าร่วม
โครงการเหน็ว่ามผีลการปฏบิตังิานตามโครงการโดยรวมอยู่
ในระดับมากในท�านองเดียวกับพรรณิกาสุวรรณอ�าไพ	
(2551:	 212-215)	 ท่ีได้วิเคราะห์กระบวนการส่งเสริม

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการปฏิบัติดี
ที่สุดพบว่าบริบทของชุมชนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
เต็มไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นมีพันธุ์ไม้ที่หลากหลายการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะส�าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้มีการร่วม
มือกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นระบบ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลให้พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการจัดสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพการจัดหลักสูตรการเรยีนการสอนส่ิง
แวดล้อมศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยมีปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงเรียนประกอบด้วยปัจจัยด้านโรงเรียนด้านนักเรียนด้าน
ครอบครวัและด้านชมุชนการด�าเนนิงานเป็นไปตามรปูแบบ
การบริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 7	 องค์ประกอบและ
กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนส่วนใหญ่ด�าเนินการใน
ลักษณะของกจิกรรมเสรมิหลักสูตรส่งผลให้นกัเรยีนมคีวาม
ตระหนักทักษะการสังเกตทักษะการคิดและทักษะการ
จัดการแบบร่วมมือในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นยังพบว่า	 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ	 
มีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก	
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Margaret	(2004:	169)	และสุ
มณฑา		ศรีสวัสดิ์	(2553:	67-69)	ที่ได้ประเมินรูปแบบตาม
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหาร	 ครูอาจารย์
และผู้ปกครองต่อการพฒันารปูแบบการประยกุต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในประเทศไทย	 โดยผ่าน
กระบวนการเรยีนรูจ้ากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว	พบว่า	ผู้บริหาร	ครูอาจารย์	ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตนของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ	 รวมทั้งการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์จาก
โครงการ

7. ข้อเสนอแนะ
	 7.1	 ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้	 จากผล
การวิจัยพบว่า	การสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารสถาน
ศึกษาพอเพียง	 เป็นวาระแห่งชาติที่ประเทศไทยจะต้อง
ด�าเนินการบนรากฐานวัฒนธรรมไทยและผลักดันให  ้
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ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น	 “ผู้บริหารแบบพอเพียง”	 ท่ีดีมี
คุณภาพและมีศักยภาพผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการ
ศึกษาระดับโรงเรียนควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันจึงจะท�าให้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ
เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ความเป็น	“นักเรียนพอเพียง”ผู้บริหาร
และผูน้�าทางการศกึษาทีม่บีทบาทและหน้าทีใ่นการจัดการ
ศึกษาจะต้องใช้ศักยภาพในบทบาทหน้าท่ีในการสร้างวิสัย
ทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้การ
นิเทศการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลและการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาในบริบทต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม
	 ข้อเสนอแนะการบรหิารงานวชิาการต้องเน้นท่ีการ
ให้ความส�าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการหลาก
หลายรูปแบบอาทิผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยนกับครูและ
เพือ่นเพือ่บรโิภคข้อมลูการแบ่งปันประสบการณ์จากความ
สนใจร่วมในพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะทั้งในโลกกายภาพ
และโลกเสมอืนจรงิการเรยีนรูผ่้านสือ่ออนไลน์เพือ่เป็นการ
ขยายพ้ืนทีเ่รยีนรู้ในวงกว้างและเพิม่ศกัยภาพในการเรยีนรู้
ของเยาวชนในรูปแบบท่ีผู้เรียนจะสามารถเป็นผู้ก�ากับการ
เรยีนรู้ของตวัเอง	(Self-Directed	Learning)	ด้วยการเลือก
รับและเรียนรู้ด้วยตนเองน�าไปสู่ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	(Critical	Thinking)	มากกว่าการเรียนรู้แบบที่มี
ครูเป็นผู้ชี้น�าแต่เพียงฝ่ายเดียว
	 	 การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้จะต้องมีการ
ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นเน้นการ
สอนทีก่ระตุน้การคดิสร้างสรรค์และวิเคราะห์อย่างมีเหตผุล
กระตุ้นให้นักเรียนกล้าคิดกล้าถามและเป็นการเรียนเชิง
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและน�าไปประยุกต์ใช้ได้
ต่อไปมิใช่แต่เพียงทฤษฎีและเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นคนเก่ง
และดีในสังคมการเรียนรู้ไม่ควรจ�ากัดเฉพาะความรู้ด้าน
วิชาการแต่ควรส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ศลีธรรมเพือ่ใช้ในการก�ากบัการใช้ประโยชน์จากความรูเ้ชงิ
วิชาการโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมไม่เบียดเบียนผู้
อื่นซึ่งในยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันการส่งเสริมความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมกลับลดน้อยถอยลงบน
ความเจริญทางวัตถุที่เพิ่มขึ้น
	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ผู ้บริหารจะต้องให้การ
สนับสนุนโดยจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนการ

สอนแบบพอเพียง	 มีมาตรการที่ช่วยในการปรับปรุงการ
เรียนรู้ของนักเรียนโดยการจัดสรรทรัพยากร	 (เวลามนุษย์
เงินทุน)	 ให้กับโครงการที่คุ้มค่าลดภาระงานของครูที่ไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนการดูแลนักเรียน
ท�าการส่ือสารอย่างมปีระสทิธภิาพกบันกัเรยีนสนบัสนนุครู
ผู ้สอนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมผู ้เรียน			
“นักเรียนพอเพียง”พัฒนาทักษะทั่วไปและโดยเฉพาะ
ทกัษะการคิดเชงิวพิากษ์	การคิดสร้างสรรค์	และการส่ือสาร
ที่ส�าคัญผ่านการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระวิชาตอบ
สนอง วัตถุประสงค ์ ในการ เตรี ยมผู ้ เรี ยนสู ่ ค วาม
เป็น“นักเรียนพอเพียง”ด้วยการบ่มเพาะความรู้ทักษะ
คุณค่าและทัศนคติของ“นักเรียนพอเพียง”ให้เกิดขึ้นกับผู้
เรียนส่วนผู้เรียนควรจะต้องมีความรับผิดชอบและการ
ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองเช่นมีทักษะการอ่านที่เหมาะ
สมกับวัยมีการวางแผนการศึกษาของตัวเองและการจัด
กลุ่มการเรยีนรูก้บัเพ่ือนผู้เรยีนต้องส่ือสารความคาดหวงัให้
ครูผู้สอนทราบเพื่อร่วมค้นหาวิธีการช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ที่ดีที่สุดเข้าใจการบูรณการหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการ
ปรับสมดุลของหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรท้องถิ่น
	 7.2	ข้อเสนอแนะเพื่อท�าการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 1)	ควรศกึษาความยัง่ยนืของการน�ารูปแบบการ
บรหิารสถานศึกษาพอเพยีงแบบมส่ีวนร่วมตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
	 	 2)	ควรศกึษาผลกระทบทัง้ด้านบวกและลบของ
การน�ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วน
ร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนที่มี
ต่อนักเรียน	ครู		โรงเรียน	และชุมชน	
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ระวังที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในการวิจัยขอ
ขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา		คณะครู-นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสังที่มีส่วนร่วมใน
การด�าเนินงานทุกขั้นตอน	 จนท�าให้งานวิจัยครั้งนี้ส�าเร็จ
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ปัจจัยทางสังคมและการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุ
THE SOCIAL AND MARKETING FACTORS THAT INFLUENCE ELDERLY 

EXERCISING BEHAVIOR

มารดี		วิทยาด�ารงชัย1

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์	 (1)	 เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมและการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการออกก�าลังกายของ 

ผู้สูงอายุ	 (2)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสังคม	และปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการออกก�าลังกายของผู้สูง

อายุในเขตเทศบาลเมืองและนอกเขตเทศบาลเมือง	(3)	เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุการ

วิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	 (Mixed	methodology)	 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 คือ	 

ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	420	คน	ตัวแปรที่ศึกษาเป็นปัจจัยทางสังคมและการตลาด

ที่มีผลต่อความต้องการมาออกก�าลังกายของผู้สูงอายุ	 โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าไค-สแควร์			ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	โดยใช้โปรแกรมเอมอส	(AMOS)	ในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง	 (Structural	Equation		

Modeling	:	SEM)	ตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

	 ผลการวิจัยสรุปได้	ดังนี้	(1)	ตัวแปรปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการออกก�าลังกาย

ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ซึ่งสามารถเรียงล�าดับค่าน�้าหนักของตัวแปรจากมากไปหาน้อยได้

ดังนี้	 คือ	 ระดับสังคมในชุมชนระดับชุมชนระดับองค์กรระดับระหว่างบุคคล	และระดับปัจเจกบุคคลตามล�าดับ	 ตัวแปร

ปัจจัยทางการตลาด	พบว่า	มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการมาออกก�าลังกายของผู้สูงอายุ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ซึ่ง

สามารถเรยีงล�าดบัค่าน�า้หนกัของตัวแปรจากมากไปหาน้อยได้ดงันีค้อื	ด้านสถานที	่รองลงมาคอื	ด้านการส่งเสรมิทางการ

ตลาดด้านบุคคล	ด้านราคา	ด้านกระบวนการด้านสินค้า	และด้านการจัดสถานที่	ตามล�าดับ	(2)	ตัวแปรปัจจัยทางสังคม	

และตัวแปรการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มในเขตเทศบาลเมืองและนอก

เขตเทศบาลเมือง	มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(3)	รูปแบบส่งเสริมการออกก�าลังกายในชุมชน	พบว่า	ผู้สูง

อายตุ้องการให้มศีนูย์ออกก�าลงักายทีม่กีจิกรรมการออกก�าลงักายหลากหลายและสอดคล้องกบัวถิชีวีติมสีิง่อ�านวยความ

สะดวก	บรรยากาศร่มรื่น	พร้อมอุปกรณ์การออกก�าลังกายที่เหมาะกับทุกกลุ่มวัยอยู่ในชุมชน
 

 ค�าส�าคัญ :	การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ผู้ป่วยเบาหวาน

1แพทย์หญิง ดร. นุสรี ศิริพัฒน์ .แพทย์ผู้อ�านวยการศิริพัฒน์การแพทย์และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
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Abstract

	 The	proposed	of	this	study	were	as	follows:	(1)	to	study	the	social	and	marketing	factors	that	

influencing	for	exercise	in	elderly;	(2)	To	compared	social	and	marketing	factors	influencing	exercise	

for	the	elderly	between	urban	city	and	rural	city;	(3)	To	encourage	elderly	to	exercise.	This	study	used	

mixed	methodology.	 420	 cases	 elderly	who	 live	 in	 northeastern	was	 collected	 for	 sample	 size.	

Parameters	that	were	a	concern	in	this	paper	is	social	factors	and	marketing	factors	that	influence	

elder	to	exercise.	Descriptive	statistics	were	an	analyst	for	this	paper	such	as	percentage,	mean,	standard	

deviation,	Chi-square	and	Pearson's	correlation.	Data	was	an	analyst	by	AMOS	Program.	It	analyze	a	

confirmatory	factor	analysis	(CFA)	and	an	analysis	of	linear	structure.	

	 The	results	of	these	study	showed	that	(1)	the	social	factors	influencing	the	participation	in	

exercise	activities	of	 the	elderly	 to	have	a	 significant	 statistic;	 in	descending	order:	 In-community,	

Community,	Corporate,	Relationship,	and	Personal.	The	marketing	factors	influencing	the	participation	

in	exercise	activities	of	the	elderly	to	have	a	significant	statistic;	in	descending	order:	Place,	Promotion,	

Personal,	Price,	Process,	Product,	and	Presentation.	(2)	Social	and	marketing	factors	influencing	exercise	

for	the	elderly	between	the	urban	city	and	the	rural	city	have	a	significant.	(3)	Type	of	encourage	

elderly	to	exercise	in	a	community	have	to	various	styles	and	relate	to	elderly	lifestyle.	It	has	facilities,	

pleasant	environment,	and	fitness	equipment	suitable	for	all	ages.

 Keyword :	Strategy	management,	Diabetes	patient

บทน�า

	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของทุก

ประเทศทัว่โลกในช่วงศตวรรษที	่21	(ระหว่างปี	ค.ศ.	2000	

-	 2100)	 ก�าลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าภาวะประชากร

สูงอายุ	 (Population	aging)	ปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่ส่งผลต่อ

การเข ้าสู ่ภาวะประชากรผู ้สูงอายุ	 อันเน่ืองมาจาก

ปรากฏการณ์ประชากรศาสตร์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์เบบ้ี

บูม	 (Baby	 Boom)	 ซ่ึงเกิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที	่ 

2	ในยคุดงักล่าว	หลาย	ๆ 	ประเทศทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย

ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารเพิม่จ�านวนประชากรเพ่ือ

เป็นก�าลังส�าคัญ	 ในการพัฒนาและฟื ้นฟูประเทศหลัง

สงคราม	 เหตุผลของการเพิ่มจ�านวนประชากรในยุคน้ัน	

ท�าให้มีการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรจ�านวนมากส่งผล

ต่อการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว

กลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกในปัจจุบัน	นอกจาก

นั้นสถานการณ์การเพิ่มจ�านวนผู้สูงอายุ	 ดังกล่าว	 ยังมีผล

มาจากความเจริญก ้าวหน้าทางการแพทย์และการ

สาธารณสุข	โดยเฉพาะนวตักรรมทางการแพทย์		โภชนาการ	

การปรับปรุงสังคมสิ่งแวดล้อมมีการลดลงของภาวะเจริญ

พันธุ์	 และการเพิ่มขึ้นของความยืนยาวของชีวิตโดยเฉพาะ

การลดลงของอตัราการตายของทารกและเดก็จะเหน็ได้ว่า

สังคมโลกก�าลังเดินเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุอย่างแท้จริง

สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล,	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและ

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (2558:8)	 ได้

ศกึษา	สถานการณ์ข้อมลูประชากรในกลุม่ประเทศภมูภิาค

อาเซียน	 (ASEAN	 Economicหรือ	 AEC)	 ซ่ึงมีจ�านวน

ประชากรรวมกัน600	 กว่าล้านคนใน10ประเทศหรือ
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ประมาณร้อยละ	 9	 ของประชากรโลก	 และจากการคาด

การณ์ในอกี	20	ปีข้างหน้าทุกประเทศจะเข้าสูก่ารเป็นสงัคม

ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ	 สิงคโปร์และไทย	ที่จะเป็นสังคมผู้สูง

อายุระดับสุดยอด	คือ	มีประชากรสูงอายุ	(65	ปีขึ้นไป)	ถึง

มากกว่าร้อยละ20ของประชากรรวมในประเทศ	(ส�านกังาน

สถิติแห่งชาติ,	2551และปราโมทย์	ประสาทกุลและปัทมา	

ว่าพัฒนวงศ์	อ้างใน	อัจฉราปุราคม,	2558:16)	นับตั้งแต่ปี	

พ.ศ.2550	เป็นต้นมา	จากอัตราเจริญพันธุ์ที่ลดต�่าลงเป็นที่

ชัดเจนว่าสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ	 ซึ่งการเปลี่ยนผ่าน

เป็นประชากรสงูวยัของประเทศไทยนัน้เกิดข้ึนในระยะเวลา

ท่ีเร็วมาก	 โดยมีการเพิ่มของประชากรอายุ65ปีข้ึนไป	 

จากร้อยละ	 7	 เป็นร้อยละ	 14	 จะใช้เวลาเพียงประมาณ	 

22	ปี	และคาดการณ์ว่าในปี	2568	ประเทศไทยจะมีผู้สูง

อายุมากเป็นล�าดับที่	5	ของทวีปเอเชีย	คือ	13.9	ล้านคน	

ขณะเดยีวกนัจ�านวนประชากรวยัเดก็จะลดต�า่ลงเหลอืเพยีง

ประมาณร้อยละ	12	คาดการณ์ว่า	40	ปีข้างหน้า	ประชากร

ผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็กถึง	4	เท่า	ขณะที่คาดการณ์กันว่า

ภายใน	15-20	ปีข้างหน้า	จ�านวนประชากรผู้สงูอายไุทยจะ

เพ่ิมกว่าเท่าตัวของจ�านวนประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบัน	

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	2551และปราโมทย์		ประสาทกุล

และปัทมา		ว่าพฒันวงศ์	อ้างใน	อจัฉรา	ปรุาคม,	2558:16)

	 การเปลี่ยนผ่านสู ่สังคมผู ้สูงอายุมีแนวโน้มการ

เปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรสงูอายไุทยทีเ่หน็ได้เด่นชดั

ประการหนึ่ง	คือ	ในช่วงแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่	2	คือ	

สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุมากหรือเป็นผู้สูงอายุในวัยกลาง	

(อายุ	75-84	ปี)	มีแนวโน้มจะมากขึ้น	และจากข้อมูลการ

คาดประมาณประชากรของประเทศไทยล่าสุด	 คาดว่า

สดัส่วนของประชากรสงูอายวุยัปลาย	หรอื	อาย8ุ0	ปีขึน้ไป	

เพิ่มจาก	 ร้อยละ	 9.8	 ของประชากรสูงอายุท้ังหมด	 ในป	ี

พ.ศ.	2543	เป็นร้อยละ	12.4	ในปี	พ.ศ.	2568		นับตั้งแต่ปี	

พ.ศ.	2550	เป็นต้นมา	เป็นที่ชัดเจนว่าสังคมไทยเข้าสู่การ

เป็นสังคมผู้สูงอายุ		ซึ่งการเปลี่ยนผ่านเป็นประชากรสูงวัย

ของประเทศไทยนัน้เกดิข้ึนในระยะทีเ่ร็วมาก	กล่าวคอื	การ

เพิ่มประชากรอายุ	65	ปี	ขึ้นไป	จากร้อยละ	7	เป็นร้อยละ	

14	ในระยะเวลา15		ปี

	 จากการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	

พ.ศ.2557(ส�านักงานสถิติแห ่งชาติ ,	 2557)	 พบว่า	

ประเทศไทยมจี�านวนและสดัส่วนของผูส้งูอายเุพิม่ขึน้อย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่อง	โดยในปี	2537	มีผู้สูงอายุ	ร้อยละ	6.8	

ของประชากรทั้งประเทศ	 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 9.4		 

ร้อยละ	 10.7	 ร้อยละ	 12.2	 ในปี	 2545,	 2550,	 2554		 

ตามล�าดับ	และผลส�ารวจปี	2557พบว่า	มีจ�านวนผู้สูงอายุ

จ�านวน	10,014,699	คน	คิดเป็นร้อยละ	14.9ของประชากร

ทั้งหมด	โดยเป็นเพศชาย	4,514,12	คน	หรือร้อยละ	45.1	

และเพศหญิง	 5,499,887	 คน	 หรือ	 ร ้อยละ	 54.6	 

เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของผู้สูงอายุตามเขตการ

ปกครองหรือเขตที่อยู่อาศัยและภาค	 พบว่า	 ในปี	 2557	 

ผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาล	ร้อยละ	40.9	และนอกเขต

เทศบาล	 ร้อยละ	 59.1	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

จ�านวนผู้สูงอายุมากที่สุด	 ร้อยละ	 31.9	 รองลงมาคือภาค

เหนือ	ร้อยละ	25.6	ภาคใต้	ร้อยละ	21.1		และ	ภาคกลาง	

ร้อยละ	12.0	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2557)	โดยเฉพาะ

สิงคโปร์และไทยที่ภาวะเจริญพันธุ์ลดต�่าลงอย่างรวดเร็ว

จ�านวนเดก็ทีเ่กดิน้อยลงและคนมชีวีติยนืยาวขึน้ท�าให้เริม่มี

สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในสังคม	 และจากการส�ารวจ

การเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของ

ประชากรไทย	ปี	2556	พบว่า	ประชากรมกีจิกรรมทางกาย

เพียงพอ	 ร้อยละ	 66.3	 และกลุ่มวัยสูงอายุมีกิจกรรมทาง

กายเพียงพอ	 ร้อยละ	 60.5	 โดยที่ผู้สูงอายุชายมีกิจกรรม

ทางกายมากกว่าผู ้สูงอายุหญิง	 ร้อยละ	 10	 (ปิยวัฒน	์ 

เกตุวงศาและคณะ,	 2556	 อ้างในอัจฉรา	 ปุราคม,	 2558:	

74-75)	 แสดงให้เห็นว่ายังมีประชากรอีกประมาณร้อยละ	

40	ทีย่งัมกีจิกรรมทางกายไม่เพยีงพอต่อภาวะทีด่	ีหรอือาจ

กล่าวได้อีกทางหน่ึงว่าผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายที่ระดับ

ต�่าหรือมีพฤติกรรมอยู่เนือยนิ่ง	(อัจฉราปุราคม,	2558:75)

	 เมื่อศึกษาถึงบทบาทและการสนับสนุนด้านการส่ง

เสรมิการออกก�าลังกาย	ทัง้ทีเ่ป็นหน่วยงานของภาครฐัและ

ไม่ใช่ภาครฐั	ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	จากการ
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ศึกษาของอัจฉรา	ปุราคม	 (2552)	 ที่พบว่า	 	 งบประมาณ

การลงทุนด้านการส่งเสริมออกก�าลังกายและกีฬาเพื่อ

สุขภาพของประเทศไทยในระยะ	 5	 ปี	 ระหว่างปี	 2548–

2552	มจี�านวนเงนิสงูถงึ	679,854,402	บาทและมแีนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้นทุกปี	 โดยสัดส่วนเงินลงทุนในโครงการกีฬา

มวลชนมากที่สุดโดยเป็นโครงการประเภทส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุและกลุ่มด้อยโอกาส	 ซึ่งเป็นกลุ่มมีที่มีโอกาสเสี่ยง

ต่อการเกิดปัญหาสุขภาพมีการลงทุนในสัดส่วนน้อยท่ีสุด		

จากสภาพดงักล่าว		จะส่งผลกระทบต่อสขุภาพของกลุม่วยั

ทั้งสองกลุ ่ม	 จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวง

สาธารณสุข	 ปี	 2550	 พบว่า	 ประชาชนอายุ	 35	 ปีข้ึนไป	 

มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 และ

โรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้น	 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษา

พยาบาลผูป่้วยกลุม่ดงักล่าวเพิม่สงูข้ึน	สะท้อนถึงการลงทนุ

ทั้งด้านงบประมาณ		บุคลากร	และสิ่งอ�านวยความสะดวก

ต่าง	ๆ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีกิจกรรมออก

ก�าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	 ยังไม่สามารถจัดการ

ปัญหาความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (NCDs)	 

ที่มีสาเหตุมาจากการขาดการออกก�าลังกาย	 หรือ	 การมี

กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ	(Physical	Inactivity)	ซึ่งนับ

วนัจะเป็นปัญหาสขุภาพทีท่วคีวามรนุแรงข้ึนในอนาคตอาจ

เป็นไปได้ว่ารูปแบบโครงการส่งเสริมกีฬาและออกก�าลัง

กายทีด่�าเนนิการอยูไ่ม่สนองตอบกบัสขุภาพของประชากร

ในปัจจบุนั	ฉะนัน้	ทศิทางนโยบายการลงทนุของหน่วยงาน

รัฐ	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และส�านักงานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	ในอนาคตควรต้อง

ท�าการทบทวนใหม่เพื่อแก้ไขและจัดการปัญหาสุขภาพ	 

ดังกล่าว	(อัจฉรา		ปุราคม,	2552)

	 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่ภาวะ

ประชากรสูงอายุดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุท้ังหญิงและ

ชายอายุยืนยาวมากข้ึน	 ขณะท่ีกลุ ่มประชากรวัยเด็ก

เยาวชนและวัยเรียนก�าลังมีจ�านวนลดน้อยลง	 ซ่ึงเป็น

สัญญาณบ่งบอกถึงการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

ดังนั้นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคม

จึงจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นสังคม

ผูส้งูอายใุนมมุมองการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุให้มสีขุภาพ

ด	ีเพือ่ให้ผูสู้งอายสุามารถชะลอความเสือ่มถอยของร่างกาย	

มีอิสระในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันตามความต้องการ	

โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น	 จากการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุที่

ผ่านมาในประเทศไทย	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	สภาผู้สูง

อายุและหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับสุขภาพมีนโยบาย	 

แผนงาน/โครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพทั้งในลักษณะ

กจิกรรมทางสงัคม	นนัทนาการ	และการออกก�าลงักาย	เช่น	

การร�า	 ร้องเพลง	 การออกก�าลังกายแบบประยุกต์กับ

วฒันธรรมไทย	ตลอดจนสนบัสนุนในรปูแบบของเครอืข่าย

ชมรมกลุ่มผู้สูงอายุโดยมีการจัดท�าแผนงาน	 โครงการของ

หน่วยงานทั้งภาครัฐ	 หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	ใช้งบประมาณสนบัสนนุนบัหลายล้าน

บาท	เพื่อสนับสนุน		ส่งเสริมเกื้อหนุนให้คนไทยมีการออก

ก�าลังกายและใช้การกีฬาเป็นวิถีชีวิต	 เข้าถึงโครงสร้างพื้น

ฐานทางกายภาพ		เทคโนโลยี		นวัตกรรม		ตลอดจนสร้าง

ทนุทางสงัคม	วฒันธรรมในด้านการกฬีาและออกก�าลงักาย	

ครอบคลุมในพื้นที่สังคมเมือง	 และชนบท	 จนถึงพื้นที่ใน

ภูมิภาคที่ห่างไกล	 เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะ

อนามัยดีข้ึน	 มีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น	 ลดภาวะเจ็บป่วย	 

ความพิการและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและประการ

ส�าคัญคือช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของ

ประชาชนที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต	ซึ่งสูงถึงปีละ	2-2.5	แสน

ล้านบาท	 แต่ก็ยังพบว่ามีผู้สูงอายุที่ยังขาดการออกก�าลัง

กายที่ถูกต้องจ�านวนมาก

	 จากสภาพปัญหาสุขภาพและการก้าวสู่การเป็น

สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย	 ดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่าใน

อนาคตอนัใกล้เมือ่เข้าสูส่งัคมผูส้งูอายแุบบสมบรูณ์	ปัญหา

ผูสู้งอายกุน็บัวนัจะมคีวามซบัซ้อนเพิม่มากขึน้	ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาด้านสขุภาพ	ปัญหาสังคมและเศรษฐกจิ	จากกลุม่วยั

แรงงานท่ีมีจ�านวนลดลงก็จะก่อให้เกิดภาวะพ่ึงพิงกลุ่มวัย

แรงงานที่ต้องมาดูแลผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนลดน้อยลงเรื่อย	ๆ
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และส่งผลกระทบต่อสังคมและภาครัฐ	 ซึ่งจะต้องแบกรับ

ภาระในการดแูลและต้องทุม่เทงบประมาณในการดแูลผูส้งู

อายุที่ติดบ้าน	ติดเตียง	ไม่เข้าสังคมและขาดการออกก�าลัง

กายทีเ่พิม่มากขึน้	ทกุภาคส่วนจะต้องให้ความส�าคญัการส่ง

เสริมกิจกรรมทางกายหรือการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	

ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุซ่ึงนับวันจะมีเพ่ิม

มากขึน้	ด้วยเหตขุดัข้องดงักล่าว	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ

ศึกษาจากแนวคิดทางการตลาดและสังคมที่มีอิทธิพลต่อ

การออกก�าลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนและการพัฒนารูป

แบบการส่งเสริมออกก�าลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน

	 การศึกษาในครั้งนี้	ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาปัจจัย

ทางสังคมและการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการออกก�าลังกาย

ของผู้สูงอายุ	 เพ่ือประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายหรือ

แนวทางการส่งเสรมิการออกก�าลงักายของผูส้งูอายขุองคน

ไทยที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความส�าคัญ	โดยเฉพาะการส่ง

เสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมการออกก�าลังกายเพ่ือให้

สังคมผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถด�ารงชีวิตอยู่ใน

สังคมอย่างปกติสุขและไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว	

สังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมและการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุ				

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทาง

สังคม	และการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการออกก�าลังกายของ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองและนอกเขตเทศบาลเมือง	

	 3.	เพือ่ศกึษารปูแบบการส่งเสรมิการออกก�าลงักาย

ของผู้สูงอายุ

ประชากร

	 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้		คือ	ผู้สูงอายุที่อาศัย

ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เนือ่งจากมกีารกระจายตวั

ของผู้สูงอายุตามเขตการปกครองหรือเขตท่ีอยู่อาศัยและ

ภาคสูงกว่าทุกภาค	คือ	ประมาณร้อยละ	31.9

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ตอบวตัถปุระสงค์

ของการวิจัยมีดังนี้

	 1.	สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา	วิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐาน	และการแจกแจงตัวแปร	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	

(Percentage)	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

Deviation)	 ค่าความเบ้	 (Skewness)	 ค่าความโด่ง	

(Kutoris)	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (Correlation)	และ

ค่าสถิติในการหาค่าคุณภาพเครื่องมือด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

	 2.	การวเิคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร	ผูว้จิยั

น�ามาใช้เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการ

วิ เคราะห ์ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์แบบเพียร ์สัน

(Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง	 ๆ	 ว่ามีความ

สัมพันธ์เชิงเส้นตรงหรือไม่สามารถระบุทิศทางของความ

สัมพนัธ์	(ทางบวกหรอืทางลบ)และขนาดของความสัมพนัธ์

มค่ีาอยูใ่นระดบัใด	เพือ่ใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวเิคราะห์

โมเดลปัจจยัเหตแุละผลของความสามารถการจดัการลกูค้า

เชิงสัมพันธภาพ	 โดยเกณฑ์การบอกระดับหรือขนาดของ

ความสัมพันธ์	 จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ	์

หากค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์มค่ีาเข้าใกล้	-1	หรอื	1	แสดง

ถงึการมคีวามสมัพนัธ์กันในระดบัสงู	แต่หากมค่ีาเข้าใกล้	0	

แสดงถงึการมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัน้อย	หรอื	ไม่มคีวาม

สมัพนัธ์เลย	ส�าหรบัการพจิารณาค่าสัมประสิทธิส์หสมัพนัธ์	

การเก็บข้อมูล

	 การวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยมีวิธีการดังนี้

	 1.	 ท�าหนังสือจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เพื่อขออนุญาตจากหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องและในพืน้ทีเ่ป้าหมายในการเก็บข้อมลู	ประกอบ

ด้วย	จงัหวดันครพนม	จงัหวดัอ�านาจเจรญิ	จงัหวดักาฬสนิธุ์	

สุขจงัหวดัอุบลราชธาน	ีจงัหวดัยโสธรและจงัหวัดหนองคาย		
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โดยได ้ประสานหน ่วยงานและองค ์กรที่ เ ก่ียวข ้อง	 

คือ	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	 ชมรมผู ้สูงอายุและโรงเรียนผู ้สูงอายุและชมรม 

ออกก�าลังกาย

	 2.	 เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ

และชมรมออกก�าลังกายท่ีเก่ียวข้องและได้ประสานช้ีแจง

รายละเอียดนัดหมายวันและเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้สูงอายุ	 

60	ปี	บริบูรณ์ขึ้นไป

	 3.	 ผู ้วิจัยและทีมวิจัยออกเก็บข้อมูลภาคสนาม	

ระหว่างวันที่	19	-30	มิถุนายน	2560

	 4.	ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสมัภาษณ์

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 การสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออก

เป็น	4	ขั้นตอน	ได้แก่	

	 ข้ันตอนที่	 1	 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจาก

เอกสาร	 ต�าราทางวิชาการ	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 

เพื่อรวบรวมข้อมูลมาสร้างเครื่องมือให้มีเนื้อหาครอบคลุม

ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 และถูกต้องตาม

หลกัวชิาการ		โดยน�าข้อมลูมาจดัล�าดบัตัง้ข้อค�าถามแบบมี

โครงสร้างและโครงสร้างของตัวแปรที่ศึกษาตามนิยาม

	 ข้ันตอนที	่2		สร้างข้อค�าถามตามนยิามและตวัแปร

น�าแบบสอบถามมาพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบท	โดยปรับ

เนื้อหาของข้อค�าถามให้เหมาะสมกับหน่วยวัด	 จากนั้น

พัฒนาข้อค�าถามเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและที่

ปรึกษารองให้ค�าแนะน�า	 เพื่อตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง

เชงิเนือ้หาของข้อค�าถามตามแนวคดิ	ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องและ

ให้ค�าแนะน�า	

	 ขั้นตอนที่	3	ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม	

และประเด็นค�าถาม	โดยน�าแบบสบถาม	(ฉบับร่าง)	พร้อม

รายละเอยีดเค้าโครงดษุฎนีพินธ์ให้ผูเ้ชีย่วชาญ	3	ท่าน	ตรวจ

สอบ	(ภาคผนวก	ก	รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

วิจัย)	ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	(Content		Validity)	และ

ค ่าอ� านาจจ�าแนก	 ส�านวนภาษาของแบบสอบถาม	

(Consistency)	โดยการหาดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อ

ค�าถามกับวัตถุประสงค์	 (Index	 of	 Item–Objective	

Congruence	:	IOC)	แล้วคดัเลอืกข้อมค่ีา	IOC	ตัง้แต่	0.50	

ขึ้นไปมาทดลองใช้	(มัณฑนา		อินทุมิตม,	2547)	พบว่าข้อ

ค�าถามทุกข้อมี	 IOC	 เกิน	 0.50	 ทุกข้อ	 (พิชิต	 ฤทธิ์จรูญ,	

2549)	จากนั้นน�ามาปรับปรุงเป็นแบบสัมภาษณ์	

	 ขั้นตอนที่	 4	 ผู้วิจัยปรับแก้ไขค�าถาม	 ตามที่แก้ไข

จากผู ้เชี่ยวชาญ	 แล้วน�าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้	 

(Try	Out)	จ�านวน	30	ชดุ	จงึน�าข้อมลูทีเ่กบ็ได้ไปหาคุณภาพ

เครื่องมือและการวิเคราะห์ความเที่ยง	 (Reliability)	 โดย

หาสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 ครอนบาค	 (Cronbach̉s	 Alpha	

Coefficent	 :	α)	 ซึ่งความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งชุด

เท่ากับ	 0.958	 (ภาคผนวก....)	 ซ่ึงขั้นตอนการวัดและการ

ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

วัตถุประสงค์	(IOC)

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

	 การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	 (Mixed	

methodology)	โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้	 คือ	ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	จ�านวน	420	คนตัวแปรที่ศึกษาเป็นปัจจัยทางสังคม

และการตลาดทีม่ผีลต่อความต้องการมาออกก�าลงักายของ

ผู ้ สูงอายุ	 สถิติที่ ใช ้ ในการวิ เคราะห ์ข ้อมูลเพื่อตอบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้

	 1.	 สถติิการวเิคราะห์เชงิพรรณนา	วเิคราะห์ข้อมลู

พื้นฐาน	และการแจกแจงตัวแปร	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย		ค่าร้อย

ละ	(Percentage)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	

Deviation)	 ค่าความเบ้	 (Skewness)	 ค่าความโด่ง	

(Kutoris)	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (Correlation)	และ

ค่าสถิติในการหาค่าคุณภาพเครื่องมือด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

	 2.	การวเิคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร	ผูว้จิยั

น�ามาใช้เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการ
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วิ เคราะห ์ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์แบบเพียร ์สัน

(Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง	 ๆ	 ว่ามีความ

สัมพันธ์เชิงเส้นตรงหรือไม่สามารถระบุทิศทางของความ

สมัพนัธ์	(ทางบวกหรอืทางลบ)และขนาดของความสมัพนัธ์

มค่ีาอยูใ่นระดบัใด	เพือ่ใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวเิคราะห์

โมเดลปัจจยัเหตแุละผลของความสามารถการจดัการลกูค้า

เชิงสัมพันธภาพ	 โดยเกณฑ์การบอกระดับหรือขนาดของ

ความสัมพันธ์	 จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ	์

หากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์มค่ีาเข้าใกล้	-1	หรอื	1	แสดง

ถงึการมคีวามสมัพนัธ์กันในระดบัสงู	แต่หากมค่ีาเข้าใกล้	0	

แสดงถงึการมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัน้อย	หรอื	ไม่มคีวาม

สมัพนัธ์เลย	ส�าหรับการพจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	

	 3.	การวเิคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง	(Construct		

Validity)	 โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	

(Confirm	Factor	Analysis)	ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น	 โดย

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์		

ผลการศึกษา รวบรวมข้อมูลผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

	 	 ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนมากเป็นเพศหญิง	

(ร้อยละ	 68.3)	 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น	 (อายุ	 60-79	 ปี)	 

มากทีส่ดุ	(ร้อยละ	56.9)	การศกึษาระดบัประถมศึกษามาก

ที่สุด	 (ร้อยละ	 58.3)	 และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู	่ 

(ร้อยละ	62.4)	มีอาชีพเกษตรกรมากที่สุด	(ร้อยละ	28.3)	 

รายได้	ระหว่าง	500–1,000	บาทต่อเดือน	มากที่สุด	(ร้อย

ละ	45.5)	ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะอยู่กับบุตรเป็นผู้ให้การดูแล	

(ร้อยละ	 68.6)	 โดยมีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวถึงร้อยละ	

5.2		และมสีมาชกิในครอบครวัทีพ่กัอาศยัอยูด้่วยกนัทีเ่ป็น

ครอบครัวใหญ่	 เฉลี่ย	 4–6	 คน	 มากที่สุด	 (ร้อยละ	 50.5)	

ส�าหรบัด้านภาวะสขุภาพ	พบว่า	มโีรคประจ�าตวัถึง	ร้อยละ	

56.4	 ส่วนใหญ่จะไม่มีต�าแหน่งทางสังคมถึง	 ร้อยละ73.8	

ในกลุม่ทีม่ตี�าแหน่งทางสงัคม	(ร้อยละ	26.2)	มตี�าแหน่งเป็น

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านมากที่สุด	 ร้อยละ	

11.4

	 	 ด้านการออกก�าลังกาย	พบว่า	ส่วนใหญ่มีการ

ออกก�าลังกาย	ร้อยละ	82.1	ประเภทของการออกก�าลงักาย

จะใช ้ วิ ธี การออกก� าลั งกายโดยการเดินมากที่ สุ ด	 

ร้อยละ	31.2	โดยช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการออกก�าลังกาย

มากที่สุด	คือ	ช่วงเวลา	05.00	–	06.00	น.	(ร้อยละ	39.5)	

สถานที่ออกก�าลังกายส่วนมากจะออกก�าลังกายอยู่ที่บ้าน

ของตัวเองมากที่สุด	(ร้อยละ	35.5)	ระยะทางการเดินทาง

จากบ้านไปยังสถานที่ออกก�าลังกายมากที่สุด	คือ	มากกว่า	

100	เมตร	

	 	 การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกก�าลัง

กายของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์	 พบว่า	 ส่วนใหญ่จะได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกก�าลังกายถึงร ้อยละ	

91.4โดยพบว่า	 ข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูล

ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากที่สุด	 ร้อยละ	 67.1	

รองลงมาคือเพื่อนบ้าน	(ร้อยละ	51.9)	และจากบุตรหลาน	

ญาติพี่น้อง	(ร้อยละ	44.5)

	 2.	 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรปัจจัยทางสังคมที่มีความ

สัมพันธ์ส่งผลต่อความต้องการมาออกก�าลังกายของ 

ผู้สูงอายุ	 ด้านปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อ

ความต้องการมาออกก�าลังกายของผู้สูงอายุพบว่า	 ผู้ตอบ

แบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก	เมือ่แยกมีเพยีงประเดน็เดียว	คอื		การรวมกลุม่มาออก

ก�าลังกายจะท�าให้ได้เพื่อนเกิดการเกื้อกูลช่วยเหลือซ่ึงกัน

และกันที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด	 และ

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการเต้นแอโรบิกไม่เหมาะ

ส�าหรับผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง	 ส�าหรับประเด็นที่มี

ระดบัความคดิเหน็น้อยทีส่ดุ	คอื	ถ้าผูส้งูอายอุอกก�าลงักาย

จะท�าให้เหนื่อยหรือเกิดอันตรายได้

	 3.	 ค่าเฉล่ียของตัวแปรปัจจัยทางการตลาดปัจจัย

ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อความต้องการมา

ออกก�าลังกายของผูสู้งอายุ	ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิ

เห็นด้านเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง
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ส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก	โดยสามารถ

เรียงล�าดับความคิดเห็นท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อสูงท่ีสุด	

คือ	 ประเด็นบริเวณออกก�าลังกายต้องมีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ	เช่น	ห้องน�้าที่สะอาดมีมุมพักผ่อน

น�้าดื่ม	เป็นต้น	รองลงมา	คือ	สถานที่ออกก�าลังกายควรจัด

ท�าเป ็นศูนย ์ออกก�าลังกาย	 รวมการออกก�าลังกาย 

ทกุประเภท	และให้มคีวามหลากหลายทีท่กุกลุ่มวยัสามารถ

มาใช้บริการได้บริเวณออกก�าลังกายต้องมีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกส�าหรับออกก�าลังกายทุกประเภท	 และให้มีความ

หลากหลายที่ทุกกลุ่มวัยสามารถมาใช้บริการได้และผู้น�า

ออกก�าลังกายต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถกระตุ้นให้

สมาชิกร่วมท�ากิจกรรมจะท�าให้สนุกสนานไม่น่าเบื่อ		 

โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด	คือ	ยินดีจ่ายค่าบริการใน

การมาออกก�าลังกายไว้เป็นค่าใช้จ่ายผู้น�าออกก�าลังกาย

บ�ารุงรักษาสถานที่	อุปกรณ์ส�าหรับออกก�าลังกาย	มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง			

	 	 เมื่อพิจารณาค่าส ่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(Standard	Deviation)	ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

ทางการตลาดพบว่า	ส่วนใหญ่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ใกล้เคียงกัน	 ซึ่งแสดงถึงตัวแปรส่วนใหญ่มีการกระจายตัว

ของข้อมูลใกล้เคียงกัน		โดยมีตัวแปรที่มีการกระจายตัวสูง	

คือ	ประเด็นถ้าผู้สูงอายุออกก�าลังกายจะท�าให้เหนื่อยหรือ

เกิดอันตรายได้การเต้นแอโรบิกไม่เหมาะส�าหรับผู้สูงอายุ

การออกก�าลงักายทีบ้่านดีทีส่ดุ	สะดวกสบายไม่ต้องวุน่วาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุนเงินในการจัด

กิจกรรมออกก�าลังกายของผู ้สูงอายุเป็นอย่างดีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ได้จดัท�าสถานทีแ่ละสนบัสนนุอปุกรณ์

การออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ	 และการ

ส่งเสรมิการออกก�าลงักายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุ

แล้ว

	 4.		การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทาง

สงัคมและปัจจยัทางการตลาดทีส่่งผลต่อการออกก�าลงักาย

ในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองและนอกเขตเทศบาล

เมอืง	ปัจจยัทางสังคมผลการวเิคราะห์ข้อมลู	ระดบัคะแนน

ค่าเฉลีย่ของความคิดเหน็ด้านปัจจยัทางสงัคมแยกตามกลุม่

ตัวแปรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล	พบว่า	 ระดับ

คะแนนค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน	คือ	มีระดับความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก	 (3.51-4.50	คะแนน)	 โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย

ของกลุ่มตวัแปรนอกเขตเทศบาล	(x̄ =	4.1976)	สงูกว่ากลุม่
ตวัแปรในเขตเทศบาล	(x̄	=	4.0313)	ส่วนค่าส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 ของข้อมูลใกล้เคียง	 

ซึ่งแสดงถึงตัวแปรส่วนใหญ่มีการกระจายตัวของข้อมูล	 

ไม่แตกต่างกัน

	 	 เมือ่วเิคราะห์ค่าคะแนนเฉลีย่ปัจจยัทางสงัคมที่

ส่งผลต่อการออกก�าลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุเปรียบเทียบ

ระหว่างในเขตเทศบาลเมืองและนอกเขตเทศบาลเมือง	 

พบว่า	มคีวามแตกตา่งกันอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิี่	.001

	 	 ปัจจัยทางการตลาดผลการวิเคราะห์ข้อมูล	

ระดบัคะแนนค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็ปัจจยัทางการตลาด

แยกตามกลุ่มตัวแปรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

พบว่า	ระดบัค่าคะแนนเฉล่ียไม่แตกต่างกนั	คือ	อยูใ่นระดบั

มาก	(3.51-4.50	คะแนน)	โดยกลุม่ตัวแปรนอกเขตเทศบาล

มีค่าคะแนนเฉลี่ย	 (x̄	 =	 4.2002)	 สูงกว่าในเขตเทศบาล 

(x̄	=	4.0893)	โดยมค่ีาส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	

Deviation)	ของข้อมลูใกล้เคยีงกัน	ซึง่แสดงถงึตวัแปรส่วน

ใหญ่มีการกระจายตัวของข้อมูลไม่แตกต่างกันมากนัก

	 	 เมือ่วเิคราะห์ค่าคะแนนเฉลีย่ของปัจจยัทางการ

ตลาดที่ส่งผลต่อการออกก�าลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุเปรียบ

เทียบระหว่างในเขตเทศบาลเมืองและนอกเขตเทศบาล

เมอืง	พบว่า	มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี	่

.039

	 5.	 การตรวจสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่สังเกตได้ที่มีอิทธิพล

ต่อความตั้งใจมาออกก�าลังกายของผู ้สูงอายุ	 จากการ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยทางสังคมและการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อความตั้งใจมาออกก�าลังกายของผู้สูงอายุ	 โดย
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ค�านวณค่าสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 (Pearson,s	 Product	

Moment	 Correlation	 Coefficient)	 เพื่อตรวจสอบข้อ

ตกลงเบือ้งต้นของการวเิคราะห์โมเดลสมการเชงิโครงสร้าง	

เนื่องจากข้อตกลงเบื้องต้นที่ส�าคัญของการวิเคราะห์องค์

ประกอบ	 คือ	 ตัวแปรต ้องมีความสัมพันธ ์กันเพื่อ

วตัถุประสงค์หลกัของการวเิคราะห์องค์ประกอบในการรวม

กลุม่ของตวัแปรท่ีสมัพนัธ์กัน	ระหว่างตวัแปรทางสงัคม	32	

ตัว	และตัวแปรทางการตลาด	28	ตัว	พบว่า	ความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรทั้งหมด	 240	 คู่	 	 ขนาดของความสัมพันธ	์

หรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู ่ระหว่าง-.200-.781	 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	<.000

	 6.	 ค่าความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยทางสังคม		 

การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ

ปัจจยัทางสงัคมก่อนปรบัโมเดลผลการวเิคราะห์โมเดลการ

วัดได ้ค ่า	 Chi-square	 =000,df=459,p=	 0.000,	

RMSEA=.094,	 GFI=723,RMR=.088	 แสดงให้เห็นว่า

โมเดลการวัดปัจจัยด้านสังคม	(E)		ยังไม่มีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยตัวแปรมีน�้าหนักความ

ส�าคญัในการบ่งชีปั้จจยัทีมี่อทิธพิลมากทีส่ดุ	คอื	ระดบัสงัคม

ในชุมชน	 รองลงมาคือ	 ระดับชุมชนระดับองค์กรระดับ

ระหว่างบคุคล	และระดบัปัจเจกบคุคลโดยมค่ีาน�า้หนกัองค์

ประกอบเท่ากับ	 0.86,	 	 0.86,	 0.86,	 0.86	 และ	 0.77	 

ตามล�าดับ	 โดยมีค่าความกลมกลืนของโมเดลการวัดองค์

ประกอบปัจจัยทางสังคมไม่ผ่านเกณฑ์	 แสดงให้เห็นว่า

โมเดลความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางสงัคมทีไ่ด้พฒันาขึน้

มาจากแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องยงัไม่มคีวามสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์		

	 	 การปรบัโมเดลแบบจ�าลองเชงิเหตผุลเพือ่ตอบ

สนองสมมติฐานหลังปรับโมเดลผลการวิเคราะห์รูปแบบ

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยทางสังคมหลัง

ปรบัโมเดล	พบว่า	ผลการวเิคราะห์โมเดลการวดัได้ค่า	Chi-

square	=	365.068,	df	=	459,	p	=	0.291	,RMSEA	=	

.094,	GFI	=723,	RMR	=	.088	แสดงให้เห็นว่าโมเดลการ

วดัปัจจยัด้านสงัคม	(E)	มคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลู

เชงิประจกัษ์	โดยมตีวัแปรมีน�า้หนกัความส�าคญัในการบ่งชี้

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด	คือ	ระดบัสังคมในชุมชน	รองลง

มาคือ	ระดับชุมชนระดับองค์กรระดับระหว่างบุคคล	และ

ระดบัปัจเจกบคุคลโดยมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั	.91		

.90		.83	.77	และ	.70	ตามล�าดับ		

	 	 ผลการตรวจสอบความตรงของโครงสร้างโมเดล

การวัดตัวแปรปัจจัยทางสังคมแยกรายข้อหลังปรับ

โครงสร้างโมเดลพบว่า	ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	ความตรง

ของตวัแปรสงัเกตได้	และสัมประสิทธิค์ะแนนองค์ประกอบ

การวัดตัวแปรปัจจัยทางสังคม	 พบว่า	 ค่าสหสัมพันธ์ของ

ตวัแปรสงัเกตได้แตกต่างจากศนูย์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	.000	

	 	 การตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจัยเชิง

สาเหตุปัจจัยทางสังคมหลังปรับโครงสร้างโมเดลโดยมีค่า

ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล	 พบว่า	 โมเดลมี

ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมีค่า

ดัชนีความกลมกลืนทั้ง	7	ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ	คือ	

ค่าดัชนี	 ค่า,	 p-value	 =	 0.291,X2	 /df=	 1.040,CFI	

=0.998,GFI	=	0.951,AGFI=0.92,RMSEA=0.010,	SRMR	

=	0.035	ดังนั้น	จึงสรุปได้ว่าโมเดลแบบจ�าลองสมการเชิง

โครงสร้างมคีวามเหมาะสมกลมกลนืกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์	

	 7.			ค่าความสัมพนัธ์โครงสร้างปัจจยัทางการตลาด

การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ

ปัจจัยทางการตลาด	 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า	

Chi-square=1418.149,df=4.135,	 p=0.000,	

RMSEA=.086,GFI=.794,RMR=.067	 และ	 CFI=.836	

แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดปัจจัยด้านการตลาด	 มีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 	 โดยพบว่า	

ตัวแปรมีน�้าหนักความส�าคัญในการบ่งชี้ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ทั้งหมด	 7ตัวแปร	 ซึ่งตัวแปรที่มีน�้าหนักมากที่สุด	 คือด้าน

สถานที่	 (Place)	 รองลงมา	 คือด้านบุคคล	 (Personnel)	

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด	 (Promotion)ด้านราคา	

(Price)	 ด ้านกระบวนการ	 (Process)	 ด ้านสินค ้า	 

(Product	)	และด้านการจัดสถานที่	(Presentation)	โดย
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มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.99,		0.91,	0.90,	0.89,	

0.86,	0.75	และ	0.74	ตามล�าดับ		โดยมีค่าความกลมกลืน

การปรับโมเดลการวัดองค์ประกอบปัจจัยทางการตลาด	

ก่อนปรบัโมเดลโครงสร้างไม่พบผ่านเกณฑ์	แสดงให้เห็นว่า

โมเดลความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางสงัคมทีไ่ด้พฒันาขึน้

มาจากแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องยงัไม่มคีวามสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่

ค�านวณได้เกินเกณฑ์ทุกตัวคือ	p	-value=	0.000	ผลการ

ปรบัโมเดลแบบจ�าลองเชิงเหตผุลเพ่ือตอบสนองสมมตฐิาน

ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นของปัจจยัทางการตลาดหลงั

ปรับโมเดล	 พบว่า	 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า 

Ch i - squa re=273 . 488 , 	 d f=1 . 085 ,p= . 168	

,RMSEA=0.014,GFI=0.955,RMR=0.032GFI=.0.955,	

CFI=.997,	AGFI=.928	แสดงให้เหน็ว่าโมเดลการวดัปัจจยั

การตลาดมคีวามสอดคล้องกลมกลนืกับข้อมูลเชงิประจกัษ์		

	 	 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด

ตัวแปรองค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดหลังปรับโมเดล

โครงสร้างประกอบด้วย	 7ตัวแปร	 ได้แก่	 ด้านสถานที	่

place),	 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด	 (Promotion),	 

ด้านบุคคล	 (Personnel)	 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด	

(Promotion)	 ด้านราคา	 (Price)	 ด้านกระบวนการ

(Process),	ด้านสินค้า	(Product)	และด้านการจัดสถานที่	

(Presentation)โดยพิจารณาจากค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	

ความตรงของตวัแปรสงัเกตได้	และสมัประสทิธ์ิคะแนนองค์

ประกอบการวดัตวัแปรปัจจยัทางสงัคมหลงัปรบัโครงสร้าง

โมเดลพบว่าค่าสหสมัพนัธ์ของตัวแปรสงัเกตได้แตกต่างจาก

ศนูย์อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	<	.05		ทัง้		7	คู	่แสดง

ว่าเมทรกิซ์สมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ของตวัแปรสงัเกตได้ไม่ใช่

เมทริกซ์เอกลักษณ์	(Identity	Matrix)

	 	 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด

ตัวแปรปัจจัยทางสังคมแยกรายข้อหลังปรับโมเดลพบว่า		

ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล	พบว่า	โมเดล

มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยมีค่า

ดัชนีความกลมกลืนทั้ง	7	ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับคือ	

ค่าดชันีค่า	p-value	=	0.168,X2/df=	1.085,	CFI	=	0.997,	

GFI	=	0.955,	AGFI	=	0.928,	RMSEA=	0.014,	SRMR	=	

0.032	 ดังน้ัน	 จึงสรุปได้ว่าโมเดลแบบจ�าลองสมการเชิง

โครงสร้างมคีวามเหมาะสมกลมกลนืกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์

ซึ่งสามารถอธิบายได้

	 8.	 	 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย	 

ผูว้จิยัสามารถน�าเสนอผลการวจิยัเพือ่ตอบค�าถามการวจิยั

และสมมติฐานการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 สมมติฐานปัจจัยทางสังคมและการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุผลการทดสอบ

สมมติฐาน	 พบว่า	 ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์และมี

อิทธิพลต่อความต้องการมาออกก�าลังกายของผู้สูงอาย	ุ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	 0.035	 ปัจจัยทางการตลาดมี

ความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความต้องการมาออกก�าลัง

กายของผู้สูงอายุ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	 0.032	และ

ปัจจัยสังคมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาดและ 

มีอิทธิพลต่อความต้องการมาออกก�าลังกายของผู้สูงอายุ	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	0.009

	 9.		ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพด้านความคดิ

เห็นรูปแบบการออกก�าลังกาย	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก	

(In-depth	Interview)	ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	120	

คน	พบว่าบุคคลที่มีผลท�าให้ผู้สูงอายุมาออกก�าลังกายมาก

ที่สุดคือคนในครอบครัวถ้าสามีหรือภรรยา	หรือลูกหลาน

ให้การสนับสนุนจะท�าให้อยากมาออกก�าลังกาย	 นอกจาก

นี้มีผู้สูงอายุถึงร้อยละ	 63.33	 ที่ให้เหตุผลว่าตัวเองส�าคัญ

ที่สุดในการท�าให้อยากมาออกก�าลังกาย	 ด้านสังคมใน

ชุมชน/หมู่บ้านการมีบุคคล	 กลุ่มคนมาออกก�าลังกายเป็น

สิ่งที่ดี	ร้อยละ	100	โดยให้เหตุผลว่า	การมีคนมาออกก�าลัง

กายมากจะท�าให้อยากมาออกก�าลงักายเกดิการชวนกนัมา

ออกก�าลังกายท�าให้ได้เพื่อนไม่เหงาด้านการส่งเสริมการ

ออกก�าลังกายของหน่วยงานภาครัฐ	พบว่า	ร้อยละ	79.17	

หน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นผู้มาส่งเสริมการออกก�าลัง

กาย	ไปหาหมอก็จะแนะน�าการออกก�าลังกาย	ส่วนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนด้านสถานที	่ 
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วัสดุ	อุปกรณ์สนับสนุนการออกก�าลังกายเป็นอย่างดี		

	 	 รปูแบบการออก�าลงักาย	พบว่า	ร้อยละ	65.83	

ถ้าในชุมชนมีการส่งเสริมการออกก�าลังกาย	จัดท�าสถานที่

หรือศูนย์ออกก�าลังกาย	 มีกิจกรรมออกก�าลังกายท่ีหลาก

หลาย	 วัสดุ	 อุปกรณ์สนับสนุนการออกก�าลังกายของผู้สูง

อายุ		ผู้น�าเต้นหรือผู้น�าออกก�าลังกายทุกกลุ่มวัยสมารถมา

ออกก�าลังกายร่วมกันได้	 จะท�าให้อยากมาออกก�าลังกาย

เป็นสิ่งที่ดี

	 	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลท้ังหมด	 7	 ตัวแปร	 โดยให้

ความส�าคัญในชุมชนมีสถานท่ี	 (Place)	 มากท่ีสุดร้อยละ	

100	 อยากให้มีสถานที่ออกก�าลังกายหรือศูนย์ออกก�าลัง

กายในชมุชนทีใ่กล้บ้านเดนิทางมาสะดวกโดยกลุม่ตวัอย่าง

นอกเขตเทศบาลต้องการให้มีสนามเด็กเล่นใกล้	 ๆ	 และ

ปลอดภยัเพือ่ทีจ่ะได้น�าบตุรหลานมาร่วมออกก�าลงักายด้วย	

ขณะเดียวกันผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาลต้องการให้มีสถาน

ที่เป็นการเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุท่ีจะได้ออกก�าลังกายโดย

ไม่มลีกูหลานมายุง่	โดยให้ข้อเสนอแนะว่าอยากให้ไปจดัท�า

สถานที่ออกก�าลังกายตามห้าง	 เช่น	 บ๊ิกซี	 หรือโลตัส	 

จะท�าให้สะดวกและปลอดภยัในการมาออกก�าลงักาย	ด้าน

ค่าบริการหรือถ้ามีการเก็บเงินส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 85	 

ไม่อยากให้เก็บเงิน	 มีเพียงร้อยละ	 15	 ยินดีเสียค่าบริการ		 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด	(Promotion)	ร้อยละ	77.5	

ต้องการมีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อ

กระตุ้นให้ผู้สูงอายุมาออกก�าลังกาย	 อาจจะเป็นในรูปของ

การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวสารประจ�าหมู่บ้าน	

หรือผ่านสื่อบุคคล	 โดยเฉพาะผู ้น�าชุมชน	 เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	และอาสาสมัครสาธารณสุข	(อสม.)	เนื่องจาก

เป็นบุคคลที่ให้ความเช่ือถือและใกล้ชิดกับประชาชนและ

ร้อยละ	70.95	การมอบรางวลัและการแจกเสือ้ทมีเพือ่สร้าง

ความเป็นอัตลักษณ์แสดงออกถึงความเป็นทีมจะท�าให้

ภูมิใจความเหนียวแน่นและความสามัคคีภายในกลุ่มและ

ร้อยละ	 80.48	 เห็นด้วยกับการส่งเสริมทางการตลาด	คือ	

มีบุคคลากรด้านสาธารณสุขในการมาให้ความรู้และจัด

กิจกรรมการตรวจสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมาออกก�าลัง

กายจะท�าให้มั่นใจและอยากมาออกก�าลังกายมากขึ้นด้าน

บุคคล	 (Personnel)	 ให้ความส�าคัญบุคลากรต้นแบบด้าน

การออกก�าลังกายในชุมชน	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นต้น

แบบด้านสุขภาพ	และต้องการให้มผีูด้แูลด้านการออกก�าลงั

กายซ่ึงจะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีคอยให้ค�าแนะน�า	

ด้านราคา	 (Price)	 อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้การสนับสนุนงบประมาณให้บริการโดยไม่ต้องเสีย 

ค่าใช้จ่าย	ด้านกระบวนการ	 (Process)	 เน้นเข้าถึงบริการ

อย่างสะดวกไม่ยุ่งยากด้านสินค้า	(Product)	กิจกรรมต้อง

มคีวามหลากหลายสามารถเข้าถงึบรกิารได้สะดวกสามารถ

มาออกก�าลังกายได้ทุกเมื่อ	 และด้านการจัดสถานที่	

(Presentation)	ให้ความส�าคัญน้อยทีส่ดุ	เน้นแค่ให้มสีถาน

ที่และอุปกรณ์การออกก�าลังกายที่เหมาะสมทุกลุ่มวัยเป็น

หลัก	 ให้มีจุดบริการน�้าดื่ม	 และการตกแต่งสถานที่ภายใน

ให้สวยงาม	มมีมุพกัผ่อนหรอืมมุนัง่สนทนากันซึง่สอดคล้อง

กับการศึกษาของจิราภา	 พึ่งบางกรวย	 หลายประเด็น	 

โดยพบว่า	ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์	 ปัจจัยการส่งเสริม

การตลาดด้านปัจจยัทางกายภาพ	ด้านการตกแต่งภายในที่

สวยงาม	มผีลต่อการตดัสินใจของผู้เล่นกฬีา	ด้านทีต่ัง้อยูใ่น

สถานทีเ่ดนิทางสะดวก		ปัจจยับคุคลด้านพนกังานมมีนษุย์

สัมพนัธ์ด	ีและปัจจยักระบวนการด้านการใช้บรกิารสะดวก

มีผลต่อการตัดสินใจไปใช้บริการ	

วิจารณ์และสรุปผล

	 การการวิจัยปัจจัยทางสังคมและการตลาดที่มี

อทิธพิลต่อการออกก�าลังกายของผูส้งูอาย	ุสามารถอภปิราย

ผลตามสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	ผลการตรวจสอบสมมตฐิานปัจจยัทางสังคมและ

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุ		 

พบว่า	มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	ปัจจัยทาง

สังคมและการตลาดมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความ

ต้องการมาออกก�าลังกายของผู้สูงอาย	ุอย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิติ	 และปัจจัยสังคมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการ
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ตลาดและมีอิทธิพลต่อความต้องการมาออกก�าลังกายของ

ผูส้งูอาย	ุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิซึง่ถอืว่าโครงสร้างโมเดล

เป็นไปตามสมมติฐาน

	 2.	 ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางการตลาด	 

มีอิทธิพลต่อความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการออกก�าลัง

กายของผูส้งูอาย	ุและสอดคล้องกบัแนวคดินเิวศวทิยา	จาก

แนวคิด	Mcleroy	 et	 al.ท่ีว่าปรากฏการณ์ทางสังคมใน

ชมุชนพฤตกิรรมมนษุย์ระหว่างบคุคล	กบัสภาพแวดล้อมมี

ความสัมพันธ์นับตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลระดับระหว่าง

บุคคล		ระดับสถาบัน	ระดับชุมชน	ไปจนถึงระดับสังคม

	 เมือ่วเิคราะห์รายปัจจยัจะเหน็ได้ว่าปัจจยัทางสงัคม

มคีวามสมัพันธ์ต่อพฤตกิรรมการออกก�าลงักายของผูส้งูอายุ

อยูใ่นระดบัมาก		(x̄ =	4.0893,S.D.	=.51095)	ซึง่สอดคล้อง
กับการศึกษาของธาริน	 สุขอนันต์และคณะที่พบว่าแรง

สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการออกก�าลังกาย

ทางบวกอยู่ในระดับมาก	และสอดคล้องกับการศึกษาของ

วัชรินทร์	เงินทองและคณะ	โดยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมของก�าลงักาย	คอื	ความรูแ้ละเจตคตเิกีย่วกบัการ

ออกก�าลงักายอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิี	่0.05	และผลจาก

การศกึษาทีพ่บว่ารูปแบบการส่งเสรมิการออกก�าลงักายใน

ชุมชน	พบว่า	 ผู้สูงอายุต้องการให้มีศูนย์ออกก�าลังกายที่มี

กิจกรรมการออกก�าลังกายหลากหลายและสอดคล้องกับ

วิถีชีวิต	 มีสิ่งอ�านวยความสะดวก	 บรรยากาศร่มรื่น	 

พร้อมอุปกรณ์การออกก�าลังกายที่เหมาะทุกกลุ่มวัยอยู่ใน

ชุมชน	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมหิธรจิตตเกษมและ

สันติพงษ์	 ปลั่งสุวรรณ	 ที่พบว่า	 รูปแบบการส่งเสริมออก

ก�าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	 มีโครงสร้างท่ีส�าคัญคือ	 ต้องมีองค์การกีฬาใน

ชุมชน	 ที่มีการประสานทรัพยากรและประสานประโยชน์

ของทกุฝ่ายอาศยัภมูปัิญญาท้องถ่ินจดักิจกรรมทีส่อดคล้อง

กับวิถีชีวิตและความต้องการของคนในชุมชน	

	 ส�าหรับด้านปัจจยัทางการตลาดเพ่ือสงัคม	ปัจจยั	7	

ด้าน	พบว่า	มคีวามสมัพันธ์กบัความต้องการออกก�าลงักาย

ของผูส้งูอาย	ุโดยมีระดบัความเหน็อยูใ่นระดบัมาก	และเมือ่

วเิคราะห์รปูแบบความสมัพันธ์โครงสร้างเชงิเส้นของปัจจยั

ทางการตลาดหลังปรับโมเดล	 พบว่า	 โมเดลการวัดปัจจัย

การตลาดมคีวามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์	

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย	 พบว่า	 ตัวแปรมีน�้าหนัก

ความส�าคัญในการบ่งชี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งหมด	 7ตัวแปร	

โดยให้ความส�าคญัในชมุชนมสีถานที	่(Place)	มากทีส่ดุโดย

เฉพาะจดัให้มสีถานทีอ่อกก�าลงักายหรอืศนูย์ออกก�าลงักาย

ในชมุชนท่ีใกล้บ้านเดินทางมาสะดวกโดยกลุม่ตวัอย่างนอก

เขตเทศบาลอยากให้มีสนามเด็กเล่นใกล้	 ๆ	 และปลอดภัย	

รองลงมาก็ให้ความส�าคัญด้านการส่งเสริมทางการตลาด

(Promotion)	 เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมาออกก�าลังกาย	

ได้แก่	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการส่ือสารทั้งผ่าน

ทางเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวสารประจ�าหมู่บ้าน	

หรือการสื่อสารผ่านสื่อบุคคล	 คือ	 ผู้น�าชุมชน	 เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	 และอาสาสมัครสาธารณสุขเน่ืองจากเป็น

บคุคลทีใ่ห้ความเชือ่ถอื	การแจกเสือ้ทมีเพือ่สร้างความเป็น

อตัลักษณ์แสดงออกถงึความเป็นทมีจะท�าให้ภมูใิจ		มคีวาม

เหนยีวแน่นและความสามคัคภีายในกลุม่	นอกจากนีก้ารส่ง

เสริมทางการตลาดยังให้ความส�าคัญของการมอบรางวัล	

และการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุที่มา

ออกก�าลังกายด้านบุคคล	 (Personnel)	 ให้ความส�าคัญ

บคุคลากรด้านสาธารณสขุในการมาให้ความรูแ้ละให้บรกิาร

ตรวจ	 สุขภาพ	 จะท�าให้มั่นใจและอยากมาออกก�าลังกาย

มากขึน้ด้านราคา	(Price)	ส่วนใหญ่อยากให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณให้บริการโดยไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านกระบวนการ	 (Process)	 เน้นเข้าถึง

บริการอย่าสะดวกไม่ยุง่ยากด้านสนิค้า	(Product)	กจิกรรม

ต้องมีความหลากหลายสามารถ	 เข้าถึงบริการได้สะดวก

สามารถมาออกก�าลังกายได้ทุกเมื่อ	 ซึ่งสอดคล้องกับการ

ศกึษาของวรญัญ	ูรรีมย์	ในประเดน็	ความต้องการจดับรกิาร

ด้านการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	 ประชาชนมีความ

ต้องการจัดบริการด้านกิจกรรมออกก�าลังกาย	 ได้แก่	 

วิ่ง-เดิน	ความต้องการจัดบริการด้านสถานที่	อุปกรณ์และ

สิง่อ�านวยความสะดวกในการออกก�าลังกายโดยเฉลีย่อยูใ่น



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

487

ระดบัมาก	ได้แก่	ให้มีสถานทีอ่อกก�าลงักายในร่ม	ให้มีสนาม

กีฬากลางแจ้งที่มีไฟฟ้าส�าหรับการออกก�าลังกายเวลา 

กลางคืน	ให้มีสวนสุขภาพและเครื่องเล่น		

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 การวิจัยครั้งต่อไปควรน�าโครงสร้างโมเดลไป

ศึกษาในบริบทของประเทศไทยในภาคอื่น	 ๆ	 เพื่อท�าการ

ตรวจสอบโมเดลว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชงิประจกัษ์

ต่อไป
	 2.	 การวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ ่ม	 (Focus	

Group)	และการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	

ในกลุ่มผู้บรหิารและผู้ทีเ่กีย่วข้องในการก�าหนดนโยบายทัง้

ในระดบัประเทศ	ระดบัเขต	ระดบัจังหวดั	อ�าเภอ	และต�าบล	

เพือ่ศกึษาและค้นหาปัจจยัหรอืเหตทุีผู้่บรหิารควรให้ความ

ส�าคัญในการพัฒนาและใช้เป็นเครื่องมือในการก�าหนด

นโยบาย	 และพัฒนายกระดับการให้บริการของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป	

	 3.	ควรศกึษาโดยน�าโครงสร้างโมเดลทีไ่ด้ไปก�าหนด

รูปแบบการส่งเสริมการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุและน�า

ไปทดลองเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามความต้องการและ

บริบทของชุมชน
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ภาวะผู้น�าและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี

Leadership and Participation of People have power on the successful of 
the Refuse Management in the Local Area :  Case Study on the 

Prathomtani Municipality

พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล1

Paphatsorn	Woraphatthirakul1

บทคัดย่อ 

	 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 ได้แก่	 (1)	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลของภาวะผู้น�าและการมีส่วนร่วม
ประชาชนที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี	 (2)	 เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนต่อปัจจัยของภาวะผู้น�าและปัจจัยการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อความส�าเร็จในการ
บริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี	 (3)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยของภาวะผู้น�าและ
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองจังหวัด
ปทุมธานี	และ(4)เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค	พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของภาวะผู้น�าและการมีส่วนร่วมประชาชนที่มีผล
ต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสทิธิผลอย่างยั่งยืนต่อไปโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ�านวน	400	คนและมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโดย
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประกอบด้วย	 ค่าสถิติ 
ร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	(Arithmetic	Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	และสถิติ
ทีใ่ช้ในการทดสอบสมมตฐิานใช้สถติ	ิt-test	กรณทีีต่วัแปรอสิระม	ี2	กลุม่	และใช้วธิกีารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	
(One	Way	ANOVA)	 ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีมากกว่า	 2	กลุ่ม	 F	 -	 testเมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบเพื่อดูว่าคู่ไหนบ้างที่แตกต่างกันโดยใช้วิธี	 Fisher’s	 Least	 Significant	
Difference	หรือ	(LSD)	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(Correlation	Coefficient)	พร้อมทั้งการวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอย
พหคุณู(Multiple	Hierarchy	Regression	Analysis)	เพือ่วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม
ในการศึกษาครั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า
	 	 1.	 ภาวะผู้น�าและการมีส่วนร่วมประชาชนที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยใน
เทศบาลเมืองจงัหวดัปทมุธานพีบว่า	ปัจจัยด้านพฤตกิรรมผู้น�า	อยูใ่นด้านภาวะผู้น�าแบบปล่อยเสรมีค่ีาเฉล่ียโดยรวมสูงสุด	
(x̄)	=	3.55	รองลงมาด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีค่าเฉลี่ย	(x̄)	=	3.49	และด้านภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน	
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด	(x̄)	=	3.53	และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมีส่วนมาก	
ค่าเฉลี่ย	4.03	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านการรับผลประโยชน์มาก
ทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่	4.19	รองลงมา	คอื	การมส่ีวนร่วมในด้านการตดัสินใจ	มค่ีาเฉลีย่	4.09	รองลงมาการมส่ีวนร่วมด้านปฏบิตัิ
การ	มีค่าเฉลี่ย	4.00	ตามล�าดับ	และการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล	มีค่าเฉลี่ย	3.83

 1อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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	 	 2.	การเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนบคุคลของประชาชนต่อปัจจยัของภาวะผูน้�าและปัจจยัการมส่ีวนร่วมทีม่ผีลต่อ
ความส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการปัญหาขยะมลูฝอยในเทศบาลเมอืงจงัหวดัปทมุธานโีดยรวมไม่แตกต่างกนัทีน่ยัส�าคญัทาง
สถิติ	.05	และ0.001	โดยพิจารณาได้จากโดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	.001	(t	=	4.658,	p	=	.000)	ประชาชนที่มีอายุต่าง
กันมีส่วนร่วม	จัดการสิ่งแวดล้อม	ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001	(F	=	7.932,	p	=	.000)
ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.001	(F	=	91.939,	p	=	.000)	ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน	มีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม	ในภาพรวมแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001	(F	=	63.681,	p	=	.000)	ประชาชนที่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนต่าง
กัน	มีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม	ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001	(F	=	26.188,	p	=	.000)
ประชาชนที่มีมีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม	ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	(F	=	1.159,	
p	=	.329)
	 	 3.	ความสมัพนัธ์ปัจจยัของภาวะผูน้�าและปัจจยัการมส่ีวนร่วมของประชาชนมีผลต่อความส�าเรจ็ในการบริหาร
จดัการปัญหาขยะมลูฝอยในเทศบาลเมอืงจงัหวดัปทมุธานพีบว่า	ความสามารถในการอธบิายและท�านายของตวัแปร	โดย
การประเมินภาวะผู้น�าองค์การด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูง	(	r=	.	843)	รองลง
มาด้านภาวะผูน้�าแบบแลกเปลีย่น	ความสมัพนัธ์ในทางบวกในระดบัปานกลาง	(	r=	.	445)	และ	ด้านภาวะผูน้�าแบบปล่อย
เสรมีคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกในระดบัน้อย	(	r=	.685**)	การประเมนิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในเทศบาลเมอืงจงัหวดั
ปทุมธานีด้านการตัดสินใจ	(r	=.633**)	ด้านการปฏิบัติการ	(	r	=.494**)	ด้านการรับผลประโยชน์	(r	=.392**)	และด้านการ
ประเมินผล	 (r	 =.268**)	 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับปานกลาง	 กับ	 ความส�าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาขยะ
มลูฝอยในเทศบาลเมอืงจงัหวดัปทมุธาน	ีโดยมค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอยวเิคราะห์อ�านาจการท�านายของปัจจัยของภาวะผู้น�า
และปัจจยัการมส่ีวนร่วมของประชาชนมผีลต่อความส�าเร็จในการบรหิารจดัการปัญหาขยะมลูฝอยในเทศบาลเมอืงจงัหวดั
ปทุมธานีในเรื่องภาวะผู้น�าองค์การโดยการประเมินภาวะผู้น�าองค์การ	 โดยมีค่า	 (R2=0.84,	 R2

Adjusted
=0.83,	 Sr2=3.34,	

F=23.52,	 p<0.001)	 และในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีค่า	 (R2=	 0.80.7,	 R2
adjusted

=	 0.651,	 F=465.3,	 
p<	0.001)
	 	 4.		ข้อเสนอแนะในการวจัิยในครัง้นี	้โดยการวางยทุธศาสตร์	กลยทุธ์	แผนปฏบิตักิารในการจัดการขยะมลูฝอย	
ต้องมคีวามชดัเจน	และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัโดยกระตุน้ให้ประชาชน	มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	
เช่น	การชกัชวน	ชีแ้จงถงึความส�าคญัและตระหนกัถงึความส�าคัญของการมส่ีวนร่วมจดัการสิง่แวดล้อมอย่างถกูต้องพร้อม
ทัง้มมีมุมองในการจดัการขยะไปในทศิทางเดยีวกนัว่า	ขยะมใิช่ทรพัย์สิน	แต่เป็นส่ิงทีต้่องก�าจดั/จดัการให้หมดไป	และราย
ได้ที่ได้จากการจัดการขยะเป็นเพียงผลพลอยได้ท่ีจะน�ามาใช้ในการด�าเนินกิจการการด้านขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
การกระจายอ�านาจในการจดับรกิารสาธารณะต่างๆ	ซึง่เทศบาลเมอืงจงัหวดัปทมุธานเีป็นผู้ด�าเนนิการอย่างเบ็ดเสรจ็	ทัง้คน	
งาน	เงิน	และกระบวนการ	โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถต่อไป

 ค�าส�าคัญ : ภาวะผู้น�า,	การบริหารจัดการ,	การมีส่วนร่วมประชาชน,	ปัญหาขยะมูลฝอย.
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Abstract

	 This	research	proposes	on	1)	To	study	on	the	factors	that	influence	on	the	leadership	status	
and	the	participations	of	people	on	the	successful	of	the	problem	of	the	refuse	management	in	the	
Prathomthani	Municipalities,	2)	to	study	on	the	comparison	of	personal	reason	of	the	people	on	the	
factors	 of	 the	 leaderships	 status	 on	 the	 successful	 of	 	 the	 refuse	 problem	management	 in	 the	
Prathomthani	Municipalities,	3)	to	study	the	relation	of	factors	of	the	leaderships	and	the	participation	
of	the	people	on	the	successful	of		the	refuse	problem	management	in	the	Prathomthani	Municipalities,	
and	4)	to	study	the	problem	and	advisory	of	the	leadership	status	on	the	successful	of		the	refuse	
problem	management	in	the	Prathomthani	Municipalities.	The	sample	size	of	this	study	is	400	subjects	
and	using	questionnaires	for	collections	samples	and	using	Percentage,	Arithmetic	Mean,	Standard	
Deviation,	t-test,	One-way	Anova	and	0.05	of	significant		by	Fisher’s	Least	Significant	Difference
or	LSD,	Correcelation	Coefficient,	Multiple	Hierarchy	Regression	Analysis.
	 The	result	are	:	1)	the	leadership	status	and	the	participation	of	people	are	influence	on	the		
successful	of		the	refuse	problem	management	in	the	Prathomthani	Municipalities,	found	that	the	
behaviors	freedom	type	of	the	leaderships	are		x̄	=	3.55	,	changing		leadership	type	status		x̄		=	3.53,	
and	exchange	leadership	type	status	x̄		=	3.49	and	factor	of	participation	people	x̄		=	4.03	and	found	
that	the	participation	of	people	on	environmental	management	in	receive	advantage	x̄			=	4.19	and	
factor	of	adjustment		x̄	=	4.09,	and	factor	on	participate	in	achievement		x̄		=	4.00		and	in	the	part	of	
evaluation		x̄	=	3.83
	 2)	The	comparison	of	personal	factors	to	factor	of	leadership	status	and	participation	on	the	
success	of	refuse	problem	management	in	the	Prathomthani	Municipalities,	in	altogether	not	in	different	
significant	between		0.05	and	0.001	(t	=	4.658,	p	=	0.000)	the	participation	of	people	in	different	careers	
had	significant	in	level	0.001(F	=	7.932,	p	=	0.000)	the	people	in	different	level	education	different	in	
significant	0.001	(F	=26.188,	p	=	0.000)	and	the	period	of	time	of	people	that	lived	in	the	community	
had	participation	in	environmental	problem	was	not	significant	(F	=	1.159,	p	=	.329)
	 3)	The	relations	of	the	leadership	and	factors	of	participation	of	people	to	the	success	of	the	
refuse	management	in	the	in	the	Prathomthani	Municipalities		found	that	the	abilities	of	prediction	of	
the	variable	by	the	changing	leader	type	was	related	in	highly	positive	level	(r	=	0.843)	and	exchanging	
leader	type	was	related	in	moderate		level	(r	=	0.448)	and	freedom	leader	type	was	lowest	level	(r	=	
0.685)	and	the	evaluation	in	people	participation	in	term	of	adjustment	r	=	0.633),	in	term	of	achievement		
r	=	0.494),	in	term	of	take	advantage		r	=	0.392	)	and	in	term	of	evaluation		r	=	0.268)	had	moderate	
related	in	the	success	of	refuse	problem	management	in	the	Prathomthani	Municipalities		and	in	term	
of	the	leadership	of	organization	was	R2	=	0.84,	R2

adjusted
	=	0.83,	Sr2	=	3.34,	F	=	23.52,	p	≤	0.001)

	 4)	The	advisories	in	this	research	was	planning	strategic	plan	and	implementation	plan	must	
clearly	and	in	the	same	direction	by	stimulation	of	participation	among	people	were	very	important		
such	as	persuading	people	to	realize	in	the	important	of	environmental	management	in	the	right	way	
and	in	the	same	direction	that	refuse	is	not	the	property	but	is	the	thing	that	must	disposal	in	the	
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right	way	 and	distribute	 to	 the	 other	 organization	which	 under	 supervision	 of	 	 the	 Prathomthani	
Municipalities.

 Keyword : Leadership,	Status	and	Participation	of	People	have	power	on	the	successful	of	the	
Refuse	Management	in	the	Local	Area	:		Case	Study	on	the	Prathomtani	Municipality

บทน�า  

	 ปัญหาการจดัการและก�าจดัขยะมลูฝอยเป็นอกีหนึง่

ปัญหาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หลายแห่งก�าลังประสบ

อยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเก็บขนไม่หมด	 ขยะมูลฝอย

ตกค้างวิธีการก�าจัดขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่มี

ทีด่นิส�าหรบัการก�าจดัขยะมลูฝอยปัญหาเหล่านีเ้ป็นปัญหา

ที่ สะสมมานานและมีสาเหตุมาจากป ัจจัยต ่ าง 	 ๆ	 

หลายประการเช่นการเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ของปรมิาณขยะ

มูลฝอยซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจ�านวนประชากร

และสภาพทางเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ท�าให้ประชาชนมกีารจบัจ่าย

ใช้สอยสินค้ามาใช้มากข้ึนและเพิ่มปริมาณการผลิตขยะ

มูลฝอยข้อจ�ากัดด้านงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น

ซึง่ไม่เพยีงพอต่อการลงทนุและปรบัปรงุระบบระบบเกบ็ขน

และก�าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพการก�าจัดขยะ

มลูฝอยด้วยวธิผีสมผสานทีท่�าอยูใ่นปัจจบุนัเป็นเทคนคิทีน่�า

มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาขยะมลูฝอยทีป่ลายเหตใุนขณะทีก่ารลด

ปริมาณขยะมูลฝอยเป็นวิธีป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

มูลฝอยที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง	

	 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อมทีอ่าศยักระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุภาคทกุส่วน

ในสงัคมถงึแม้ว่าหลายฝ่ายต่างให้ความส�าคญักบัการมส่ีวน

ร่วมของชมุชนกต็าม	แต่การมส่ีวนร่วมจะประสบผลส�าเรจ็

ก็ต่อเมื่อประชาชนมีจิตส�านึกต้องการท�าประโยชน์แก่ส่วน

รวม	 และภาครัฐต้องสร้างกลไกกระบวนการให้ประชาชน

หรือชมุชนได้มโีอกาสในการมส่ีวนร่วมได้อย่างแท้จรงิ	เพือ่

ให้ประชาชนแต่ละชมุชนได้มีโอกาสในการเข้ามามส่ีวนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาชมุชนของตนเอง	ซึง่เมือ่มาถงึการปฏบิตัิ

ปรากฏว่าลกัษณะการมส่ีวนร่วมของประชาชน	มกัจะออก

มาในรูปของการโน้มน้าว	 ชักชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วม

มือท�างานกับภาครัฐโดยใช ้ให ้ช ่วยท�าช ่วยออกแรง	 

ช่วยบริจาคสมทบกับภาครัฐ	 ช่วยมาประชุมให้ข้อคิดเห็น

และข้อมูลต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 แต่พอถึงขั้นตอนในการตัดสิน

ใจด�าเนินการและใช้งบประมาณเพื่อการกระท�า	 ส่วนมาก

มกัตกอยู่ในอ�านาจของภาครฐัเป็นส่วนใหญ่	(โกวทิย์	พวงงาม, 

2541,	หน้า	62)	ที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองนั้น	อาจเป็น

เพราะประชาชนในชุมชนขาดความรู้	ความเข้าใจเพียงพอ	

ในเรื่องสิทธิหน้าที่ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน	 ดังนั้นจากความเป็นมาและ

ความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการ

ศึกษาวิจัยเรื่อง	 “ภาวะผู ้น�าและการมีส ่วนร ่วมของ

ประชาชนทีมี่ผลต่อความส�าเร็จในการบรหิารจัดการปัญหา

ขยะมูลฝอยในท้องถิ่น	 :	กรณีศึกษา	 เทศบาลเมืองจังหวัด

ปทมุธาน”ี	เพือ่เป็นการศึกษาในประเดน็การมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการจดัการขยะ	ว่าประชาชนเข้าไปมี

ส่วนร่วมในกระบวนการจดัการขยะอย่างไรบ้าง	และจ�านวน

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมีมากน้อย

เพียงใด	และปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการขยะของประชาชน	 ซึ่งเป็นประเด็นที่มี

ความน่าสนใจศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยให้ได้ผลดี	และ

เกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านด้วย

กนั		การคดัแยกวสัดจุากขยะมลูฝอยหรอืการแยกประเภท

ของขยะมูลฝอยก่อนน�าเข้าไปก�าจัดขั้นสุดท้าย	 จัดว่าเป็น

องค์ประกอบ	 หรือขั้นตอนที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการจัดการ

ขยะมูลฝอย	 นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัด	

ตลอดจนค่าใช้จ ่ายในการควบคุมป้องกันมิให้สภาพ

แวดล้อมเสื่อมโทรม	 อันเนื่องจากขยะมูลฝอยแล้วยัง



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

495

เป็นการสร้างรายได้ท่ีเกิดจากการจ�าหน่ายวัสดุท่ีคัดแยก

ออกมาจากขยะมลูฝอยด้วยแต่ประชาชนไม่ได้ค�านงึถงึเรือ่ง

นี้มากนัก	 จะเห็นได้จากการน�าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่

ของประชาชนในเทศบาลจังหวัดปทุมธานีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลของภาวะผู้น�าและ

การมส่ีวนร่วมประชาชนทีมี่ผลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิาร

จดัการปัญหาขยะมลูฝอยในเทศบาลเมอืงจงัหวดัปทมุธานี

	 2.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของ

ประชาชนต่อปัจจยัของภาวะผูน้�าและปัจจยัการมส่ีวนร่วม

ที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาขยะ

มูลฝอยในเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี

	 3.	เพือ่ศกึษาความสัมพนัธ์ปัจจยัของภาวะผูน้�าและ

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อความส�าเร็จใน

การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเทศบาลเมือง

จังหวัดปทุมธานี

	 4.	เพือ่ศกึษาปัญหาและอปุสรรค	พร้อมท้ังข้อเสนอ

แนะของภาวะผู้น�าและการมีส่วนร่วมประชาชนท่ีมีผลต่อ

ความส�าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยใน

เทศบาลเมอืงจงัหวดัปทมุธาน	ีเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพและ

มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป

วิธีการศึกษา 

	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยได้แก่	 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองจังหวัด

ปทุมธานีจ�านวน	400	คน	จากการค�านวณตามสูตรของทา

โรยามาเน่	(Taro	Yamane)	โดยใช้แบบสอบถาม	เป็นเครือ่ง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ซึ่งมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	ได้แก่	(1)	สถิติพรรณนา	(Descriptive	Statistics)

ได้แก่ค่าความถี่	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	

ค่าเฉลีย่	(Mean)	และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	

Deviation	และ	(2)	สถิติอนุมาน	(Inductive	Statistics)	

เพื่อทดสอบสมมติฐานได้แก่	ผู้วิจัยใช้สถิติ	 t-test	ที่ระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติ	.05		กรณีที่ตัวแปรอิสระมี	2	กลุ่ม	และ

ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One	Way	

ANOVA)	ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีมากกว่า	2	กลุ่ม	F	-	test	

เม่ือพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั	.05	ผูว้จิยัท�าการตรวจสอบเพือ่ดวู่าคูไ่หนบ้างทีแ่ตก

ต่างกันโดยใช้วิธี	Fisher’s	Least	Significant	Difference	

หรือ	 (LSD)	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (Correlation	

Coefficient)	 พร้อมทั้งการวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอย

พหคุณู	(Multiple	Hierarchy	Regression	Analysis)	เพือ่

วเิคราะห์หาความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปร

ตามส�าหรบัในการตคีวามความเข้มแขง็	(Strength)	ของค่า

อิทธิพล	(Effect)	ระหว่างตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้

ผลการศึกษา 

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	“ภาวะผู้น�าและการมีส่วนร่วม

ประชาชนทีม่ผีลต่อความส�าเร็จในการบรหิารจดัการปัญหา

ขยะมูลฝอยในท้องถิ่น	 :	กรณีศึกษา	 เทศบาลเมืองจังหวัด

ปทุมธานี”	โดยสามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้

	 	 1.	ลักษณะส่วนบคุคลของประชาชนในเทศบาล

เมืองจังหวัดปทุมธานีพบว่า	 ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย	จ�านวน	214	คน	คิดเป็นร้อยละ	53.5	มีอายุอยู่ในช่วง

ระหว่าง	41-50	ปี	จ�านวน	200	คน	คิดเป็นร้อยละ	50.0	มี

ระดบัการศกึษาต�า่กว่าปรญิญาตร	ีจ�านวน	253	คน	คดิเป็น

ร้อยละ	63.3	ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ	จ�านวน	

146	คน	คิดเป็นร้อยละ	62.3	และระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน

ชุมชนตั้งแต่	11	ปีขึ้นไป	จ�านวน	389	คน	คิดเป็นร้อยละ	

93.7

	 	 2.	 ภาวะผู้น�าและการมีส่วนร่วมประชาชนที่มี

ผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอย

ในเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานีพบว่า	 ป ัจจัยด ้าน

พฤติกรรมผู้น�า	 อยู่ในด้านภาวะผู้น�าแบบปล่อยเสรีมีค่า

เฉลี่ยโดยรวมสูงสุด	 (x̄)	 =	 3.55	 รองลงมาด้านภาวะผู้น�า

การเปล่ียนแปลงโดยรวมมีค่าเฉล่ีย	 (x̄)	 =	 3.49	 และ 

ด้านภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน	มีค่าเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด	
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(x̄	 )	=	3.53	และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมีส่วนมาก	ค่าเฉลี่ย	 4.03	 เมื่อ

พจิารณารายด้านพบว่า	ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัการ

สิ่งแวดล้อมในด้านการรับผลประโยชน์มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	

4.19	รองลงมา	คอื	การมส่ีวนร่วมในด้านการตดัสนิใจ	มค่ีา

เฉลี่ย	 4.09	 รองลงมาการมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติการ	 มีค่า

เฉลีย่	4.00	ตามล�าดบั	และการมส่ีวนร่วมด้านการประเมนิ

ผล	มีค่าเฉลี่ย	3.83

	 	 3.	 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของ

ประชาชนต่อปัจจยัของภาวะผูน้�าและปัจจยัการมส่ีวนร่วม

ที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาขยะ

มลูฝอยในเทศบาลเมอืงจงัหวดัปทมุธานโีดยรวมไม่แตกต่าง

กนัทีนั่ยส�าคญัทางสถิต	ิ.05	และ0.001	โดยพจิารณาได้จาก

โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	 .001	 (t	=	4.658,	p	=	 .000)

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	มีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม	ใน

ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.001	

(F	=	7.932,	p	=	.000)ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่าง

กัน	 มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ในภาพรวมแตก

ต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.001	(F	=	91.939,	

p	=	.000)ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน	มีส่วนร่วมจัดการสิ่ง

แวดล้อม	ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.001	(F	=	63.681,	p	=	.000)ประชาชนที่มีราย

ได้ของครอบครัวต่อเดือนต่างกัน	 มีส่วนร่วมจัดการส่ิง

แวดล้อม	ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ทีร่ะดบั	.001	(F	=	26.188,	p	=	.000)ประชาชนทีม่มีรีะยะ

เวลาทีอ่ยูอ่าศยัในชมุชนมส่ีวนร่วมในการจัดการสิง่แวดล้อม	

ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	(F	=	1.159,	p	=	.329)

	 	 4.	ความสมัพนัธ์ปัจจยัของภาวะผูน้�าและปัจจยั

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองจังหวัด

ปทุมธานีพบว่า	 ความสามารถในการอธิบายและท�านาย

ของตัวแปร	 โดยการประเมินภาวะผู้น�าองค์การด้านภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับ

สูง	 (r=	 .	 843)	 รองลงมาด้านภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน	

ความสัมพนัธ์ในทางบวกในระดบัปานกลาง	(r=	.	445)	และ	

ด้านภาวะผูน้�าแบบปล่อยเสรีมคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกใน

ระดับน้อย	 (r=	 .685**)	 การประเมินการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลเมืองจังหวดัปทมุธานด้ีานการตัดสนิใจ 

(r	=.633**)	ด้านการปฏิบัติการ	(	r	=.494**)	ด้านการรับผล

ประโยชน ์ 	 ( r 	 =.392 **) 	 และด ้านการประเมินผล	 

(r	 =.268**)	 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับปานกลาง	

กับ	ความส�าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยใน

เทศบาลเมอืงจงัหวดัปทมุธาน	ีโดยมค่ีาสัมประสิทธิถ์ดถอย

วิเคราะห์อ�านาจการท�านายของปัจจัยของภาวะผู้น�าและ

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อความส�าเร็จใน

การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเทศบาลเมือง

จงัหวดัปทมุธานใีนเรือ่งภาวะผูน้�าองค์การโดยการประเมนิ

ภาวะผู้น�าองค์การ	 โดยมีค่า	 (R2=0.84,	 R2
adjusted

=0.83,	

Sr2=3.34,	F=23.52,	p<0.001)	และในเรือ่งการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนโดยมีค่า	 (R2=	 0.80.7,	 R2
adjusted

=	 0.651,	

F=465.3,	 p<	 0.001)	 และเมื่อพิจารณาในแต่ละตัวแปร	

พบว่า	

	 	 	 1.	ด้านภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงอ�านาจ

ท�านายในโมเดลที่ดีที่สุด	 (R2=0.78,	 R2
Adjusted

=0.78;	 

B	=0.70,	95%CI=37.6-39.2,	β=0.70,	p<0.001)

	 	 	 2.ด้านภาวะผู้น�าการแบบแลกเปล่ียน

อ�านาจท�านายโมเดลที่ดีที่สุด	(R2=0.83,	R2
Adjusted

=	0.83,	

R2
changed

=0.04;	B=-0.25,	95%CI=42.3-43.8,	β=-0.24,	

p<0.001)

	 	 	 3.	 ด้านภาวะผู้น�าแบบปล่อย	 อ�านาจ

ท�านายโมเดลที่ดีที่ สุด	 (R2=0.84,	 R2
Adjusted

=0.83,	

R2
changed

=0.01;	B=0.12,	95%CI=	29.3-30.7,	β=0.10,	

p<0.001)

	 	 4.2)		ผลการวิเคราะห์พหุเชิงชั้นพบว่าตัวแปร

ซึง่เป็นปัจจยัศกึษาสามารถร่วมกนัท�านายปัจจัยการมส่ีวน

ร่วมของประชาชนมผีลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิารจัดการ

ปัญหาขยะมลูฝอยในเทศบาลเมอืงจงัหวดัปทมุธานใีนเรือ่ง

การมีส่วนร่วมของประชาชนโดย	(R2=	0.80.7,	R2
Adjusted

=	
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0.651,	F=465.3,	p<	0.001)	ตัวแปรที่เป็นปัจจัยท�านาย

ได้แก่	

	 	 	 1.	 ด้านการตัดสินใจ	 โดยอ�านาจท�านาย

ในโมเดลท่ีดทีีส่ดุ	(	R2=	0.735,	R2
Adjusted

=0.540,B	=0.404,	

95%CI=	0.325-0.487,	β=0.462,	p<	0.001)	

	 	 	 2.	ด้านการปฏบิตักิาร	โดยอ�านาจท�านาย

ร้อยละ	5.58	อ�านาจท�านายของโมเดลทีด่ทีีส่ดุ	(R2=	0.760,		

R2
Adjusted

=	0.578,		R2
changed

=0.038;	B	=2.623,	95%CI=	

1.653-3.594,	β=0.193,	p<	0.001)		

	 	 	 3.	 ด้านการรับผลประโยชน์	 โดยอ�านาจ

ท�านายของโมเดลที่ดีที่สุด	(R2=	0.771,	R2
Adjusted

=	0.594,	

R2
changed

=0.016;	 B	 =0.520,	 95%CI=	 0.352-0.687,	

β=0.293,	p<	0.000)		

	 	 	 4.	ด้านการประเมนิผล	โดยอ�านาจท�านาย

ของโมเดลที่ดีที่สุด	 (R2=	 0.779,	 R2
Adjusted

=	 0.606,	

R2
changed

=0.012;	 B	 =3.608,	 95%CI=	 2.243-4.937,	

β=0.174,	p<	0.001)			

วิจารณ์และสรุปผล  

	 ภาวะผู้น�าและการมีส่วนร่วมประชาชนท่ีมีผลต่อ

ความส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการปัญหาขยะมลูฝอยในท้อง

ถิน่	:	กรณศึีกษา	เทศบาลเมอืงจงัหวดัปทมุธานจีะส�าเรจ็ลง

ได้จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการยอมรับและความร่วมมือ

จากประชาชนในเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี	 โดยการ

ก�าหนดนโยบายให้เหมาะสมกบัความต้องการโดยเทศบาล

เมืองจังหวัดปทุมธานีท่ีจะต้องดูแลปัจจัยต่าง	 ๆ	 ได้แก่	

โครงสร้างขององค์การ	 บุคลากร	 ระบบการปฏิบัติงาน	 

งบประมาณเพื่อเป็นก�าลังสนับสนนุนโยบายให้ส�าเร็จลงได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอุทัย	 เลาหวิเชียร,	2542,	

หน้า	 68)	 เพราะคนสามารถใช้ทักษะและความรู้ในการ

เปลี่ยนแปลงทรัพยากรอื่น	 ๆ	 ขององค์การเป็นสินค้าและ

บริการในการสร้างก�าไรและสิ่งมีค่าอื่น	 ๆ	 ให้กับองค์การ	

(Jackson,	Schuler,	&	Werner,	2009,	p.12)	ปัจจุบันมุม

มองเกี่ยวกับคน	 เปลี่ยนแปลงจากการที่ถูกมองเป็นต้นทุน

หรือค่าใช้จ่ายมาเป็นสินทรัพย์	 (asset)	 ขององค์การ	 โดย

ถอืเป็นทุนทางปัญญาและทุนมนษุย์ทีเ่ป็นการให้คณุค่าทาง

เศรษฐกิจของความรู้	 ทักษะและความสามารถเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่เอื้ออ�านวยต่อความเจริญก้าวหน้าในกระทรวง

คมนาคมมากทีสุ่ด	แต่ในขณะเดยีวกนัถอืว่าว่าเป็นการเรียน

รูแ้ละการปรับปรงุการปฏบิตังิานทัง้ในระดบับคุคล	ทมีงาน	

และองค์การโดยเป็นการผสมผสานการพัฒนาทั้งระดับ

บุคคล	กลุ่ม	และองค์การในการพัฒนาตนเอง	พัฒนาสาย

อาชีพและพัฒนาองค์การ	ผสมผสานระหว่างการฝึกอบรม

และการพัฒนาปัจเจกบุคคลการพัฒนาองค์การและการ

พัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพโดยมุ่งให้เกิดประสิทธิผล

ของการพัฒนาบุคลากร	 กลุ ่ม	 และองค์การเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพ	 และความพร้อมส�าหรับการเปล่ียนแปลงของ

บุคลากรและองค์การต้องเห็นคุณค่าและความส�าคัญของ

การพัฒนาพฤติกรรมด้านภาวะผู้น�าของบุคคลที่จะมาเป็น

ผู้น�าในอนาคตโดยยอมลงทนุทัง้ด้านเวลาและเงนิการสร้าง

และพัฒนาผู้น�ารุ่นถัดไปแต่ผู้น�าสูงสุดขององค์การต้องเข้า

มามีส่วนร่วมในการพฒันาโดยเลง็หาบุคคลท่ีมแีววตัง้แต่วยั

กระเตาะและจ�าเป็นที่จะต้องมีจุดเริ่มต้นที่ดีโดยเริ่มตั้งแต่

กระบวนการคัดสรรผู้น�ารุ่นใหม่ที่พิจารณาคัดเลือกจาก

เกณฑ์เงื่อนไขระดับความแตกต่างระหว่างความรู้ทักษะ

ความสามารถและชุดพฤติกรรมของภาวะผู้น�าอาทิการให้

โอกาสท�างานส�าคัญ	 ๆ	 ในหลายจุดขององค์การการ

ถ่ายทอดและสอนงานจากหัวหน้ามีกระบวนการเรียนรู้

อบรมและฝึกทกัษะหรอืการสะท้อนภาพให้ผูน้�าในอนาคต

เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองมิได้เน้นเฉพาะให้มีโค้ช

หรอืหัวหน้างานทีช่่วยสะท้อนภาพให้เหน็เท่านัน้แต่ต้องให้

ตัวผู้น�าเองเข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางพัฒนาเพื่อ

ช่วยปรบัพฤตกิรรมอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่งเน้นการพฒันา

ผู้น�าเป็นกลุ่มเนื่องจากปัจจุบันต้องท�างานเป็นทีมการ

พฒันาการเป็นผูน้�าร่วมกันจะท�าให้สามารถน�าองค์การร่วม

กันได้โดยปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การด�าเนินการเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การมีส่วนเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อ

ความส�าเร็จในการจัดการที่นักบริหารต้องให้ความสนใจ	 
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(อนิวัชแก้วจ�านงค์,	2552,	หน้า	43	-	44;	สุรพันธ์ฉันทแดน

สุวรรณ,	2553,	หน้า	17	-	18)	การทบทวนสะท้อนความ

คิดถึงสิ่งที่ได้ท�าไปแล้ว	 มีการเรียนรู ้ผลการท�างานเพ่ือ

ปรับปรุงทักษะและผลงานอย่างต่อเน่ือง	 รวมท้ังสมาชิก

กลุ่มทุกคนสามารถพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของ

ตนอย่างต่อเนื่องโดย	Vangen	 	and	 	Huxham	(2010)	 

ได้พัฒนาทฤษฎีด้านความร่วมมือ	 โดยได้รวบรวมเอกสาร

มาตั้งแต่ปี	1989	โดยสรุปได้ว่า	ความร่วมมือเกิดจากการ

สนบัสนนุขององค์การให้เกดิการเข้าถงึจดุมุง่หมายทีต่ัง้เอา

ไว้	 ตลอดจนการสร้างความร่วมมือไว้	 6	 ประเภทด้วยกัน	 

ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดแตกต่างกันเพื่ออธิบายถึง

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างองค์การในแต่ละรูปแบบ	

(Agranoff&	McGuire,	2003,	p.48-63)	ซึ่งจากการสร้าง

ความร่วมมือออกเป็น	5	ประเภทด้วยกัน	ดังนี้	(Agranoff& 

McGuire,	2003,pp.	69-85,	อ้างถึงในวรสุดา	สุขารมณ์,	

2554,	หน้า	29-31)	โดยเป้าหมายหรอืวตัถปุระสงค์ร่วมกนั

มคีวามสมัพนัธ์อย่างเป็นทางการทีส่ดุ	แต่ละฝ่ายยอมรบัใน

การมีผู ้น�าร่วมกัน	 เป็นความร่วมมือท่ีหวังผลระยะยาว	 

มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.	 ควรมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างเป็น

ระบบทีมี่ผลต่อความส�าเรจ็ในการบริหารจัดการปัญหาขยะ

มลูฝอยในเทศบาลเมืองจังหวดัปทมุธานใีนลกัษณะของ	ท้อง

ถิน่ทีม่ขีนาดเลก็	ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกีย่วกับการบรหิาร

จัดการ	อาทิ	 งบประมาณการก่อสร้าง	การเรียนรู้	การเข้า

ถึงเทคโนโลยี	การสร้างรูปแบบการจัดการในระยะยาว	

	 2.	 กรณีการเผาขยะมูลฝอยโดยไม่มีการคัดแยก	 

จะท�าให้ต้นทนุการควบคมุมลพษิทางอากาศสงูมาก	ดงันัน้	

ควรมแีผนรองรบักรณดีงักล่าว	เพือ่ให้มัน่ใจว่าอปุกรณ์เพือ่

การควบคุมมลพิษทางอากาศ	 จะท�างานได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ	 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาทางวิชาการ

ด้านการจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ของการบริหารปัญหา

ขยะมูลฝอยชุมชนต่อไป

	 3.	มกีลไกตรวจประเมนิผลการด�าเนนิงานแก้ไขการ

จดัการขยะอย่างต่อเนือ่งมปีระสิทธภิาพ	บรูณาการทัง้ด้าน

กฎหมาย	 งบประมาณ	 บุคลากร	 พร้อมทั้งควรเสนอทาง

เลือกการจัดการขยะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

สามารถด�าเนินการได้จริงในพื้นที่	 ทั้งเสนอทางออกกรณี

เกิดความขัดแย้งในการแก้ปัญหาขยะในเทศบาลเมือง

จังหวัดปทุมธานีสู่ควสามยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรท�าศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น�าและการมีส่วน

ร่วมประชาชนที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการ

ปัญหาขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานีใน

ตัวแปรด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นการทราบถึงปัญหา	

และแนวทางในการแก้ไขต่อไป

	 2.	ควรมกีารศกึษาวิจยัเรือ่งนีท้ั้งในเชิงปรมิาณและ

เชิงคุณภาพเพื่อหาข้อเปรียบเทียบผลการศึกษาในอนาคต

จึงควรจะศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีประสิทธิภาพในการ

ท�านายประสิทธิผลองค์การเพื่อที่จะได้ข้อมูลส�าหรับเป็น

แนวทางในการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิผลในระดับที่

สูงขึ้น	พร้อมทั้งการก�าหนดตัวแปรใหม่	ๆ	มาใช้ในการท�า

วิจัยอยู่เสมอเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงต่าง	 ๆ	 ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ

องค์การต่อไป
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การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การท�านาข้าวสมัยใหม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

Model Development of Knowledge Management for Modern Agriculture 
Rice Farming to Promote Good Quality of Life for Farmer Groups in 

Middle Northeastern Provinces

ชุติภา	บุตรดีวงษ์	*ดร.กมล	ตราชู	ดร.อุดร	อรกุล2และน.อ.ผศ.ดร.สรายุทธ	กันหลง2

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้	1)	เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันกับสภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจ�าเป็นใน

การจัดการความรู้การท�านาข้าวสมัยใหม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนกลาง	 	 	 2)	 เพื่อพัฒนารูปแบบ	 และ	 3)	 เพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนารูปแบบ	 ด�าเนินการวิจัย	 	 3	 ระยะ	 ดังน้ี		 

ระยะที	่1	ศกึษาสภาพปัจจบุนักบัสภาพทีพ่งึประสงค์และความต้องการจ�าเป็นในการจดัการความรูก้ารท�านาข้าวสมยัใหม่	

กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 กลุ่มเกษตรกรอาชีพท�านาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	 247	 กลุ่ม	 รวม	 741	 คน	 

ใช้แบบสอบถาม	กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	หน่วยงานทีม่กีารปฏิบตัเิป็นเลิศ	3	แห่ง	และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ	(In-depth	

Interview)	ทีไ่ด้มาด้วยเทคนคิ	Snowball	Sampling	Technique		9	คน	ใช้แบบบนัทกึพหุกรณศึีกษาและแบบสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง		ระยะที่	2	การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การท�านาข้าวสมัยใหม่	กลุ่มเป้าหมาย	เป็นผู้น�ากลุ่ม

เกษตรกร	15	คนและตรวจสอบยนืยนัรปูแบบโดยการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ	(Connoisseurship)	25	คน	ใช้แบบประเมนิ

คณุภาพและแบบตรวจสอบรายการ	และระยะที	่3	การเผยแพร่ผลการพฒันารปูแบบ		กลุม่เป้าหมาย	คอื			กลุม่เกษตรกร

อาชีพท�านา	 บ้านกุดหว้า	 ต�าบลกุดหว้า	 อ�าเภอกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 และเต็มใจเข้าร่วมโครงการ	 15	 คน	 

ใช้แบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจ	วเิคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณด้วยสถติบิรรยายสถติทิดสอบค่าท	ี(t-test)	และเทคนคิ	

PNI	modified	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย	ผลการวิจัย	พบว่า	

1)	สภาพปัจจบุนัการจดัการความรูก้ารท�านาข้าวสมยัใหม่มรีะดบัน้อยถงึปานกลาง			สภาพทีพ่งึประสงค์การจดัการความ

รู้การท�านาข้าวสมัยใหม่อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 การปฏิบัติของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ทุกด้านแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 และมีความต้องการจ�าเป็นค่าเฉล่ียมากกว่า	 0.30	 สภาพปัจจุบันการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่ดีมีระดับน้อยถึงปานกลาง	สภาพที่พึงประสงค์การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ระดับมากที่สุด	และความ

ต้องการจ�าเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีค่ามากกว่า	 0.30	 2)	 รูปแบบการจัดการความรู้การท�านาข้าวสมัยใหม่ 

เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	 	 ประกอบด้วย	 การวิเคราะห์และประเมินสภาพของกลุ่มเกษตรกรโดยการวิเคราะห์		 

SOAR	Analysis	 	 	 การก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน	 กระบวนการจัดการความรู้	 การจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	การ

จัดการกับวัฒนธรรม	การจัดการกับคน	ภาวะผู้น�าองค์กร	การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	การประเมินการ

*	สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้เขียนที่ให้ติดต่อ	:	E-mail:chutipa_d@hotmail.com
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สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเกษตรกร	และการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ	การประเมินความเหมาะสมและเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมาก	และผลการตรวจสอบยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย	3)	การเผยแพร่ผลการพัฒนารูปแบบพบว่ากลุ่ม

เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินโครงการอยู่ในระดับมาก

 ค�าส�าคัญ: รูปแบบการจัดการความรู้,	การท�านาข้าวสมัยใหม่,	คุณภาพชีวิตที่ดี

Abstract

 

	 The	research	objectives	were	to	1)	study	the	present	and	desirable	condition	and	needs	of	

knowledge	management	for	modern	agriculture	rice	farming	to	promote	good	quality	of	life	for	farmer	

groups	 in	Middle	Northeastern	provinces,	2)	develop	 the	model,	and	3)	distribute	 the	developed	

model.	The	3-phase	research	comprised	the	following.	Phase	1	the	study	of	present	and	desirable	

condition	and	needs	of	 knowledge	management	 for	modern	agriculture	 rice	 farming.	The	sample	

comprised	741	rice	farmers	in	Middle	Northeastern	Provinces	from	247	groups.	Data	collecting	tool	

was	questionnaire.	The	target	group	comprised	3	best	practices	organizations	and	in-depth	interview	

with	9	experts	selected	by	snowball	sampling	technique.	Collecting	tools	were	multi	case	study	form	

and	semi-structured	 interview	form.		Phase	2	model	development	of	knowledge	management	for	

modern	agriculture	rice	farming.	The	target	group	included	15	farmer	leaders.	The	model	confirmation	

employed	connoisseurship	with	25	experts.	The	collecting	tool	was	quality	assessment	form	and	check	

list	form.	Phase	3	distributing	the	developed	model.	The	target	group	comprised	15	willing	farmers	

from	Kut	Wa	village,	Kut	Wa	Subdistrict,	Kuchinarai	District	in	Kalasin	Province.		Data	collecting	tool	

was	satisfaction	questionnaire.	The	quantitative	data	were	analyzed	with	descriptive	statistics,	t-test,	

and	PNImodified	technique.	The	qualitative	data	were	analyzed	with	content	analysis	and	inductive	

summary.	The	research	findings	are	the	following.		1)	The	present	condition	of	knowledge	management	

of	modern	 agriculture	 ranges	 from	 low	 to	medium	 level.	 The	 desirable	 condition	 of	 knowledge	

management	of	modern	agriculture	is	at	highest	level.	The	practice	between	present	and	desirable	

condition	in	all	dimensions	are	different	at	.01	statistical	significance.			The	needs	are	at	greater	than	

0.30	average	point.		The	present	condition	of	quality	of	life	promotion	in	all	dimensions	range	from	

low	to	medium	level.	The	desirable	condition	of	quality	of	life	promotion	is	at	highest	level.	The	

needs	for	quality	of	life	promotion	is	more	than	0.30	point.	2)	The	model	of	knowledge	management	

for	modern	agriculture	rice	farming	to	promote	good	quality	of	life	consists	of	analysis	of	farmer	group	

condition	with	SOAR	Analysis,	formation	of	shared	vision,	knowledge	management	process,	information	

technology	management,	 cultural	management,	 human	management,	 organization	 leadership,	

promotion	of	professional	learning	community,	evaluation	of	promotion	of	quality	of	life	for	farmer	
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groups,	and	feedback.	The	suitability	and	feasibility	evaluation	is	at	high	level.	The	experts	confirm	

the	model.	3)	The	distribution	of	the	developed	model.	It	is	found	that	the	farmers	have	very	high	

satisfaction	of	the	project's	proceeding.

 Keywords:		model	of	knowledge	management,	modern	agriculture	rice	forming,	good	quality	

of	life

บทน�า

	 การด�าเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติฉบับที่	12(พ.ศ.	2560-2564)	ได้ยึดกรอบแนวคิด

และหลักการในการวางแผนที่ส�าคัญ	 ดังน้ี	 คือ	 (1)	 

การน้อมน�าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง	(2)	คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม	

(3)	 การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ	

และ(4)	การพัฒนาสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ซึ่งจะส่งผล

ให้สังคมอยู ่ร ่วมกันอย่างมีความสุข(ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2558)

ประกอบกับนโยบายโมเดลประเทศไทย	4.0	ที่ก�าหนดการ

ปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา	โดยที่ภาคเกษตรยังคง

เป็นแกนหลัก	แต่จะเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่

การเกษตรสมัยใหม่โดยเพื่อสร้างความปราดเปรื่อง	 

(Smart	Farmer)	และสนบัสนนุให้เกษตรกรเป็นผูป้ระกอบ

การมากขึน้	โดยมีกลไกในการขบัเคลือ่นหรอืการสร้างความ

เข้มแขง็จากภายใน	(Strength	from	Within)	ภายใต้กลไก

การขับเคลื่อนหลัก	 3	 ประการ	 คือ	 (1)	 การยกระดับ

นวัตกรรม	 (Innovation	 Driven	 Proposition)	 ของทุก

ภาคส่วนในประเทศ	(2)	การสร้างสงัคมท่ีมจีติวญิญาณของ

ความเป็นผู ้ประกอบการ	 (Entrepreneur	 Driven	

Proposition)	 และ(3)	 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

และเครอืข่าย	(Community	Driven	Proposition)	ซึง่จะ

ต้องขับเคลื่อนไปพร้อม	 ๆ	 กันอย่างมีประสิทธิภาพ	

(ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2559)

	 คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	(2558)	ที่ได้

ระบุยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น

ประเทศที่พัฒนาแล้ว	ซึ่งจ�าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการ

ผลิตและการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม	

การเกษตร	 และการบริการโดยการสร้างความมั่นคงและ

ปลอดภัยด้านอาหาร	การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า

และการเป็นผูป้ระกอบการรวมทัง้การพฒันาฐานเศรษฐกจิ

แห่งอนาคต	 ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง

ยุทธศาสตร์ทุกด้าน	ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ

สติกส์	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	การพัฒนา

ทุนมนุษย์	 และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาค

ธุรกิจเอกชน	ทั้งนี้กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส�าคัญ	เช่น

การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนา

นวตักรรมและมีความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	การใช้ดจิิทลั	

และการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรม

การผลิตและบรกิาร	โดยมุง่สู่ความเป็นเลศิในระดบัโลกและ

ระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา	 และภาคบริการ

ตามการพฒันารปูแบบการด�าเนนิชีวติและการด�าเนนิธรุกจิ

ทีเ่ปล่ียนไปในภาคเกษตรนัน้จะเน้นการเสรมิสร้างฐานการ

ผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท�าการ

เกษตรยั่งยืนที่ เป ็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ ่ม

เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง	 และการพัฒนา

สนิค้าเกษตรทีม่ศีกัยภาพและอาหารคณุภาพ	สะอาด	และ

ปลอดภยัของโลก	ปัจจบุนัปัญหาของกลุ่มเกษตรกรเริม่เกดิ
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ความล�าบากในการท�ามาหากินมากขึ้น	 จะเห็นได้จากการ

ท�านาเพื่อให้ได้ข้าวไว้ส�าหรับเลี้ยงชีพและจ�าหน่ายซึ่งยังไม่

เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต	 เพราะค่าใช้จ่ายค่าครองชีพเริ่ม

สูงขึ้น	 ท�าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม	 แต่เกษตรกรท่ียังท�าอาชีพ

เกษตรแบบดั้งเดิมจึงไม่สามารถเพิ่มรายได้	ท�าให้ต้องออก

ไปรบัจ้างเป็นลกูจ้างในเมอืงมากขึน้	ซึง่ส่งผลต่อปัญหาทาง

สังคมตามมามากมาย	 รัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ต่างหาวิธีการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้

เกษตรกรสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 

แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ชาวนาได้อย่างยั่งยืนเน่ืองจาก

การท�านาแบบดั้งเดิมไม่เพิ่มรายได้ให้สมดุลกับรายจ่ายที่มี

แนวโน้มสูงขึ้น	 ดังน้ันจึงเกิดแนวคิดการท�านาเกษตรสมัย

ใหม่ที่เป็นทางเลือกแก่เกษตรกรหันมาให้ความสนใจมาก

ขึ้น	 เพื่อเพ่ิมรายได้ไปจากเดิมอันจะน�าไปสู่การพัฒนา

คณุภาพชวีติให้ดขีึน้	เนือ่งจากว่าการท�านาสมยัใหม่เป็นการ

รวมกลุม่ของเกษตรกรเพือ่การด�าเนนิกจิกรรมร่วมกนัตัง้แต่

การเรยีนรู	้และการท�าในเชงิธรุกจิเมือ่มคีวามแขง็แกร่งแล้ว

จะน�าสิง่ดีๆ 	กลบัเข้าสูก่ลุม่และชุมชน	เช่น	ศนูย์ส่งเสรมิและ

ผลิตข้าวชุมชน	เป็นต้น	(คเชนทร์	กองพิลา,	2554)	อย่างไร

ก็ตามถึงแม้รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือแต่ในภาพรวมยัง

พบว่า	 ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลาย

ด้านยังต�่ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้	 ความท้าทายการ

พฒันาประเทศในระยะต่อไปเพราะผลติภาพรวมของปัจจยั

การผลติ	(Total	Factor	Productivity:	TFP)	ยงัไม่สงูพอที่

จะยกระดับห่วงโซ่มูลค่าให้สูงขึ้น	 และความล่าช้าในการ

ปรบัโครงสร้างการผลติ	ทัง้การปรบัโครงสร้างการผลติจาก

เกษตรมลูค่าต�า่ไปสูเ่กษตรมลูค่าสงูและอตุสาหกรรมเกษตร

แปรรปูการปรบัจากเกษตรไปสูอ่ตุสาหกรรมและบรกิารจงึ

น�าไปสู่แนวคิดเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร

รายย่อย	โดยสนบัสนนุการวจิยัและพัฒนาการผลติทางการ

เกษตรที่สอดคล้องกับพื้นท่ีการสร้างหลักประกันรายได้

แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร	 การลดต้นทุน

ทางการเกษตรโดยสนบัสนนุปัจจยัการผลติเพือ่น�าไปสูก่าร

เพิ่มรายได้อย่างเป็นระบบโดยเน้นการส่งเสริมให้มีการ

จดัการความรูเ้พือ่สร้างนวตักรรม	และรวมกลุม่ด�าเนนิการ

ในเชิงธุรกิจท�าให้เกิดนวัตกรรมในการเพ่ิมผลผลิตได้อย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน	โดยสาเหตุส�าคัญมาจากขาดระบบการ

จัดการความรู้ของกลุ่มคนในวิชาชีพต่างๆซ่ึงส่วนใหญ่การ

จัดการความรู้จะด�าเนินการเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง

หรือใหญ่ซึ่งมีการด�าเนินการเก่ียวกับคนในองค์กรกลุ่ม

บคุคลหรือเครอืข่ายผลของการจดัการความรูว้ดัจากผลงาน

วัฒนธรรมทรัพย์สินหรือทรัพย์ทางปัญญาและความ

สามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือการปรับตัวขององค์กร

ในขณะที่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยกลับถูกละเลยหรือไม่ให้

ความสนใจขณะเดียวกันการจัดการความรู้ที่ดีจะต้องมี

ลกัษณะลงทนุน้อยแต่ได้ผลกระทบเชงิบวกมากโดยพืน้ฐาน

ส�าคัญต่อความสามารถในการจัดการความรู้คือความเป็น

องค์กรแห่งการเรยีนรู	้(Learning	Organization)	และการ

ที่สมาชิกขององค์กรต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลเรียนรู	้

(Learning	 Person)	 สอดคล้องกับ	 กมล	 ตราชู	 (2558)	 

ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ของบุคคลเพื่อให้มีความเข้มแข็งและ

ความพร้อมต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	 มีลักษณะ

ส�าคัญ	 คือ	 1)	 มีความตระหนักถึงความส�าคัญและความ

จ�าเป็นของการเรยีนรู้	2)	มทีกัษะกระบวนการคดิวเิคราะห์

และแก้ปัญหา	 3)	 มีความใฝ่รู้สามารถสร้างกระบวนการ

เรียนรู ้ด้วยตนเองและใช้ความรู ้ได้อย่างถูกต้อง	 และ	 

4)	 มีโอกาสและเลือกเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบท่ี

หลากหลาย	 ยืดหยุ ่น	 มีคุณภาพตามความต้องการ	 

ความสนใจและความถนดั	นอกจากนี	้การจดัการความรูจ้ะ

ไม่มสีิง่ใดหรอืหลกัการใดส�าคญัยิง่กว่าการจนิตนาการและ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้

อย่างกว้างขวาง	 (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ

สังคม,	2548)

	 ดังนั้น	 จะเห็นว ่าการจัดการความรู ้ เป ็นการ

สร้างสรรค์และแบ่งปันความรู ้อย่างเป็นระบบมีความ

เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่าง	 ๆ	 ภายใน

กลุม่หรอืองค์กรตลอดจนประสบการณ์ของกลุม่บคุคลเพ่ือ
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สร้างเป็นความรู ้หรือนวัตกรรมพร้อมน�าความรู ้ที่มีมา

ประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานทัง้ภายในและนอกองค์กรเพือ่

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท�างานและการน�า

ความรู้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป	 (Collison	 and	

Parcell,	 2004;	 Stoll	 et	 al.,	 2006;	Cannata,	 2007;	

Kenoyer,	2012)	และผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้สนับสนุนเครือ

ข่ายกลุม่เกษตรกรจงึมคีวามสนใจในประเดน็ส�าคญัทีก่ล่าว

มาข้างต้น	 และได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การพัฒนารูปแบบการ

จัดการความรู้การท�านาเกษตรสมัยใหม่เพื่อสร้างเสริม

คณุภาพชวีติทีด่ขีองกลุม่เกษตรกรในจงัหวัดภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนกลาง	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่

ดีของเกษตรกร	 รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา

นวัตกรรมการท�านาเกษตรสมัยใหม่ท่ีอยู่บนพื้นฐานของ

ภูมิปัญญาและภูมิสังคมของชุมชนสู่ความร่วมมือกันช่วย

เหลอืซ่ึงกนัและกนั	มกีารสนบัสนุนส่งเสรมิ	รวมถึงการสร้าง

เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองพร้อมน�าไปสู่ความมั่นคง	

มั่งคั่ง	และยั่งยืนตามเป้าหมายในการพัฒนาประเทศต่อไป

ค�าถามการวิจัย
	 1.	สภาพปัจจุบันกับสภาพที่พึงประสงค์และความ
ต้องการจ�าเป็นของการจัดการความรู้การท�านาข้าวสมัย
ใหม่เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอยู่ในระดับใด
	 2.	รปูแบบการจดัการความรูก้ารท�านาข้าวสมยัใหม่
เพือ่สร้างเสรมิคุณภาพชวิีตทีดี่ของกลุม่เกษตรกรในจงัหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีองค์ประกอบอะไร
บ้างและมีลักษณะเป็นอย่างไร
	 3.	 ผลการเผยแพร่การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรูก้ารท�านาข้าวสมัยใหม่เพือ่สร้างเสรมิคณุภาพชวีติที่
ดีของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลางเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันกับสภาพที่พึงประสงค์

และความต้องการจ�าเป็นของการจัดการความรู้การท�านา

ข้าวสมัยใหม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่ม

เกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การท�านา

ข้าวสมัยใหม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่ม

เกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

	 3.	 เพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรูก้ารท�านาข้าวสมัยใหม่เพือ่สร้างเสรมิคณุภาพชวีติที่

ดีของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	ประชากรกลุ่มตัวอย่าง	และกลุ่มเป้าหมายการ

วิจัย

	 	 1.1	ประชากรได้แก่	กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบ

อาชพีท�านา	ในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง

จ�านวน	645	กลุ่ม	จ�านวน		

	 	 1.2	กลุม่ตวัอย่างก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดย

ใช้สูตรยามาเน่	ที่ความคลาดเคลื่อนร้อยละ	5	และการสุ่ม

แบบหลายขัน้ตอน(Multi-Stage	Random	Sampling)	ได้

จ�านวน	247	กลุ่ม	ๆ	ละ	3	คน	รวมทั้งสิ้น	741	คน	

	 	 1.3	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	หน่วยงานหรอืองค์กร

ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practice)	 เก่ียวกับการ

จัดการความรู้และการท�านาข้าวสมัยใหม่จ�านวน	 3	 แห่ง	

ได้แก่	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม	อ�าเภอ

เมืองมหาสารคาม	 จังหวัดมหาสารคาม	 กลุ่มเกษตรกรท�า

นาน�้าอ้อม	อ�าเภอค้อวัง	จังหวัดยโสธร	และกลุ่มเกษตรกร

ท�านาบากเรอื	อ�าเภอมหาชนะชยั	จงัหวดัยโสธร	ผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสีย	(Stakeholders)	จ�านวน15คน	ผูเ้ชีย่วชาญส�าหรบั

การสัมภาษณ์เชงิลกึจ�านวน	9	คนการตรวจสอบและยนืยนั

รูปแบบจ�านวน	 25	 คนและกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านกุดหว้า

ต�าบลกุดหว้า	 อ�าเภอกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 และ

เต็มใจสมัครเข้าร่วมโครงการ	1	กลุ่ม	จ�านวน	15	คน

	 2.	ตัวแปรการวิจัย	

	 	 2.1	 ตัวแปรด้านการจัดการความรู้การท�านา



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

506

ข้าวเกษตรสมัยใหม่ได้แก่	 กระบวนการจัดการความรู้	 

การจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การจัดการกับ

วัฒนธรรม	การจัดการกับคนและภาวะผู้น�าองค์กร

	 	 2.2	ตวัแปรด้านการสร้างเสรมิคณุภาพชีวติทีด่ี

ของกลุ ่มเกษตรกร	 ได้แก่	 ด ้านร ่างกาย	 ด้านจิตใจ	 

ด ้ านสัม พันธภาพทางสั งคมด ้ านสิ่ งแวดล ้อมและ 

ด้านการเรียนรู้

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวจัิยนีใ้ช้วธีิการวจัิยและพฒันา	(Research	and	

Development)	 และการวิจัยแบบผสมวิธี	 (Mixed	

Methods	Research)	เชงิอธบิายเป็นล�าดบั	(Explanatory	

sequential	design)	โดยเริม่จากการเก็บข้อมลูเชิงปรมิาณ	

และตามด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	 เนื่องจากการ

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถน�าเสนอ

รายละเอียดที่เพียงพอในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย	

และพัฒนาเครื่องมือที่ ใช ้ ในการวิ จัยได ้ เป ็นอย ่างดี

(Creswell,	2015)	แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ดังนี้

	 ระยะที่	 1	 การศึกษาสภาพปัจจุบันกับสภาพที่พึง

ประสงค์และความต้องการจ�าเป็นในการจดัการความรูก้าร

ท�านาข้าวสมัยใหม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่ม

เกษตรกร

	 	 1.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับ

สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจ�าเป็นของการ

จดัการความรูก้ารท�านาข้าวสมยัใหม่เพือ่สร้างเสรมิคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง

เหนอืตอนกลาง	โดยการวจิยัเชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	

จากกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท�านา	 ในจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจ�านวน	 247	 กลุ่ม	 ๆ	 ละ	 

3	คน	รวมทั้งสิ้น	741	คน	ที่ได้มาด้วยการสุ่มแบบหลายขั้น

ตอน	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นมาตรวัด

แบบประเมนิค่า	5	ระดบั	ทีม่ค่ีาความเชือ่มัน่	0.95	วเิคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายทดสอบค่าทีด้วยวิธีการเปรียบ

เทียบรายคู่	 (Paired-Samples	 T-Test)	 และเทคนิค	

Modified	Priority	Needs	Index	(PNImodified)

	 	 2.	สร้างรปูแบบการจดัการความรูก้ารท�านาข้าว

สมัยใหม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเกษตรกร

ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	 โดยด�าเนิน

การดังนี้

	 	 	 2.1	 ศึกษา	 วิเคราะห์และสังเคราะห์

เอกสาร	หลักการ	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 		 2.2	พหกุรณศีกึษา	(Multi-Case	Study)	

โดยการศึกษาจากหน่วยงานทีม่กีารปฏิบตัทิีเ่ป็นเลิศ	(Best	

Practice)	 เกี่ยวกับการจัดการความรู้และการท�านาข้าว

สมัยใหม่ระหว่างวันที่	 9	 เดือนธันวาคม	 พ.ศ.2559	 ถึง	 

วันที่	15	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2560จ�านวน	3	แห่ง	ได้แก่	

1)วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม	อ�าเภอเมอืง

มหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม	2)	กลุ่มเกษตรกรท�านา

น�้าอ้อม	อ�าเภอค้อวัง	จังหวัดยโสธร	และ3)	กลุ่มเกษตรกร

ท�านาบากเรือ	 อ�า เภอมหาชนะชัย	 จังหวัดยโสธร	 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกกรณีศึกษา	 และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา	 และการสร้างข้อ

สรุปแบบอุปนัย

	 	 	 2 .3	 สัมภาษณ ์ เชิ งลึก	 ( In-depth	

Interview)	 เลือกตัวอย่างโดยใช้เทคนิค	 Snowball	

Sampling	 ได้รับการแนะน�าบอกต่อจากผู ้เชี่ยวชาญ

ระหว่างวันที่	20	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.2560	ถึง	วันที่	30	

เดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 2560	 จ�านวน	 9	 คนที่มีความรู้หรือ

ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการความรู	้และการท�านาสมยั

ใหม่	 ประกอบด้วย	 1)	 ผู้บริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบการ

พัฒนาเกษตรสมัยใหม่	2)	ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3)	 เกษตรกรตัวอย่าง	 4)	 ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นแบบอย่างด้านเกษตรสมัยใหม่	และ	 

5)	 นักวิชาการหรือผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการความรู้

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง	

และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

	 	 	 2.4	 น�าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

507

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 การวิจัยเชิงส�ารวจพหุกรณีศึกษา	

และการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดท�าร่างรูปแบบการจัดการ

ความรูก้ารท�านาข้าวสมัยใหม่เพือ่สร้างเสรมิคณุภาพชวีติที่

ดีของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง

	 ระยะที	่2	การพฒันารปูแบบการจดัการความรูก้าร

ท�านาข้าวสมัยใหม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่ม

เกษตรกร

	 	 1.	ประเมนิรปูแบบเบือ้งต้น	โดยน�าร่างรปูแบบ

ไปประเมนิคณุภาพจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	(Stakeholders)	

ทีม่คีวามรูห้รือประสบการณ์เกีย่วกับการจดัการความรูแ้ละ

การท�านาสมัยใหม่	 จ�านวน	 15	 คน	 เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสม	และความเป็นไปได้	โดยใช้แบบประเมนิคณุภาพ

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 แล้วปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ

	 	 2.	 ตรวจสอบและยืนยันรูปแบบโดยจัดการ

สัมมนาอิงผู ้เชี่ยวชาญ	 (Connoisseurship)	 เมื่อวันที่	

29เดือนเมษายน	พ.ศ.	2560	ณ	โรงแรมโกลด์เม้าท์เท่นวัง

น�้าเขียวรีสอร์ท	ต�าบลวังน�้าเขียว	อ�าเภอวังน�้าเขียว	จังหวัด

นครราชสีมา	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	 25	 คน	 ประกอบด้วย	 

1)	 ผู้บริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบการท�านาข้าวสมัยใหม ่

2)	 ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	3)	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบ

ด้านการบริหารจัดการเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 4)	 นักวิชาการด้านการจัดการความรู	้

การท�านาข้าวสมัยใหม่และ5)	 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน

อดุมศกึษาเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ	

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละและเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ที่ก�าหนด

	 ระยะที่	 3	 การเผยแพร่ผลการพัฒนารูปแบบการ

จดัการความรูก้ารท�านาข้าวสมยัใหม่เพือ่สร้างเสรมิคณุภาพ

ชีวิตที่ดีของกลุ่มเกษตรกร

	 	 1.	ก�าหนดโครงการเพือ่ด�าเนนิการตามแนวทาง

ที่ได้จากการยืนยันรูปแบบ	 โดยมีวัตถุประสงค์	 วิธีด�าเนิน

การ	กิจกรรมและการประเมินผล

	 	 2.	น�ารปูแบบไปประยกุต์ใช้โดยใช้กระบวนการ

ควบคุมคุณภาพของเดมมิ่ง	 (Deming	 Cycle)	 ในการขับ

เคลื่อน	มีการปฏิบัติตามขั้นตอน	คือ	การวางแผน	(Plan)

การปฏบิตัติามแผน	(Do)การตรวจสอบประเมนิผล(Check)

และการปรบัปรงุแก้ไข(Action)กบักลุม่เกษตรกรโดยเลอืก

ตวัอย่างแบบเจาะจงจากผูป้ระกอบอาชพีท�านาหมู่บ้านกดุ

หว้า	ต�าบลกดุหว้า	อ�าเภอกฉุนิารายณ์	จงัหวดักาฬสนิธุ	์และ

เต็มใจสมัครเข้าร่วมโครงการ	1	กลุ่ม	จ�านวน	15	คน	เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ

ด�าเนนิโครงการ	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยการหาค่าความถ่ี	และ

ร้อยละ

ผลการศึกษา

	 1.	 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการความรู้

การท�านาข้าวสมัยใหม่	อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางโดยมี

ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง	 2.47	 –	 2.87สภาพที่พึงประสงค์การ

จัดการความรู้การท�านาข้าวสมัยใหม่	อยู่ในระดับมากที่สุด

ทุกรายการ	โดยมีค่าอยู่ระหว่าง	4.69	–	4.94	และมีความ

ต้องการจ�าเป็นการจดัการความรูก้ารท�านาข้าวสมัยใหม่ทกุ

รายการโดยมีค่ามากกว่า	0.30	ทุกข้อ	และสภาพปัจจุบัน

ด้านคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนอยูใ่นระดบัน้อยถงึปาน

กลางโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 2.42	 –	 2.87	 สภาพที่พึง

ประสงค์ด้านคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุดทุกรายการ	โดยมีค่าอยู่ระหว่าง	4.85	–	4.94	และมี

ความต้องการจ�าเป็นด้านคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนทกุ

รายการโดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า	 0.30	 ทุกข้อ	 และมีความ

ต้องการจ�าเป็นในการจดัการความรูก้ารท�านาข้าวสมยัใหม่

เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน(PNImodified=	

0.75	–	0.92)

	 2.	ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การท�า

นาข้าวสมัยใหม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่ม

เกษตรกรประกอบด้วย	 1)	 การวิเคราะห์สภาพของ

เกษตรกรโดยใช้เทคนิค	 SOAR	 Analysis	 2)	 การก�าหนด
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ทิศทางนโยบายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน	 3)	 กระบวนการ

จัดการความรู้	 4)	 การจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

5)	การจัดการกับวัฒนธรรม	6)	การจัดการกับคน	7)	ภาวะ

ผู้น�าองค์กร	 8)	 การสร้างเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ	 9)	 การประเมินคุณภาพชีวิตท่ีดีของเกษตรกร	

และ10)	การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ

	 3.	 ผลการเผยแพร่การพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรูก้ารท�านาข้าวสมัยใหม่เพือ่สร้างเสรมิคณุภาพชวีติที่

ดีของกลุ่มเกษตรกร	พบว่า	กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจ

ต่อการด�าเนนิโครงการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากคดิเป็นร้อย

ละ	86.67	จากข้อค้นพบการวิจัยมีประเด็นส�าคัญที่ควรน�า

มาวิจารณ์ได้ดังนี้

	 	 1.	ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน

กบัสภาพทีพึ่งประสงค์แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

แสดงให้เห็นว ่าสภาวการณ์ในปัจจุบันแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรมมีอิทธิพลต่อการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มท�านาข้าว	

เนือ่งจากในภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความส�าคญักบัการ

พัฒนาผลผลิตในเชิงพาณิชย์มากยิ่งข้ึน	 จะเห็นได้จาก

นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรน�าเทคโนโลยีมา

ช่วยในการพัฒนา	ตลอดจนมกีารรวมกลุม่กนัเพือ่ลดต้นทนุ

การผลติและสนบัสนนุให้เกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการมาก

ขึ้น	 สอดคล้องกับส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

(2559)	ที่กล่าวถึงแนวนโยบายประเทศไทย	4.0	ที่เปลี่ยน

จากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัย

ใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีโดยเกษตรกร

ต้องร�า่รวยขึน้และเป็นผูป้ระกอบการส่วนในประเดน็ความ

ต้องการจ�าเป็นของการจัดการความรู้การท�านาข้าวสมัย

ใหม่เพ่ือสร้างเสรมิคณุภาพชีวติท่ีดขีองกลุม่เกษตรกรพบว่า	

มีความต้องการจ�าเป็นทุกด้านจึงเป็นข้อยืนยันว่านโยบาย

ดงักล่าวของรฐับาลมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องขบัเคลือ่นต่อไป

เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน	ทั้งนี้	 เนื่องจากการท�านาแบบ

เดมิยงัขาดการบรูณาการและผนกึก�าลงัร่วมกนัอย่างจรงิจงั

จึงไม่สามารถสนองต่อปัญหาและความซับซ้อนของสังคม

ในปัจจุบันและอนาคต	 ในขณะเดียวยังขาดการร่วมมือกัน

แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อน�าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน	

สอดคล้องกับ	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน	กรมประชาสัมพนัธ์	

(2559)	และ	ส�านกังานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร	(2559)	

ที่ให้แนวคิดไว้ตรงกันว่าที่ผ่านมาภาครัฐและภาคเอกชน

ต่างฝ่ายต่างได้เข้ามาท�างานเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างเป็นอสิระต่อ

กันแม้ว่าในกรณีที่มีความจ�าเป็นจะต้องท�างานร่วมกันก็ยัง

คงอาศยัวิธกีารท�าข้อตกลงหรอืสัญญาให้ภาคเอกชนเข้ามา

เป็นผู้ลงทุนและให้บริการสาธารณะแทนภาครัฐซ่ึงพบว่า

แนวทางดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการรับมือกับปัญหาและ

ความซับซ้อนของสังคมในปัจจุบันและอนาคต	 จึงมีความ

จ�าเป็นต้องอาศัยการสร้างนวัตกรรมหรือทางเลือกใหม่	 ๆ	

ในการบริหารกิจการบ้านเมือง	 โดยเฉพาะการผนึกก�าลัง

หรอืสานพลังในการท�างานร่วมกนัระหว่างภาครฐัและภาค

เอกชนอย่างเป็นระบบและโปร่งใสเพื่อน�าเอาจุดแข็งหรือ

ข้อดีของทั้งสองฝ่าย	หรือ“the	best	of	both	worlds”	

เข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นและ

ท�าให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

	 	 2.	รปูแบบการจดัการความรูก้ารท�านาข้าวสมยั

ใหม่เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเกษตรกรใน

จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนกลางทีพ่ฒันาขึน้	พบ

ว่า	เป็นประโยชน์	เป็นไปได้ในทางปฏบัิติมคีวามถูกต้องและ

เหมาะสมโดยเฉพาะในประเด็นของกระบวนการจัดการ

ความรู ้	 และการจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนี้	

เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรผู้ท�านาข้าวที่ต้องอาศัยความรู้	

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการประกอบอาชีพในขณะที่

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท�านาข้าวส่วนใหญ่ส�าเรจ็การศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงท�าให้มี

ความต้องการและจ�าเป็นที่จะต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐ

หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบมาให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู	้และเกดินวตักรรมทีห่ลากหลายในอาชพี

สอดคล้องกับ	Collison	and	Parcell	(2004)	ที่ได้ศึกษา

ถึงผลความส�าเร็จของการจัดการความรู้พบว่าต้องมีองค์
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ประกอบทีส่�าคญั	3	องค์ประกอบซึง่เกดิจากการผสมผสาน

การท�างานระหว่างของคน	 (People)	 กระบวนการ	

(Process)	 และเทคโนโลยี	 (Technology)	 โดยองค์

ประกอบทั้งสามจะมีส่วนของความส�าเร็จร่วมกันอย่างไม่

สามารถแยกจากกันได้ในขณะเดียวกันยังมีกระบวนการ

สร้างเสรมิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีช่่วยสนบัสนนุ

ให้เกษตรกรรวมกลุม่แลกเปล่ียนเรยีนรู้ในการท�านาข้าวถอื

เป็นกลไกส�าคญัในการขับเคลือ่นกระบวนการจดัการความ

รูใ้ห้เกิดความยัง่ยนื	ทัง้นี	้เนือ่งจากชมุชนแห่งการเรียนรูท้าง

วิชาชีพไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มหรือองค์กรใดจะท�าให้เกิดความ

ร่วมมอืกนัแบบรวมพลงัขบัเคลือ่นชุมชนการเรยีนรูท้ีเ่หมาะ

สมกบับรบิทสงัคมและวฒันธรรมของตนเอง	สอดคล้องกบั

แนวคิดของHord	(1997);	Hipp	and	Huffman	(2003);	

DuFour	 (2004	cited	 in	Feger	 and	Arruda,	 2008);	

Harris	and	Muijs	(2005);	Stoll	et	al.	(	2006);	Cannata	

(2007);	Kenoyer	(2012)	ทีใ่ห้แนวคดิสอดคล้องกนัว่า	การ

เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการร่วมมือรวมพลังจะส่งผลต่อ

การพัฒนาในกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้เป็นอย่างดีและสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ	สุวิธิดา	จรุงเกียรติกุล	(2558)	ที่ศึกษา

วิจัยการน�าเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับ

เคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศไทย	พบว่า	 แนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ

การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคม

และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นการจัดกระบวนการ

เรยีนรูใ้ห้มผีลต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติของบคุคลและชุมชน	

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก	แนวทางการจัดการศึกษา

ตลอดชวีติ	และผลผลติจากการจดัการศึกษาตลอดชวีติเพ่ือ

ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้	

	 	 3.	 ผลการเผยแพร่การพัฒนารูปแบบการ

จดัการความรูก้ารท�านาข้าวสมยัใหม่เพือ่สร้างเสรมิคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง

เหนอืตอนกลางพบว่า	กลุม่เกษตรกรมคีวามพงึพอใจต่อการ

ด�าเนนิโครงการอยูใ่นระดบัมากทัง้นีเ้นือ่งจากเป็นประเดน็

ที่สมาชิกกลุ ่มทุกคนสนใจท�าให้เกิดความร่วมมือใน

กระบวนการจัดการความรู ้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการ

แสวงหาความรู้ด้านการสร้างความรู้ด้านการเก็บความรู	้

และด้านการใช้ความรู้โดยมีกลไกชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพสนับสนุนการขับเคล่ือนอย่างมีส่วนร่วม	 เช่น	 

เริม่จากการระบคุวามต้องการของเกษตรกรร่วมกนัมผู้ีวจิยั

ร่วมวางแผนการเรียนรู้และทดลองใช้ตรวจสอบแผนและ

กระบวนการน�าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขบนพื้นฐานของข้อมูล

ศึกษาแนวทางวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและทดลองใช้วิธีใหม่

และสะท้อนผลการท�างานและพิจารณาแนวทางที่เหมาะ

สมจงึท�าให้เกดิความร่วมมอืและมัน่ใจในองค์ความรูร่้วมกนั	

สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Senge	 (1990)	 ที่ให้ทัศนะว่า

องค์กรแห่งการเรียนรู ้	 คือ	 หน่วยงานซึ่งประกอบด้วย

บุคลากรทุกระดับที่ร ่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมพัฒนา

ศกัยภาพให้แก่กนั	รวมทัง้ศกัยภาพขององค์กรให้สงูขึน้เพือ่

ให้สามารถด�าเนนิการให้เกดิผลงานได้ระดบัคุณภาพตามที่

ปรารถนา	โดยการสร้างสรรค์ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้

ทีเ่ข้มแขง็กค็อืการท�าให้คนในองค์กรรูจ้กัเรยีนรูก้ารท�างาน

ร่วมกันเป็นทีมงานที่ดีจนสามารถยกระดับผลส�าเร็จของ

องค์กรให้สูงยิ่งขึ้นและมีความพึงพอใจร่วมกันดังน้ัน	 

จากข้อค้นพบท่ีได้จากการวจัิยแสดงให้เหน็ว่ากระบวนการ

จดัการความรูท้ีม่ปีระสทิธผิลย่อมต้องอาศยักลไกส�าคญัคอื

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่มเพื่อการส่ง

เสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
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สรุปผลการวิจัย

 ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้การท�านาข้าวสมัยใหม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเกษตรกร 

ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหลังการประยุกต์ใช้สามารถแสดงข้อความตามแผนภูมิได้ดังนี้

9 

และทดลองใช้ตรวจสอบแผนและกระบวนการน าไปใช้
ปรับปรุงแก้ไขบนพื้นฐานของข้อมูลศึกษาแนวทางวิธีการ
เรียนรู้ร่วมกันและทดลองใช้วิธีใหม่และสะท้อนผลการท างาน
และพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมจึงท าให้เกิดความร่วมมือ
และมั่นใจในองค์ความรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Senge(1990) ที่ให้ทัศนะว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้  คือ 
หน่วยงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับที่ร่วมมือร่วมใจ
กันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่กัน รวมทั้งศักยภาพของ
องค์กรให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถด าเนินการให้เกิดผลงานได้
ระดับคุณภาพตามที่ปรารถนา โดยการสร้างสรรค์ให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งก็คือการท าให้คนในองค์กร

รู้จักเรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดีจนสามารถ
ยกระดับผลส าเร็จขององค์กรให้สูงยิ่งข้ึนและมีความพึงพอใจ
ร่วมกันดังนั้น จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผลย่อมต้องอาศัย
กลไกส าคัญคือการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่ม
เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

 
สรุปผลการวิจัย 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหลังการประยุกต์ใช้สามารถแสดงข้อความตามแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้การท านาขา้ว
สมัยใหม่ของกลุ่มเกษตรกร 

(1)         (1)กระบวนการจัดการความรู ้
(2) (2) การจัดการกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(3)         (3) การจัดการกบัวัฒนธรรม 
(4)         (4) การจัดการกบัคน 
(5)         (5) ภาวะผู้น าองค์กร 

 

การส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) 

(1) ระบุความ
ต้องการ 

ในประเด็นการ
เรียนรู้ 

 
(2) ร่วมกัน
วางแผน 
การเรียนรู้และ 
ทดลองใช้ 

 

(3) ตรวจสอบแผนและ 
กระบวนการน าไปใช้ 

 

(4) ปรบัปรุงแก้ไขบน 
พื้นฐานของข้อมลู 

 

(5) ศึกษาแนวทาง 
วิธีการสอนและ 
ทดลองใช้วิธีใหม ่

 

(6) สะท้อน
ผลการ 
ท างานและ
พิจารณา
แนวทางที่
เหมาะสม 

 

รูปแบบการจัดการความรู้การท านาข้าวสมัยใหม่เพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของกลุ่ม
เกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

การวิเคราะห์และประเมิน
สถานภาพของกลุ่มเกษตรกรโดย
การวิเคราะห์ SOAR Analysis 
(1)จุดแข็ง (Strengths : S) 
(2)โอกาส (Opportunities : O) 
(3)ความฝัน/แรงบันดาลใจ 
(Aspirations : A) 
(4) ผลลัพธ์ (Result : R) 
 
การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
พัฒนากลุ่มเกษตรกรโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน 

 
 

การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) 

 

 

การประเมินการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของกลุ่มเกษตรกร 

   (1) ด้านร่างกาย 
   (2) ด้านจิตใจ  
   (3) ด้านการเรียนรู ้
   (4) ด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม 
   (5) ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย

	 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไป

ใช้และข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป	ดังนี้

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

ควรน�ารูปแบบการจัดการความรู้การท�านาข้าวสมัยใหม่

เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเกษตรกรที่พัฒนา

ขึน้ขยายผลให้กบัเกษตรกรผูท้�านาข้าวทัว่ประเทศโดยอาจ

น�าร่องในบางจงัหวดัหรอือ�าเภอทีม่กีลุม่เกษตรกรทีเ่ข้มแขง็

พร้อมก�ากับติดตามอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นต้นแบบให้กับ

กลุม่เกษตรกรผูท้�านาข้าว	โดยจัดสรรงบประมาณสนบัสนนุ

เพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 	 1.2	องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ	เช่น	เกษตร

จงัหวดัและอ�าเภอควรน�ารปูแบบการจัดการความรูก้ารท�า

นาข้าวสมัยใหม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่ม

เกษตรกรไปขยายผลกบัเกษตรกรผูท้�านาข้าวในจงัหวดัหรือ

อ�าเภอทีรั่บผิดชอบ	โดยมกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานเพือ่

ให้เกดิการพฒันานวตักรรมอย่างเป็นรปูธรรมและต่อเนือ่ง

	 	 1.3	กลุ่มเกษตรกรผูท้�านาข้าวแต่ละแห่งควรน�า

รูปแบบการจัดการความรู้การท�านาข้าวสมัยใหม่เพื่อสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ ่มเกษตรกรในจังหวัดภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง	ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้อง
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กับสภาพหรือบริบทของตนเอง

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรวจิยัและพฒันาตามรปูแบบการจัดการ

ความรูก้ารท�านาข้าวสมัยใหม่เพือ่สร้างเสรมิคณุภาพชวีติที่

ดีของกลุ่มเกษตรกรให้ครบกระบวนการจาก	 R1D1จนถึง	

R4D4เนื่องจากกระบวนการขยายผลในครั้งน้ีได้ด�าเนินกา

รเพียง	3	เดอืนและวดัเฉพาะความพงึพอใจของสมาชกิกลุม่	

จึงควรมีการทดลองอย่างน้อยให้ครบวงจรตั้งแต่เริ่มท�านา

ข้าวจนถึงการเก็บเกี่ยวและท�าการวัดคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การด�าเนินโครงการตามรูปแบบ

	 	 2.2	 ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกและให้ความส�าคัญ

เกีย่วกบัประสทิธภิาพประสทิธผิลของการมส่ีวนร่วมของรปู

แบบการจัดการความรู้การท�านาข้าวสมัยใหม่เพื่อสร้าง

เสรมิคุณภาพชีวติทีด่ขีองกลุ่มเกษตรกรเนือ่งจากรปูแบบที่

พัฒนาขั้นนี้ได้เน้นเฉพาะ	 ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	

และความพึงพอใจต่อรูปแบบในบริบทของกลุ่มเกษตรกร 

ผู้ท�านาข้าวบางกลุ่มเท่านั้น
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การศึกษาสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนารูปแบบการเขียน
อย่างมีวิจารณญาณนักเรียนชั้นประถมศึกษา

A study of management problems learning In Thai for the development 
of the ability to write critically of Prathomseuksa 

สุภัตรา		สฤษชสมบัติ1	และ	นิราศจันทรจิตร2

Suputtra		Saritchasombut1	and	Nirat		Jantharajit2

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ส่งผลต่อความสามารถ

ด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6		และ	2)	พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

การเขียนอย่างมีวิจารณญาณโดยกระบวนการวิจัยและพัฒนา	(R&D)	2	ระยะ	ได้แก่	ระยะที่	1	ศึกษาสภาพและปัญหาใน

การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ด้วยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทย	จ�านวน	12	คน	และทดสอบ

ความสามารถการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	50	คน		ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือก

แบบเจาะจง	(Purposive	sampling)ระยะที่	2	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมี

วิจารณญาณ	 โดยการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานทฤษฎีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเอง

(Constructivist	Theory)	แนวคิดความคิดรวบยอด	(	thinking	concept)	แนวคิดเกี่ยวกับการให้เหตุผล	(reasoning)		

และแนวคิดเกี่ยวกับการสะท้อนกลับ	 (reflective)	 แล้ววิพากษ์ตรวจสอบคุณภาพร่างรูปแบบ	 ด้วยผู ้เชี่ยวชาญ

(Connoisseurship)	จ�านวน	7	คน	และประเมินคุณภาพความเหมาะสมของร่างรูปแบบ	ด้วยผู้เชี่ยวชาญ	3	คน	ก่อนน�า

ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6จ�านวน	40	คน	โรงเรียนบ้านเชียงยืน	เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ในเบื้องต้น	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	1)	แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทย	2)	แบบบันทึกความ

คดิเหน็ในการสมัมนาผูเ้ชีย่วชาญ	3)	แบบประเมนิร่างรปูแบบการจดัการเรยีนรูส้�าหรบัผู้เชีย่วชาญ	4)	แผนการจัดการเรยีน

รู้ประกอบรูปแบบ	จ�านวน	 12	 แผน	5)	 แบบประเมินความสามารถการเขียนอย่างมีวิจารณญาณและ	 6)	 แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพด้วยการพรรณนาวิเคราะห์

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 	 1)	 นักเรียนส่วนมากประมาณร้อยละ	 80	 ยังมีความสามารถในการเขียนอย่างมีวิจารณญาณในระดับพอใช	้

โดยเฉพาะในมติขิองความถกูต้องเกีย่วกบัโครงสร้างของการเขยีนและการใช้หลักภาษาไทย	คุณค่าประโยชน์ของบทเขยีน

1นิสิตระดับปริญญาเอก	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2รองศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยนครพนม
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และความแปลกใหม่น่าสนใจท้ังน้ี	 เน่ืองจากบริบทการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษามักเป็นแบบท่องจ�าเนื้อหา

มากกว่าความเข้าใจแบบลุ่มลึก	และใช้ประโยชน์ภาษาด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีคุณค่า	จึงเป็นบริบทที่ยัง

ต้องการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มขึ้น
	 	 2)	รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารญาณมีองค์ประกอบที่เหมาะสม	สามารถเอื้อต่อ
การส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนให้บรรลุ	ซึ่งมีจ�านวน	6	องค์ประกอบ	มีขั้นตอนใน
กระบวนการเรียนรู้	 5	 ขั้น	 รวมทั้งมีผลประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญมีค่าอยู่ในระดับด	ี
และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้จากการน�าไปทดลองใช้กับนักเรียนมีคุณภาพเบ้ืองต้นอยู่ในระดับค่อน
ข้างดี

 ค�าส�าคัญ :	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้;การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย;	 ความสามารถด้านการเขียนอย่างมี
วิจารณญาณ

Abstract

	 The	purposes	of	 this	 research	were	 :	 1)	 study	and	management	problems	 learning	 in	Thai	
language	affecting	the	development	of	the	ability	to	critical	writing	of	Prathomsuksa	6	students,2)	
develop	a	management	model	for	language	learning,	Thailand	to	strengthen	the	ability	to	write	critically	
of	students.	which	was	provided	based	on	Research	and	Development	methodology,	those	composed	
of	two	stages,	and	for	the	first	stage	was	study	on	current	state	and	problem	of	developing	critical	
writing	 of	 students,	 through	 interviewing	 of	 twelve	 thai	 language	 teachers	 and	 50	 students	 in	
Prathomsuksa	6	level.	.	Then	criticized	for	improving	a	prototype	model	through	connoisseurship	of	
7	concerned	experts	and	evaluated	for	 the	quality	and	appropriateness	of	model	with	3	experts,	
additionally	took	the	prototype	model	to	try-out	with	students	to	check	for	the	preliminary	efficiency	
of	learning	management	model.		The		instruments	used	for	study	comprised		of	:		1)		the	interviewing	
form	for	Thai	 teachers,	 	2)	 the	 interviewing	 form	for	concerned		students,	 	3)	 the	record	book	of	
information	 for	connoisseurship	of	experts,	 	4)	assessing	 form	for	 learning	management	model	by	
experts,	5)	the	8	instructional	plans	for	learning	management	model,		6)		the		test	for	the	student’s	
critical	writing	,		and		7)		an	achievement		test.		The		statistics		used		for		data		analyzing		were		mean,		
percentage,		standard		deviation		and	analyzing	for	qualitative	data	with	narrative	presentation.	
	 The	results	of	study	were	as	the	following	:
	 	 1.		The		results	of	studying	for	current	state	on	learning	problems	for	critically	writing	for	
students,	more	of	students	with	80	percent	had	ability	in	critically	writing	at	average	level,	especially	
on	the	accuracies	in	writing	structure	and	grammar	aspects,	valuing	of	writing	and	interesting	on	novelty.	
Whereas,	many	of	students’	learning	contexts	were	concentrated	to	pay	attention	on	the	competencies	
in	technical	field	more	than	learning	on	language	writing.	Because	of	learning	in	Thai	language	was	
useful	for	communicating	to	the	others	with	understandingly,	and	needed	to	succeed	in	completing	
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for	studying	along	with	concerned	curriculum.	So	that	more	students	were		interested		in	Thai	language	
learning	with	communicative	skills,	and	had	available	language	usefulness	at	an	average	level.	Whereas,	
some	students	were	 interested		with	deep	learning	 in	Thai	 language,	and	got	for	useful	of	critical	
writing.	Those	of	conditions	were	important	reasoning	of	implying	to	promote	the	students’	critically	
writing	more	successful	in	Thai	language	learning.	
	 	 2.	The	effects	of	developing	and	study	for	trying	out	of	learning	management	model	to		
encourage	the	students’	critically	writing	were	found	that,	the	developed	learning	management	model	
revealed	the	appropriate	structure	details	and	supported	with	critical	writing	of	students	effectively.	
Which	were	composed	of	6	facets,	and	consisted	of	5	steps	in	instructional	process,	and	furthermore	
of	 that	model	 revealed	 the	 result	of	experts’	 judgment	 for	 its	 appropriateness	with	a	high	 level.	
Including	the	efficiency	of	trying	out	that	model		found	at	a	good	and	could	explain	the	learning	
management	model	obtained	a	primary	effectiveness	at	a	high	level.

 Keywords : Learning	management	model;	Learning	management	in	thai;	ability	to	write	critically

บทน�า
	 ภาษาไทยถอืเป็นเอกลกัษณ์ของชาต	ิเป็นสมบตัอินั
ก่อเกิดความเป็นเอกภาพของคนไทย	 เป็นเครื่องมือติดต่อ
สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	
เป็นสมบัติล�้าค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์	 และสืบสานให้
คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2557	 :	
10)	 คนไทยจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการเรียนวิชาภาษาไทย	 โดยการศึกษาหลักเกณฑ์ทาง
ภาษา	 การสร้างความเข้าใจและการฝึกฝนให้เกิดทักษะ 
การฟัง	 การดู	 การอ่าน	 และการเขียนภาษาไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 เพื่อน�าไปใช้ในการสื่อสาร	 การเรียนรู้	 การ
แสวงหาความรู้	การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน	การ
สร้างความเป็นเอกภาพของชาติ	 (วิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์.	
2551	:	5-6)
	 หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน	
พุทธศักราช	2551	ได้ก�าหนดสาระการเรียนรู้ในวิชาภาษา
ไทยไว้5	สาระ	คือ	สาระการอ่าน	สาระการเขียน	สาระการ
ฟัง	การพดู	การด	ูสาระหลกัการใช้ภาษาไทย	สาระวรรณคดี
และวรรณกรรม	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2551	 :	 12-20)	
จากสาระทีก่ล่าวมาทัง้	5สาระการเรยีนรู	้สาระการเขยีนถอื
เป็นสาระที่มีความส�าคัญอย่างมากในการเรียนรู้เพื่อการ

สื่อสารที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร	 ซ่ึงปรากฏหลักฐานอ้างอิงได้อย่างชัดเจนมากกว่า
สาระการเรียนรู ้ทักษะอื่น	 ๆ	 โดยสาระการเขียนใช้
กระบวนการสือ่สารท่ีหลากหลาย	อาท	ิการเขียนเรยีงความ	
การเขียนย่อความ	 การเขียนตามจินตนาการ	 การเขียน
แสดงความคิดเห็น	 การเขียนบรรยายเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง	 ๆ	 การเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและการเขียน
รายงานจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ	(ส�านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 2551	 :	 35)	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ.	2557	:	10)	การเขียนถือเป็นกระบวนการค้น
พบความรูข้องผู้เรยีนด้วยการเช่ือมโยงความรูป้ระสบการณ์
ทีม่อียูด้่วยการสะท้อนผล	การให้เหตผุลเพือ่สามารถสือ่สาร
และแก้ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ	 (Billups,	 	 Natacha	
Z.2006:	114)
	 การจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21	 มุ ่งเน้นให้
นกัเรยีนทกุคนได้รบัการพฒันาความรู	้ความเข้าใจในเนือ้หา
หลักวิชาการ	 โดยมีความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วจิารณญาณและการสือ่สารทีม่ปีระสิทธภิาพ	ซึง่ต้องอาศยั
หลักการบูรณาการของพื้นฐานความรู้ภายใต้บริบทการ
จดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนเพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนเกิดทกัษะ
ที่จ�าเป็นเช่น	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดวิเคราะห์	
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การคิดสังเคราะห์	 การคิดแก้ปัญหา	 การคิดสร้างสรรค์	 
การสือ่สารและการร่วมมอืกนัความคดิข้างต้นจ�าเป็นต้องมี
ระบบสนบัสนนุการศกึษาทีจ่�าเป็น	ได้แก่มาตรฐานการเรยีน
รู้การประเมินผล	 หลักสูตรและวิธีการสอน	 การพัฒนา
วิชาชีพและบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากขึ้นและจบการศึกษา
ออกไปด้วยความพร้อม	 (วิจารณ์	พานิช.	2555	 :	11-12)
นอกจากความสนใจใฝ่เรยีนรูท้ีเ่กดิจากตวัของนกัเรียน	การ
จดัการเรียนรู้ครจูงึเป็นผู้ทีม่บีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ในการเต
รียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะต่าง	 ๆ	 ส�าหรับผู้เรียน	
สอดคล้องกับ	 (Winsor,	 Jeanette.	 2004)	ที่กล่าวว่าผล
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแสดงถงึประสทิธภิาพการสอนของคร	ู
ดังนั้นการพัฒนาและปฏิรูปทางการศึกษาจึงเป็นอีกหน้าที่
หนึ่งที่ครูพึงปฏิบัติเพราะครูคือตัวแปรที่ส�าคัญในการส่ง
เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับด้วยวิธีต่างๆตามหลัก
วิชาบนพื้นฐานของมาตรฐานการศึกษาชาติ	 ดังน้ันครูจึง
จ�าเป็นต้องพัฒนาตนเองเก่ียวกับสาระความรู้สมรรถนะ
ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อ
เนื่องอย่างสม�่าเสมอ	(ชาริณี	ตรีวรัญญู.	2552)
	 นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร	ปี	2556	–	2562		
ก�าหนดจุดเน้น	 มาตรการ	 ตัวชี้วัดความส�าเร็จโดยเสนอ
กลยุทธ์ในการปฏิบัติโดยการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมให้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ	 (Ordinary	 Nation	 Test;	 O-net)	 
ทุกกลุ่มสาระหลัก	 คะแนนเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	 5	 โดยเน้น	 5	 กลุ่มวิชาหลัก	 ได้แก่	 ภาษาไทย	
คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 สังคมศึกษา	 ศาสนาและ
วฒันธรรมและภาษาต่างประเทศ	(ส�านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต.ิ	2546	:	4)		แต่ผลการด�าเนนิงานทีผ่่าน
มา		พบว่า		คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย	
พบว่าวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ	40	ทุกปีการ
ศึกษา	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2556-2558	 	 ดังนั้นจึงควรรีบ
ด�าเนินการแก้ไข	 ให้เป็นรูปธรรม	 (โรงเรียนบ้านเชียงยืน.	
2558	 :	 3-4)	 และเม่ือศึกษาผลของคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติของโรงเรียนบ้านเชียงยืนในระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่6พบว่าวิชาภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	
6		คะแนนสอบคิดเป็นคะแนนร้อยละ	45.28,	44.73	และ	
47.50	ตามล�าดับ	แสดงให้เห็นว่า	โรงเรียนบ้านเชียงยืนไม่
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ของส�านักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	และส�านกังานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก�าหนด		เมือ่เปรยีบเทยีบค่า
เฉลี่ยคะแนนโอเนตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 พบว่า	
โรงเรยีนในสังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต3		ได้คะแนนกลุ่มสาระภาษาไทย	ต�่ากว่า
ร้อยละ	 50	 และรวมคะแนนเฉล่ียต�่ากว่าค่าเฉล่ียระดับ
จงัหวดัและระดบัประเทศ	เมือ่ศกึษาวธิกีารออกข้อสอบของ
ส�านักงานทดสอบมาตรฐานการศึกษา	 พบว่าการออก
ข้อสอบวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่	 6	 เน้นสาระ
ที	่2	การเขยีนโดยมกีารออกข้อสอบแบบปรนยั	32	ข้อ	และ
แบบอัตนัย		2	ข้อ	เพื่อให้นักเรียนเขียนสรุปใจความส�าคัญ
และเขียนเรียงความจากภาพที่ก�าหนด	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ข้อสอบโอเนตวิชาภาษาไทย	ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	
6	 ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ	
กล่าวคือ	 การเขียนสรุปใจความส�าคัญและการเขียนเร่ือง
จากภาพเป็นการเขียนที่ต้องใช้หลักแห่งเหตุและผลในการ
พิจารณาตัดสินใจข้อเท็จจริงเพื่อการอ้างอิงเหตุสู่ผลของ
เร่ืองราวส่ิงที่เขียน	 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม	เขต3.	2558	:	4)	ดังนั้น	ครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทยโดยเฉพาะครูช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 จึงจ�าเป็น
อย่างยิง่ทีต้่องหารปูแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันา
ทกัษะด้านการเขยีนเพ่ือก้าวทนัรปูแบบการสอบระดบัชาติ
โดยมุง่เน้นความส�าคญัของผูเ้รยีน	เพือ่ส่งเสรมิรปูแบบการ
เขยีนเพือ่สือ่สารมากยิง่ขึน้	รวมทัง้จดัให้มกีระบวนการเรยีน
รู้ที่เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้เรียนซ่ึง
เชื่อมระหว่างความรู้การใช้เหตุผล	 เพื่ออ้างอิงข้อมูลเชื่อม
โยงการถ่ายทอดทางภาษา	และสร้างความสามารถในการ
เขียนอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นท�าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นด้วย
	 แม้ว่าโรงเรียนบ้านเชียงยืนจะได้รับคัดเลือกเป็น
โรงเรียนต้นแบบขนาดใหญ่พิเศษจากส�านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต	 3	 แต่จากการ
เสวนากลุ่มย่อย	 (Focus	 Group)	 เก่ียวกับความต้องการ
และสาเหตขุองปัญหาทีส่่งผลต่อการสอนภาษาไทยในรอบ
หลายปีที่ผ่านมาโดยประมวลผลจากผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและคะแนนการสอบระดับชาติของระดับช้ันประถม
ศึกษาปีที่	 6สรุปได้ว่า	 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษา
ไทยเกิดจากครูไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน	 	ยึดติดการสอน
แบบเดิม	 ๆ	 ท�าให้นักเรียนเบ่ือหน่าย	 อีกท้ังนักเรียนไม่
ตระหนกัถงึความส�าคญัในการเรียนเท่าทีค่วร	รวมถึงความ
พร้อมสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างของนักเรียนท่ีมาจาก
หลายชมุชน	ท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่	เมือ่เทยีบผล
การสอบประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	 จึงเป็นการ
สะท้อนภาพให้เห็นถึงการขาดประสิทธิผลในการเรียนการ
สอนภาษาไทยท่ีผ่านมาซึง่สอดคล้องกบั(พชัร	รตันวโรภาส.	
2553)	และ	(Charles	C.	Hurd.	2010)
	 ถึงแม้ว่าการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน	 ผู้เรียนจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องคิดเป็น	ท�าเป็น	รู้การแก้ปัญหา	สามารถ
เสาะแสวงหาความรู้	 เพื่อให้ประสบความส�าเร็จและอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข	 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด
และทฤษฎทีีค่ดิว่าสามารถน�ามาใช้เป็นหลกัของการพฒันา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้มีดังนี้	1)	แนวคิดการให้
เหตุผล	 (reasoning)	 ซ่ึงเกิดจากการปรับเปล่ียนความคิด
โดยการให้เหตุผลในระดับสูงเพื่อใช้แก้ปัญหา	วิเคราะห์ข้อ
โต้แย้ง	และตดัสนิใจ	ซึง่เป็นการคดิขัน้สงู	(metareasoning)
(Sanford,	 B.1988:	 62-65)แนวคิดการสะท้อนกลับ
(reflective)	เป็นพฤตกิรรมหรอืการกระท�าทีต่อบสนองต่อ
สถานการณ์และเหตุการณ์ที่เผชิญเพื่อสร้างความเข้าใจใน
สถานการณ์ปัญหาท่ีซับซ้อน	 ผู้เรียนจะค้นหาค�าตอบด้วย
การสร้างความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ	 (Weingartner,J.	 A.	
2008)	3)	แนวคิดความคิดรวบยอด	(Concept	learning)	
เป็นความคิดนามธรรมท่ีรวบรวมข้อมูลความรู้ด้วยการ
เชื่อมโยงประสบการณ์	 ตามท่ีบุคคลต้องการไม่ใช่ก�าหนด
เฉพาะสิ่งที่เป็นความจริงตามธรรมชาติเท่านั้น	แต่เป็นการ
หลอมรวมข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปและตัดสินใจ	 (Bruce	 R.	
Joyce,	Marsha	Weil.	1996)	และ	4)	ทฤษฎกีารสร้างองค์
ความรู้	(Constructivist)	เป็นแนวคิดทีใ่ห้ผูเ้รยีนสร้างความ

เข้าใจในสิง่ทีเ่รยีนรูด้้วยตนเองซึง่มีการปฏสัิมพนัธ์ทางสงัคม
และการจัดสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินกิจกรรมที่คล้ายคลึง
กบัสภาพจรงิ	ท�าให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรูอ้ย่างมคีวามหมาย	
(ทิศนา	แขมมณี.	2553	:	252-254)
	 นอกจากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีส่ามารถน�า
มาใช้เป็นหลักของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้
วจิยัยงัได้ศึกษาเพิม่เติมเกีย่วกบัรปูแบบการเขยีนทีส่่งเสรมิ
การเขียนอย่างมีวิจารณญาณโดยการศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องของรูปแบบ	Joyce&	Weil	ซึ่งมีองค์ประกอบ	6	
องค์ประกอบ		คอื	1)	หลกัการแนวคดิทฤษฎ	ี2)	วตัถุประสงค์	
3)	ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	4)	ระบบสังคม	5)	หลักการ
ตอบสนอง	และ	6)	ระบบสนับสนุน	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ผลงานทีส่�าคัญเกดิขึน้หลังการพฒันาความสามารถของครู
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยรูปแบบท่ีส่ง
เสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ	ซึ่งมี	5	ขั้น	คือ	ขั้นที่	1	
ก�าหนดหวัเรือ่งและขอบข่ายเนือ้หา	ขัน้ที	่2ตรวจสอบความ
เชือ่มโยงและความรู	้ขัน้ที	่3วเิคราะห์เหตผุลอ้างองิและข้อ
โต้แย้ง	ขัน้ที	่4สะท้อนกลับเพือ่ปรบัปรงุแก้ไขงาน	ขัน้ที	่5ลง
ข้อสรุปและประเมินซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องท่ีครูและ
นักการศึกษาท�างานร่วมกันภายใต้ความเช่ือที่ว่าหัวใจของ
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนคือการเรียนรู้ของคนทุก
ฝ่ายทีร่่วมมอืกนัท�างานเน้นการลงมอืท�า	มุง่พฒันาอย่างต่อ
เนื่อง		เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของศิษย์เป็นส�าคัญ
	 การเขียนอย่างมีวิจารณญาณ	 (Critical	 writing)
เป็นการเขียนระดับความคิดขั้นสูง	 โดยเริ่มจากการระดม
ความคดิ		การส�ารวจและค้นหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัหวัเร่ือง		
การเขียนบทความฉบับร่างจากการคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับ
เนือ้หาและหวัเรือ่งทีจ่ะเขยีน	การตรวจสอบแก้ไข	การปรบั
ขยายเนือ้เร่ืองและปรบัเขยีนใหม่ในลักษณะทีมี่การทบทวน
ปรับแก้ไขซ�้าไปซ�้ามาจนเกิดทักษะทางปัญญาและอุปนิสัย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 (Lane-Patrice,	 L.	 A.2013:	
287)	 การเขียนอย่างมีวิจารณญาณมีองค์ประกอบหลาย
ประการ	อาทเิช่น	การเขยีนสะท้อนผล	(reflective	writing)	
เป็นการเขียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ความคิดเช่ือมโยงกับ
ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกับประเดน็หวัเรือ่งทีเ่ขยีนเพือ่สร้างความ
เข้าใจในข้อมูลเหตุการณ์และสื่อความหมายที่มีคุณค่ากับ 
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ผู้เกี่ยวข้อง	(Sanford,	B.1988	:	62-65)	การใช้ข้อโต้แย้ง	
(Argument)	เป็นการใช้หลกัฐานร่องรอยและเหตผุลในการ
เขียนที่ต้องการให้ผู้อ่านเห็นด้วยกับการใช้ข้ออ้างนั้นว่ามี
ความถูกต้องและมีเหตุผล	 ซ่ึงจะบรรลุผลก็ต่อเม่ือผู้เขียน
เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นข้อความเหตุการณ์ที่ตนมีความรู้อยู่แล้ว
(Lunsford,	A.	A.,	Ruszkiewicz,	J.	J.,	&	Walters,	K.	.	
2007)	 รวมทั้งการเขียนเรียงความเพื่อโน้มน้าวความรู้สึก
นึกคิดให้มีความเชื่อคล้อยตามผู้เขียนด้วย	 (Carbone,	 P.	
M.	.	2009)	ดงันัน้ผูส่้งสารด้วยการเขยีนต้องตระหนกัเสมอ
ว่า	ผู้รับสารคือใคร	รับสารแล้วจะเกิดผลอย่างไร	และสาร
ทีส่ือ่ความหมายนัน้ตรงตามเป้าหมายทีก่�าหนดหรือไม่	การ
เขียนทีใ่ช้แนวการให้เหตผุลและการสะท้อนกลบัของข้อมลู
มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์	 แยกแยะ	 โต้แย้งหรือ
เช่ือมโยงความรู้ข้อมูลเก่ียวกับข้อเท็จจริงประเด็นปัญหา	
เพือ่ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจหรอืลงความเหน็เช่ือใน
เหตุผลท่ีอ้าอิง	 เห็นได้ว่าการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นการเขียนที่ต้องอาศัยหลักแห่งเหตุและผล	 เพื่อท�าให้
ข้อมลูการสือ่สารมคีวามน่าเชือ่ถอื	และสามารถโน้มน้าวใจ
ให้ผู้อ่านหรือผู้รับสารเกิดความคล้อยตาม	จนลงความเห็น
สรุปและปฏิบัติตามสิ่งที่เขียนได้อย่างสมเหตุสมผล			
	 กล่าวได้ว่ารปูแบบการจดัการเรยีนรูจ้ะพฒันาความ
สามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดการ
ใช้เหตุผลและการสะท้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิอย่างดียิ่ง	 เพื่อเป็นแนวทางในการน�าไปใช้จัด
กจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาภาษาไทยแก่ครใูนระดบัอืน่ๆ		
อีกทั้งผู้เรียนสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
รู้สื่อสาร	และการด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์
	 1.	เพือ่ศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการเรยีนรูว้ชิา
ภาษาไทยที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6
	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การเขยีนอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษา
ปีที่	6

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา	ด้วย
รูปแบบ	(R&D)	ซึ่งมี	2	ระยะ	ได้แก่	ระยะที่	1	ศึกษาสภาพ
และปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย	 ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	6ระยะที่	2	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ	โดยการ
สังเคราะห์ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานทฤษฎี	
โดยใช้กระบวนการวจิยัและพฒันา	(R&D)	แบ่งเป็น	2	ระยะ	
ดังนี้
	 ระยะที่	 1	 ศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ด้วยการ
สมัภาษณ์ครผููส้อนภาษาไทย	การทดสอบความสามารถการ
เขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที	่
6	 และจากการสัมมนาผู ้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันรูปแบบ	
(Connoisseurship)	
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา	ได้แก่
	 	 1)	ประชากร		ได้แก่		ครูที่สอนวิชาภาษาไทย
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการ
ศกึษาเชยีงยนืเสอืเฒ่า	จ�านวน	6	คน	นกัเรยีนในศนูย์พฒันา
คณุภาพการศกึษาเชยีงยนืเสอืเฒ่าทีก่�าลงัเรยีนในระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	50	คน	และผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
ผูท้รงคณุวฒุจิากมหาวทิยาลยัและหน่วยงานต่างๆ	จ�านวน	
7	คน
	 	 2)	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	
	 	 	 2.1)	 ครูสอนวิชาภาษาไทย	 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 6	 ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชียงยืนเสือเฒ่า	จาก	12	โรงเรียน	จ�านวน	12	คน	ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง		(Purposive	Sampling)
	 	 	 2.2)	 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	
6	ในศนูย์พฒันาคณุภาพการศกึษาเชยีงยนืเสอืเฒ่า	จาก	12	
โรงเรียน	 จ�านวน	 50	 คน	 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง		
(Purposive	Sampling)



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (29) ประจ�าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 15 No. 2 (29) July - December 2018

519

	 	 	 2.3)	 ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 เพื่อการสัมมนาเพื่อยืนยันรูปแบบฯ	
จ�านวน	7	คน	
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
	 	 1)	แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเกี่ยว
กับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน	 ระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีที่	6	
	 	 2)	 แบบบันทึกความคิดเห็นในการสัมมนา 
ผู้เชี่ยวชาญ	
	 	 3)	 แบบประเมินร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ	
	 	 4)	แผนการจดัการเรยีนรูป้ระกอบรปูแบบทีส่่ง
เสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ	 จ�านวน	 4	 หน่วยการ
เรยีนรู	้ได้แก่	หน่วยการเขยีนโฆษณา		หน่วยการเขยีนแสดง
ความคิดเห็น	 หน่วยการเขียนตามจินตนาการ	 และหน่วย
การเขียนเรียงความ	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	12	แผน	
	 	 5)	แบบประเมนิความสามารถการเขยีนอย่างมี
วิจารณญาณ	จ�านวน	4	ข้อ
	 	 6)	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาไทย	จ�านวน	30	ข้อ
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการท�าวิจัย
	 	 ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการวิจัยในช่วงภาคเรียน
ที่	1	ปีการศึกษา	2559
 4.ขั้นตอนการวิจัย   
	 	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนในการวิจัย	 2	 ระยะ	
ดังนี้
	 	 ระยะที	่1	ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานและสภาพปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย	 ช้ันประถมศึกษา
ปีที่	6	โดยการศึกษา		ชุมชน		สังคมในสภาพปัจจุบัน	โดย
ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 และการท�า
สนทนากลุ่ม	(Focus	Group)		เรื่องความต้องการทุกภาค
ส่วนในการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยทีส่่งเสรมิการเขยีนอย่าง
มีวิจารณญาณระดับประถมศึกษา		จัดประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงานในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ		สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 
เชญิผูท่ี้มส่ีวนร่วมเข้ารบัทราบหลกัการ		แนวคดิ	และเหตผุล	

เพือ่ประชมุวางแผนงานในการพฒันาขบัเคลือ่นการจดัการ
เรียนรู้ภาษาไทยที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ		
ระดบัประถมศกึษา		โดยยกร่างรปูแบบและสร้างเครือ่งมอื		
เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ	 ซึ่งสรุป
ประเด็นได้ดังนี้
	 	 	 1.	การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา	ความ
ต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้วิชาภาษาไทยของ
นักเรียนและครู
	 	 	 2.	ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหา
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ	
ตามแนวคิดการให้เหตุผลและการสะท้อนกลับ
	 	 	 3.	สงัเคราะห์เอกสารและหลกัการทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่ง
เสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ	 ตามแนวคิดการให้
เหตุผลและการสะท้อนกลับ
	 	 ระยะที	่2	การพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ	 วิชาภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่	6	ดังนี้
	 	 	 1.	 ศึกษา	แนวคิด	ทฤษฎี	 เอกสารต�ารา	
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
เขียนอย่างมีวิจารณญาณ	ตามแนวคิดการให้เหตุผล	 และ
การสะท้อนกลบั	ดงันี	้1.	แนวคดิการให้เหตผุล	(reasoning)	
2.	แนวคิดการสะท้อนกลับ	(reflective)	3.	แนวคิดความ
คิดรวบยอด	(Concept	learning)	4.	ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้
(Constructivist)
	 	 	 2.	ร่างกรอบแนวคิดและน�ามาสังเคราะห์
ออกแบบสร้างร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของ	Joyce	และ	Weil
	 	 	 3.	 การน�าร่างรูปแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมนิความเหมาะสม	จ�านวน	3	ท่าน	เพือ่น�ารปูแบบการ
เรียนการสอนไปทดลองใช้	(Try	Out)	กับนักเรียนที่คล้าย
กบักลุ่มตวัอย่างจรงิ	เพือ่ดคูวามเป็นไปได้ของรูปแบบ	และ
หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
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 5. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้
	 	 1)		รวบรวมข้อมลูโดยการสงัเกต	การสมัภาษณ์
และการแสดงความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย	
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ถึงสภาพปัญหาและความ
ต้องการในปัจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู	้
กิจกรรมท่ีสอดคล้องในกระบวนการเรียนการสอน	 ตลอด
จนพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนในขณะการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียน	 	 ครูร่วมกันประชุม
วางแผนเพื่อปรึกษาหารือในแนวทางพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนด้วยกระบวนการ	PLC
	 	 2)		ศกึษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ ส ่ ง เส ริมการเขียนอย ่างมี
วิจารณญาณ	โดยการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจน
ได้รูปแบบที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณที่เป็นรูป
แบบชั่วคราว	(Tentative	Model)	
	 	 3)	การสมัมนาผูเ้ช่ียวชาญ	(connoisseurship)	
เพื่อยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ	
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ	
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่	6	

ผลการวิจัย
	 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น	 4	 ตอน	
ดังนี้
	 ตอนที่	 1	 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาที่ใช้
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เขียนอย่างมีวิจารณญาณวิชาภาษาไทยตามแนวคิดการให้
เหตุผลและการสะท้อนกลับของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี	6	โดยการสมัภาษณ์ครผูู้สอนวชิาภาษาไทย	จ�านวน	12		
คน	และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ผล	
ดังนี้
	 ด้านครผููส้อน	มกีารจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยเน้น
การอธบิายความรู้ความเข้าใจตามกรอบเนือ้หาในบทเรยีน
ควบคู่กับยกตัวอย่างปัญหามากกว่าการเปิดโอกาสให ้
ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็	ขาดการเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนถาม
ครหูากผูเ้รยีนมีข้อสงสยัหรอืแก้ปัญหา	ทัง้การสอนยงัไม่ได้

มีส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเชื่อมโยงเหตุผลสู่ประเด็นการ
ตอบปัญหา	เพราะครูผู้สอนไม่ได้สนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รยีนคดิหาวธิกีารแก้ปัญหาทีห่ลากหลายและแตกต่าง
จากวิธีการแบบเดิมน้ันยังได้รับความสนใจน�าไปปฏิบัติกับ
นกัเรยีน	และผูส้อนคงเน้นการเขยีนค�าตอบจากเนือ้หาหรอื
หลักการทั่วไป	ไม่ได้เน้นผู้เรียนให้คิดหาวิธีการของค�าตอบ
ของปัญหาด้วยวิธีการอื่น
	 ด้านผู้เรียนส่วนมากผ่านการจดจ�าและสร้างความ
เข้าใจในเนือ้หาและต้องการใช้วธิกีารหรอืขัน้ตอนการเขยีน
อย่างมวิีจารณญาณเพือ่หาค�าตอบของประเดน็ค�าถามหรอื
ปัญหาท่ีเผชิญในบทเรียนเพื่อให้ถูกต้องมากกว่าการใช้
ความคดิในแบบแผนทีแ่ตกต่างให้มคีวามหลากหลายในวธิี
การคิดเชื่อมโยงเหตุผลเพื่อหาค�าตอบ	ผู้เรียนบางคนสนใจ
รับฟังค�าอธิบายของครูบางส่วนไม่ค่อยสนใจ	มีการถามครู
ในเรือ่งทีส่งสยัไม่เข้าใจค่อนข้างน้อยมาก	และนกัเรยีนส่วน
มากไม่ชอบถามครูเพราะหากถามแล้วอาจยังไม่เข้าใจอีก	
นักเรียนบางคนที่ไม่ค่อยสนใจเรียนก็จะมีปัญหาในเวลาที่
ครใูห้ท�าแบบฝึกหรอืท�ากจิกรรมใบงานร่วมกบัเพือ่น	เพราะ
จะท�าแบบฝึกและร่วมท�างานกลุ่มด้วยความไม่เข้าใจใน
เน้ือหามากกว่าจึงต้องคอยอาศัยดูตัวอย่างวิธีการและค�า
ตอบจากเพือ่นแทนท่ีจะคดิค้นหาค�าตอบด้วยตนเองผู้เรียน
ส่วนมากจึงอาจเรียนไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจหลักการ	 
ไม่มุ่งมั่นใส่ใจกระตือรือร้นที่จะเรียนให้ส�าเร็จ	 คอยถาม
เพื่อนละดูตัวอย่างจากเพื่อนจึงยังขาดความเข้าใจอย่างลุ่ม
ลึกที่แท้จริง
	 ตอนที่	 2	 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูป
แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมี
วิจารณญาณ	โดยการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจน
ได้รูปแบบที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณที่เป็นรูป
แบบตามแนวคดิของ	Joyce	และ	Weilซึง่ม	ี6	องค์ประกอบ	
คือ
			 	 1.	แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของรูปแบบ
			 	 2.	วัตถุประสงค์
			 	 3.	ขัน้ตอนวธิกีารจดักจิกรรมการเรียนการสอน	
(Syntax)	ซึ่งมี	5	ขั้น	คือ	
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   ขั้นที่	 1	 ก�าหนดหัวเรื่องและขอบข่าย

เนื้อหา

	 	 	 ขั้นที่	 2	 ตรวจสอบความเชื่อมโยงและ

ความรู้

   ขั้นที่	 3	 วิเคราะห์เหตุผลอ้างอิงและข้อ 

โต้แย้ง

   ขัน้ที	่4	สะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงแก้ไขงาน

	 	 	 ขั้นที่	5	ลงข้อสรุปและประเมินผล

	 	 4.	ระบบสังคม

 	 5.	 หลักการตอบสนองส่ือสารและการมี

ปฏิสัมพันธ์

			 	 6.	ระบบสนับสนุน	สื่อ	อุปกรณ์และทรัพยากร

การเรียนรู้

	 จากการการศึกษาวรรณกรรม	ทฤษฎีและแนวคิด	

สามารถสังเคราะห์รูปแบบท่ีส่งเสริมการเขียนอย่างมี

วิจารณญาณ	 ดังรูปภาพกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบ

การจดัการเรียนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการเขียนอย่างมวีจิารณญาณ

วิชาภาษาไทยตามแนวคิดการให้เหตุผลและการสะท้อน

กลับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ดังนี้

7 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ตอนที่ 3การสมัมนาผูเ้ช่ียวชาญ( connoisseurship) เกีย่วกับ
ความน่าเช่ือถือของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิการเขียน
อย่างมีวจิารณญาณเพื่อยืนยันความหมาะสมและความเปน็ไปได้
ของรูปแบบ ซึ่งมผีลการวิจยัตามตาราง ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที ่

 
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพและ
ความเหมาะสม 

 
แปลผล 

 
 

S.D 

1        ความเป็นมาและความส าคัญ
ของรูปแบบ 4.00 1.00 

มาก 

2 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่ใช้
ในการก าหนดกรอบแนวคิด
ของรูปแบบ 4.67 0.58 

มากที่สุด 

3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 4.33 0.58 มาก 
4 ความหมายของรูปแบบ 4.67 0.58 มากที่สุด 
5 องค์ประกอบของรูปแบบ 3.67 0.58 มาก 
6 การนิยามความหมายของการ

เขียนอยา่งมีวิจารณญาณ 4.67 0.58 
มากที่สุด 

7 การก าหนดขั้นการจัดการ
เรียนรู้ของรูปแบบ 5 ขั้น 4.67 0.58 

มาก 

8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 
5 ขั้นของรูปแบบสามารถ
พัฒนาการเขียนอยา่งมี
วิจารณญาณของนักเรียน 

4.67 

 

0.58 

 

มาก 

9 การประเมินการเขยีนอยา่งมี
วิจารณญาณของนักเรียน 

   9.1  วิธกีารประเมิน 

   9.2  เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

 

 

4.67 

4.00 

 

 

0.58 

0.00 

 

 

มาก 

มาก 

10 การน ารูปแบบการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการเขียน
อย่างมีวจิารณญาณของ
นักเรียนไปใช้ในสถานการณ์
จริง 4.33 0.58 

มาก 

 โดยรวมเฉลี่ย 4.56 1.03    มาก  มากที่สุด 
  
 จากตาราง 1 การประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ที่ส่งเสริมการเขียนอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียน ผลปรากฏว่าอยู่ในระดับ สูงมาก
โดยมีคา่เฉลีย่ 4.56 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.03   



 

	 ตอนที	่3	การสมัมนาผูเ้ชีย่วชาญ(	connoisseurship)	

เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่ง

เสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณเพื่อยืนยันความเหมาะ

สมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ	 ซ่ึงมีผลการวิจัยตาม

ตาราง	ดังนี้

7 
 

ความเป็นไปได้ของรูปแบบ ซึ่งมีผลการวิจัยตามตาราง ดังนี ้
 
ที ่

 
รายการประเมิน 

ระดับคณุภาพ
และความเมหาะ

สม 

 
แปลผล 

 S.D 
1        ความเป็นมาและความส าคัญของ

รูปแบบ 4.00 1.00 
มาก 

2 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่ใช้
ในการก าหนดกรอบแนวคดิของ
รูปแบบ 4.67 0.58 

มากที่สุด 

3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 4.33 0.58 มาก 
4 ความหมายของรูปแบบ 4.67 0.58 มากที่สุด 
5 องค์ประกอบของรูปแบบ 3.67 0.58 มาก 
6 การนิยามความหมายของการ

เขียนอย่างมีวิจารณญาณ 4.67 0.58 
มากที่สุด 

7 การก าหนดขั้นการจัดการเรยีนรู้
ของรูปแบบ 5 ข้ัน 4.67 0.58 

มาก 

8 กระบวนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 5 
ขั้นของรูปแบบสามารถ
พัฒนาการเขียนอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน 

4.67 

 

0.58 

 

มาก 

9 การประเมินการเขียนอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน 

   9.1 วิธีการประเมิน 

   9.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

 

 

4.67 

4.00 

 

 

0.58 

0.00 

 

 

มาก 

มาก 

10 การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการเขียนอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนไปใช้
ในสถานการณ์จริง 4.33 0.58 

มาก 

 โดยรวมเฉลี่ย 4.56 1.03    มาก มากที่สุด 
  
 จากตาราง 1 การประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ที่ส่งเสริมการเขียนอย่าง

มีวิจารณญาณของนักเรียน ผลปรากฏว่าอยู่ในระดับ สูงมาก
โดยมีคา่เฉลีย่ 4.56 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.03   
4)  สัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง การสัมภาษณ์ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพดังนี้ผลการศึกษาข้อมลูเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์ ผู้ทีร่ับผดิชอบและเกีย่วข้องกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดย ดังนี ้
ค าถามว่า “ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู้วิชา
ภาษาไทยตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ควรจัดการสอนด้วยวิธีสอนใดจึงจะ
เหมาะสมและท าให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้” ปรากฏผล ดังนี ้
 “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ในปัจจุบัน
มีสภาพปญัหามากโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กเพราะขาด
บุคลากรในการสอนวิชาเอกนี้โดยตรง ครูส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
วางแผนก่อนจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  การเตรียมการ
ก่อนสอนมีความพร้อมน้อย ขาดการใช้สื่ออุปกรณ์ทีม่ีความ
ทันสมัยและเร้าความสนใจผูเ้รียน และครยูังคงเน้นกรสอนใน
หนังสือมากกว่าการประยุกต์เนื้อหานอกบทเรียนที่ตรงกับ
หลักสตูรแกนกลางท าให้การวัดและประเมินผลโดยยดึกรอบ
CEFR (The common English of Frameworks 
Reference) ” 
ค าถามว่า “ท่านคิดว่าสาระการเขยีนในวิชาภาษาไทยมี
ความส าคญัต่อการสื่อสาร การวดัประเมินผล และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร” ปรากฏผล ดังน้ี 
 “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยเฉพาะ
สาระการเขียนมีความส าคญัต่อผูเ้รียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
การเขียนเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนมีร่องรอยหลักฐาน แต่ในทาง
ปฏิบัติจริงกลับสวนทางเพราะผู้เรยีนส่วนใหญ่มีปญัหาเกี่ยวกับ
การเขียน อาทิ การเขียนสื่อสาร การเขียนสรุปใจความส าคญั 
และการเขียนตามรูปแบบหลักการใช้ภาษาไทย ทั้งนี้ยังมี
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	 จากตาราง	1	การประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเขียน
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน	ผลปรากฏว่าอยู่ในระดับ	
สูงมากโดยมีค่าเฉลี่ย	 4.56	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	
1.03		
	 4)		สมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง	การสมัภาษณ์ครผููป้ฏบัิติ
หน้าทีก่ารจดักิจกรรมการเรยีนรู้วชิาภาษาไทย	ศนูย์พฒันา
คุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า	ส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพดังนี้ผลการศึกษาข้อมูลเชิง
คณุภาพด้วยการสมัภาษณ์	ผูท้ีร่บัผดิชอบและเกีย่วข้องกบั
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย	ดังนี้
	 ค�าถามว่า	“ท่านคดิอย่างไรเกีย่วกบัการจัดการเรียน
รู้วิชาภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้น
ฐาน	พุทธศักราช	2551	ควรจัดการสอนด้วยวิธีสอนใดจึง
จะเหมาะสมและท�าให้นกัเรียนสามารถใช้ประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้”	ปรากฏผล	ดังนี้
	 	 “การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้วิชาภาษาไทย	 
ในปัจจุบันมีสภาพปัญหามากโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาด
เล็กเพราะขาดบุคลากรในการสอนวิชาเอกนี้โดยตรง	 
ครูส่วนใหญ่ยังไม่มีการวางแผนก่อนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน	 การเตรียมการก่อนสอนมีความพร้อมน้อย	 
ขาดการใช้สื่ออุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและเร้าความสนใจ
ผู้เรียน	 และครูยังคงเน้นกรสอนในหนังสือมากกว่าการ
ประยุกต์เนื้อหานอกบทเรียนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลาง
ท�าให้การวัดและประเมินผลโดยยึดกรอบCEFR	 (The	
common	English	of	Frameworks	Reference)	”
	 ค�าถามว่า	“ท่านคิดว่าสาระการเขียนในวิชาภาษา
ไทยมีความส�าคัญต่อการส่ือสาร	 การวัดประเมินผล	 และ
การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู ้เรียนหรือไม่	 อย่างไร”	
ปรากฏผล	ดังนี้
	 	 “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดย
เฉพาะสาระการเขียนมีความส�าคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างย่ิง	
เนื่องจากการเขียนเป็นการสื่อสารท่ีชัดเจนมีร่องรอยหลัก
ฐาน	 แต่ในทางปฏิบัติจริงกลับสวนทางเพราะผู้เรียนส่วน
ใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียน	 อาทิ	 การเขียนสื่อสาร	 

การเขยีนสรุปใจความส�าคัญ	และการเขยีนตามรปูแบบหลกั
การใช้ภาษาไทย	 ทั้งนี้ยังมีข้อมูลสนับสนุนจากผลการ
ทดสอบการอ่านออกเขยีนได้	โดยส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการสอบวัดความรู้ความสามารถ 
ผู้เรียนด้านการเขียนทุกเดือนท่ีมีผลการประเมินต�่ากว่า
เกณฑ์ที่ก�าหนด	 อีกทั้งในการสอบวัดประเมินผลระดับ
ประเทศ	(O-NET)	ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6การสอบ
วดัความรูด้้วยข้อสอบมทีัง้ข้อสอบปรนยัและข้อสอบอตันยั	
ผลการทดสอบมค่ีาเฉลีย่คะแนนข้อสอบอตันยัต�า่กว่าเกณฑ์
ที่ก�าหนดและต�่ากว่ามาตรฐานประเทศ”	
	 ค�าถามว่า	“ท่านคิดว่าหากมรีปูแบบการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนอย่างมี
วิจารณญาณมาให้ท่านทดลองใช้สอน	ท่านยินดีที่จะน�ารูป
แบบนั้นมาทดลองใช้หรือไม่	อย่างไร”ปรากฏผล	ดังนี้
	 	 “ยนิดอีย่างยิง่	เพราะการจดักจิกรรมการเรยีน
รู ้วิชาภาษาไทยด้วยรูปแบบที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมี
วิจารณญาณคงท�าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนดี
ยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะการเตรียมตัวในการสอบวัดผลระดับ
ประเทศ(O-NET)	ซึง่ใชข้้อสอบอตันยั	ทัง้นี้ครผูู้สอนจะได้มี
รูปแบบการสอนเขียนที่เหมาะสมชัดเจนมากยิ่งขึ้น”
	 ผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่ มีส ่วนร ่วมและ
เกีย่วข้องกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้วชิาภาษาไทย	ระดบั
ชั้นประถมศึกษาของครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชียงยืนเสือเฒ่าสรุปโดยภาพรวมแสดงให้เห็นว่า	ครูผู้สอน
ส่วนใหญ่ยงัมคีวามกระตอืรอืร้นสนใจในตวัผูเ้รียนอย่างมาก	
หากแต่อาจขาดกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องและ
เหมาะสมกบัผูเ้รยีน	บรบิทการจดัการเรียนรูใ้นสถานศกึษา	
และความชัดเจนในเนื้อหาหลักสูตรสถานศึกษาที่ก�าหนด	
เพื่อรองรับการนิเทศ	 ก�ากับดูแลอย่างสม�่าเสมอและมี
คุณภาพ

อภิปรายผล
	 1.	 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาด้านการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ด้านการเขยีนอย่างมวีจิารณญาณ	พบว่า		ครใูช้วธิกีารสอน
ในรปูแบบเดมิ	คอื	ขัน้น�า	ขัน้สอน	ขัน้สรุป	ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิ
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ความเบื่อหน่ายและหากมีข้อสงสัยผู้เรียนก็มักจะไม่กล้า
ถามครูเนื่องจากกลัวความผิด	 ส่วนการสอนอ่านเขียนใน
หนงัสอืเรยีน		จะเน้นแค่ท่องจ�าไม่ได้ให้อสิระในการคดิและ
เขียนสื่อความ	 ท�าให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถ
ด้านการเขยีนอย่างมวีจิารณญาณ	เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ใน
การสื่อสารและศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนรู้เพิ่มเติม	
ซึง่จะมเีพยีงบางคนทีส่นใจเรยีนรูภ้าษาไทยในลกัษณะทีลุ่ม่
ลึกเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ทางการใช้ภาษาอย่างมีคุณค่าใน
ระดับมาก	 โดยเฉพาะความสามารถด้านการเขียนอย่างมี
วจิารณญาณซึง่จ�าเป็นจะต้องการพฒันาหรอืส่งเสรมิให้เกดิ
กับผู้เรียนอย่างแท้จริง
	 2.	 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่ง
เสริมความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา	ตามแนวคดิด้านองค์ประกอบ
ของรูปแบบการสอนของ[18]	 พบว่า	 รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้	มี	6	องค์ประกอบ	ดังนี้	1)	หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี
พืน้ฐาน	2)	วตัถปุระสงค์ของรปูแบบ	3)	ขัน้ตอนการจดัการ
เรียนรู้	 4)	 ระบบสังคม	 5)	 หลักการตอบสนอง	 6)	 ระบบ
สนับสนุน	 โดยประยุกต์ใช ้แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
สนับสนุน	 ได้แก่	 แนวคิดการให้เหตุผล	 (Reasoning)	
แนวคิดการคิดสะท้อนกลับ	 (Reflective)แนวคิดความคิด
รวบยอด	(Concept	Learning)	และทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้	 (Constructivist)มีประสิทธิภาพของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้	 เม่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลลัพธ์จาก
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	มีคา่เทา่กับ	75.89/78.10	
แสดงให้เห็นว่า	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้มีคุณภาพและ
สามารถพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	 ท้ังน้ีอาจ
เนื่องมาจาก	 ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบที่
มุ่งพัฒนาความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
ครบทั้ง	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 ก�าหนดหัวเรื่องและขอบข่าย
เนื้อหา	 ตรวจสอบความเชื่อมโยงและความรู้	 วิเคราะห์
เหตผุลอ้างองิและข้อโต้แย้ง	สะท้อนกลับเพือ่ปรับปรงุแก้ไข
งาน	และลงข้อสรปุและประเมนิ	ซึง่เป็นการเสรมิสร้างให้ผู้
เรียนมีความสามารถพื้นฐานในทักษะการสื่อสารผ่านการ
เขียนที่จะต้องอาศัยกลไกการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งความ

รู้พื้นฐาน	 ประสบการณ์ในชีวิตจริง	 ความใส่ใจของผู้เรียน
รายบุคคล	 ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการเขียน	 การจัด
ท�าต้นฉบับ	ร่างการเขียน	การปรบัปรงุและการแก้ไข	ตลอด
จนการตรวจสอบความถกูต้องของการใช้ค�า	หลกัไวยากรณ์	
ความน่าสนใจ	 ให้สอดคล้องกับความรู้สึกและความสนใจ
ของผู้อ่านในมิติการเขียนเรื่องเล่า	 การเขียนบรรยายและ
การเขียนอธิบายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน	 จึงส่ง
เสริมการคิดอย ่างมีวิจารณญาณโดยเชื่ อมโยงกับ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดด้วยทักษะปฏิบัติและ
การประยุกต์ใช้ความรู้	 การสังเคราะห์	 และประเมินค่า
ข้อมูลเหตุการณ์	 ซึ่งข้อมูลความรู้ที่สรุปหรือสร้างขึ้นใหม่
จาก	 ประสบการณ์ที่มีอยู่ด้วยการสะท้อนผล	 และการให้
เหตุผล	 เพื่อใช้สื่อสารและแก้ปัญหาที่มีคุณภาพ	 [13]	 
ซ่ึงเป็นไปตามอิทธิพลของแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ	 
ทัง้แนวคดิการให้เหตผุล	ทีช่่วยปรบัเปลีย่นความคดิแนวคดิ
การสะท้อนกลับ	 ที่ส ่งผลต่อการสร้างความเข้าใจใน
สถานการณ์ปัญหาและสร้างความรู้ใหม่จากการน�าทฤษฎี
ไปใช ้ ในการปฏิ บัติ [24]	 แนวคิดความคิดรวบยอด	 
ที่ช ่วยหลอมรวมข้อมูลที่แยกส ่วน	 กระจัดกระจาย	 
ต่างทัศนคติแง่คิดมุมมองให้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่มี
อยู่ทั้งหมด[14]	 และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่
ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายละสามารถ
พฒันาความสามารถด้านการเขยีนอย่างมวีจิารณญาณของ
ตนเองได้	 สอดคล้องกับ	 Carbone[16]	 ที่พบว่า	 คนเรามี
ความสามารถด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณและการเขยีน
ของผู้เรียนสูงขึ้นจากกิจกรรมการเขียนบทความผ่านการ
สะท้อนผล	 ซึ่งการเขียนอย่างมีวิจารณญาณจะประสบผล
ส�าเร็จก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติการเขียนและได้ปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้นได้	ดังนั้น	จึงควรน�ารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่ง
เสริมความสามารถในการเขียนอย่างมีวิจารณญาณน้ีไปใช้
และฝึกให้นกัเรียนปฏบัิตอิย่างสม�า่เสมอ	ควบคู่กบักจิกรรม
หรือทักษะอื่น	ๆ 	เช่น	การฟัง	การพูด	การอ่าน	เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดทักษะทางภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ	 เพ่ือน�าไปใช้
ในการสื่อสาร	 แสวงหาความรู้	 และพัฒนาประเทศชาต ิ
ต่อไป
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การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
The Development of Educational Quality Management Model of Small 
School Under the Buriram Primary Educational Service Area Office 1 by 

Application of the Philosophy of Sufficiency Economy

คารมย์		พลกุล1,	ศิริ	ถีอาสนา2,	สุภพ		ไชยทอง3

Kharom		Phonkun1,	Siri		Thee-asana	2,	Supop		Chaithong	3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ	พัฒนารูปแบบและศึกษาผลการทดลองใช้รูป

แบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 

เขต	1	โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ด�าเนินการวิจัย	3	ระยะ	คือ	ระยะที่	1	ศึกษาองค์ประกอบ

ของรปูแบบ	โดยการสงัเคราะห์และศกึษาความเหมาะสมขององค์ประกอบ	จากกลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	328	คน	และศกึษา

ดูงานสถานศึกษาขนาดเล็กที่เป็นเลิศด้านการบริหารคุณภาพการศึกษา	จ�านวน	2	โรงเรียน	ระยะที่	2	พัฒนารูปแบบโดย

การประชมุเชิงปฏบิติัการเพือ่ร่างรูปแบบโดยผูท้รงคณุวฒุ	ิจ�านวน	13	คน	และยนืยนัรปูแบบโดยการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ	

จ�านวน	9	คน	และระยะที่	3	ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบในสถานศึกษาขนาดเล็ก	จ�านวน	 

1	โรงเรียน	มีกลุ่มผู้ร่วมวิจัย	จ�านวน	9	คน

	 ผลการวิจัย	พบว่า	

	 	 รูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาบุรีรัมย์	เขต	1	โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบหลัก	14	องค์

ประกอบย่อย	51	ตัวชี้วัด	ได้แก่	1)	หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา	มีองค์ประกอบย่อย	 

4	ด้าน	17	ตัวชี้วัด	2)	การพัฒนาครูและบุคลากรมีองค์ประกอบย่อย	3	ด้าน	13	ตัวชี้วัด	3)	การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการมีองค์ประกอบย่อย	3	ด้าน	9	และ	4)	ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา	มีองค์ประกอบย่อย	4	ด้าน	12	

ตัวชี้วัด	

	 	 ผลการพัฒนารูปแบบโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ	และการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันรูปแบบ	สรุปได้

ว่ารูปแบบมีความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	และมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่ในระดับมากที่สุด	

ผลการทดลองใช้รูปแบบสรุปได้ว่า	 โรงเรียนที่ทดลองใช้สามารถด�าเนินการตามรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิผล	 กลุ่มผู้ร่วม

วจิยัมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ	และผลการประเมนิรปูแบบ	พบว่า	ทกุโครงการมกีารด�าเนนิการทีม่คีวามสอดคล้อง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และมีรายการปฏิบัติตามตัวชี้วัดทุกโครงการ	

1นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาการบริหารจัดการการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2รองศาสตราจารย์	อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	สาขาการบริหารจัดการการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจากภายนอก
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 ค�าส�าคัญ:	 รูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to:	investigate	on	the	model	components,	develop	the	
model	and	studying	the	results	of	trying	out	the	competency	development	model	of	small	school	
under	the	Buriram	primary	educational	service	area	office	1	in	order	to	be	congruent	with	the	philosophy	
of	sufficiency	economy.	There	were	three	stages	as	follow;	stage	1;	study	the	components	of	the	
quality	management	in	education	amongst	small-scale	institutions	by	synthesis	and	evaluation	on	the	
suitability.	This	was	done	with	328	participants	from	the	sample	group	and	a	visit	to	2	small-scale	
schools	with	 best	 practice	 in	 educational	 quality	management.	 stage	 2;	 develop	 the	model	 of	
educational	quality	management	in	small-scale	institutions	by	workshop	conference	in	order	to	get	a	
pilot	model.	This	was	done	by	a	group	of	13	experts.	Then	nine	specialists	attended	the	connoisseurship	
were	to	approve	the	model.	and	stage	3;	a	group	of	nine	researchers	was	to	study	on	the	results	after	
applying	the	model	to	one	of	the	schools.
	 It	was	found	that
	 	 The	model	for	the	educational	quality	management	of	small-scale	institutions	affiliated	to	
the	Buriram	primary	educational	service	area	office	1	by	applying	the	philosophy	of	sufficiency	economy	
consisted	of	4	major	components,	14	sub-components	and	51	indicators.	As	follow;	1)	The	educational	
management	requires	everyone	to	be	participated	which	include	4	sub-components	and	17	indicators;	
2)	Trainings	for	teachers	and	education	officers	also	including	3	sub-components	and	13	indicators;	3)	
The	administration	system	development	including	3	sub-components	and	9	indicators;	and	4)	The	
organization	of	quality	assurance	in	education	including	4	sub-components	and	12	indicators
	 	 The	 results	 from	 the	workshop	conference	 led	 to	 the	application	of	 the	philosophy	of	
sufficiency	economy	based	on	moderation,	prudence,	and	social	immunity.	With	the	approve	of	the	
connoisseurship,	it	can	be	summed	that	the	three	concern-aspects	of	the	model	were	at	the	maximum	
suitability.
	 	 It	can	be	concluded	that	the	school	where	this	model	was	 implemented	has	shown	its	
effectiveness.	The	satisfaction	of	research	team	was	at	the	highest	level.	The	evaluation	of	the	model	
showed	that	every	project	was	congruent	with	the	philosophy	of	sufficiency	economy	and	can	be	
operated	in	accordance	with	their	indicators.

 Keyword:	 1.	 The	 educational	 quality	management	 of	 small	 school	 by	 application	 of	 the	
philosophy	of	sufficiency	economy
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บทน�า

	 	 	 	 	 	 	 เศรษฐกิจพอเพียง	 (Sufficiency	 Economy)	 

เป็นพระราชปรัชญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

รัชกาลที่	 9	 ที่พระองค์ทรงมีพระราชด�ารัสเพื่อช้ีแนะใน

แนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย	 ให้ตั้งอยู่บน

พื้นฐานทางสายกลางและการปฏิบัติด้วยการพึ่งพาอาศัย

ตนเอง	 มีความพอดี	 พอประมาณ	 มีเหตุผลและรอบรู้เท่า

ทนัโลก	อนัน�าไปสูก่ารพัฒนาทีม่ัน่คง	และมัง่ค่ังให้เกดิความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน	 โดยมีหลักคิดประกอบด้วย	 3	 ห่วง	 

2	เงื่อนไข	ได้แก่	คุณลักษณะ	(ห่วง)	คือ	ความพอประมาณ	

ความมีเหตุผล	 มีภูมิคุ ้มกัน	 ตั้งอยู ่บน	 2	 เงื่อนไข	 คือ	 

ความรู้	 สู่การก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	 และมีสมรรถนะ	

ศักยภาพกับการพัฒนายุคสหัสวรรษใหม ่เชิงระบบ	 

(พรชัย	เจดามาน.	2558	:	6)	

	 	 	 	 	 	 	 การจัดการศึกษาของประเทศไทยโดยกระทรวง	

ศึกษาธิการ	 ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาคนและ

สร้างเยาวชนให้มคีณุภาพของประเทศ	มนีโยบายท่ีจะเรยีน

รู้ตามรอยพระยุคลบาทเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยน�า

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา

คณุภาพ	และมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั	ใช้คณุธรรมเป็น

พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการศกึษา	สถาบนัครอบครัว	ชมุชน	สถาบัน

ทางศาสนาให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดความรู้	ทักษะและเจตคติ	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน	 และเพื่อให้ผู้บริหารองค์กร	 ครู	 ผู้บริหาร

สถานศกึษา	บคุลากรด้านการศกึษาและนกัเรยีน	นกัศกึษา	

มคีวาม	รู	้ความเข้าใจในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	

และสามารถน�าหลักคิด	 หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการการ

เรียนการสอน	 ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง	 และ

ผู ้อื่นอย่างยั่งยืนตลอดไป	 (ภูดิศ	 พัดพิน.	 2555	 :	 3)	

สอดคล้องกับปรียานุช	พิบูลสราวุธ	(2549,	น.	3)	ที่กล่าว

ไว้ว่า	 เป้าหมายส�าคัญของการจัดการ	 ศึกษาตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	คือ	การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จัก

การใช้ชีวิตที่พอเพียง	 เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง	 ๆ	 

ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน	 

มีจิต	 ส�านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม	

ค่านิยม	เอกลักษณ์/ความเป็นไทย	การจัดการ	ศึกษาตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด�าเนนิการได้ใน	2	ส่วน	

คือ	การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง	ๆ	และการจัดการ

เรียนรู้ของผู้เรียน	 ซึ่งประกอบด้วยการสอดแทรกสาระ

เศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระเรียนรู ้หลัก	 

(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม)	

และกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ืน่	ๆ 	การประยกุต์หลกัเศรษฐกจิ

พอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน	

สามารถวิเคราะห์ความพอเพยีง/ไม่พอเพียงของตนเองและ

ครอบครวัได้	และท�าตวัเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการด�าเนนิชวีติ

แบบพอเพียง	 ดังที่	 ณัฐพงศ์	 ทองภักดี	 (2554	 :	 35)	 

ที่กล่าวว่า	การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษา	 เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับ

สมดลุของการพฒันาประเทศในระดบัฐานราก	คอื	การปรบั

ทัศนคติและค่านิยมในการด�ารงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของ

ความพอเพียง	เพื่อน�าไปสู่การใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ 	และการ

อยู่ร่วมกันในสังคมบนหลักการของความพอประมาณใช้

เหตุผลและไม่ประมาท	 ผ่านการน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงบรรจไุว้ในหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ของชาติ	 เพ่ือให้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา

เยาวชนรุน่ใหม่ให้มค่ีานยิมและอปุนสิยั	“อยูอ่ย่างพอเพยีง”	

และการที่จะด�าเนินการดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายนั้น	

							การจัดการคุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะ

เป็นกลไกหลักน�าไปสู ่การพัฒนาสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้น้ันจะต้องมีการประยุกต์

ใช ้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ อ พัฒนา	 

การจัดการคุณภาพการศึกษา	 ตามท่ีเกษม	 วัฒนชัย	 

(2548	 :	 1)	 ได้กล่าวว่า	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ปรัชญาที่พระราชทานให้คนไทยใช้เป็นหลักคิดและหลัก

ปฏิบัติ ในการด�าเนินชีวิต	 เพื่อให ้ เกิดสมดุลในชีวิต	 
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ในครอบครวั	ในโรงเรยีน	ในประเทศ	โดยตัง้สมมตุฐิานทีว่่า

ทุกสิ่งอนิจจัง	ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง	ทั้งปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง

มาจากนอกประเทศกับในประเทศ	 นอกโรงเรียนกับใน

โรงเรียน	นอกครอบครัวกับในครอบครัว	แล้วทรงชี้ว่าเมื่อ

มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบ	 4	 ด้านด้วยกัน	 คือ	 

ด้านวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อมและทางวัฒนธรรม	ผลกระทบ

ทางวตัถอุาจจะหมายถงึทางเศรษฐกจิทางการเงนิกไ็ด้	ส่วน

ผลกระทบทางสงัคมให้นกึถงึความเข้มแขง็ของโรงเรยีนของ

ท่านที่ไม่มีเด็กติดยาเสพติดเลย	 หมายถึง	 โรงเรียนที่มี

คณุภาพ	สงัคมของโรงเรยีนเข้มแขง็หรอืพดูถงึครอบครวัครู

ทีไ่ม่มหีนีเ้ลยก็หมายถงึว่าสงัคมครอบครวัเข้มแขง็	ส่วนผลก

ระทบทางสิง่แวดล้อมทีช่ดัเจน	คอื	เรือ่งความสะอาด	ความ

มีวินัย	 เช่น	การรักษาต้นไม้	การปลูกต้นไม้ให้เด็กได้ร่มใน

โรงเรียน	ห้องส้วมสะอาด	ขณะที่ผลกระทบทางวัฒนธรรม	 

คือ	 วัฒนธรรมจากนอกประเทศที่จะเข ้ามาท�าลาย

วัฒนธรรมไทย	จึงต้องรักษาวัฒนธรรมของเราให้เข้มแข็ง

							ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องให้ความส�าคัญต่อกระบวนการ

บริหารคุณภาพ	 สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่ามีความ	

สามารถในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม	ความรู้	มี

ความสุขตามที่สังคมคาดหวังไว้	(ศิริกุล	นามศิริ.	2552	:	1)	

ทั้งนี้ในส่วนของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้น	

ฐานที่มีภารกิจหลักท่ีส�าคัญ	 คือ	 การจัดการ	 ศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	เพื่อให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้

เรยีนอย่างทัว่ถงึ	มกีารบรหิารจดัการศกึษาอย่างมคีณุภาพ	

โดยการให้โอกาสกับผู้ท่ีอยู่ในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานทุกคนได้เรียนรู้ตามวัยอย่างมีคุณภาพ	ภายใต้การ

จดัการศกึษาด้วยรปูแบบทีห่ลากหลายอย่างมปีระสทิธภิาพ	

ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น	การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเหมือน

อย่างปัจจบุนั	ดงันัน้หากมปีระชากรอยูท่ีใ่ดรฐักจ็�าเป็นต้อง

ไปตั้งโรงเรียนเพื่อบริการผู ้ ท่ีอยู ่ ในวัยเรียนเหล่าน้ัน	 

แต่ปัจจบุนันีก้ารคมนาคมสะดวกขึน้	ประกอบกบัโครงสร้าง

ประชากรเปล่ียนไปจากเดิมมาก	 กล่าวคือ	 อัตราการเกิด

ของเดก็ไทยมกีารชะลอตวัลง	จงึท�าให้ตวัป้อนของโรงเรยีน

มแีนวโน้มลดลงตามล�าดบั	ส่งผลให้มโีรงเรยีนขนาดเล็กเพิม่

ขึ้นทุกปี	 ซึ่งปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานมีโรงเรียนขนาดเล็กรวมทั้งส้ิน	 15,577	 โรงเรียน	

จากโรงเรียนทั้งหมด	 30,816	 โรงเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	

50.55	ของจ�านวนโรงเรยีนทัง้หมดในสังกดั	(ส�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	2558	:	3)

	 	 	 	 	 	 	 อย่างไรก็ตามนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต	่ 

พ.ศ.	2554	ถงึ	พ.ศ.	2558	จากการศกึษาผลการศกึษาและ

งานวิจัย	 พบว่า	 โรงเรียนขนาดเล็ก	 (นักเรียนต�่ากว่า	 120	

คน)	เป็นปัญหาทีส่�าคญัประการหนึง่ในการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษา	 จากสาเหตุที่ส�าคัญ	 คือ	 โรงเรียนมีทรัพยากร

ทางการบริหารจัดการที่จ�ากัดและไม่สามารถจัดการได้

อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล	จงึส่งผลต่อการพฒันา

งานทุกด้าน	 โดยเฉพาะงานวิชาการที่เป็นภารกิจหลักของ

สถานศึกษา	 ซึ่งในปัจจุบันปัญหาท่ีส�าคัญในด้านคุณภาพ

ของผู้เรียน	คือ	ผลสัมฤทธิ์ต�่า	ปัญหาด้านการอ่านออกและ

เขียนได้	 การวิเคราะห์และการค�านวณ	 (ศักดิ์ไทย	บวรกิจ	

และวาโร		เพ็งสวัสดิ์.	2554	:18)	โดยที่การบริหารจัดการ

สถานศึกษาขนาดเล็กที่ผ่านมาทั้ง	 4	 ด้าน	 มีปัญหาดังนี้	 

1)	ด้านการบริหารงานบุคคล	สถานศึกษาขนาดเล็กของรัฐ

ทัง้หมด	มคีรไูม่ครบช้ันและไม่ครบสาระ	ท�าให้การเรยีนการ

สอนไม่ประสบผลดีเท่าที่ควร	 2)	 ด้านการบริหารวิชาการ	

สถานศึกษาขนาดเล็กของรัฐส่วนใหญ่ไม่สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่

ก�าหนดไว้	 และไม่สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์

ต่อวิถีชีวิตของนักเรียนและคนในชุมชนได้ดีเท่าที่ควร	 

3)	ด้านการบริหารงบประมาณ	สถานศึกษาขนาดเล็กของ

รฐัทัง้หมดมงีบ	ประมาณน้อย	ไม่สามารถจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์

ที่จ�าเป็น	 เช่น	 คอมพิวเตอร์ได้	 เน่ืองจากการจัดสรรงบ

ประมาณของทางราชการจะคดิตามรายหวัของนกัเรยีนเป็น

หลกั	สถานศกึษาท่ีมจี�านวนนกัเรยีนไม่มากนกักจ็ะได้รับงบ

ประมาณน้อยตามไปด้วย	ท�าให้สถานศกึษาไม่มต้ีนทนุเพยีง

พอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 4)	 ส่วนการบริหาร
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ทั่วไป	สถานศึกษาขนาดเล็กของรัฐส่วนใหญ่ขาดแคลนทั้ง

อาคารสถานที	่งบประมาณในการพฒันาสิง่แวดล้อมให้เอือ้

ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	ขาดแคลนงบประมาณเพื่อการ

จัดซื้อจัดหาวัสดุส�านักงาน	 และพัสดุครุภัณฑ์	 (ส�านักงาน

คณะ	กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	2550	:	1-3)

	 ในส่วนของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาบุรีรัมย์	เขต	1	มีจ�านวนโรงเรียนในสังกัด	จ�านวน	202	

โรงเรยีน	จ�าแนกเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็	(นกัเรยีน	1-120	คน)	

จ�านวน	104	โรงเรียน	(ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาบุรีรัมย์	เขต	1.	2558	:	63)	ซึ่งในการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนขนาดเล็กยัง	 พบว่า	 มีปัญหาในด้านงบ

ประมาณที่ได้รับ	 ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดอุปกรณ	์

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 ท�าให้ประสิทธิภาพในการเรียน

การสอนลดลง	 และมีปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 และจ�านวนครูไม่ครบช้ันเรียน	 และ

ครูไม่ครบทุกสาขารายวิชา	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าว

นี้สอดคล้องกับปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศใน

ภาพรวมตามผลการศึกษาของผู้วิจัยดังกล่าวข้างต้น	

						จากความส�าคญัของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในด้านการศึกษาและสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก	

ทั้งในส่วนของภาพรวมระดับประเทศและโรงเรียนขนาด

เล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย์	 เขต	 1	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยเก่ียวกับ	 

การจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	

โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

จึงได้ก�าหนดประเด็นการวิจัยเรื่อง	การพัฒนารูปแบบการ

จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 1	

โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการ

จดัการคุณภาพการศึกษาของสถาน	ศกึษาขนาดเลก็	จะก่อ

ให้เกิดคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลของการ

จัดการศึกษา	 ส่งผลต่อคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

โดยตรง	อกีทัง้ยงัคาดหวงัว่าผลการวจิยัครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลู

สารสนเทศ	 และแนวทางการจัดการคุณภาพการศึกษา

สถานศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	ที่หน่วยงาน	สถาน

ศึกษาสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในแก้ไขปัญหาและพัฒนา

สถานศึกษาเล็กให้มีคุณภาพการศึกษาในระดับชาติต่อไป

ค�าถามการวิจัย

							1.	องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพการ	

ศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	ควรมีอะไรบ้าง

							2.	รูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถาน	

ศึกษาขนาดเล็ก	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาบรุรีมัย์	เขต	1	โดยการประยกุต์ใช้หลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร

							3.	ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการคุณภาพการ	

ศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	1	โดยการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 	 	 	 	 	 	1.	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก

							2.	เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	1	โดยการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 	 	 	 3.	 เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 1	

โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบเขตการวิจัย

							ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัยตามระยะของ

การวิจัย	ทั้ง	3	ระยะ	ดังนี้
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	 ระยะที่	 1	 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ 

การจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	

	 	 1.1	ขอบเขตด้านกลุม่เป้าหมายทีท่�าการศกึษา

	 	 	 1.1.1	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

																	 ประชากร	จ�านวน	830	คน	ประกอบด้วย	

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	จ�านวน	104	คน	และ	ครู	จ�านวน	

726	 คน	 ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	1	

																	 กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	328	คน	ประกอบ

ด้วย	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 จ�านวน	 80	 คน	 และ	 คร	ู

จ�านวน	 248	 คน	 ที่	 ได้มาโดยการก�าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างจากตารางส�าเร็จรูปของ	 Krejcie	 and	Morgan	

(1970	 :	 608-609)	 และสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย	(Simple	random	sampling)		

															 1.1.2	สถานศึกษาที่ศึกษาดูงาน	จ�านวน	

2	แห่ง	ทีเ่ป็นศนูย์การเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงด้านการศึกษา	ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	

ลงวันที่	9	มกราคม	2559	(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.	

2559)	ได้แก่	1)	โรงเรยีนบ้านหนองแวง	ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร	 และ	 2)	 โรงเรียนบ้าน

สามเพียแสนจ�าปา	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษายโสธร	เขต	1

	 	 1.2	ขอบเขตด้านตัวแปรที่ท�าการศึกษา

														องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 4	 องค์ประกอบ	 คือ	 

1)	 การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

ศึกษา	2)	การพัฒนาครูและบุคลากร	3)	การพัฒนาระบบ

การวางแผนและการบริหารจัดการ	และ	4)	การจัดระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา	

											 1.3	ขอบเขตด้านสถานที่

															 1.3.1	 สถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	1

															 1.3.2	สถานศึกษาที่ศึกษาดูงาน	จ�านวน	

2	แห่ง

	 	 1.4	ขอบเขตด้านระยะเวลา

	 	 ระหว่างเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 2559	 ถึง	 เดือน

ธันวาคม	พ.ศ.	2560

								 ระยะที่	 2	 การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 1	 โดยการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 2.1	ขอบเขตด้านกลุม่เป้าหมายทีท่�าการศกึษา

	 	 	 2.1.1	กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	13	คน	

เพ่ือร่วมสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 โดยการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติ

การ	(Workshop)	

															 2.1.2	กลุ่มผู้เชีย่วชาญ	จ�านวน	9	คน	เพือ่

การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบโดยการสัมมนาอิงผู ้

เชี่ยวชาญ	(Connoisseurship)	

											 2.2	ขอบเขตด้านตัวแปรที่ท�าการศึกษา

															 2.2.1	ร่างรปูแบบการจดัการคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	

															 2.2.2	 กรอบแนวคิดหลักของการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	 ความพอ

ประมาณ	ความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

											 2.3	ขอบเขตด้านสถานที่

															 2.3.1	ห้องประชมุโรงเรยีนวดัสถานหีนอง

ตาด	อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์

              	 2.3.2	ห้องประชมุพนมพมิาน.มหาวทิยาลยั

ราชภัฏบุรีรัมย์

	 	 2.4	ขอบเขตด้านระยะเวลา

												 ระหว่างเดือนมกราคม	พ.ศ.	 2560	 ถึง	 เดือน

มีนาคม	พ.ศ.	2560

	 ระยะที่	 3	 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการ

จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 1	

โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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	 	 3.1	ขอบเขตด้านกลุม่เป้าหมายทีท่�าการศกึษา

															 3.1.1	 กลุ ่มผู ้ร่วมวิจัย	 จ�านวน	 9	 คน	

ประกอบ	ด้วย	ผูอ้�านวยการสถานศกึษา	1	คนและครผููส้อน	

8	คน	ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนวดัสถานหีนองตาก	อ�าเภอ

เมืองบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์

															 3.1.2	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 3	 คน	 

เพื่อประเมินรูปแบบและผลการทดลองใชร้ปูแบบ	โดยการ

แต่งตั้งจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย์	เขต	1	

											 3.2	ขอบเขตด้านตัวแปรที่ท�าการศึกษา

													 รูปแบบการจดัการคณุภาพการศกึษาของสถาน	

ศึกษาขนาดเล็ก	 โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	ที่เป็นผลจากการวิจัยในระยะที่	2

											 3.3	ขอบเขตด้านสถานที่

	 	 โรงเรียนวดัสถานหีนองตาก	อ�าเภอเมอืงบรุรีมัย์	

จังหวัดบุรีรัมย์

	 	 3.4	ขอบเขตด้านระยะเวลา

	 	 ระหว่างเดือนเมษายน	พ.ศ.	 2560	 ถึง	 เดือน

สิงหาคม	พ.ศ.	2560

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 ในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 1	 โดยการ

ประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ครัง้นี	้ผูว้จิยั

ก�าหนดกรอบแนวคดิการวจิยั	(Conceptual	framework)	

ตามวิธีการด�าเนินการวิจัย	 และองค์ประกอบท่ีสังเคราะห์

ได้จากการศึกษาหลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าองค์ประกอบทั้ง	4	ด้าน	

ทีเ่ป็นตวัแปรการวจิยัครัง้นี	้ประกอบด้วย	1)	การมส่ีวนร่วม

จากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา	2)	การพัฒนา

ครูและบุคลากร	 3)	 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	

และ4)	 การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา	 มีความ

สัมพันธ์ในเชิงทฤษฎี	 และแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งการ 

มีส่วนร่วม	 การพัฒนาบุคลากร	 พัฒนาระบบบริหารและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	 ซ่ึงทุกองค์
ประกอบเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	พร้อมทัง้การตรวจสอบความเหมาะสม
และพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 พร้อมทั้งมีการพัฒนาและ
ยืนยันองค์ประกอบโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	 จนได้รูปแบบการจัดการคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	โดยการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความเหมาะสม	ดังนี้

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 ระยะที่	 1	 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ 

การจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	

8 
 

4) การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์ใน
เชิงทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งการมีสว่นร่วม การ
พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทุกองค์ประกอบเป็นผลลัพธ์ที่
ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้ งการตรวจสอบความเหมาะสมและพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งมีการพัฒนาและยืนยันองค์ประกอบ
โดยการประยุกต์ใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนได้
รูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาด
เล็ก โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
มีความเหมาะสม ดังน้ี 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

วิธกีารด าเนินการวิจัย 

       ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัด 
การคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก  
          1.1 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กจากเอกสาร หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องแล้วก าหนดเป็น
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวช้ีวัดของรูปแบบ 
          1.2 สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมขององค์ประกอบและศึกษาดูงานสถานศึกษา  

             1.2.1 หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยผู้เช่ียว 
ชาญ 5 คน พิจารณาความตรงเ ชิงเ น้ือหา (Content 
Validity) ผลการวิเคราะห์ในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ของข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามมีค่าตั้งแต่ 0.60 - 1.00 
สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจัยครั้งนี้ได้ 
             1.2.2 หาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) โดยน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ และพิจาณาให้ข้อเสนอแนะ
แก้ไขปรับปรุง 
          1.4 ศึกษาความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบ จากกลุ่มตัวอย่าง 

328 คนและศึกษาดูงานพร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก 2 
แห่ง เพื่อตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบรูปแบบฯ ในเบื้องต้น 
          1.5 สรุปผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบฯ   
          1.6 เก็บรวบรวมข้อมูล                
             1.6.1 การศึกษาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของรูปแบบ จากแบบสอบถาม วิ เคราะห์ โดยการหา 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
             1.6.2 วิเคราะห์ผลการศึกษาดูงานสถานศึกษา 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content analysis) แล้วสรุปเป็นความเรียง 
       ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  โดยการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์ประกอบของรูปแบบฯ 
1. การมีส่วนร่วมจากทกุภาค
ส่วนในการบริหารจัดการศึกษา  
2. การพัฒนาครูและบุคลากร  
3. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ  
4. การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  
 

1. สังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษาความเหมาะสม
ขององค์ประกอบ 
3. ศึกษาดูงานฯ 
 

การสร้างและพัฒนารูปแบบฯ 
 

การทดลองใชรู้ปแบบฯ 
 

รูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
ขนาดเล็ก โดยการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่มีความเหมาะสม 

 

 

ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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	 	 1.1	สงัเคราะห์องค์ประกอบการจัดการคณุภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กจากเอกสาร	หลักการ	

แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องแล้วก�าหนดเป็นองค์

ประกอบหลัก	องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัดของรูปแบบ

	 	 1.2	สร้างและหาคุณภาพเครือ่งมือการวิจยั	คอื	

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์	 เพ่ือศึกษาความเหมาะ

สมขององค์ประกอบและศึกษาดูงานสถานศึกษา	

	 	 	 1.2.1	หาคุณภาพของแบบสอบถาม	โดย

ผูเ้ชีย่ว	ชาญ	5	คน	พจิารณาความตรงเชงิเนือ้หา	(Content	

Validity)	ผลการวเิคราะห์ในการหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง	

(IOC)	ของข้อค�าถาม	พบว่า	ข้อค�าถามมีค่าตั้งแต่	 0.60	 -	

1.00	สามารถน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

ครั้งนี้ได้

	 	 	 1.2.2	 หาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 

เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 โดยน�าเสนอต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาวทิยานพินธ์เพือ่ตรวจสอบ	และพจิาณาให้ข้อเสนอ

แนะแก้ไขปรับปรุง

	 	 1.4	ศกึษาความเหมาะสมขององค์ประกอบของ

รูปแบบ	จากกลุ่มตัวอย่าง	328	คนและศึกษาดูงานพร้อม

สัมภาษณ์ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก	2	แห่ง	

เพือ่ตรวจสอบและยนืยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบ

รูปแบบฯ	ในเบื้องต้น

           1.5	สรปุผลการศกึษาองค์ประกอบของรูปแบบฯ		

											 1.6	เก็บรวบรวมข้อมูล		 	 	

															 1.6.1	การศึกษาความเหมาะสมขององค์

ประกอบของรปูแบบ	จากแบบสอบถาม	วเิคราะห์โดยการหา 

ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	

deviation)	ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

	 	 	 1.6.2	วิเคราะห์ผลการศึกษาดูงานสถาน

ศกึษา	จากการสมัภาษณ์กลุม่เป้าหมาย	โดยใช้การวิเคราะห์

เชิงเนื้อหา	(Content	analysis)	แล้วสรุปเป็นความเรียง

	 ระยะที่	 2	 การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 1	 โดยการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 2.1	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	

เพื่อร่วมสร้างและพัฒนารูปแบบ	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	13	คน

	 	 	 2.1.1	น�าองค์ประกอบของรปูแบบ	ทีเ่ป็น

ผลจากการวิจัยในระยะที่	 1	 มาจัดรวบรวมเป็นข้อมูล

สารสนเทศเบื้องต้นในโดยจัดท�าเป็นร่างรูปแบบ	 เสนอต่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 	 2.1.2	จดัท�ารายละเอยีดวตัถปุระสงค์	ขัน้

ตอนในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างรูปแบบ

	 	 	 2.1.3	ด�าเนนิการประชุมเชิงปฏิบตักิารใน

วันที่	12	กุมภาพันธ์	2560	เวลา	09.00	น.-	16.00	น.	ณ	

ห้องประชุมโรงเรยีนวดัสถานหีนองตาด	อ�าเภอเมอืงบรุรีมัย์	

จังหวัดบุรีรัมย์

	 	 	 2.1.4	สรุปผลการสร้างรูปแบบฯ

	 	 2.2	 การสัมมนาอิงผู ้เชี่ยวชาญ	 (Connois	

seurship)	เพื่อยืนยันรูปแบบ	โดยผู้เชี่ยวชาญ	9	คน

	 	 	 2.2.1	น�ารปูแบบทีเ่ป็นผลจากการประชมุ

เชิงปฏิบัติการ	 มาจัดท�าเป็นเอกสารในการสัมมนาอิงผู้

เชีย่วชาญเพ่ือยนืยนัรูปแบบตามกรอบแนวคดิหลกัของหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 3	 ด้าน	 คือ	 ความพอ

ประมาณ	ความมีเหตุผล	และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

	 	 	 2.2.2	 ด�าเนินการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	

เพื่อยืน	 ยันรูปแบบการฯ	 ในวันที่	 17	 พฤษภาคม	 2560		

เวลา	 09.00	 น.-	 11.00	 น.	 ณ	 ห้องประชุมพนมพิมาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 	 	 2.2.3	วเิคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการสมัมนา

อ้างอิงผู้เช่ียวชาญ	 และปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะ

และความ	คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

	 ระยะที่	 3	 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการ

จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 1	

โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 3.1	ประชุมชีแ้จง	เพือ่ท�าความเข้าใจการทดลอง

ใช้รูปแบบพร้อมทั้งก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ 
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ทดลองใช้รูปแบบร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย

	 	 3.2	 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การ	ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	1	โดยการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 3.2.1	การวางแผน	(Planning)	ก�าหนด

ให้มีการด�าเนินงานการทดลองใช้รูปแบบ	 โดยก�าหนดเป็น	

4	โครงการ	ดงันี	้1)	โครงการพฒันาการจดัการคณุภาพการ

ศึกษาด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหาร

จัดการศึกษา	 2)	 โครงการพัฒนาการจัดการคุณภาพการ

ศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากร	 3)	 โครงการ

พัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ	 และ	 4)	 โครงการพัฒนาการจัดการ

คุณภาพการศึกษาด้านการจัดระบบประกันคุณภาพการ

ศึกษา	

	 	 	 3.2.2	การปฏิบัติ	 (Action)	ก�าหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ระยะเวลาโครงการละ	1	วัน	รวม	4	

โครงการ	 จ�านวน	 4	 วัน	 ก�าหนดช่วงเดือนกรกฎาคม	 

พ.ศ.	2560

	 	 	 3.2.3	การสังเกตการณ์	 (Observation)	

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและผลท่ี

เกดิขึน้จากการทดลองใช้รปูแบบฯ	ตามแต่ละโครงการ	รวม

ทั้งการสังเกตการณ์เก่ียวกับปัจจัยสนับสนุนและปัจจัย	

อปุสรรคการด�าเนนิงานตามแผนทีว่างไว้	ตลอดจนประเดน็

ปัญหาต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ระหว่างปฏบิติัการทดลองใช้รปูแบบ

ในภาพรวม	ตั้งแต่วันที่	16	กรกฎาคม	ถึงวันที่	4	สิงหาคม	

พ.ศ.	2560	

	 	 	 3.2.4	การสะท้อนกลบั	(Reflection)	โดย

การสรุปและประเมนิผลการด�าเนนิงานโครงการพฒันาการ

จัดการคุณภาพการศึกษา	ตามรูปแบบ	ทั้ง	4	โครงการว่า

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หรอืไม่	รวมทัง้ประเดน็ปัญหาต่างๆ	

ที่เกิดขึ้นระหว่างทดลองใช้รูปแบบ

สรุปผลการวิจัย

	 	 	 	 	 	 	 1.	 ผลการศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการจัดการ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก

	 	 1.1	 ผลการสังเคราะห์	 ศึกษาความเหมาะสม	

และศึกษาดูงานเพื่อตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสม

องค์ประกอบรูปแบบ	 โดยใช้แบบสอบถาม	 และแบบ

สัมภาษณ์	 สรุปผลได้ว่า	 รูปแบบการจัดการคุณภาพการ

ศึ กษาของสถานศึ กษาขนาด เล็ ก 	 ประกอบด ้ วย	 

องค์ประกอบหลัก	4	ด้าน	องค์ประกอบย่อย	14	ด้าน	และ

ตัวชี้วัด	51	ตัวชี้วัด	ดังนี้

													 	 1.1.1	 องค์ประกอบหลักการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา	ประกอบด้วย	 

4	องค์	ประกอบย่อย	17	ตัวชี้วัด	ดังนี้	1)	การมีส่วนร่วมใน

การตดัสนิใจ	ม	ี4	ตวัชีว้ดั	2)	การมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ

และร่วมด�าเนินการ	มี	 6	ตัวชี้วัด	 3)	 การมีส่วนร่วมในผล	

ประโยชน์ร่วมกัน	 มี	 4	 ตัวชี้วัด	 และ	 4)	 การมีส่วนร่วม 

ในการประเมินผล	มี	3	ตัวชี้วัด	

   1.1.2	 องค์ประกอบหลักด้านการพัฒนา

ครูและบุคลากร	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบย่อย	13	ตัว

ชี้วัด	ดังนี้		 	 	

	 	 	 	 1)	การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความ

รู้ใหม่	ๆ	มี	5	ตัวชี้วัด	

	 	 	 	 2)	 การสร้างองค์ความรู ้ใหม	่ 

มี	3	ตัวชี้วัด	และ	3)	การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ	มี	5	ตัว

ชี้วัด

													 	 1.1.3	 องค์ประกอบหลักด้านการพัฒนา

ระบบการบรหิารจัดการ	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบย่อย	

9	ตัวชี้วัดดังนี้	1)	การบริหารจัดการแบบร่วมมือ	มี	3	ตัวชี้

วัด	2)	การบริหารจัดการโดยการกระจายอ�านาจ	มี	3	ตัวชี้

วัด	 และ	 3)	 การแลกเปล่ียนความรู ้และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์	มี	3	ตัวชี้วัด

	 	 	 1.1.4	องค์ประกอบหลักด้านการจดัระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา	ประกอบด้วย	 4	องค์ประกอบ

ย่อย	12	ตัวชี้วัด	ดังนี้	1)	การจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา	
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มี	2	ตัวชี้วัด	2)	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	มี	4	ตัวชี้วัด		

3)	การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	มี	4	ตัวชี้วัด	และ	4)	

การประเมินคุณภาพการศึกษา	มี	2	ตัวชี้วัด	

	 	 1.2	ผลการศกึษาความเหมาะสมยงั	พบว่า	โดย

รวมมค่ีาเฉลีย่ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	โดยเรยีง

จากค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุดถึงต�่าสุด	ดังนี้	1)	การจัด

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา	 2)	 การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ	 3)	 การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการศึกษา	 และ	 4)	 การพัฒนาครูและบุคลากร	

ตามล�าดับ	

	 2.	 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการ	

ศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	1	โดยการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 2.1	 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างรูป

แบบโดยการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง	 ผู้ทรงคุณวุฒิมี

มติให้จัดท�าเป็นโครงการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ	 

ซึ่งก�าหนดโครงการองค์ประกอบหลักละ	1	โครงการ	โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียความเหมาะสมสูงสุดของแต่ละด้าน	

จากการศึกษาความเหมาะสมขององค์ประกอบในระยะที	่

1	ประกอบด้วยโครงการในการทดลองใช้รปูแบบ	4		โครงการ	

ดังนี้	1)	โครงการพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาด้าน

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา	

2)	 โครงการพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการ

พัฒนาครูและบุคลากร	 3)	 โครงการพัฒนาการจัดการ

คณุภาพการศกึษาด้านการพฒันาระบบการบรหิารจดัการ	

และ	4)	โครงการพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาด้าน

การจัดระบบประกันคุณภาพ	

	 	 2.2	ผลการยืนยันรูปแบบ	โดยการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 สรุปผลได้ว่า	 ในภาพ

รวมองค์ประกอบของรปูแบบการจดัการคณุภาพการศกึษา

ของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 1	 โดยการประยุกต์ใช ้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ท่ีประกอบด้วย	 4	 

องค์ประกอบหลัก	14	องค์ประกอบย่อย	และ	51	ตัวชี้วัด	 

มีความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	และมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่

ในระดับมากที่สุด	

	 3.	ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการคณุภาพการ	

ศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	1	โดยการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 3.1	 ผลการทดลองใช้รูปแบบ	 สรุปได้ว ่า	

โครงการสามารถด�าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธผิล	จากการ

สงัเกตพฤตกิรรมกลุม่ผูร่้วมวจิยัทีม่คีวามตัง้ใจในการอบรม

ครัง้นี	้ทีพ่บว่า	กลุม่ผูร่้วมวจิยัมคีวามตัง้ใจสงูมาก	มกีารร่วม

มือกันปฏิบัติตามกิจกรรมทุกขั้นตอน	 มีการแลกเปล่ียน

เรยีนรู	้ตลอดจนมีการเสนอแนะข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่ว

กับสภาพปัญหาในการจัดการคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็ก	ที่สามารถน�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษา	 ในส่วนของการศึกษาดูงานนั้นถึง

แม้ว่าจะมีการปรับเปล่ียนเวลา	 ด้วยประเด็นงบประมาณ

จ�ากัดน้ันก็ไม่ได้ส่งผลในทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทาง

ลบแต่อย่างใด	 แต่ตรงกันข้ามกับได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นบท

สรปุกระชับเข้าใจง่าย	สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้กบัสถาน

ศึกษาได้	 นอกจากนี้จากการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม

ผู้ร่วมวิจัยที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาการจัดการ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 1	

โดยการประยกุต์ใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	สรปุ

ได้ดงันี	้มคีวามพงึพอใจเนือ้หาและกจิกรรม	ด้านการบรหิาร

จดัการ	และด้านวทิยากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด

	 	 3.2	ผลการประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ

	 	 	 3.2.1	 ผลการประเมินผลการด�าเนินการ

รูปแบบ	 สรุปได้ว่า	 ทุกโครงการมีการด�าเนินการที่มีความ

สอดคล้องตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้	3	ด้าน	

คือ	 ด้านความพอประมาณ	 ด้านความมีเหตุผล	 และด้าน

การมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง	โดยมีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ	97.45

													 	 3.2.2	ผลการประเมนิรปูแบบจากผลการ
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ทดลองใช้จากรายการปฏิบัติตามตัวช้ีวัด	 สรุปได้ว ่า	 

ทุกโครงการ	 มีรายการปฏิบัติตามตัวช้ีวัดทุกโครงการ	

พจิารณาจากค่าเฉลีย่ทีม่ค่ีาร้อยละ	100	ซึง่ถอืได้ว่ารปูแบบ

มีรายการปฏิบัติตามตัวช้ีวัดทุกด้านและสามารถน�าไป

ปฏิบัติได้จริง

อภิปรายผล

	 1.	 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 1	

โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ที่สรุปว่า	 ประกอบด้วย	 4	 องค์ประกอบหลัก	 ได้แก	่ 

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา	 

การพัฒนาครูและบุคลากร	 การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ	 และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา	

สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะของนัก

วชิาการ	เช่น	Rowley	(1996)	ทีไ่ด้เสนอรปูแบบการจดัการ

คุณภาพการศึกษาไว้ว่าต้องดูแลพันธกิจของครู	 อาจารย์	

และต้องพัฒนาครู	 อาจารย์	 ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศกึษาเอกชน	(2542	:	10-12)	ทีก่ล่าวว่า	การจดัการบรหิาร

เป็นการด�าเนินงานของบุคคลเพื่อให้บริการทางการศึกษา

แก่สมาชิกของสังคม	ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้	โดย

ได้ก�าหนดไว้	3	เกณฑ์	คือ	1)	มีระบบการบริหารจัดการที่

ทนัสมยั	2)	สร้างบรรยากาศการท�างานท่ีเป็นประชาธปิไตย	

และ	3)	มีระบบการตรวจสอบและรายงานคุณภาพภายใน

ที่เหมาะสม	และสอดคล้องกับศิริ		ถีอาสนา	(2557	:	197)	

ได ้สรุปแนวทางการจัดการคุณภาพการศึกษาไว ้ว ่า	 

การจัดการคุณภาพการศึกษาควรมีแนวทาง	 ดังนี้	 

1)	การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาควรเป็น

ไปอย่างต่อเนื่อง	 2)	 ระบบควรประกอบ	 ด้วยการควบคุม

หรือการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการ

ประเมินคุณภาพ	 3)	 การพัฒนาระบบควรค�านึงถึงทักษะ

การสอน	ทักษะการจัดการ	 มาตรฐานหลักสูตร	 การจูงใจ	

4)	 มีการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างฝ่าย	 5)	 ความมีภาวะผู้น�า

ของผู้บริหาร	 6)	 ยึดเกณฑ์ของ	 Molcom	 Baldridge	

Criteria	7)	มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	8)	มีแผน

ยุทธศาสตร์	9)	มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	10)	

การบริหารทุกอย่างต้องค�านึงถึงผู ้เรียนเป็นหลัก	 11)	

บรรยากาศสภาพแวดล้อมต้องเอื้ออ�านวย	 12)	 ผู้มีส่วนได้

เสียให้การสนับสนุน	 และ	 13)	 มีการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลย	ีจากผลการสงัเคราะห์ดงักล่าวจงึกล่าวได้ว่าองค์

ประกอบท้ังหมดเป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญของรปูแบบการ

จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก

	 ทั้งน้ีจากการศึกษาความเหมาะสม	 ที่สรุปว่า	 

การจัด	 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา	 มีค่าเฉลี่ยความ

เหมาะสมสงูสดุ	รองลงมา	คอื	การพฒันาระบบการบรหิาร

จัดการ	 และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหาร

จัดการ	 ศึกษา	 ส่วนด้านการพัฒนาครูและบุคลากรมีค่า

เฉล่ียต�่าสุด	 สอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2547)	 ที่ได้จัดท�าโครงการยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยก

ระดับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่	 120	 คนลงมา	

เพื่อได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงในเรื่องคุณภาพของ

นกัเรยีน	กระบวนการเรยีนการสอนและการบรหิารจดัการ	

ทั้งนี้ให้ก�าหนดกิจกรรมเพื่อให้การจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษาขนาดเล็ก	 เป ็นไปอย ่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล	จงึได้ก�าหนดให้มกีารจดัท�าแผนพฒันาคณุภาพ

โรงเรยีนขนาดเล็ก	โดยน�าข้อมลูและสารสนเทศทีส่�ารวจได้

ข้างต้น	 มาจัดท�าเป็นเป้าหมายพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ขนาดเล็ก	 โดยจ�าแนกโรงเรียนขนาดเล็กออกเป็น	 3	 กลุ่ม	

คือ	1)	โรงเรียนที่มีคุณภาพและชุมชนให้ความร่วมมือเป็น

อย่างด	ี2)	โรงเรยีนทีพ่ร้อมรบัการพฒันาให้มคีณุภาพ	และ	

3)	 โรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพและชุมชนไม่ให้ความร่วมมือใน

การพัฒนา	 ซึ่งต้องยุบรวม	 เลิกล้ม	 เพราะประชาชนขาด

ศรทัธา	ไม่คุ้มค่าต่อการลงทนุและมทีาง	เลือกในการบรหิาร

จดัการแบบอืน่ทีด่กีว่า	แผนดงักล่าวมทีัง้แผนระยะยาวและ

ระยะส้ัน	 มีตัวช้ีวัดความส�าเร็จที่ ชัดเจน	 รวมทั้งมีงบ

ประมาณ	 บุคลากร	 และทรัพยากรอื่น	 ให้แก่สถานศึกษา
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ขนาดเล็กอย่างเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา	 การจัดสรรงบประมาณบุคลากรและ

ทรัพยากรอื่นให้แก่สถาน	 ศึกษาขนาดเล็ก	 อาจจัดโดยใช้

หลักเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากสถานศึกษาอื่นโดยท่ัวไปก็ได	้

ทั้งนี้	 โดยค�านึงถึงความจ�าเป็นและความขาดแคลนของ

สถานศึกษาขนาดเล็ก	 และ	 ศิริ	 ถีอาสนา	 (2557	 :	 12)	 

ที่สรุป	ว่า	การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ

จัดการ	 ศึกษาและประเมินผลการจัดการ	 เพื่อพัฒนา

คุณภาพการ	ศึกษาซึ่งจะท�าให้สังคมเชื่อมั่นว่าสถานศึกษา

จะพัฒนาผู ้	 เรียนให้เกิดการเรียนรู ้อย่างครบถ้วนตาม

มาตรฐานที่ก�าหนดขึ้นและตรงกับความมุ่งหวังของสังคม	

	 นอกจากนี้ยังเป็นไปดังที่ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ	 (2543	 :7)	ที่ได้กล่าวถึง	กระบวนการ

การประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกัน

คุณภาพว่า	 มี	 3	 ขั้นตอน	 คือ	 1)	 การควบคุมคุณภาพ	

เป ็นการก�าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษาเพื่อพัฒนา	 สถานศึกษาให้เข้าสู ่มาตรฐาน	 

2)	การตรวจสอบคุณภาพ	เป็นการตรวจสอบ	และติดตาม

ผลการด�าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ที่ก�าหนด	และ	3)	การประเมินคุณภาพ	เป็นการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาและ

หน่วยงานต้นสงักดัในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฯ	และระดบั

กระทรวง	 ดังที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	(2554	:	186-188)	ที่ได้เสนอแนะกระบวนการ

การด�าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนซึ่ง 

มีองค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ	 ดังนี้	 

1)	 การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 

2)	การจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 

3)	การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ	4)	การด�าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาการจัดการ	 ศึกษาของสถานศึกษา	 

5)	 การจัดให้มีการติดตาม	 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	 

6)	 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา	7)	การจัด	ท�ารายงานประจ�าปี

ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน	 8)	 การจัดให้มีการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

	 ในส่วนของการพัฒนาครูและบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ย

ต�า่สดุ	แต่เทือ่พจิารณาแล้วถงึแม้ว่ามค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุแต่กอ็ยู่

ในระดับมากที่สุด	 อาจเนื่องมาจากในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษานั้น	 ครูควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ

ท�างาน	 กระบวนการจัดการเรียนรู้	 ได้แก่	 กระบวนการ

พัฒนาหลักสูตรอันเป็นภารกิจส�าคัญของโรงเรียน	 รวมทั้ง

เป็นหัวใจส�าคัญในการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาและการ

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาการจัดการศึกษา

ปัจจุบัน	 เป็นการพัฒนาศักยภาพในการท�างานอันเป็น

ภารกิจส�าคัญของการปฏิบัติการสอนของครู	 และการ

บริหารวิชาการของโรงเรียนด้วย	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	

2546)	 ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่จะ

ขาดแคลนปัจจยัด้านต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะปัญหาครไูม่ครบชัน้

เรียน	 แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาครู

ในโรงเรียนขนาดเล็ก	 เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้

โดยที่รูปแบบการพัฒนาครูน้ันคงต้องพยายามไม่ให้ครูทิ้ง

ห ้องเรียนไปเข ้ารับการอบรมสัมมนา	 (ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น	ฐาน.	2547)

	 2.	การพฒันารปูแบบการจดัการคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	1	โดยการประยุกต์ใช้หลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ทีส่รปุจากความคดิเหน็ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิในการร่างรูปแบบ	 ให้จัดท�าเป็นโครงการ

พฒันาในแต่ละองค์ประกอบน้ัน	อาจเนือ่งมาจากดงัที	่ธเนศ		

ข�าเกิด	(2542	:	3	-	4)	กล่าวไว้ว่า	การบริหารหรือการท�า	

งานใดใดท่ีมุ ่งแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เกิดคุณภาพนั้น	 

เมื่อผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานค้นพบปัญหา	 และเกิดความ

ตระหนักในปัญหา	ก็จะคิดค้นรูปแบบสื่อ	หรือรูปแบบการ

พัฒนาที่มักเรียกว่า	 “นวัตกรรม”	 เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

หรือพัฒนางานดังกล่าว	 โดยที่รูปแบบส่ือหรือรูปแบบการ
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พฒันาทีค่ดิขึน้	จะต้องมเีหตผุล	หลกัการ	หรอืทฤษฎรีองรับ	

ทัง้นีอ้าจเลอืกใช้วธิกีารปรบัปรงุในสิง่ทีม่ผีูอ้ืน่ให้ศกึษาหรอื

เคยใช้ได้ผลในสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาเช่นเดยีวกนัมาก่อน	

หรืออาจคิดข้ึนใหม่ก็ได้	 จึงถือได้ว่าการด�าเนินการทดลอง

ใช้โดยโครงการที่เป็นผลจากการศึกษาความเหมะสมมาใช้

ในการด�าเนินการทดลองใช้รูปแบบครั้งน้ี	 สอดคล้องกับ

แนวคิดดังกล่าว	 นอกจากน้ีแล้วยังกล่าวได้ว่าการน�า

โครงการทีเ่ป็นจากการวจิยัไปด�าเนนิการทดลองใช้ครัง้นีจ้ะ

สามารถน�าไปสูก่ารแก้ปัญหารวมถงึการพฒันาคณุภาพการ

ศึกษาได้	 เนื่องจากรูปแบบที่น�าไปทดลองใช้ผ่านการเสนอ

แนวคิดจากผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งมีวิธีการแตกต่างจากการ

ด�าเนินการเชิงวิทยาศาสตร์	หรือเชิงปริมาณ	เนื่องจากการ

ศกึษาในบางเรือ่งต้องการความละเอยีดอ่อนมากกว่าตวัเลข

ทีน่�ามาพิจารณาสรุป	ดงันัน้การน�าแนวทางการประเมนิรปู

แบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึก

ซึ้งเฉพาะในประเด็นท่ีถูกน�ามาพิจารณา	 ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้อง

เกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ

ตัดสินใจเสมอไป	แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยต่าง	ๆ	ในการ

พจิารณาเข้าด้วยกนัตามวจิารณญาณของผูท้รงคณุวฒุเิพือ่

ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ	 ประสิทธิภาพและความ

เหมาะสมของสิ่งที่จะท�าการประเมิน	 และมีความยืดหยุ่น

ในกระบวนการท�างานของผู้ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัยและ

ความถนัดของแต่ละคน	 นับตั้งแต่การก�าหนดประเด็น

ส�าคญัท่ีจะน�ามาพิจารณา	การบ่งช้ีข้อมลูท่ีต้องการการเกบ็

รวบรวมข้อมูล	 การประมวลผล	 การวินิจฉัยข้อมูล	 ตลอด

จนวิธีการน�าเสนอ	(Eisner.	1976)

	 ในส่วนของผลการก�าหนดรายละเอยีดของโครงการ

เพื่อการทดลองใช้รูปแบบท่ีประกอบด้วย	 หลักการ	

วัตถุประสงค์	กระบวนการทดลองใช้รูปแบบ	เนื้อหา	และ

การประเมนิผล	สอดคล้องกบัแนวคดิของ	Keeves	(1988)	

ที่กล่าวว่า	 รูปแบบท่ีสร้างขึ้นต้องมีองค์ประกอบชัดเจน	

สามารถน�าไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้	 และ	 

เสรี	 ชัดแช้ม	 (2538)	 ที่กล่าวว่าการสร้างรูปแบบให้

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ต้อง

พยายามสร้างให้ได้ท้ังความสอดคล้องกับสภาพความเป็น

จริงของปรากฏ	 การณ์ให้มากที่สุด	 และขณะเดียวกันก็

สามารถน�าไป	ใช้หาข้อสรปุเพือ่อธบิายท�านาย	หรอืควบคมุ

ปรากฏการณ์นั้น	 ๆ	 ให้มากที่สุด	 โดยเราอาจเลือกศึกษา

เฉพาะองค ์ประกอบหรือตัวแปรที่ ส� าคัญ	 ๆ	 ของ

ปรากฏการณ์นั้น	ๆ

	 3.	การยนืยนัรปูแบบการจดัการคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	1	โดยการประยุกต์ใช้หลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ทีด่�าเนนิการโดยการสมัมนา

อิงผู้เชี่ยวชาญ	 ที่สรุปผลการวิจัยได้ว่า	 ในภาพรวมองค์

ประกอบของรูปแบบ	 ประกอบด้วย	 4	 องค์ประกอบหลัก	

14	องค์	ประกอบย่อย	และ	51	ตวัชีว้ดั	มคีวามพอประมาณ	

ความมีเหตุผล	และมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่ในระดับมากที่สุดนั้น	

อาจเนื่องมาจากการด�าเนินการยืนยันรูปแบบดังกล่าวเป็น

ไปตามแนวคดิของ	Eisner	(1976)	ทีไ่ด้เสนอแนวคดิในการ

ประเมินรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จะเน้นการวิเคราะห์

วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง	 เฉพาะในประเด็นที่น�ามาพิจารณา	 

ซ่ึงไม่จ�าเป็น	 ต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป	 แต่อาจจะผสมผสาน

ปัจจัยในการพิจารณาต่าง	ๆ	เข้าด้วยกัน	ตามวิจารณญาณ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อ	 ให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับคุณภาพ

ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท�าการประเมิน	

และเนือ่งจากการวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัและพฒันารปูแบบ	

เป็นการวัดคุณค่า	 ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด	 ๆ	 ได้	

นอกจากการใช้วิจารณญาณของผู ้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น	 

บนหลักการที่เน้นความเชื่อถือว่า	 ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยง

ธรรมและมวีจิารณญาณทีด่	ีดงันัน้การด�าเนนิการยนืยนัรปู

แบบโดยวธิอีงิผูท้รงคณุวุฒนิีถ้อืว่า	เป็นการประเมนิทางการ

ศึกษาที่เรียกว่า	 การวิพากษ์	 วิจารณ์ทางการศึกษานั่นเอง	

การวิพากษ์วิจารณ์ต้องอาศัยผู้ทรง	คุณวุฒิติชม	 วิธีนี้นิยม

ใช้มากและมคีวามน่าเชือ่ถอื	เพราะถอืว่าเป็นการตดัสนิหรอื

การวิพากษ์วิจารณ์โดยกลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู  ้

ในศาสตร์สาขาหรือวิชาชีพนั้น	 ๆ	 เป็นอย่างดี	 เป็นสิ่งที่
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ยอมรับได้	(ขัตติยา	ด้วงส�าราญ.	2552	:	19-20)	

	 นอกจากนีจ้ากผลการประเมนิผลการด�าเนนิการรปู

แบบโดยการประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	

ที่สรุปว่า	ทุกโครงการมีการด�าเนินการที่มีความสอดคล้อง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง	 3	 ด้าน	 คือ	 

ด้านความพอประมาณ	ด้านความมีเหตุผล	และด้านการมี

ภมูคิุม้กันในตวัเอง	โดยมค่ีาเฉลีย่รวมร้อยละ	97.45	นัน้อาจ

เนื่องมาจากการวิจัยครั้งน้ี	 ได้ก�าหนดโดยการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระยะการวิจัย

และมีผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบและเสนอแนะข้อคิด

เห็นด้วยทุกขั้นตอน	จึงส่งผลให้การด�าเนินการรูปแบบครั้ง

นี้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ทั้งนี้ใน

ส่วนของสรุปผลการประเมินรูปแบบจากผลการทดลองใช้

จากรายการปฏิบัติตามตัวชี้วัด	 ท่ีสรุปว่า	 ทุกโครงการ	 

มีรายการปฏิบัติตามตัวช้ีวัดทุกโครงการ	 พิจารณาจากค่า

เฉลี่ยที่มีค่าร้อยละ	 100	 และถือได้ว่ารูปแบบมีรายการ

ปฏิบัติตามตัวชี้วัดทุกด้านและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง

น้ัน	 อาจเนื่องมากจากกระบวนการทดลองใช้ครั้งน้ีมี

กระบวนการทดลองใช้ตามวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิาร	4	ขัน้ตอน	

ได้แก่	การวางแผน	การปฏิบัติการ	การสังเกตการณ์	และ

การสะท้อนกลบั	เป็นกระบวนการวจิยัทีม่เีป้าหมายทีจ่ะแก้

ปัญหา	 มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโดยบุคลากรในระบบร่วม

กับผู้วิจัย	 เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

บคุลากรในระบบในการพฒันาตนเองและผูอ้ืน่ให้เหมาะสม

กับการด�าเนินการ	 ไม่มีการแยกกลุ่มทดลองแต่เป็นการ

ทดลองปฏบิตัใินสถาน	การณ์ตามธรรมชาตหิรอืบรบิทของ

สถานศกึษาขนาดเลก็	โดยวเิคราะห์สถานการณ์อย่างลกึซึง้

และเหมาะสม	เน้นทีก่ารสร้างความเปลีย่นแปลงอย่างเป็น

ขั้นตอนและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ	 จึงส่งผลให้มีผล

การประเมินที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูง

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1	ผลการวจิยัครัง้นีพ้บว่า	รปูแบบการจดัการ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 มีความ

สอดคล้องตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้	3	ด้าน	

คือ	 ด้านความพอประมาณ	 ด้านความมีเหตุผล	 และด้าน

การมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้

สนใจสามารถน�ารูปแบบไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ

	 	 1.2	ควรมกีารส่งเสรมิการใช้รปูแบบการจดัการ

คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา	โดยการประยกุต์ใช้หลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัสถานศกึษาทกุสังกดัและ

สถานศึกษาทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่	

	 	 1.3	จากการศึกษาสภาพปัญหาโรงเรียนขนาด

เลก็ส่วนใหญ่พบว่า	มปัีญหาเรือ่งงบประมาณ	ผูม้อี�านาจใน

การก�าหนดนโยบาย	ควรคดิหาวธิกีารอืน่ๆเพือ่ให้เกดิความ

เป็นธรรม	 (Equity)	 ไม่ใช่จัดแบบเสมอภาค	 (Equality)	

อย่างในปัจจุบัน

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรมกีารศกึษารูปแบบการจดัการคุณภาพ

การ	ศกึษาของสถานศึกษา	โดยการประยกุต์ใช้หลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาทุกขนาดโดยรวม

และมีการเปรียบเทียบสภาพปัญหา	 ผลการทดลองใช้ของ

แต่ละขนาดสถานศึกษา

	 	 2.2	 ควรมีการวิจัยที่เกี่ยวกับโปรแกรมการ

พฒันา	การจดัการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาด

เลก็	โดยการประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง	

และเป็นคู่มือการด�าเนินการตามโปรแกรมการพัฒนา	

	 	 2.3	ควรท�าวจิยัฐานราก	(Grounded	theory)	

เพื่อ	ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกกับสถานศึกษาที่มีผลงานที่เป็นเลิศ

ในการบริหารจัดการ	 (Best	practices)	 จนประสบความ

ส�าเร็จเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศและทั่วโลก
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	 นวัตกรรมถือเป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้	 เกิดข้ึนได้ในทุกมิติความพยายามของมนุษย์	 จึงมีหลากหลายรูปแบบทั้ง

ด้านการเรียนรู้	สังคมและการเป็นผู้ประกอบการ	อีกทั้งมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจอย่างยิ่งยวด	ในศตวรรษที่	21	สิ่งที่คุณ

รู้ไม่ส�าคัญเท่ากับว่าคุณท�าอะไรกับสิ่งที่ได้รู้บ้าง	ความสนใจและความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆ	

เป็นทกัษะส�าคญัทีส่ดุประการเดยีวในปัจจบุนัทีน่กัเรยีนทกุคนควรฝึกให้เชีย่วชาญ	นวตักรทีป่ระสบความส�าเรจ็ทกุคนล้วน

เชี่ยวชาญการเรียนรู้	“สิ่งที่อยู่ตรงหน้า”	ด้วยตัวเอง	และประยุกต์ใช้ความรู้นั้นด้วยวิธีใหม่ๆ	ดังนั้น	ถ้าเราจะตั้งใจพัฒนา

ความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ทุกคนในด้านการประกอบการและนวัตกรรม	ก็หมายถึงการปลูกฝังความคิดริเริ่ม	 ความ

สงสัยใคร่รู้	จินตนาการ	ความคิดสร้างสรรค์	ทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น	รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ควบคู่

กับอุปนิสัยจ�าเป็นอื่นๆ	เช่น	ความไม่ย่อท้อ	ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	และการมีคุณธรรมประจ�าใจ		การพัฒนานวัตกรรุ่น

ใหม่	(และนวัตกรหัวใจเด็ก)	จึงมีความจ�าเป็นอย่างมากในสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

	 โทน	ีวากเนอร์	ผูเ้ชีย่วชาญด้านการศกึษาจากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด	จะพาไปส�ารวจเบือ้งหลงัความส�าเรจ็ของนกั

สร้างสรรค์และเจ้าของกิจการรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาอาชีพ	 ทั้งวิศวกรผู้ขับเคลื่อนความส�าเร็จของไอโฟนรุ่นแรก	 

ชายผู้พลิกโฉมอุตสาหกรรมรองเท้าด้วยความหลงใหลตั้งแต่วัยเยาว	์ เด็กชายสมาธิสั้นผู้กลายเป็นนักสิ่งแวดล้อมระดับ

นานาชาติ	 เด็กหนุ่มชาวแอฟริกาผู้เปลี่ยนความคิดเร่ืองมุ้งให้กลายเป็นนวัตกรรมป้องกันมาลาเรียในบ้านเกิด	และแสดง

ให้เหน็ว่า	"ผูใ้หญ่"	รอบตวัเดก็มบีทบาทอย่างไรในการปลกูฝังความคิดสร้างสรรค์	จดุประกายจนิตนาการ	และสอนให้รูจ้กั

รบัมอืกับความล้มเหลว	เป็นการเปิดประสบการณ์ความส�าเรจ็ของนกัคดิรุน่ใหม่	เพือ่การเตบิโตอย่างสร้างสรรค์และมพีลงั	

โดยบอกเล่าเรื่องราว	 ”การสร้างนวัตกร”	 รุ่นใหม่ผ่านการสัมภาษณ์นวัตกรรุ่นใหม่หลายคนจากหลากหลายสาขาอาชีพ	

ทัง้วศิวกร	นกัวทิยาศาสตร์	ศลิปิน	นกัดนตร	ีซึง่ล้วนเป็นดาวรุ่งทีก่่อตัง้บรษิทัหรอืท�างานให้บรษิทัทีม่นีวตักรรม	สงูสดุของ

โลก	รวมถงึนวตักรสงัคม	และผูป้ระกอบการท่ีมองหาวธิทีีด่กีว่าเดมิเพือ่แก้ปัญหาสังคม	การหาข้อมลูเพือ่เขยีนหนงัสือเล่ม

นี้ค่อนข้างเหมือนการตามหาลิงก์ในอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆ	 	 โดยเล่มนี้คัดเลือกเฉพาะนวัตกรรุ่นใหม่อายุ	 21-32	 ปี	 จาก 

สองกลุม่	คอื	คนท�างานเชงินวตักรรมในสาขาท่ีเรยีกว่าสะเตม็ศกึษา	และคนท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบ

1 
 

บทวจิารณ์หนงัสอื 
 

 
คู่มือสรา้งนักนวตักรรมเปลี่ยนโลก 
แปลจากหนงัสอื : Creating Innovators : The Making of Young People 
Who Will Change the World 
ผูเ้ขยีน : Tony Wagner 
ผูแ้ปล : ดลพร รุจิรวงศ ์
บทวจิารณ ์: จรีะนนั  เสนาจกัร*์ 
 
 
 

นวตักรรมถอืเป็นประเด็นรอ้นในช่วงน้ี เกิดขึ้นไดใ้นทุกมติิความพยายามของมนุษย  ์จึงมหีลากหลายรูปแบบ
ทัง้ดา้นการเรียนรู ้สงัคมและการเป็นผูป้ระกอบการ อีกท ัง้มคีวามส าคญัต่อเศรษฐกิจอย่างยิ่งยวด ในศตวรรษที่ 21   
สิ่งที่คุณรูไ้ม่ส  าคญัเท่ากบัว่าคุณท าอะไรกบัสิ่งที่ไดรู้ บ้า้ง ความสนใจและความสามารถในการสรา้งความรูใ้หม่เพื่อ
แกป้ญัหาใหม่ๆ เป็นทกัษะส าคญัที่สุดประการเดียวในปจัจุบนัที่นกัเรียนทุกคนควรฝึกใหเ้ชี่ยวชาญ นวตักรที่ประสบ
ความส าเร็จทุกคนลว้นเชี่ยวชาญการเรียนรู ้ “สิ่งที่อยู่ตรงหนา้” ดว้ยตวัเอง และประยุกตใ์ชค้วามรูน้ ัน้ดว้ยวิธีใหม่ๆ 
ดงันัน้ ถา้เราจะตัง้ใจพฒันาความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ทุกคนในดา้นการประกอบการและนวตักรรม ก็หมายถงึการ
ปลูกฝงัความคิดริเริ่ม ความสงสยัใคร่รู ้จินตนาการ ความคิดสรา้งสรรค์ ทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น รวมถึง
ความสามารถในการคิดวเิคราะหค์วบคู่กบัอุปนิสยัจ าเป็นอื่นๆ เช่น ความไม่ย่อทอ้ ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น และการมี
คุณธรรมประจ าใจ  การพฒันานวตักรรุ่นใหม่ (และนวตักรหวัใจเด็ก) จึงมคีวามจ าเป็นอย่างมากในสภาวะเศรษฐกิจ
และสงัคมปจัจบุนั 

โทนี วากเนอร ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาจากมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ จะพาไปส ารวจเบื้องหลงัความส าเร็จของ
นกัสรา้งสรรคแ์ละเจา้ของกจิการรุ่นใหมจ่ากหลากหลายสาขาอาชีพ ทัง้วศิวกรผูข้บัเคลือ่นความส าเร็จของไอโฟนรุ่นแรก 
ชายผูพ้ลกิโฉมอุตสาหกรรมรองเทา้ดว้ยความหลงใหลตัง้แต่วยัเยาว ์เด็กชายสมาธิส ัน้ผูก้ลายเป็นนกัสิ่งแวดลอ้มระดบั
นานาชาต ิเดก็หนุ่มชาวแอฟรกิาผูเ้ปลีย่นความคิดเรื่องมุง้ใหก้ลายเป็นนวตักรรมป้องกนัมาลาเรียในบา้นเกิด และแสดง
ใหเ้หน็ว่า "ผูใ้หญ่" รอบตวัเด็กมบีทบาทอย่างไรในการปลูกฝงัความคิดสรา้งสรรค ์จุดประกายจินตนาการ และสอนให ้
รูจ้กัรบัมอืกบัความลม้เหลว เป็นการเปิดประสบการณค์วามส าเรจ็ของนกัคิดรุ่นใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างสรา้งสรรคแ์ละ
มพีลงั โดยบอกเล่าเรื่องราว ”การสรา้งนวตักร” รุ่นใหม่ผ่านการสมัภาษณ์นวตักรรุ่นใหม่หลายคนจากหลากหลายสาขา
อาชพี ท ัง้วศิวกร นกัวทิยาศาสตร ์ศิลปิน นกัดนตร ีซึง่ลว้นเป็นดาวรุ่งทีก่่อต ัง้บรษิทัหรอืท างานใหบ้ริษทัทีม่นีวตักรรม   

----------------------------------------------   
* อาจารยส์าขาวชิาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

*	อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์	คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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การสงัคม	กลุม่แรกส�าคัญต่ออนาคตด้านเศรษฐกจิ	ส่วนกลุม่หลงัส�าคญัต่อสงัคมและคณุภาพชวีติ	นอกจากการสร้างนวตั

กรแล้ว	ยังบอกเล่าเรื่องราวการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของบุคคลและสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	

			 Creating	Innovators	:	คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก		ใช้เป็น	“คู่มือส�าหรับพ่อแม่ที่อยากขัดเกลาลูกหลาน

ให้เป็นนักคิดผู้สร้างสรรค์”	เริ่มต้นที่	“เล่น”	แล้วจะดีเอง	สามารถตอบค�าถามได้ว่า	ท�าไมนวัตกรรมจึงจ�าเป็นต่ออนาคต

ของเรา		เราจะพัฒนาคนรุน่ใหม่ให้เป็นนวตักรได้อย่างไร		อะไรคอืทกัษะของนวตักรทีป่ระสบความส�าเรจ็	และท�าไมทกัษะ

เหล่านั้นจึงส�าคัญต่ออนาคตของเรา	 	 ส่วนหน่ึงของคุณสมบัติจ�าเป็นในการเป็นนวัตกรที่ประสบความส�าเร็จได้แก	่ 

ความสงสัยใคร่รู้	คือรู้จักถามค�าถามที่ดีจนเป็นนิสัยและต้องการที่จะเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้น	การร่วมมือ	ซึ่งเริ่มจากการฟังและ

เรียนรู้จากผู้อื่นที่มีมุมมองและความเชี่ยวชาญต่างจากเรามาก	การคิดเชิงบูรณาการหรือคิดแบบเชื่อมโยง	และแนวโน้มที่

จะลงมือท�าและทดลอง		หนังสือเล่มนี้ค้นหาความท้าทายใหม่	ๆ	ของการเลี้ยงลูก	การสอน	เราจะสอนคนรุ่นใหม่ให้เป็น

นวัตกรได้อย่างไร	 ขีดความสามารถที่ส�าคัญต่อนวัตกรรมที่สุดคืออะไร	 รวมถึงว่าวิธีไหนใช้สอนพวกเขาได้ดีที่สุด	 

ครูจะพัฒนาทักษะที่ส�าคัญที่สุดต่ออนาคตของประเทศให้นักเรียนได้อย่างไร	 ต้องใช้การเรียนการสอนแบบไหนเพื่อผลิต

นักเรียนที่สามารถคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์	 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	 การสร้าง 

แรงจูง		การสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม		และการให้ค�าปรึกษาคนรุ่นใหม่เพื่อเติบโตเป็นนวัตกรที่ประเทศและโลกของ

เราต้องการในศตวรรษที่	21	

	 หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เราเห็นเส้นทางพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	 โดยเริ่มต้นตั้งแต่รากฐานส�าคัญอย่างวิธีการ

เล้ียงดใูนครอบครวั	ต่อยอดสูก่ระบวนการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน	ก่อนจะน�าไปประยกุต์ใช้ในโลกการท�างานอย่างมปีระสิทธิภาพ	

นี่คือหนังสือที่เหมาะส�าหรับพ่อแม่	ครูอาจารย์	นักการศึกษา	รวมถึงบุคคลทั่วไป	ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญที่จะช่วยให้เยาวชน	

"เรียนรู้"	และ	"เติบโต"	อย่างสร้างสรรค์	เพื่อปลูกฝังนักคิดรุ่นใหม่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในอนาคต

อ้างอิง

วากเนอร์,	โทนี.	(2561).	 Creating Innovators : คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก.	กรุงเทพฯ	:	บุ๊คสเคป.			
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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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